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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إياك والظلم
 فإنه أكبر املعاصي، وإن الظالم ملعاقب

العراقي يوم القيامة بظلمه
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4لـيـبـيا عـلـى أبـواب حـرب أهـلـيـة

أمـيـركـا »تـغـض الـنـظـر« عـن حـمـلـة اردوغـان الـقـمـعـيـة فـي تـركـيـا

وزير اخلارجية يدعو إىل إطالق األموال العراقية املجمدة يف البنوك الفرنسية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالتزام�ن م�ع إلقاء رئي�س مجلس 
ال�وزراء القائد الع�ام للقوات املس�لّحة 
حي�در العب�ادي، أم�س االثن�ن، إلق�اء 
بيان النرص عىل تنظيم »داعش« وس�ط 
مدينة املوص�ل املحررة، تلقى العراقيون 
عىل هواتفهم املحمولة رس�ائل بالتهنئة 
بالن�رص، فيم�ا ألق�ت الق�وّة الجوّية 3 
مالي�ن عل�م عراق�ي يف ح�دود مدين�ة 

املوصل.
وأح�اط العب�ادي ع�دد م�ن الق�ادة 
العسكرين وهو يلقي بيان النرص، وكان 

يرتدي زّياً عسكرياً باللون األسود: »من 
قلب املوصل الحرة املحررة، نعلن النرص 

املؤزر لجميع العراق والعراقين«. 
وأض�اف العب�ادي، ال�ذي مىض عىل 
بقاءه يف املوصل يومن، »ايها العراقيون 
الش�جعان،  املقاتل�ون  ايه�ا  الغي�ارى، 
بوحدتنا وبصفنا املوحد قاتلنا الدواعش، 
ه�ذه الس�نن، واس�تطعنا بجهودك�م 
وتضحياتكم ودمائكم ان نفش�ل جميع 
مخطط�ات تفري�ق العراقين«، وش�دد 
قائالً »العراق اليوم اكثر وحدًة مما كان 

عليه«.
وأوض�ح العب�ادي »انتصارن�ا اليوم 

واالره�اب«،  الوحش�ية  ع�ىل  انتص�ار 
وأردف »اعل�ن م�ن هن�ا للعال�م اجمع، 
الت�ي  الخراف�ة،  دول�ة  انته�اء وفش�ل 
اعلنها الدواعش من هنا قبل 3 س�نوات، 
اس�تطعنا ان نحق�ق االنتصار عىل هذه 

الدويلة، اىل مزبلة التاريخ«.
وتاب�ع العب�ادي بالق�ول ان االبطال 
والشهداء والجرحى سيكونون يف قلوبنا 
وعقولنا ولن ننىس هذا الَدين أبدا، وتحية 
لعوائله�م ابدا«. ولم يف�ّوت القائد العام 
للق�وات املس�لحة الحديث ع�ن املراجع 

الدينية.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم الحرب�ي، أمس 
االثنن، عن تدمري ثالثة معامل للتفخيخ 
ومقت�ل العرشات برضب�ات جوية غربي 
محافظ�ة األنب�ار، فيما دم�رت طائرات 
القوة الجوية 4 معامل لتفخيخ العجالت 
و5 مخازن لألس�لحة واألعتدة يف قضائي 

راوة وعانة غربي محافظة األنبار.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »صقور القوة 
الجوي�ة وجهت رضبات جوية أس�فرت 
عن تدمري ثالثة معامل لتفخيخ العجالت 
وثالث�ة مس�تودعات لألس�لحة واالعتدة 
وقت�ل العرشات م�ن اإلرهابي�ن وتدمري 
مجموع�ة م�ن العجالت واألس�لحة التي 

كان�ت بداخلها يف قض�اء راوة«، الفتا إىل 
أن »القص�ف ادى ايض�ا إىل تدم�ري ثالثة 
مخازن لألسلحة واالعتدة وقتل ما يقارب 

١3 ارهابي يف قضاء عنة«.
وأضاف�ت أن »العملية تمت اس�تناداً 
ملعلوم�ات املديرية العامة لألس�تخبارات 

واألمن«.
التفاصيل ص3

روسيا ترسل طراد 
»األمريال إيسني« الصاروخي 

اىل سواحل سوريا

مدير املنافذ احلدودين 
يعلن ضبط مسافرين حيمالن 

أدوية فاسدة

حمافظ بغداد يؤكد
 وضع آلية الستيعاب اكرب عدد ممكن 

من املحارضين الرتبويني

أنشيلويت: 
نـويـر يمتـلـك لوحـة 

مفاتيح يف جسده
ص4 ص10ص2 ص6

ص4

ص2

ص2

ص4

ص4

ص2

بريطانيـا تسجـل ارتفاعـا »غري مسبـوق« بمعـدل جرائم الكـراهيـةنـائبـة تطـالـب العبـادي بمحـاربـة »دواعـش الفسـاد« 
دخيل تتهم رايتس ووتش بإعداد تقارير »مدفوعة الثمن« وتلوح بمقاضاهتا إيــران:مستعدون للرد علـى اي أجراء امريكي يسء 

حمافظ البرصة يعلن اكتامل البنى التحتية يف منطقة 
الكندي و يكشف عن مشاريع جديدة

وزير النقل الكابتن كاظم فنجان احلاممي هينئ 
6الشعب العراقي بالنرص العظيم 12

تدمري معامل تفخيخ وخمازن أسلحة »داعش« 
غريب األنبار

رسميـا.. املوصـل بال قيـود »داعـش«
انترص العراق وحتررت ام الربيعني
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دخيل تتهم رايتس ووتش بإعداد تقارير »مدفوعة الثمن« وتلوح بمقاضاهتا 
        بغداد / المستقبل العراقي

انتقدت النائبة ع�ن التحالف الكردس�تاني فيان دخيل، 
أم�س االثنني، منظم�ة »هيوم�ن رايتس ووت�ش«، معتربة 
أن تقري�ر املنظمة ح�ول ترحيل 4 أرس إيزيدي�ة من اإلقليم 
بأنه »مناوئ« لحكومة كردس�تان، وفيما لوحت بمقاضاة 
املنظم�ة، وصفت تقاريرها بأنها أش�به بمواقف سياس�ية 
»مدفوع�ة الثم�ن مس�بقاً«.وقالت دخي�ل يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »يف غضون أشهر قليلة، 
ع�ادت منظمة هيومن رايتس ووت�ش لتصدر تقريرا جديدا 
مناوئ�ا لحكومة إقليم كردس�تان وتتهمه�ا برتحيل 4 أرس 
إيزيدي�ة م�ن أرايض اإلقلي�م باتج�اه س�نجار«، مبين�ة أن 
»املنظمة سبق أن أصدرت تقارير أخرى تم تفنيدها من قبل 

املسؤولني يف حكومة اإلقليم«.
وأضاف�ت دخيل باعتبارها نائبة ع�ن املكون اإليزيدي يف 
الربمل�ان، »انفي جمل�ة وتفصيال ما أوردت�ه رايتس ووتش 
ح�ول ترحي�ل 4 ارس إيزيدية من أرايض اإلقليم إىل س�نجار، 
ألن أبناءه�م انضموا للحش�د الش�عبي«، مطالب�ة املنظمة 
ب�«الكش�ف عن أس�ماء من تم ترحيله�م وتاريخ الرتحيل، 
وبعكس�ه يمكننا مقاضاة ه�ذه املنظمة الت�ي باتت تفقد 

مصداقيته�ا يوما بعد آخر، وباتت تقاريرها أش�به بمواقف 
سياسية مدفوعة الثمن مسبقا«.

وأوضحت دخيل، أن »حكومة إقليم كردس�تان استقبلت 
وتس�تقبل أكث�ر من ملي�ون و 700 أل�ف نازح م�ن العراق 
وس�وريا، ضمنه�م أكثر م�ن 400 ألف إيزي�دي اغلبهم من 
س�نجار«، مؤكدة أن »حكومة اإلقليم قدمت كل ما بوسعها 
ملس�اعدة هؤالء النازحني بالرغم م�ن األزمة املالية الخانقة 

بعد قطع موازنة اإلقليم من قبل الحكومة االتحادية«.
وتس�اءلت دخيل، »ألي�س من املفارقة غ�ض النظر عن 
وج�ود هذا العدد الهائل م�ن النازحني، والحديث عن ترحيل 
4 ارس إيزيدي�ة بالرغم من أن الخرب األخري غري دقيق إطالقا 
وال صح�ة له؟«، مش�رية اىل أن »عالقات وطي�دة تربط بني 
قيادات يف الحشد الشعبي وقيادات يف إقليم كردستان، حيث 
إن مناطق جنوبي سنجار تم تحريرها من قبل قوات الحشد 
الش�عبي، فيما مركز س�نجار واملناطق الش�مالية حررتها 
قوات البيشمركة«.وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
اتهمت، أم�س األحد، حكومة إقليم كردس�تان برتحيل أرس 
ايزيدية »قرسا« بس�بب انضمام أقارب لها إىل قوات الحشد 
الش�عبي، فيما عدت ذلك انتهاكا للقان�ون الدويل ويرقى إىل 

العقاب الجماعي.

          بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت قيادة الحش�د الش�عبي العراقي 
عىل لسان نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي 
املهن�دس بيان�اً بمناس�بة اإلعالن الرس�مي 
ع�ن تحرير مدينة املوص�ل كاملة بارك فيها 
للشعب العراقي واملرجعية واملقاتلني النرص 

الذي حققه أبناء الشعب العراقي.
وجاء يف البيان:

ِبْسم الله الرحمن الرحيم
إَِذا َجاَء َنرْصُ اللَِّه َوالَْفْتُح

صدق الله العيل العظيم
يف منازل�ة مهيبة س�تكوُن نش�يداً ثورياً 
لألجي�ال القادمة ونهجاً لألح�رار والثائرين 
بوجه الشيطان وأذنابه ها هم رجال العراق 
صناديد الوغى وليوثه يزفون للشعب العراقي 
والعالم أجمع النرص املؤزر والبرشى الكبرية 

التي ال تضاهيها بشائر.
خرب تحرير وتنقية مدينة املوصل الحبيبة 
م�ن اإلره�اب والتخل�ف لتع�ود إىل أحضان 
الوطن عروس�اً بأبهى حلة مكتحلة بالصرب 
والن�رص  تع�ود املوصل الحبيب�ة اىل أحضان 
الب�رصة والعمارة وكربالء وبغ�داد وكركوك 

وصالح الدين وأربيل وباقي املدن العراقية.
األوح�د  الع�راق  بعل�م  موش�حة  تع�ود 

ومحاط�ًة برجاله�ا وأبنائه�ا املقاتلني بكل 
صنوفهم بموكب نرص مهيب.

وم�ع ه�ذه الفرح�ة الت�ي ُرس�مت عىل 
الثغ�ور واحتضنت قلوب املنتظرين وعانقت 
حدق�ات املحرري�ن ال يس�عنا اال ان نتذك�ر 
أصح�اب الفضل األول يف ذلك وهم الش�هداء 

واملضحون.
كم�ا نتق�دم بعظي�م الش�كر وخال�ص 
العرف�ان ملن جمعت الش�مل ودفع�ت البالء 
عن ارض املقدس�ات )مرجعيتنا الرش�يدة( 
واملتمثل�ة بآي�ة الل�ه العظم�ى الس�يد عيل 

السيستاني )دام ظله(.
كلمة الش�كر نقدمها للحكومة العراقية 
بوزاراته�ا ومؤسس�اتها كافة الت�ي وفرت 

االمكانات لدعم املعركة ضد االرهاب.
واىل الجماه�ري العراقي�ة وع�ىل امت�داد 
خارطة الوطن بكاف�ة ألوانها الزاهية والتي 
ل�م ترتكنا ابدا وس�اندتنا يف الرخاء والش�دة 

وبالغايل والنفيس.
والننىس ايضاً ش�كرنا وتقديرنا للمواكب 
الحسينية والهيئات التي لم تغب عن جبهات 
القت�ال عىل امت�داد طريق الن�رص والتحرير 

مقدمة أنواع الدعم للمقاتلني.
ي�ا جيش�نا العراقي املغ�وار ويا رشطتنا 
الباس�لة ويا أيها الرد الرسيع البطل وجهاز 

مكافحة االرهاب الظافر ويا طريان الجيش 
املكاف�ح وقواتن�ا الجوي�ة املس�ددة وانت يا 
حش�دنا الش�عبي املقدس، أنتم من ُيحتفى 

بك�م وأنت�م ق�وة الع�راق الضارب�ة ودرعه 
الحصني وكارس شوكة املعتدين بكم يحتفل 
اآلخري�ن وبكم نرفع الهامات ، بكم انترصنا 

وبكم سيتحرر ما تبقى من الوطن.
وم�ن جهة اخرى أكد قائ�د فيلق القدس 
قاس�م  اإليران�ي  الث�وري  للح�رس  التاب�ع 
سليماني، أمس االثنني، أن السيد السيستاني 
أنقذ الع�راق يف احلك الظ�روف التي مر بها، 
مبين�ا أن الجمي�ع ممتن للش�عبني العراقي 

والسوري يف تصديهما لالرهابيني.
وقال سليماني يف كلمة له بمراسم تأبني 
»الش�هيد ش�عبان نص�ريي«، بحس�ب قناة 
العال�م، وتابعتها »الغد ب�رس«، إن »آية الله 
الس�يد عيل السيستاني ليس مرجعا للشيعة 
وحس�ب وانما لكل القومي�ات والطوائف«، 
واصفا »الس�يد السيس�تاني بانه شخصية 
متمي�زة وانق�ذ الع�راق يف احل�ك الظ�روف 
الت�ي م�ر بها«.واض�اف ان »الجميع ممتن 
تصدي�ه  يف  والس�وري  العراق�ي  للش�عبني 
لالرهابي�ني«، مبين�ا ان »انتص�ار العراق يف 
حرب�ه ضد داع�ش، انتصار ل�كل البرشية«، 
مؤك�دا أن »الذي�ن أرادوا مح�ارصة اي�ران 
بالفتنة الطائفية فشلوا«.وأش�ار سليماني 
خالل كلمته، اىل ان »الجميع يف العراق تحرك 
نتيجة فتوى املرجع السيستاني، وما قام به 
الش�باب العراقي ليس له نظري يف التاريخ«، 
الفت�ا اىل ان »قائ�د الث�ورة االس�المية كان 
يؤكد لكل الش�خصيات العراقي�ة وااليرانية 

دعم الش�عب العراق�ي ويثم�ن دور آية الله 
السيس�تاني«.واعترب، الحش�د الشعبي بانه 
»مصداق للش�جرة الطيبة بالنس�بة للشعب 
العراق�ي«، وق�ال: جهود الحش�د الش�عبي 
جه�ود غ�ري مس�بوقة ووقوف�ه اىل جان�ب 
الجيش العراقي خل�ق كل هذه االنتصارات.

ون�وه س�ليماني اىل »عدم مش�اهدة اي اثر 
لح�زب البع�ث يف الجي�ش العراق�ي«، مبينا 
ان »الجي�ش العراق�ي أصبح الي�وم بمكانة 
كب�رية، والي�وم يمك�ن الثقة ب�ه للدفاع عن 
سيادة الوطن«.وأشاد ب�«دور رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العب�ادي«، مضيفا »كما كان 
للربملان العراقي ايض�ا دور كبري بمصادقته 
عىل قانون الحشد الشعبي«.وراى سليماني 
ان »إنهاء سلطة داعش وارهابها بحاجة اىل 
تحليل لسنوات طويلة، وقال: هناك من جاء 
للعراق بصفة صديق لكنهم دعموا جماعات 

تكفريية ك�«داعش« وغريها.
وختم كلمته بالقول، »هل العراق ادركوا 
اليوم ان اتحادهم هو الذي يقوم بمسؤولية 
الدف�اع ع�ن وطنه�م ومواجه�ة التدخ�الت 
»الش�عب  ان  بالق�ول،  منوه�ا  االجنبي�ة«، 
االيران�ي ان�ربى لدع�م للعراقي�ني يف الظرف 
الزماني املناس�ب وه�و اليوم يش�اركهم يف 

افراحهم«.

بعد اعالن النصر النهائي لتحرير املوصل

الـمـهـنـدس: الـمـوصـل عـادت عـروسـًا بـأهبـى حـلـة
سـلـيــمـانـي: الـسـيـد الـسـيـسـتـانـي انـقـذ الـعــراق

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
الع�زاوي، أم�س االثن�ني، ع�ن ضب�ط مضافتني 
وتفكيك عبوتني ناسفتني خالل عمليات تمشيط 

لضفاف نهر دياىل الرشقية والغربية.
وق�ال الع�زاوي إن »ق�وات أمني�ة مش�رتكة 
مدعومة ب الحشد الشعبي نفذت عمليات تمشيط 
لضفاف نهر دياىل الرشقية والغربية ضمن قاطع 
ش�مال قض�اء املقدادية، )35 كم ش�مال رشقي 
ب عقوبة(، ما أس�فر عن ضبط مضافتني لتنظيم 

داعش وتفكيك عبوتني ناسفتني«.
وأضاف العزاوي، أن »عمليات دجلة مستمرة 
يف تعقب خاليا داعش وإنهاء أي نشاط له ضمن 
حدود املسؤولية األمنية«.وكانت األجهزة األمنية 
يف دياىل ضبطت خالل األش�هر املاضية العديد من 
مضاف�ات تنظي�م »داعش« يف عمليات تمش�يط 

واسعة يف مناطق عدة من املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املحكمة االتحادي�ة العليا عن ارشاك 
اغل�ب منتس�بيها الوظيفي�ة يف دورات ملكافح�ة 
الفساد، الفتة إىل أن املحارضات شملت موضوعات 

مختلفة تخص الجوانب االدارية واملالية.
وذك�رت مدي�رة قس�م الش�ؤون االداري�ة أن 
واغل�ب  اقس�امها  م�دراء  ارشك�ت  »املحكم�ة 
املوظفني يف دورات تخص القيادة االس�رتاتيجية، 
والت�ي اقيم�ت يف االكاديمي�ة العراقي�ة ملكافحة 

الفساد«.
وتابعت أن »تس�ليطاً للضوء حصل يف الدورة 
عىل مؤرشات ودالالت التعامل مع التابعني للسلك 
الوظيفي وحل مش�كالت العمل واتخاذ القرارات 
املناس�بة واساس�يات القي�ادة وانم�اط القيادة 
االداري�ة«. وأش�ارت إىل ان »املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا إىل رفع االداء املهني منتس�بيها وصوالً إىل 

االداء االمثل«.

االحتادية ترشك 
مدراء اقسامها وموظفيها يف دورات 

ملكافحة الفساد

قائد عمليات دجلة: ضبط مضافتني 
لـ »داعش« عىل ضفاف هنر دياىل

       بغداد / المستقبل العراقي

املهندس س�امي  اللواء  اعلن 
املناف�ذ  الس�وداني مدي�ر ع�ام 
الحدودين عن ضبط مسافريني 
يف منف�ذ الش�المجة الحدودي يف 
محافظ�ة الب�رصة ب�ني العراق 
حقيبت�ني  يحم�الن  واي�ران 
كبريتني م�ن االدودية الفاس�دة 
وت�م احالته�م اىل القضاء. وقال 
أن »هذا النجاح يعود بعد توزيع 

جهاز اجهزة الرابس�كان لكشف املتفجرات واملخدرات وبجعود 
م�ن قبل وزي�ر الداخلي�ة والفري�ق محمد ب�در وكي�ل الوزارة 
لش�ؤون االمن االتحادي وحقق هذا النجاح بنسبة 100%«. كما 
أكد الس�وداني أن�ه بتوجيه مبارش من وزي�ر الداخلية والفريق 
املهن�دس محمد بدر وكيل الوزارة لش�ؤون االمن االتحادي عن 
اعادة العمل بقسم البحث والتحري يف املنافذ الحدودية واملختص 
بتدقي�ق الوثائ�ق واالج�راءات للبضائ�ع املس�توردة )ش�هادة 
املنشأ _فاتورة_االجازة االس�ترياد( وفتح مركز عمليات خاص 

بمنظومة الكامريات ملتابعة عمل املنافذ عرب شبكة االنرتنيت.

       بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الكمركي�ة بتغري�م متهم بتهري�ب النفط 
ومشتقاته نحو سبعني مليون دينار، الفتة إىل أن املفارز األمنية 

ضبطت املتهم يف مدخل بغداد الجنوبي.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القض�اء األع�ىل إن »املحكم�ة الكمركي�ة الوس�طى التابع�ة 
الستئناف بغداد / الرصافة غرّمت مهرباً أقدم عىل نقل كميات 

من مشتقات النفط عن طريق عجلة محّورة«.
وأض�اف بريق�دار أن »مبل�غ الغرام�ة وص�ل إىل 69 مليون�اً 
وس�تمئة ألف دينار عراقي إضافة إىل عقوبة بالحبس البس�يط 

ملدة سنة واحدة«.
وأضاف بريقدار أن »املفارز األمنية ضبطت املتهم يف سيطرة 
الرشيد مدخل العاصمة الجنوبي وهو يقود سيارة نوع سكانيا 
ت�م تحويرها للتهريب«، مش�ريا إىل أن »عملية تفتيش�ها بينت 
أنه�ا من دون أوراق رس�مية وتحمل منتجا نفطي�اً عن طريق 
صمامات تحمي�ل«. وخلص بريق�دار إىل أن »املتهم اعرتف لدى 
اس�تجوابه بنق�ل العجلة م�ن محافظة البرصة وتب�ني أنه من 
أرباب الس�وابق«، مؤكدا أن »املحكمة أصدرت قرارها اس�تنادا 
إىل أح�كام امل�ادة 3/ أوال من قانون تهريب النفط ومش�تقاته، 
وأصدرت قرارا آخر بمصادرة الس�يارة واملنت�ج النفطي البالغ 

34800 لرت من الغاز اويل.

مدير املنافذ احلدودين يعلن ضبط 
مسافرين حيمالن أدوية فاسدة

املحكمة الكمركية تغرم مهربًا 
حوايل )70( مليون دينار

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري، أمس 
االثن�ني، أن الع�راق اليوم ينه�ي »صفحة داعش« 
وسيبدأ مرحلة البناء وإعادة إعمار مدنه، داعيا اىل 
إطالق األموال العراقية املجمدة يف البنوك الفرنسية، 
فيما أعلن س�فري فرنس�ا لدى بغداد بورنو أوبيري 
ق�رب زيارة وزير خارجية بالده اىل العراق يف إطار 

فتح آفاق جديدة بني البلدين.
وقال مكتب الجعفري يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن األخري »تسلم نسخة من 
أوراق اعتماد سفري فرنسا الجديد لدى بغداد بورنو 
أوبيري«، مش�ريا اىل أن وزي�ر الخارجية »اعرب عن 
امانيه باملوفقية والنجاح للس�فري الجديد يف مهام 
عمل�ه ببغداد«.وأب�دى الجعفري، بحس�ب البيان، 
»استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم للبعثة 

الدبلوماس�ية لزي�ادة حج�م التنس�يق يف مختلف 
املج�االت، س�يما أن العالقات العراقية الفرنس�ية 
تسري بشكل متميز، والتعاون املشرتك يف السياسة 
واألمن ومحارب�ة اإلرهاب والتواص�ل الدبلومايس 
له أثر كبري يف تعزيز املصالح املش�رتكة، ومواجهة 

املخاطر املشرتكة«.
وقدم الجعفري، »ش�كر وتقدير العراق ملواقف 
فرنس�ا الداعم�ة ل�ه يف املحاف�ل الدولي�ة والدعم 
العس�كري واإلنس�اني يف الح�رب ض�د عصاب�ات 
داع�ش اإلرهابي�ة، إضاف�ة إىل املس�اعدة يف إعادة 
اآلث�ار العراقية«، الفتا اىل أن »الع�راق اليوم ينهي 
صفحة الحرب ضد إرهابيي داعش وسيبدأ مرحلة 
البناء وإع�ادة إعمار املدن العراقية وعودة العوائل 
إىل مناط�ق س�كناها«.وتابع، أن »الع�راق يتطلع 
الس�تمرار ال�دول الصديق�ة يف دعمه واملس�اهمة 
يف االس�تثمار وتقدي�م الخ�ربات يف مج�ال البني�ة 

التحتية«، داعيا فرنسا إىل »إطالق األموال العراقية 
املجمدة يف البنوك الفرنسية«.من جهته، أكد أوبيري 
استمرار دعم بالده للعراق »يف حربه ضد اإلرهاب«، 
مهنئا »الشعب العراقي باالنتصارات التي يحققها 
يف الحرب ضد عصابات داعش اإلرهابية«.وأش�ار 
أوبيري اىل أنه س�يبذل ما بوس�عه »للتعاون يف دعم 
أمن واستقرار العراق واملساهمة يف إعادة إعماره، 
إضاف�ة إىل تفعيل العم�ل عىل التنمي�ة والتعليم«، 
الفت�ا اىل أن »وزي�ر الخارجي�ة الفرن�ي س�يزور 
العراق قريبا يف إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بني 
البلدي�ن«.وكان رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم 
دعا يف وقت س�ابق، ملزي�د من العالق�ات الحيوية 
بني بغ�داد وباريس، مؤكدا أهمي�ة تعزيز التعاون 
الثنائ�ي يف مجال تجفيف مناب�ع »اإلرهاب«، فيما 
ج�دد وزير الدف�اع الفرني دعم ب�الده للعراق يف 

مجال تدريب وتسليح قواته العسكرية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت 
االثن�ني عن إصدار محكمة الجنايات 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة حكم�اً  املُختصَّ
غيابي�اً بالس�جن مدَّة خمس�ة عرش 
ٍف س�ابٍق يف وزارة  عام�اً بح�قِّ موظَّ
الش�باب والرياضة أق�دم عىل رسقة 
أكثر من ملياٍر وربع املليار دينار من 

. املال العامِّ
يف  التحقيق�ات  دائ�رُة  وذك�رت 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  الهيئ�ة يف 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »امل�دان 
أمج�د ع�ادل كريم اق�دم عىل رسقة 
ملي�ار   )1,262,935,550( مبل�غ 
ديناٍر ع�ن طريق التالع�ب يف جدول 
�ة بم�رشوع ه�دم  الكميَّ�ات الخاصَّ
وإنش�اء منت�دى ش�باب املحموديَّة، 

مؤك�دة تأييد أقوال املُمثِّ�ل القانونيِّ 
لل�وزارة، وتوصيات التحقيق اإلداريِّ 
الته�َم  الع�امِّ  املُفتِّ��ش  مكت�ب  يف 

املنسوبة إىل املدان الهارب«.
»املحكم�ة  أنَّ  الدائ�رة  وتابع�ت 
�ة بتجريم  وصل�ت إىل القناع�ة التامَّ
املدان استناداً إىل أحكام املادَّة )316( 
�ر لديها من  عقوب�ات؛ نتيج�ة املُتوفِّ
�رته�ا تحقيقات  أدل�ٍة واثبات�اٍت وفَّ

هي�أة النزاه�ة، فض�اًل ع�ن قرين�ة 
ه�روب امل�دان ع�ن وج�ه العدال�ة، 
فقرَّرت الحكم علي�ه بمقتىض املادَّة 
للجه�ة  الح�قَّ  ُمعطي�ًة  الحكميَّ�ة، 
التعوي�ض ح�ال  رة بطل�ب  املُت�رِّ
القطعيَّة  الدرج�ة  الق�رار  اكتس�اب 
ن ق�رار الحكم الصادر  يف وق�ٍت تضمَّ
بحقِّ امل�دان فقرَة تأيي�د الحجز عىل 

أمواله املنقولة وغري املنقولة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو لجن�ة الخرباء املكلف�ة باختيار 
اعض�اء مجل�س املفوضني امني بك�ر، االثنني، 
ع�ن اع�ادة الكرة مللع�ب الربملان بش�أن قضية 

مرشحي املفوضية.
ونقل�ت » الس�ومرية ني�وز« ع�ن بك�ر ان 
»لجنة الخرباء املكلف�ة باختيار اعضاء مجلس 

لبح�ث  اجتماعه�ا  الي�وم  عق�دت  املفوض�ني 
موضوع قضية مرش�حي املفوضية«، مبينا ان 

»اللجنة لم تتوصل اىل اي اتفاق«.
واضاف بكر ان »اللجن�ة قررت اعادة الكرة 
مللعب الربملان من خالل التصويت عىل مرشحي 

املفوضية، بسبب وجود خالفات عىل ذلك«.
وكان عضو لجن�ة الخرباء الربملانية الختيار 
اعض�اء مفوضي�ة االنتخاب�ات جاس�م محمد 

جعف�ر توق�ع، يف )2 حزي�ران 2017(، ان يت�م 
تقديم اس�ماء املرش�حني ل مجلس املفوضني اىل 
مجل�س الن����واب للتصوي�ت عليها يف ش�هر 
ايل�ول املقبل، ولف�ت اىل ان عم�ل اللجنة خالل 
العطل�ة الترشيعي�ة لن يتضم�ن اي لقاءات او 
مقابالت بل يقترص عىل ارس�ال كتب رس�مية 
اىل بعض الجه�ات الحكومية لتدقيق االس�ماء 

املوجودة حاليا.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت النائبة عن كتلة االحرار زينب الطائي، أمس االثنني، 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمحاربة دواعش الفساد.

وقال�ت الطائي يف مؤتمر صحفي عقدت�ه بمبنى الربملان إن 
»رئي�س الوزراء حي�در العبادي رئيس الس�لطة التنفيذية وهو 
املسؤول عن ما تبعه الفساد واملفسدين«، مبينة ان »املخاطبات 
الت�ي توجه م�ن قبل مجلس الن�واب اىل رئيس ال�وزراء لم تقرأ 

وربما يأتي الرد يف بعض االحيان من مكتبه«.
واضافت، إن »هناك الكثري من الخروق والفس�اد التي بدأت 
تس�تفحل داخل املحافظات وداخ�ل حكومة العبادي وال يخفى 
ان هن�اك من يرتبص بإس�قاط الحكومة«، مطالب�ة »العبادي 
االلتف�ات اىل محاربة دواعش الفس�اد واتخ�اذ االجراءات وفق 

القانون والدستور«.

نائبة تطالب العبادي بمحاربة
 »دواعش الفساد« 

النزاهة: موظف حكومي اختلس أكثر من مليار دينار عراقي

وزير اخلارجية يدعو إىل إطالق األموال العراقية املجمدة
 يف البنوك الفرنسية

جلنة اخلرباء تعيد الكرة إىل ملعب الربملان بشأن قضية مرشحي مفوضية االنتخابات
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     بغداد / المستقبل العراقي

طالبت مقرر لجنة التعليم العايل والبحث العلمي النيابية عبري الحس�يني، أمس االثنني، برضورة 
توسيع مقاعد الدراسات العليا واستثناء عوائل الشهداء من النفقة الخاصة »لتضحيتهم بالغايل 
والنفيس من اجل الحفاظ عىل بلدنا«.وأكدت الحسيني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه عىل رضورة منح التس�هيالت للطلبة ويف مختلف املراحل نتيجة التحديات التي يمربها ابناء 
شعبنا يف هذا الظرف االستثنائي.واضافت الحسيني عىل »أهمية ان تتظافر كل الجهود من اجل 
النه�وض بقطاع التعليم الع�ايل خاصة وان اغلب طلب�ة الجامعات انخرطوا يف صفوف الحش�د 
الش�عبي بعد انطالق الفتوى الرشيفة من املرجع السيد السيس�تاني }دام ظله الرشيف{ للدفاع 
عن ارض املقدس�ات من قب�ل العصابات التكفريية التي ارادت ان تطم�س حضارتنا وثقافتنا«.

وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، طالب األربعاء املايض، وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي ورؤس�اء الجامعات بتوسعة مقاعد الدراس�ات العليا لطلبة الدبلوم واملاجستري 

والدكتوراه.ووجهت وزارة التعليم، الجامعات بمناقشة توسعة مقاعد الدراسات العليا.

التعليم الربملانية تطالب باستثناء عوائل الشهداء من النفقة اخلاصة بالدراسات العليا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالتزامن مع إلقاء رئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلّحة حيدر العبادي، 
أمس االثنني، إلقاء بي�ان النرص عىل تنظيم 
»داعش« وسط مدينة املوصل املحررة، تلقى 
العراقيون ع�ىل هواتفهم املحمولة رس�ائل 
بالتهنئة بالنرص، فيما ألقت القّوة الجوّية 3 

ماليني علم عراقي يف حدود مدينة املوصل.
الق�ادة  م�ن  ع�دد  العب�ادي  وأح�اط 
العس�كريني وهو يلقي بي�ان النرص، وكان 
يرتدي زّي�اً عس�كرياً باللون األس�ود: »من 
قلب املوص�ل الح�رة املحررة، نعل�ن النرص 

املؤزر لجميع العراق والعراقيني«. 
ع�ىل  م�ى  ال�ذي  العب�ادي،  وأض�اف 
بق�اءه يف املوص�ل يومني، »ايه�ا العراقيون 
الغيارى، ايها املقاتلون الش�جعان، بوحدتنا 
وبصفن�ا املوح�د قاتلن�ا الدواع�ش، ه�ذه 
السنني، واس�تطعنا بجهودكم وتضحياتكم 
ودمائكم ان نفشل جميع مخططات تفريق 
العراقيني«، وش�دد قائالً »العراق اليوم اكثر 

وحدًة مما كان عليه«.
وأوضح العبادي »انتصارنا اليوم انتصار 
ع�ىل الوحش�ية واالره�اب«، وأردف »اعلن 
م�ن هنا للعال�م اجمع، انتهاء وفش�ل دولة 
الخراف�ة، التي اعلنها الدواعش من هنا قبل 
3 سنوات، استطعنا ان نحقق االنتصار عىل 

هذه الدويلة، اىل مزبلة التاريخ«.
االبط�ال  ان  بالق�ول  العب�ادي  وتاب�ع 
والش�هداء والجرح�ى س�يكونون يف قلوبنا 
وعقولنا ول�ن ننىس هذا الَدين أب�دا، وتحية 

لعوائلهم ابدا«.
ولم يفّوت القائد العام للقوات املس�لحة 
الحدي�ث عن املراجع الدينية، وقال »ال ننىس 
السيس�تاني  والس�يد  املرجعي�ة  نهن�ئ  ان 
والفت�وى، واالبطال م�ن كل صنوف القوات 

املنترصة«.
وق�ال أيض�اً »ايه�ا العراقي�ون ان ه�ذا 
الن�رص لكم، وهذه العمليات تمت بتخطيط 
وانج�از عراقي، ل�م يش�ارك العراقيني احٌد 
من اآلخري�ن، العراقيون هم م�ن قاتل عىل 
االرض، ومن حقهم ان يفتخروا امام شعبنا 
وام�ام العالم، لم يقات�ل احد غري العراقيني، 

ولم يضحي احد غري العراقيني«.
ووج�ه رئيس مجل�س الوزراء بالش�كر 
الع�راق  الت�ي وقف�ت م�ع  ال�دول  اىل »كل 
ض�د الدواع�ش من حي�ث التدري�ب والدعم 
اللوجستي والدعم الجوي لقطعاتنا املقاتلة 

عىل االرض«.
وأك�د بالق�ول »امامنا مهمة ه�ي البناء 
واالس�تقرار، وه�ذا يحتاج اىل وح�دة، وكما 
توحدن�ا يف قتال داعش يج�ب ان نتوحد من 
اجل ع�ودة النازحني واالهايل، وما النرص اال 

من عند الله«.
بدورها، أعلنت خلية االعالم الحربي عن 
القاء ثالثة ماليني عل�م عراقي عىل خريطة 
الح�دود اإلداري�ة ملدين�ة املوصل بمناس�بة 
تحريره�ا م�ن قبضة تنظيم داعش بش�كل 
كامل.وقالت الخلية، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »يف مشهد وطني 
بدت فيه ان س�ماء املوصل أمط�رت اعالما 
عراقية ابتهاج�ا بعودتها كامل�ة اىل حضن  
العراق. وبمناسبة اعالن بيان تحرير مدينة 
املوصل الحدباء العزيزة، وتزامنا مع خطاب 
الن�رص بارشت مف�رزة العمليات النفس�ية 
الجوي�ة بإلق�اء ثالث�ة ماليني عل�م عراقي 
مط�رز ع�ىل خارط�ة املوصل الت�ي تحررت 

بالكامل«.
وفيما أرس�لت رشكات االتصال رس�الة 
تهنئ�ة إىل كل العراقي�ني بمناس�بة تحري�ر 
املوصل، أعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
انطالق فعاليات واحتفاالت أس�بوع النرص 
بمناس�بة تحرير مدينة املوصل بالتنس�يق 
مع الوزارات واملؤسسات الحكومية يف بغداد 

واملحافظات.
م�ع  واتص�االت  رس�مية  بيان�ات  ويف 
املسؤولني العراقيني عربت مختلف الدول عن 
ترحيبها بتحرير املوصل، معتربة انه يشكل 
رضبة لالرهاب يف العالم مؤكدة تعاونها مع 
العراق للقضاء نهائياً ع�ىل االرهاب، معلنة 
عن زي�ادة مس�اعداتها لهذا البل�د من اجل 

اعادة االستقرار واعمار ما خربته الحرب.
وأك�د االتح�اد األوروب�ي أنه س�يواصل 
دعمه لجهود الحكوم�ة العراقية يف تحقيق 
وإع�ادة  املح�ررة  املناط�ق  يف  االس�تقرار 
إعماره�ا، وأعل�ن زي�ادة قيمة املس�اعدات 

املقدم�ة للعراق إىل 211 ملي�ون يورو للعام 
الحايل.

واشادت املمثلة العليا للسياسة الخارجية 
فيدرب�كا  األوروب�ي  االتح�اد  يف  واالم�ن 
موغريين�ي بالق�وات املس�لحة العراقي�ة ملا 
حققت�ه من نرص كبري عىل عصابات داعش 
اإلرهابي�ة، وأس�فرت ع�ن تحري�ر مدين�ة 
املوص�ل بع�د تقدي�م تضحي�ات كب�رية يف 
األرواح.. مش�ددة بالقول »املستفيد من هذا 
النرص لي�س العراق فقط، ب�ل أوروبا كلها، 
ألنه س�يؤدي إىل إضعاف اإلرهاب وتهديداته 

للمواطنني األوروبيني«. 
وأش�ارت يف رس�الة إىل وزي�ر الخارجية 
العراق�ي ابراهي�م الجعف�ري اىل أن االتحاد 

األوروبي س�يواصل دعمه لجهود الحكومة 
العراقية بعمليات بسط االستقرار يف املناطق 

املحررة وإعادة إعمارها. 
وأعلن�ت زيادة قيمة املس�اعدات املقدمة 
للع�راق إىل 211 ملي�ون ي�ورو له�ذا الع�ام 
مخصصة للمس�اعدات اإلنسانية اإلضافية 
واملساعدات طويلة األمد للنازحني العراقيني 
والتموي�ل اإلض�ايف لعملي�ات إزال�ة األلغام 
وغريها من جهود بس�ط االس�تقرار، فضالً 

عن آليات االستجابة للكوارث.
م�ن جانب�ه، تعه�د الرئي�س الفرن�ي 
إيمانوي�ل ماك�رون ب�أن ب�الده س�تواصل 
مكافحة اإلرهاب بأعىل درجات اإلرصار ويف 

كل مكان بما يف ذلك عىل أرضها.

ورح�ب يف بي�ان ع�ن ق�رص اإلليزيه، يف 
أعق�اب اإلعالن ع�ن تحرير مدين�ة املوصل، 
بالن�رص الذي حققته الق�وات العراقية ضد 
تنظي�م داع�ش بدعم م�ن التحال�ف الدويل، 
متوجهاً أيضا بالتهنئة للعراق قيادة وشعباً. 
وق�ال ماكرون إن تحري�ر كل العراق ما زال 
جارياً، ال س�يما القض�اء عىل معاقل داعش 
يف س�وريا وخاص�ة يف الرق�ة ووادي الفرات 
متعهًدا بأن تواصل بالده جهدها العسكري 
ملكافح�ة اإلرهابي�ني يف كل مكان بما يف ذلك 

عىل األرايض الفرنسية.
وأضاف ماكرون أن العراق يواجه تحديات 
هائلة عىل األصعدة السياس�ية والعسكرية 
واالقتصادي�ة، الفًتا إىل أن عدًدا من املس�ائل 

سيتعني أن ُتتَخذ بش�أنها خيارات مسؤولة 
من قبل متخذي القرار السياسيني واملجتمع 
العراق�ي. وتوقع أن يكون مس�تقبل العراق 
واملنطق�ة مرهوًن�ا بصحة ه�ذه الخيارات، 
معرًب�ا ع�ن أمل�ه يف أن يفتح ن�رص املوصل 
صفح�ة جديدة يف تاريخ هذا البلد ويس�مح 
له باستعادة الس�الم واالستقرار والوحدة.. 

متعهداً بأن تقف فرنسا بجانب العراق.
ومن جهته، هن�أ وزير الدفاع الربيطاني 
مايكل فالون العراق لهزيمته تنظيم داعش 
يف املوص�ل، ودع�ا إىل بذل املزي�د من الجهود 

للقضاء عىل اإلرهابيني.
وقال فالون يف بيان »أهنئ رئيس الوزراء 
الت�ي  العراقي�ة  العب�ادي والق�وات  حي�در 
تقات�ل عىل األرض عىل ش�جاعتها العظيمة 
أمام ع�دو متوح�ش ال يأبه مطلًق�ا بحياة 
املدنيني األبرياء، ويج�ب أن نرحب بهزيمته 
يف مدينة اعتربها التنظيم معقالً ملا يس�ميه 

الخالفة«.
وقال إن�ه يف إطار مش�اركة بريطانيا يف 
التحال�ف الذي تقوده الوالي�ات املتحدة ضد 
التنظيم، فقد رضبت القوات الربيطانية 750 
هدًفا يف املعركة لتحري�ر املوصل من تنظيم 
داع�ش، مضيفاً أن�ه »ال يزال يتع�ني القيام 
باملزيد« يف املدينة واملنطقة بش�كل أوس�ع. 
وحذر م�ن أن »هذه املجموع�ة الهمجية ال 
تزال موجودة يف غرب الفرات وس�نحتاج إىل 
عمليات تطهري يف املوصل واملناطق املحيطة 
بها بس�بب تهديد العبوات الناسفة املصنعة 

يدويا«.
الع�راق  الس�ورية  الحكوم�ة  وهن�أت 
حكومة وش�عًبا عىل انتصاره بدحر تنظيم 
داعش م�ن مدينة املوصل التي انطلق منها، 
وقال مصدر مس�ؤول يف الخارجية السورية 
يف بيان إن »س�وريا تؤكد أنها ماضية شعًبا 
وجيًش�ا وحكوم�ة بالتع�اون مع الش�عب 
الش�عبي  والحش�د  والجي�ش  والحكوم�ة 
العراق�ي للقضاء عىل ما تبقى من عصابات 
داعش اإلرهابية، ألن حش�د جهدنا املشرتك 
يف البلدي�ن الش�قيقني هو العامل األس�ايس 
لضمان ع�دم عودة داعش أو أي ش�كل من 
أش�كال اإلرهاب الدموي لهذين البلدين وكل 

أنحاء املنطقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قبيل أيام من انعقام مؤتمر يجمع 
القادة الس�نة، كش�ف نواب عن توتر 
حاد داخل تحال�ف القوى العراقية قد 
يهدد بانس�حاب أطراف منها، ويأتي 
التوت�ر بس�بب يعود لخ�الٍف عىل آلية 
توزيع مبلغ 140 مليون دوالر قدمتها 
وأبرزه�ا  الق�وى،  له�ذه  الس�عودية 

الحزب اإلسالمي العراقي.
ونقلت صحيف�ة »العربي الجديد« 
املقربة من القوى السنية، عن مصدر 
س�يايس قول�ه، إن »خالف�ات ح�ادة 
وقع�ت ب�ني كتل ه�ذا التحال�ف، عىل 
خلفية تقدي�م الس�عودية مبلغ 140 
ملي�ون دوالر كدع�م لرتتي�ب البي�ت 
السيايس السّني يف بغداد، وللمساعدة 
يف تأهي�ل املدن الرئيس�ية التي حررت 

من تنظيم »داعش«.
ملي�ون  الس�بعني  أن  إىل  ولف�ت 
دوالر املخصصة لكت�ل تحالف القوى 
واألح�زاب الت�ي ستش�ارك يف املؤتمر 
الخ�اص باملصالحة األس�بوع املقبل، 
س�ببت خالف�ات ح�ادة ح�ول آلي�ة 
أن  الكت�ل«. وأوض�ح  توزيعه�ا ب�ني 
»هناك فريق�اً ي�رى أن التوزيع يجب 
كل  يك�ون حس�ب ع�دد مقاع�د  أن 
الربمل�ان، وذهب�ت أط�راف  ح�زب يف 
أخرى إىل اعتماد معيار ثقل الحزب يف 

الشارع«.
وتاب�ع املصدر بالق�ول أن »آخرين 
اعرتض�وا ع�ىل االقرتاح�ني، وطالبوا 
بأن يراع�ى وضع بعض األحزاب التي 
ال تمتل�ك مقاع�د برملانية وال مناصب 
يف الحكوم�ة، وليس لها قن�اة تمويل 

ألنش�طتها، يف ح�ني أن آخرين طالبوا 
بمراع�اة تدمري داعش ملق�ار األحزاب 

ومنازل قياداتها«، وفق قوله.
وأكد عضو الربملان الذي طلب عدم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، أن املبل�غ الذي 

رصدت�ه الرياض، أت�ى بموجب اتفاق 
ينص عىل أن نصف�ه يخصص للمدن 
املحررة الرئيس�ية، وذل�ك لتأهيل املاء 
والكهرب�اء والبن�ى التحتي�ة املهم�ة 
فيه�ا، إال أن ه�ذا أيض�اً ت�م الخ�الف 

عليه حول املدن الرئيس�ية التي سيتم 
اس�تهدافها، وكي�ف س�تكون عملية 
التأهيل وطريقة إنفاق املبلغ، عىل حد 
تعبريه.وأش�ار إىل أن الخ�الف تفاقم 
ووصل إىل حد بدء جمع تواقيع إلقالة 

النائب أحمد املساري، من رئاسة كتلة 
تحالف الق�وى داخل الربمل�ان وطرح 
أسماء النواب طالل الزوبعي، ومحمد 
تميم، وآخرين ب�دالً عنه.بدوره، قال 
عضو جبه�ة الحراك الش�عبي محمد 

املشهداني إن »املعلومات حول وصول 
املبلغ السعودي غري صحيحة، وهناك 
وجهات نظر ح�ول املوضوع ال يمكن 
اعتبارها خالفات حادة«، وفقاً لقوله. 
وهذه الجبهة ه�ي واحدة من القوى 

املشاركة يف مؤتمر املصالحة.
وتستعد شخصيات وكتل وأحزاب 
عراقية سنية للمشاركة يف أول مؤتمر 
س�يايس يقام يف بغداد به�دف توحيد 
الورق�ة السياس�ية وتش�كيل تحالف 
سيايس سني انتخابي واسع تدخل به 
يف االنتخابات املرتقبة عام 2018. كما 
يناقش مس�تقبل مدن ش�مال وغرب 
التي تخلصت أخرياً من احتالل تنظيم 
»داع�ش«، إال أن خالفات واس�عة بني 
الق�وى الس�نية نفس�ها يرّج�ح عدم 

التوصل إىل أي حلول.
وتدعم املؤتمر األمم املتحدة فضالً 
ع�ن واش�نطن ودول غربي�ة أخ�رى. 
كما تدعمه الري�اض وأبوظبي. إال أن 
ش�خصيات كث�رية مدع�وة للمؤتمر، 
ح�ول  اس�تفهام  عالم�ات  تط�رح 
ش�عبيتها، إذ إن بعضه�ا غري معروف 
جماه�ريي  ثق�ل  ب�أي  يحظ�ى  وال 
بمثاب�ة  دعوته�م  اعت�ربت  وآخري�ن 
عملية إعادة تدوير لشخصيات أثبتت 

فشلها بالسنوات السابقة.
النائ�ب  أعل�ن  ذل�ك،  غض�ون  يف 
مش�عان الجبوري، ال�ذي يقود حراكاً 
االس�تحقاق  إن  للمؤتم�ر،  مناهض�اً 
املقرر عقده يف بغداد هو امتداد ملؤتمر 
أنقرة الذي ج�رى مطلع العام الحايل، 
وتم فيه اختيار الش�خصيات من قبل 
دول بعينها وه�و مؤتمر طائفي،  إال 
أن رئي�س الكتل�ة الربملاني�ة لتحالف 
»القوى العراقية«، أحمد املساري، قال 
يف بيان إن مؤتمر بغداد الذي س�يعقد 
يف منتصف الش�هر الحايل، سيتمخض 
عنه مرشوع وطني، نافياً أن يكون ذا 

طابع طائفي.

رئيس الوزراء يعلن نهاية »دولة اخلرافة« ويدعو العراقيني إىل التكاتف.. وإطالق احتفاالت »أسبوع النصر«

رسميًا.. املوصل بال قيود »داعش«

الرياض قدمت »140« مليون دوالر أججت خالفات بشأن توزيعها قد تصل إىل إقالة نواب يف الربملان

»ماليني« سعودية تقسم القوى السنية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلع�الم الحربي، أمس االثنني، 
ع�ن تدم�ري ثالث�ة معام�ل للتفخي�خ ومقتل 
الع�رشات برضب�ات جوي�ة غرب�ي محافظة 
األنبار، فيم�ا دمرت طائرات الق�وة الجوية 4 
معامل لتفخيخ العجالت و5 مخازن لألسلحة 
واألعتدة يف قضائي راوة وعانة غربي محافظة 

األنبار.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »صق�ور الق�وة 
الجوي�ة وجه�ت رضب�ات جوية أس�فرت عن 
تدمري ثالث�ة معامل لتفخي�خ العجالت وثالثة 
مس�تودعات لألسلحة واالعتدة وقتل العرشات 
من اإلرهابيني وتدم�ري مجموعة من العجالت 
واألس�لحة التي كانت بداخلها يف قضاء راوة«، 
الفت�ا إىل أن »القصف ادى ايضا إىل تدمري ثالثة 
مخازن لألس�لحة واالعتدة وقتل ما يقارب 13 

ارهابي يف قضاء عنة«.
وأضافت أن »العملية تمت استناداً ملعلومات 

املديرية العامة لألستخبارات واألمن«.

بدوره�ا، دمرت طائ�رات الق�وة الجوية 4 
معامل لتفخيخ العجالت و5 مخازن لألسلحة 
واألعتدة يف قضائي راوة وعانة غربي محافظة 

األنبار.
وذك�ر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »الق�وة الجوية عرب 
معلومات املديرية العامة لالستخبارات واألمن 
نفذت ع�دة رضبات جوية مرك�زة تحقق من 
خاللها تدمري أربع معامل لتفخيخ العجالتفي 

قضائي راوة وعانة يف االنبار«.
وأض�اف، أن »العملي�ة أس�فرت أيض�اً عن 
تدمري مقرات تابعة لعصابات داعش اإلرهابية 
باإلضافة إىل معالجة خمس مخازن لألس�لحة 

واالعتدة«.
ه�ذا وقتلت القوات األمنية عدد من عنارص 
تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي برضب�ات جوية يف 
محافظ�ة األنبار، فيم�ا تمكنت م�ن تدمري 5 

مقار للتنظيم.
إىل ذلك، قال عضو مجلس عشائر محافظة 
األنبار عبدالله العيساوي إن الحقائق واألحداث 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة أثبتت ت�ورط دولة 

قطر يف دع�م تنظيمي القاع�دة وداعش باملال 
والسالح .

 وأضاف أن »نشاط ذلك التنظيمني يف األنبار 
تس�بب يف س�قوط أع�داد كب�رية م�ن املدنيني 
فضال عن تدمري املمتلكات العامة والخاصة«، 
حس�ب تعبريه.وأك�د العيس�اوي أن »املجلس 
س�يقوم بتحريك دعاوى أم�ام املحاكم املحلية 
والدولية ضد قطر للمطالبة بالتعويض لصالح 

األشخاص نتيجة تعرضهم ألرضار كبرية«.
 ودعا الحكومتني املحلية واملركزية إىل تزويد 
املترضري�ن من اإلره�اب بوثائق »تس�اعدهم 
ع�ىل اتخاذ اإلج�راءات القانونية للحصول عىل 
حقوقهم«.وس�يطر تنظيم داع�ش يف حزيران 
2014 عىل مناطق شاسعة يف محافظة االنبار 
بم�ا فيه�ا مدينة الرم�ادي، مرك�ز املحافظة، 
ومايزال يس�يطر عىل مدن عنه وراوة والقائم 
اىل يومنا هذا، فيما كانت عنارص تابعة لتنظيم 
القاع�دة تنش�ط يف ح�دود املحافظ�ة بش�كل 
ملح�وظ خاصة بعد تده�ور الوضع االمني يف 
العراق 2007 .وبالتزامن مع انتصارات املوصل، 
نظمت مديرية رشطة االنب�ار احتفالية داخل 

مدينة الفلوجة بمناسبة إعالن استعادة مدينة 
املوصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش. 

ونقل�ت قن�اة NRT ع�ن الضابط يف رشطة 
االنبار، ابوبكر سعدون عبيد أن »قوات رشطة 
االنب�ار ب�كل صنوفه�ا م�ن افواج الط�واريء 
والرشطة املحلية واملرور العامة والدفاع املدني 
اج�رت اس�تعراضا بااللي�ات، داخ�ل ش�وارع 
مدين�ة الفلوج�ة احتفاال بمناس�بة اس�تعادة 
مدين�ة املوصل وتطهريها من س�يطرة تنظيم 

داعش«.
 وأض�اف ان »االس�تعراض يحم�ل رس�الة 
مفادها جاهزية قدرة رشطة محافظة االنبار 
واس�تعدادها الكامل ملالحق�ة عنارص التنظيم 
املج�رم يف محافظ�ة االنب�ار الس�يما املناطق 

الغربية«.
واش�ار عبيد اىل أن »قوات رشطة محافظة 
االنب�ار اصبح�ت اكث�ر جاهزية االن ملس�اندة 
الق�وات العراقي�ة الت�ي ستش�ارك يف عمليات 
اس�تعادة املناط�ق الغربي�ة والتي م�ن املؤمل 
ان تنطل�ق قريب�ا جدا بع�د ان تحقق النرص يف 

املوصل«.

ضربات جوية أدت إىل مقتل عشرات االرهابيني

تدمري معامل تفخيخ وخمازن أسلحة »داعش« غريب األنبار
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ذك�ر ش�اهد وتقاري�ر محلية أن 
اشتباكات ضارية اندلعت بني فصائل 
الس�احيل  الطري�ق  ع�ى  متنافس�ة 
الليبي�ة  العاصم�ة  م�ن  ال�رق  إىل 

طرابلس.
االش�تباكات  إن  الش�اهد  وق�ال 
اندلعت عندما حاولت جماعة مسلحة 
معارض�ة لحكوم�ة الوف�اق الوطني 
التي تدعمها األمم املتحدة يف طرابلس 
االق�راب من العاصم�ة لتتصدى لها 

قوات متحالفة مع حكومة الوفاق.
وكشف القتال عن ضعف حكومة 
الوفاق أمام امليليشيات التي اكتسبت 
ق�وة ونفوذا خ�ال انتفاض�ة 2011 
الق�وات  ط�رد  أعقابها.وج�رى  ويف 
املناهضة لحكومة الوفاق واملتحالفة 
مع حكومة سابقة نصبت نفسها من 
جانب واح�د، من طرابل�س يف أواخر 
أيار وتح�اول اآلن تنظي�م صفوفها. 
وأص�درت حكوم�ة الوف�اق يف اآلونة 
األخ�رة تحذيرا بش�أن هجوم مضاد 

عى العاصمة.
ومنذ وص�ول حكوم�ة الوفاق إىل 
طرابل�س الع�ام املايض ضم�ت إليها 
بع�ض الجماع�ات املس�لحة العديدة 
الت�ي لها وجود يف العاصمة، لكنها لم 
تحرز تقدما يذكر يف إدماجها وال يزال 

الوضع األمني مضطربا للغاية.
وتقات�ل الجماع�ات املتحالفة مع 
حكومة اإلنقاذ الوطن�ي التي نصبت 
نفس�ها م�ن جان�ب واحد وتس�تقي 
معظ�م الدع�م م�ن مدين�ة مرصاتة 
الت�ي  ب�األرايض  للتش�بث  الغربي�ة 

تسيطر عليها.
واشتبك الجانبان قرب بلدة القره 
بول�يل الس�احلية التي تبع�د نحو 50 

كيلومر إىل الرق من طرابلس.

وق�ال س�اكن رفض نر اس�مه 
»األرض تهتز تحت قدمي...الضوضاء 
الناجم�ة ع�ن االش�تباكات مرتفعة 
لدرجة أنني ظننت أن املجموعات التي 

تتقاتل تستخدم مدفعية ثقيلة«.
وأغلق�ت الكتائ�ب املتحالف�ة مع 
الطري�ق  الوطن�ي  الوف�اق  حكوم�ة 
الس�احيل يف تاج�وراء وه�ي ضاحية 
تقع رشق�ي طرابلس وأقاموا حواجز 

رملية ملنع تقدم منافسيها.

وتنصح السلطات املحلية السكان 
بالجاء والبق�اء بعيدا ع�ن املنطقة. 
وحث�ت بعثة األمم املتحدة يف ليبيا كا 
الجانب�ني عى االمتناع ع�ن مزيد من 

التصعيد.
وذكرت مصادر ليبية أن حالة من 
التوتر األمني الش�ديد تس�ود مناطق 
منطق�ة  وتحدي�دا  طرابل�س  رشق 
القويعة املتاخمة ملنطقة القره بوليل 
والت�ي تبع�د نح�و 40 كيلومر رشق 

العاصمة. وأشارت املصادر إىل سماع 
دوي اط�اق نار وقذائ�ف من دون أن 

تؤكد أو تنفي وقوع اشتباكات.
ونقل موقع بوابة الوسط االخباري 
الليب�ي ع�ن مص�ادر ل�م يس�مها أن 
الطريق الس�احيل الرابط ب�ني القره 
بول�يل وتاج�وراء )مدخ�ل طرابل�س 
ترابي�ة،  بس�واتر  أغل�ق  الرق�ي( 
موضح�ا أن ذل�ك يأت�ي ع�ى خلفية 
حشد كتائب مس�لحة محسوبة عى 

كل م�ن صاح ب�ادي وخليفة الغويل 
رئي�س حكومة اإلنق�اذ بالتزامن مع 
حش�د تعزيزات عسكرية من ضمنها 
اس�لحة ثقيل�ة تابع�ة لكتيب�ة ث�وار 
طرابلس بمنطقة النش�يع والقويعة 

رشق وجنوب العاصمة طرابلس.
ويعتق�د أن القوات التي تحتش�د 
اقتح�ام  تعت�زم  طرابل�س  رشق  يف 
العاصمة التي لم تشهد استقرارا منذ 
االطاحة بنظام معمر القذايف يف 2011 

حت�ى بع�د وص�ول حكوم�ة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز الرساج املنبثقة 

عن اتفاق الصخرات السيايس.
وتأتي ه�ذه التطورات بعد تحذير 
املجل�س الرئ�ايس لحكوم�ة الوف�اق 
من »تح�ركات مش�بوهة م�ن زمرة 
الخارج�ني ع�ى القان�ون« باتج�اه 

العاصمة طرابلس.
وتوعد املجل�س يف بيان بأن »هذه 
التحركات ستواجه بحسم وقوة دون 

ته�اون يف واج�ب حماي�ة طرابل�س 
عاصمة كل الليبيني«.

وأكد أيض�ا أنه جرى اب�اغ الدول 
املريب�ة  التح�ركات  بتل�ك  الصديق�ة 
»لالتزام بتعهداتهم باملس�اعدة كما 
تنص ق�رارات مجلس األم�ن«، داعيا 

املجتمع الدويل لتحمل مسؤوليته.
التابع�ة  الدف�اع  وزارة  وكان�ت 
لحكوم�ة الوف�اق قد أعلن�ت يف وقت 
س�ابق »أنها لن تس�مح بدخ�ول أي 
العاصم�ة  إىل  مس�لحة  مجموع�ات 
طرابلس م�ن دون تنس�يق وإرشاف 
أي�ة  إص�دار  نافي�ة  معه�ا«،  كام�ل 
تعليمات ألي من الق�وات التابعة لها 

بالتوجه نحو العاصمة.
أش�هر  من�ذ  طرابل�س  وتش�هد 
تجاذبات حادة بني أطراف سياس�ية 
ح�د  وصل�ت  منفلت�ة  وميليش�يات 

املواجهات املسلحة يف أكثر من مرة.
كم�ا ع�اد خليف�ة الغوي�ل رئيس 
حكومة االنق�اذ للواجهة مجددا عرب 
الحش�د لإلطاح�ة بحكوم�ة الرساج 
الت�ي رفض االع�راف برعيتها منذ 
العاصم�ة طرابل�س يف 30  دخوله�ا 
اذار 2016. وتحظ�ى حكومة الرساج 
بدعم م�ن األمم املتح�دة والعديد من 
الدول العربي�ة والغربية، إال أنها تبدو 
عاج�زة رغ�م رهان�ات الكب�رة عى 
الدع�م الدويل، عى تثبيت س�لطتها يف 
طرابلس ووضع حد النفات الساح.

ولي�س واضح�ا بعد م�ا اذا كانت 
القوات املنافس�ة التي تحشد يف رشق 
وجنوب طرابلس، تعد بالفعل القتحام 
العاصمة، لكن تجارب س�ابقة تشر 

إىل أن كل االحتماالت تبقى واردة.
وتن�ذر التطورات األخ�رة باندالع 
رصاع دم�وي اذا اقتحمت تلك القوات 
طرابل�س، وس�ط رصاع محتدم عى 

السلطة ومواقع النفوذ.

اشتباكات ضارية يف طرابلس بني امليليشيات واحلكومة

لــيــبــيــا عـلـى أبــواب حــرب أهــلـيـــة

أمريكا »تغض النظر« عن محلة اردوغان القمعية يف تركيا

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مصدر عس�كري رويس مطل�ع أن ط�راد »األمرال 
إيس�ني« الصاروخ�ي غ�ادر قاع�دة سيفاس�توبول قاصدا 
سواحل سوريا لالتحاق بمجموعة السفن الروسية املرابطة 
هناك. ويف تعليق مقتضب بهذا الصدد، قال املصدر العسكري: 
»س�وف يتدرب طاقم الط�راد املذكور عى تنفي�ذ جملة من 
امله�ام يف قوام مجموعة الس�فن الحربية الروس�ية املرابطة 
قبالة الساحل السوري«. وأضاف »كما سيتدرب الطاقم عى 
صد االعت�داءات الجوية والربية والبحرية، وعى االس�تنفار 
الت�ام والجهوزي�ة الازمة إلط�اق النار بالذخ�رة الحية يف 
مختلف الظروف«. تجدر اإلشارة إىل أن »األمرال إيسني«، قد 
دخل الخدمة يف األس�طول الرويس مؤخ�را، بعد أن أنجز أول 
إبح�ار طاف به حول أوروبا، ووج�ه رضبة قاصمة لتنظيم 
»داعش« الوحيش يف س�وريا حقق فيه�ا أدق اإلصابات التي 
طالت تحصين�ات اإلرهابيني وتجمعاته�م ونقاط قيادتهم، 
قب�ل الع�ودة إىل سيفاس�توبول وااللتح�اق هن�اك رس�ميا 
بأسطول البحر األس�ود. ويحمل »األمرال إيسني« صواريخ 
»كاليرب« املجنحة، ومنظومة »شتيل« الصاروخية الدفاعية، 
ومزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية، ومنظومة متكاملة 
للقص�ف الصاروخ�ي واملدفع�ي، إضاف�ة إىل الطوربي�دات 

ومروحية بحرية من طراز »كا-27«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أش�ارت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية إىل تس�جيل زيادة 
غر مس�بوقة يف مع�دل الجرائم املرتكبة يف الباد عى أس�اس 
عرقي أو ديني، منذ االس�تفتاء األخر عى انس�حاب بريطانيا 
م�ن االتح�اد األوروب�ي. وأوردت الصحيفة بيان�ات للرطة 
ج�اء فيها أن مع�دل الجرائم من هذا الن�وع، ارتفع خال 11 
ش�هرا انقضت عى االستفتاء، بزيادة قدرها 23 يف املئة قياسا 
باألش�هر ال�� 11 التي س�بقت االس�تفتاء، وأن ع�دد الجرائم 
املس�جلة بل�غ 49.9 ألفا، مقاب�ل 40.70 أل�ف جريمة وقعت 
خال فرة اإلحصاء الس�ابقة. وتش�ر بيان�ات الرطة إىل أن 
النس�بة األعى يف الجريمة س�جلت يف ويلز غرب إنجلرا، حيث 
بلغت الزي�ادة 77 يف املئة، فضا عن زيادة كبرة كذلك يف كنت 
جنوب رشق الباد، ووركشر وسطها. الناطق الرسمي باسم 
قيادة الرطة الربيطاني�ة ويف تعليق بهذا الصدد، قال: »نحن 
عى علم تام بأن األحداث الوطنية والعاملية قد تفيض إىل زيادة 
مع�دل الجريمة ع�ى خلفي�ة الكراهية، وهذا ما س�جلناه يف 
أعقاب االس�تفتاء عى االنس�حاب من االتحاد األوروبي العام 
امل�ايض. والرطة من جهتها، تبنت موقفا حازما تجاه هذه 
الجرائم«.املنظم�ات والهيئ�ات الدينية التي تمث�ل األجانب يف 
بريطاني�ا، تؤكد يف هذا الصدد زيادة حاالت التمييز عى خلفية 

دينية أو عرقية.

روسيا ترسل طراد »األمريال إيسني« 
الصاروخي اىل سواحل سوريا

بريطانيا تسجل ارتفاعًا »غري مسبـوق« 
بمعـدل جرائم الكراهية
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أف�ادت مواقع تركية ب�أن قوات 
التحالف الدويل ضد »داعش« ش�نت 
غارات جوية عى ريف الرقة وأصابت 
بالخطأ موقعا تابعا ملس�لحني أكراد 
)ق�وات س�وريا الديمقراطي�ة( م�ا 

أسفر عن مقتل 40 عنرصا.
ونقلت وكالة »األناضول« الركية، 
ع�ن مص�ادر محلي�ة أن مقات�ات 
التحال�ف قصف�ت بالخط�أ مواق�ع 

تابعة لق�وات س�وريا الديمقراطية 
خال استهدافها مواقع ل�«داعش« 
يف قري�ة العك�ريش، م�ا أس�فر عن 

مقتل 40 عنرصا وإصابة آخرين.
وأش�ارت مص�ادر األناض�ول إىل 
وقوع اشتباكات يف محيط القرية بني 
قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي 
»داعش«، منوهة بأن قوات التحالف 

قصفت بكثافة أهدافا ل� »داعش«.
بدورهم ذكر مس�تخدمو وسائل 
ونش�طاء  االجتماع�ي  التواص�ل 

س�وريون أن ق�وات التحالف نفذت 
غارات عى الرقة أمس أس�فرت عن 
مقت�ل وإصاب�ة ع�رات املدني�ني، 
فضا ع�ن مقت�ل عدد م�ن املدنيني 
يف املع�ارك الدائرة بني قوات س�وريا 
مح�اور  يف  وداع�ش  الديمقراطي�ة 
مدينة الرقة ومناطق متفرقة داخل 

املدينة.
م�ن جهتها ق�وات التحالف الذي 
تق�وده الوالي�ات املتحدة ل�م تصدر 
أي بي�ان تنف�ي فيه أو تؤك�د الغارة 

التي نف�ذت أمس عى الرقة وأوقعت 
عرات القتى والجرحى.

يف غض�ون ذل�ك ذكر نش�طاء أن 
س�يارة مفخخة لداعش اس�تهدفت 
أم�س موقعا تابع�ا لقوات س�وريا 
العك�ريش  قري�ة  يف  الديمقراطي�ة 
بريف الرق�ة الرقي ما أس�فر عن 
مقت�ل 11 عنرصا وإصاب�ة آخرين، 
وسط أنباء عن سيطرة هذه القوات 
ع�ى القرية وتحريره�ا من التنظيم 

اإلرهابي.

غارات أمريكية تقتل باخلطأ »40« مسلحًا كرديًا يف الرقة
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أش�اد وزي�ر الخارجي�ة األمركي ريكس 
تيلرس�ون بشجاعة الشعب الركي يف الدفاع 
ع�ن الديمقراطية من محاول�ة انقابية قبل 
نح�و ع�ام إال أنه لم ي�أت عى ذك�ر الحملة 
األمني�ة واس�عة النط�اق الت�ي أعقب�ت تلك 
املحاولة. وقال تيلرسون إن الواليات املتحدة 
ترى تركيا رشيكا يف مسعاها من أجل تعزيز 
أمن الطاقة يف املنطقة. وكان الوزير األمركي 
يتح�دث يف حفل افتتاح�ي ملؤتمر عن النفط 
يف اس�طنبول تس�لم خاله جائزة تكريما له 
عما قام به يف مجال صناعة النفط عى مدى 
أربعة عقود. وتابع تيلرس�ون »جميعنا هنا 
يف اس�طنبول نعي�ش لحظة بالغ�ة األهمية. 
قبل نحو عام هب الش�عب الركي، النس�اء 
والرجال الش�جعان للوق�وف يف وجه مدبري 

االنقاب ودافعوا عن ديمقراطيتهم«.
وم�ى يق�ول »انته�ز ه�ذه الفرص�ة 
لاعراف بش�جاعة ورشف ضحايا األحداث 

التي وقعت يف 15 يوليو 2016«.
وكانت مجموع�ة من الجن�ود املتمردين 

قادت دبابات وطائ�رات هليكوبر وطائرات 
حربية مس�اء 15 تم�وز وهاجم�ت الربملان 
وس�يطرت عى الطرق والجسور يف محاولة 

لإلطاحة بالحكومة.
عندم�ا  االنقابي�ة  املحاول�ة  وفش�لت 
خ�رج آالف األت�راك إىل الش�وارع لاحتجاج 
يف اس�تجابة لدع�وة الرئيس طي�ب إردوغان 
ملقاوم�ة االنقاب. وقت�ل يف الليل�ة أكثر من 

240 شخصا غالبيتهم مدنيون.
ومنذ املحاولة الفاش�لة طردت السلطات 
أكثر من مئة ألف ش�خص م�ن وظائفهم أو 
أوقفتهم عن العمل يف مجاالت الخدمة املدنية 
أو الجي�ش والرط�ة أو القط�اع الخ�اص 

وزجت بنحو 40 ألفا يف السجون.
وبع�ض  حقوقي�ة  جماع�ات  وتق�ول 
تس�تخدم  تركي�ا  إن  الغربي�ة  الحكوم�ات 
االنق�اب الفاش�ل ذريعة لس�حق املعارضة 
وش�ارك األحد مئات اآلالف من األشخاص يف 

تجمع للمعارضة يف اسطنبول.
واجرى تيلرس�ون محادثات مع اردوغان 
يف اس�طنبول، يف محاولة لتس�وية سلس�لة 
الخاف�ات ح�ول قضاي�ا م�ن بينه�ا االزمة 

الس�ورية واملحاولة االنقابية التي شهدتها 
تركي�ا الع�ام امل�ايض. وعق�ب وصول�ه من 
اس�طنبول  يف  تيلرس�ون  التق�ى  اوكراني�ا، 
نظ�ره الرك�ي مول�ود تش�اوش اوغلو، ثم 
التق�ى الحق�ا اردوغ�ان، بحس�ب م�ا ذك�ر 
مس�ؤولون من الطرفني. ولم يصدر اي بيان 

عق�ب املحادثات التي اجراها تيلرس�ون مع 
اردوغان.

وكان وزي�ر الخارجية االمركي قد بحث 
خصوصا يف الش�أنني السوري والقطري مع 
نظ�ره الركي تش�اوش اوغلو، بحس�ب ما 

افادت وكالة االناضول لانباء.

إدارة  أنق�رة آم�اال كب�رة ع�ى  وتعل�ق 
الرئيس دونالد ترامب يف تحسن العاقات مع 
واش�نطن بعد ما شابها من فتور أثناء والية 

الرئيس السابق باراك أوباما. 
وتشعر تركيا بالغضب بشكل خاص إزاء 
دعم الواليات املتحدة لوحدات حماية الشعب 
الكردية التي تعتربها أنقرة جماعة إرهابية 
وامتدادا للمس�لحني األكراد الذي�ن يقاتلون 
عى أراضيها. وتأتي زيارة تلرسون إىل تركيا 
بعد يومني من ارسال تركيا تعزيزات لشمال 
س�وريا تش�مل ق�وات اضافي�ة ومدرع�ات 
ودبابات، ضم�ن اس�تعدادات تركية لهجوم 
واس�ع عى مناطق تس�يطر عليه�ا وحدات 
حماية الش�عب الكردية التي تصنفها أنقرة 

»ارهابية«.
ويستعد مقاتلون من املعارضة السورية 
لانضمام إىل الجي�ش الركي يف هجوم كبر 
جديد ع�ى الق�وات الكردية يف ش�مال غرب 
س�وريا، ما يثر احتماالت فتح جبهة أخرى 

يف الرصاع السوري املعقد.
ويبدو أن زيارة الوزير األمركي إىل تركيا 
تأت�ي يف إطار جه�ود واش�نطن ملنع حدوث 

أي مواجهات محتملة ب�ني أنقرة والوحدات 
الكردية.وتدعم الواليات املتحدة قوات سوريا 
الديمقراطي�ة التي يش�كل األك�راد عمودها 
الفقري والتي تقاتل تنظيم الدولة االسامية 
وتشن حاليا حملة عس�كرية لتحرير مدينة 

الرقة معقل التنظيم املتطرف.
مغام�رة  أي  م�ن  واش�نطن  وتخ�ى 
عس�كرية تركية عى الس�احة الس�ورية قد 
تعرقل الحملة الحالية عى الدولة اإلس�امية 

يف الرقة.
ومن ش�أن أي مواجهة يف ش�مال سوريا 
ب�ني القوات الركي�ة والوح�دات الكردية أن 
تؤثر عى س�ر الحملة يف الرقة وتزيد الوضع 

تعقيدا.
لك�ن أنقرة تب�دو مرصة عى لج�م تمدد 
الوحدات الكردية وتعتربهم خطرا عى أمنها 
القومي وقد أكدت مرارا أنها لن تسمح بقيام 

كيان كردي عى حدودها.
ورغ�م التطمين�ات األمركية باس�تعادة 
ش�حنات أس�لحة قدمتها للق�وات الكردية، 
تبدو تركيا غر مطمئنة وقد أعلنت أن تنفيذ 

هذا الوعد صعب.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد املتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية 
بهرام قاس�مي بان ايران عى استعداد للرد عى 

اي اجراء امركي سيئ ويف غر محله.
ويف مس�تهل مؤتمره الصحفي االس�بوعي 
أم�س االثن�ني هن�أ املتح�دث باس�م الخارجية 
االيراني������ة الش�عب العراق�ي والق���وات 
العراقي�ة التي خاض�ت املع������ارك لتحرير 

املوصل من تن����ظيم داعش االرهابي.
وحول ترصيحات مسؤويل االدارة االمركية 
قاس�مي  اش�ار  الن�ووي،  االتف�اق  بمراجع�ة 
اىل املح�اوالت الرامي�ة اىل التاث�ر ع�ى النتائج 
االقتصادي�ة لاتف�اق وق�ال، اننا نري�ث قليا 
وننتظر للحكم بشان املس�تقبل ولنا االستعداد 
الازم الي اجراء، وان الباد اليوم مستعدة اكثر 

مما مى يف مختلف املجاالت للرد عى اي اجراء 
سيئ ويف غر محله.

وح�ول التفاهم االخر بني روس�يا وامركا 
ح�ول س�وريا قال، انه ل�و تمك�ن التفاهم من 
تعمي�م مناطق خفض التوت�ر وتوفر االرضية 
لتثبي�ت الهدنة واالس�تقرار فبامكانه ان يكون 

مفيدا بالتاكيد.
وق�ال قاس�مي يف الوق�ت ذات�ه، انن�ا ومن 
خ�ال معرفتنا بس�لوك ام�ركا يف س�وريا ويف 
ظ�ل اس�تمرارها بهذا الس�لوك نعتق�د انه من 
الصعوبة ان يحقق هذا التفاهم تقدما ويميض 

اىل االمام.
واعترب ان عملية آستانا بشان سوريا جارية 
وله�ا منعطفاته�ا ورصح ب�ان املحادث�ات مع 
روس�يا مس�تمرة وانه كان له لقاء مع السفر 

الرويس يف طهران يوم امس.

إيران: مستعدون للرد عىل اي أجراء امريكي يسء 
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املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
ش�هيد  ناه�ده  ال�ركاء  اىل 
محس�ن وارساء خلي�ل ابراهيم 
تقرر حضوركم اىل مقر مديريه 
بلدي�ة النج�ف لغ�رض اكم�ال 
معامله اجازه البناء عىل العقار 
املي�الد  45613/3ح�ي  املرق�م 
وبخالفه سيتم اكمال االجراءات 
بدون حضوركم  طالب االجازه 

ضواهن كاظم جاسم            

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرقم 
40557/3حي الوفاء باسم عبد 

مسلم نارص عبده

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرقم 
باس�م  الن�داء  56908/3ح�ي 

ايمان رؤف عبد العزيز

فقدان شخص 
بتاري�خ 5 / 11 / 2015 فق�د 
املواط�ن ) عبد الل�ه منذر احمد 
نصي�ف املحم�دي ( يف منطق�ة 
البوعس�اف وه�و م�ن س�كنة 
قض�اء الفلوج�ة – الصقالوية 
فم�ن لدي�ه اي معلوم�ات عنه 
اخب�ار اقرب مرك�ز رشطة وله 

االجر والثواب .

اعالن 
يرجى من الريك س�داد يحيى 
عب�د الكريم الحض�ور اىل بلدية 
لغ�رض  الب�ور  التاج�ي س�بع 
للقطعة  البن�اء  اج�ازة  اكم�ال 

املرقمة 9871 سبع البور.

اعالن
اىل ال�ركاء / نهال عباس عبد 

وملى شجاع محمد 
بلدي�ة  اىل  حضورك�م  اقت�ى 
التاجي الس�تخراج اج�ازة بناء 

للعقار املرقم 5804 
الريك 
وائل جبار حاتم

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها(

وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة مراجعة بلدية  )العباس�ية( أو اللجنة خالل )30( 
يوم�ا تب�دأ من اليوم التايل لن�ر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات  
القانوني�ة  البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين 
يرغب�ون  بالدخول إىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب 
ص�ك مص�دق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنف�ا  وكتاب محافظة 
النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  
مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( 
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الروط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

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

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يل�زم أصحاب الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مدينة 
الطب بأس�م / احمد شاكر جبار فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

محكمة جنح البرصة
العدد: 5/ج2 /2017

التاريخ: 2017/06/13
إعالن حكم غيابي 

إىل املته�م املحكوم / طال�ب عبدالرزاق 
صعي�ر الخفاجي، اس�م والدته نوريه 

مجيل  
أصدرت محكمة جن�ح البرصة قرارها 
املرق�م 5/ج2 /2017 املتضمن الحكم 
عىل )املجرم / طالب عبدالرزاق صعير 

الخفاجي(.
1. حكمت املحكمة عىل املجرم / طالب 
عبدالرزاق صعي�ر الخفاجي بالحبس 
الشديد ملدة خمسة سنوات وفق احكام 
املادة )457/من قانون العقوبات( رقم 

)111( لسنة 1969 املعدل.
2. إعط�اء الح�ق للمش�تكي )صال�ح 
حس�ن لعيب�ي( باملطالب�ة بالتعويض 
لع�دم تنازله عن الش�كوى والتعويض 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
3. إص�دار ام�ر قب�ض بح�ق املج�رم 
املذكور اعاله وفق احكام املادة )457( 
من قان�ون العقوبات رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل وإش�عار مديرية رشطة 
محافظ�ة الب�رصة -مكتب التس�جيل 
الجنائ�ي لتعمي�م ه�ذا الق�رار وتنفيذ 
ام�ر القبض الص�ادر بحقه واحضاره 
مخف�ورا ام�ام ه�ذه املحكم�ة ح�ال 

القبض عليه.
4. تقدي�ر اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب )س�جى مراد املياح�ي( مبلغاً 
ق�دره ثالث�ون ألف دين�ار تدفع له من 
خزين�ة الدول�ة بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية. 
اس�تناداً  غيابي�اً  الق�رار  وص�در   .5
ألح�كام امل�ادة 182/أ واملادت�ني 143، 
243 األصولي�ة قراراً قاب�اًل لالعراض 
والتمييز وافهم علناً يف 2017/6/13. 

ل�ك الحق االعراض عىل هذا القرار بعد 
تبلغ�ك به ع�ن طريق اإلع�الن والنر، 
ويف حالة عدم االع�راض يعتر الحكم 
بمثاب�ة الحك�م الوجاه�ي بع�د مرور 
ثالثة أشهر من نر اإلعالن.  
القايض / آيات عباس لفته

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 811/ش/2017 
التاريخ: 2017/7/10

اعالن 
اىل املدعى عليه / احمد عبدالستار عبدالله

اقام�ت املدعي�ة ه�دى حمي�د مجي�د الدع�وى 
الرعية املرقمة أعاله امام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا الحكم بتأييد حضانته�ا البنتها القارصة 
ريم�اس احم�د عبدالس�تار، وملجهولي�ة محل 
اقامتك وحسب رشح مركز رشطة الزبري وتأييد 
املجلس املحيل لقضاء الزبري. عليه تقرر تبليغك 
بواس�طة النر بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف حالة عدم الحضور او من ينوب عنك قانوناً 
يف موعد املرافعة يف 2017/7/25 س�وف تجري 

املرافعة غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

محكمة جنح البرصة
العدد: 3/ج2 /2017
التاريخ: 2017/5/16

إعالن حكم غيابي 
إىل املته�م املحكوم / طال�ب عبدالرزاق صعير 

الخفاجي 
أص�درت محكمة جن�ح الب�رصة قرارها املرقم 
3/ج2 /2017 املتضم�ن الحكم عىل )املجرم / 

طالب عبدالرزاق صعير( املذكور أعاله.
طال�ب   / املج�رم  ع�ىل  املحكم�ة  حكم�ت   .1
عبدالرزاق صعير بالحبس الش�ديد ملدة خمسة 
سنوات وفق احكام املادة )1/457( من قانون 

رقم )111( لسنة 1969 املعدل.
2. إعط�اء الح�ق للمش�تكية )من�رية مه�دي 
جارالل�ه( باملطالب�ة بالتعويض لع�دم تنازلها 
عن الش�كوى والتعويض بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية.
3. إص�دار امر قبض بحق املج�رم املذكور وفق 
احكام املادة )457( م�ن قانون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969 املعدل وإشعار مديرية رشطة 
محافظ�ة الب�رصة -مكتب التس�جيل الجنائي 
لتعميم هذا القرار وتنفي�ذ امر القبض الصادر 
بحق�ه واحضاره مخفورا ام�ام هذه املحكمة 

حال القبض عليه.
4. تقدي�ر اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
)س�جى مراد املياحي( مبلغاً قدره ثالثون ألف 
دين�ار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية. 
ألح�كام  اس�تناداً  غيابي�اً  الق�رار  وص�در   .5
امل�ادة 182/أ واملادت�ني 143، 243 األصولي�ة 
ق�رار قابالً لالع�راض والتمييز وافه�م علناً يف 

 .2017/5/16
لك الحق االع�راض عىل هذا الق�رار بعد تبلغك 
به ع�ن طريق اإلع�الن والن�ر، ويف حالة عدم 
االعراض يعتر الحكم بمثابة الحكم الوجاهي 
بعد مرور ثالثة أشهر من نر اإلعالن.  
القايض / آيات عباس لفته

محكمة جنح البرصة
العدد: 4/ج2 /2017
التاريخ: 2017/7/4
إعالن حكم غيابي 

إىل املتهم املحكوم / طالب عبدالرزاق صعير 
الخفاجي، اسم والدته نوريه مجيل. 

أصدرت محكمة جنح البرصة قرارها املرقم 
4/ج2 /2017 املتضمن الحكم عىل )املجرم 

/ طالب عبدالرزاق صعير الخفاجي(.
6. حكم�ت املحكم�ة عىل املج�رم / طالب 
بالحب�س  الخفاج�ي  صعي�ر  عبدال�رزاق 
الش�ديد ملدة ثالثة سنوات وفق احكام املادة 
)457/م�ن قانون العقوب�ات( رقم )111( 
لس�نة 1969 املعدل وذلك ع�ن التهمة األوىل 

والخاصة باملشتكي وسام عبدالواحد عيل.
7. حكم�ت املحكم�ة عىل املج�رم / طالب 
بالحب�س  الخفاج�ي  صعي�ر  عبدال�رزاق 
الش�ديد ملدة ثالثة سنوات وفق احكام املادة 
)457/م�ن قانون العقوب�ات( رقم )111( 
لسنة 1969 املعدل وذلك عن التهمة الثانية 
والخاص�ة باملش�تكي محم�د عب�د نك�ري 

لعيوس.
8. تنف�ذ العقوب�ات بح�ق املج�رم )طالب 
عبدال�رزاق صعي�ر الخفاجي( ال�واردة يف 
الفق�رة 1 و 2 م�ن ه�ذا الق�رار بالتعاق�ب 
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 143 م�ن قان�ون 

العقوبات. 
9. إعطاء الحق للمش�تكي كل من )وس�ام 
عبدالواحد عيل و محمد عبد نكري لعيوس( 
باملطالب�ة بالتعوي�ض لع�دم تنازله�م عن 
الش�كوى والتعويض بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية.
10. إص�دار امر قبض بح�ق املجرم املذكور 
اعاله وفق احكام امل�ادة )457( من قانون 
العقوب�ات رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل 
وإش�عار مديرية رشط�ة محافظة البرصة 
-مكت�ب التس�جيل الجنائ�ي لتعمي�م هذا 
الق�رار وتنفي�ذ امر القبض الص�ادر بحقه 
واحضاره مخفورا امام هذه املحكمة حال 

القبض عليه.
11. تقدير اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
)س�جى مراد املياحي( مبلغ�اً قدره ثالثون 
أل�ف دين�ار تدفع له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية. 
12. وصدر الق�رار غيابياً اس�تناداً ألحكام 
املادة 182/أ واملادتني 143/ 243 األصولية 
قرارا قابالً لالع�راض والتمييز وافهم علناً 

يف 2017/7/4. 
ل�ك الحق االع�راض عىل ه�ذا الق�رار بعد 
تبلغ�ك به عن طري�ق اإلع�الن والنر، ويف 
حالة ع�دم االعراض يعت�ر الحكم بمثابة 
الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أش�هر من 

نر اإلعالن.  
القايض / آيات عباس لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 248 / ب/ 2010 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدع�ني )الدائنني(/ 1- ص�ادق جعفر عباس 2- 

ناظم جعفر عباس 3- رعد جعفر عباس 
4- ب�رى جعف�ر عب�اس 5- عواط�ف جعف�ر 

عباس 
املدع�ى علي�ه )املدي�ن(/ مدي�ر بلدي�ة الكوت – 

اضافة لوظيفته  
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 248/ب/2010 واملتضم�ن ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 1975/2م38 الخاجية بيعا  وتوزيع 
صايف الثمن بني الركاء كال حس�ب سهامة فقد 
تق�رر االعالن ع�ن بيع�ه باملزاي�دة العلنية خالل 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا  م�ن اليوم الت�ايل للنر يف 
الصح�ف   فع�ىل الراغبني بال�راء مراجعة هذة 
املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% م�ن القيمة التقديري�ة للعقار بصك مصدق 
معن�ون اىل محكم�ة بداءة الكوت وس�وف تجري 
املزايدة يف اليوم االخري الساعة الثانية عر ظهرا 
واذا ص�ادف الي�وم االخري عطله رس�ميه فيكون 
اليوم الت�ايل موعداً للمزايده ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة...                                                                                   

مواصفات العقار 
جنس العقار / قطعة ارض  10x 20 م مشيد عىل 
ج�زء منها هيكل تجاري قيد االنش�اء مس�احته 

5x8 مبني من البلوك ومسقف بالخرسانة 
املساحة / 200  م2 

الشاغل اليوجد
القيم�ة التقديري�ة  / ثماني�ة وتس�عون مليون 

دينار 
توف�ر الخدم�ات / املنطقة تحت�وي عيل خدمات 

ماء والكهرباء واملجاري والشارع غري مبلط    
القايض
عمار حسن عبد عيل

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الكرخ

انذار
اىل /املوزع  عليه الفالح ) طاهر عبد احلسني عيل (

بالنظ�ر لعدم اس�تغاللك املس�احة املوزعة 
علي�ك بموجب قرار التوزي�ع املرقم 225 يف 
 17/1 املرقم�ة  بالقطع�ة    1980/2/12
والبال�غ  اللطيفي�ة  بزاي�ز   /37 مقاطع�ة 
مس�احتها 30 دون�م واملرم وف�ق القانون 
117 لس�نة 1970 وملجهولية  محل اقامتك 
والرتحال عن القطعة وعدم تبليغك باالنذار 
املوج�ه لك  ل�ذا نن�ذرك بوجوب اس�تغاللك  
املساحة املوزعة عليك خالل مدة 15 خمسة 
عر يوما من تاريخ النر وبعكس�ه تتخذ 
االجراءات القانونية بالغاء التوزيع واسرداد 

االرض وفق االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الكرخ

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 86 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغ�داد / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املس�احات 
املبين�ة اوصافها ادن�اه باملزاي�دة العلنية  وف�ق قانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
والقان�ون 35 لس�نة 1983 يف الي�وم الثالث�ني من اليوم 
الت�ايل لن�ر االع�الن يف الصحيف�ة او يوم العم�ل الذي 
يلي�ه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وس�تكون 
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  شعبة زراعة 
اللطيفي�ة ... للتفاصيل مراجع�ة مقر مديريتنا لالطالع 
ع�ىل ال�روط وتقدي�م املستمس�كات املطلوب�ة ودفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية 
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة 

اجور نر االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

تنويه
ذك�ر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
9/تم�وز/2017  يف   1474 بالع�دد 
والخاص�ة بمديرية تنفي�ذ النجف رقم 
االضبارة 2017/699 اىل املنفذ عليه /

جن�ان محمد صليبي /ذك�ر يف االعالن 
بالحض�ور اىل مديري�ة التنفي�ذ خالل 
)15( ي�وم خطا والصحي�ح هو )10( 

ايام لذا اقتى التنويه

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من كلية الطب 
يف الجامعة املستنرصية بأسم الطالبة 
)رف�ل عقيل عب�د الزهرة( فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 409/ج/2017
التاريخ 2017/7/5

اىل املتهم الهارب ناطق خميس شبيب
اعالن

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
409/ج/2017 املش�تكي فيه�ا الحق 
الع�ام وف�ق امل�ادة 5/10 م�ن قانون 
االح�وال الش�خصية وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2017/8/7 ويف حال�ة ع�دم 
حضورك تجري محاكمتك غيابيا وفق 

القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 454/ج/2017
التاريخ 2017/7/4

اىل املتهمة الهاربة ازهار ياسني جابر
اعالن غيابي

حيث ان�ك متهمة بالدع�وى املرقم�ة 454/ج/2017 
املش�تكية فيها ام�رية فؤاد كاظ�م وفق حاك�م املادة 
1/459 عقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحضور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكمة املوافق 
2017/8/7 ويف حالة ع�دم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 686/ب/2017
التاريخ 2017/7/10

اعالن
اىل املدعى عليه /باسم جواد شمس الدين 

بتاري�خ 2017/5/4 اق�ام املدعي عص�ام هادي جر 
ضدك الدعوى البدائية املرقمة 686/ب2017/2 طلب 
فيها استرياد بدل البيع البالغ مائتان وعرون مليون 

دينار عراقي
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية منطقته حي الجهاد /بغداد 
فق�د قرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 
2017/7/19 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا او تقديمك 
ملعذرة مروعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة/1452/ 2016

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة 
28/27م18  تسلس�ل  العق�ار 
العثماني�ه الواق�ع يف العثمانيه 
مع�ني  ورث�ة  للمدي�ن  العائ�د 
لق�اء  املحج�وز  مه�دي  لفت�ه 
طل�ب  الدائ�ن حس�ن نعم�ان 
 )200500000( حس�ينالبالغ 
وخمس�مائة  ملي�ون  مئت�ان 
الف دينار دين�ار( فعىل الراغب 
بال�راء مراجعة  هذه املديرية  
خالل مدة ثالثني  يوما تبداء من 
الي�وم التايل للنر مس�تصحبا 
معه  التامينات القانونية عرة  
م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنس�يةالعراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشري0
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم

املواصفات
1-موقعه ورقمه :- 28/27م18 

العثمانية : قرية ام العظام
بس�تان   -: ونوع�ه  2-جنس�ه 
مملوكة للدولة ومنحت باللزمة 
3-حدوده واوصافه  :-  بستان 
يحتوي عىل مغروسات باشجار 
النخيل  املختلفة وبعض اشجار 

الحمضيات والفواكه 
4-مش�تمالته :-  يوج�د دارين 
مش�يدة عال نفس ال�دار/االوىل 
مس�احتها 180م2 بن�اء قدي�م 
بمساحه200م2  والدار/الثانية 

غري مسقف
5- مساحته :- 24 دونم

6-- درجة العمران :- 
7-الشاغل :- احد الركاء

املق�درة:-  القيم�ة   -8
)1 /1 9 5 /0 0 0 /0 0 0 (

وخمس�ة  ومائ�ة  ملي�ار 
وتس�عون ملي�ون دينارحص�ة 
 )5 9 7 5 0 0 0 0 0 ( ي�ن ملد ا
خمس�مائة وس�بعة وتس�عون 

مليون وخمسمائة الف دينار

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
سنة واحدةالسوق العصري/خلف كراج النقل الداخلي18م11/22-11/16حوانيت1
سنة واحدةمجاور المجلس البلدي السابق6.25م10/12كشك2
سنة واحدةمقابل محكمة العباسية6.25م10/22-10/3-10/6اكشاك3
سنة واحدةمجاور المجلس البلدي السابق9م12/82كشك4
سنة واحدةبداية السوق /مجاور المصرف الزراعي14م14/22حانوت5
ثالث سنواتامام محكمة العباسية3×3مبالكشك6
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية7×40م525/16م32ساحة7
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية /من المنطقة الخضراء18×41م3/29م31ساحة8
سنة واحدةاالغا جزء من القطعتين المتجاورتين15.5×50م21/232و6/23م33ساحة9

سنة واحدةطريق عربيات السادة /مقابل مشروع ماء  العباسية7551.75م83/12ساحة10
سنة واحدةخلف مصرف الرافدين14م14/142حانوت11
سنة واحدةالشارع الفرعي /مقابل كراج ال بدير18م14/352-14/41حوانيت12
سنة واحدةالسوق العصري /مقابل كراج الشرمان19م11/112-11/12حوانيت13
سنة واحدةالسوق العصري /مقابل كراج الشرمان16.5م11/132حانوت14
سنة واحدةالسوق العصري /الشارع العام10م13/42-13/30حوانيت15
سنة واحدةمجاور المجلس البلدي السابق مقابل محالت البلدية3×3.5م12/132كشك16

على جزء من القطعة المرقمة 121/12م33 عربيات 200م2بالساحة ملعب17
سنة واحدةالسادة

18

ساحة 
وقوف 
ومبيت 
السيارات

على جزء من القطعة المرقمة 3/39م31 بداية حي 1058م2بال
سنة واحدةالرسالة /مقابل معرض الصادق

مساحة 19
ثالث سنواتالشارع الخدمي /مجاور متوسطة العباسية3.5×3مبالكشك

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 128

التاريخ 2017/7/9

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي 
المقدر 
للدونم 
الواحد /
دينار 
عراقي

1/7203/15
مستصلحة 6اللطيفية

4800 خاليةجزئيا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أك�د وزير النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمامي، أم�س االثنني، تطبيق 
قرار هيئة رأي الوزارة باستبعاد 
الذي�ن  واملضيف�ني  املضيف�ات 
تزي�د أعماره�م ع�ن )٥٥( عاماً 
وإحالته�م اىل املعاهد والخدمات 

االرضّية.
وق�ال الحمام�ي »عم�ا بق�رار 
هيئ�ة ال�رأي القايض باس�تبعاد 
الذي�ن  واملضيف�ني  املضيف�ات 
تزي�د أعماره�م ع�ى ٥٥ عام�اً، 
احالة املضيف�ني واملضيفات من 
موالي�د)١٩٥٥-١٩٥٦-١٩٥٧( 
كوجبة أوىل إىل املعاهد والخدمات 
االرضّية، وذلك لفقدانهم املؤهات 
الصحية واللياق�ة البدنية، مبيناً 
ان »الوزارة س�تواصل تطبيق ما 
تبقى من الوجبات عى مراحل«.

واك�د الوزير »اننا س�نأخذ بنظر 
االعتب�ار ان االس�تبعاد ال يعن�ي 
االس�تغناء وإنما تخفي�ف أعباء 
كب�ار  الوظيف�ي ع�ى  الضغ�ط 
السن من الذين اقرتبوا من نهاية 
الخدم�ة بحك�م تق�ادم االعمار، 
دوره�م  »له�م  ب�ان  مضيف�ا 
وتدري�ب  تأهي�ل  يف  املحف�وظ 
العنارص الش�بابية داخل العراق 

وخارجه«.
من جه�ة اخرى اعلن�ت الرشكة 
الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة 
العراقية، عن زي�ادة ملحوظة يف 

ع�دد الرح�ات الجوي�ة املغادرة 
والقادمة من واىل مطار النارصية 

منذ افتتاحه يف ١0/3/20١٧ ».
وقال مدي�ر عام الرشكة س�امر 
كبة يف بي�ان العام الوزارة تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه،  
ان »ع�دد املس�افرين املغادري�ن 
والقادمني بلغ )١30٧٩( مسافر، 
مبين�اً ان »ه�ذه الزي�ادة جاءت 
املس�تمرة  للتوجيه�ات  نتيج�ة 
واالهتمام املب�ارش من قبل وزير 
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
الذي يويل عناية خاص بالخطوط 
بأعتباره�ا  العراقي�ة  الجوي�ة 
الناقل الوطني للعراق«.  واضاف 
املدير الع�ام ان »االهتمام بمطار 

النارصي�ة يأتي م�ن عدة نواحي 
منه�ا وضع اه�وار الع�راق عى 
الئحة ال�رتاث العاملي وتش�جيع 
والجان�ب  الس�ياحي  الجان�ب 
االهتم�ام  كان  ل�ذا  االقتص�ادي 
كبري بمطار النارصية وتوفري كل 

سبل الراحة للمسافر الكريم ».
وأش�ار اىل ان »رشك�ة الخطوط 
يف  س�تقوم  العراقي�ة  الجوي�ة 
االي�ام القليل�ة القادمة بتس�يري 
رح�ات جوية اىل ع�دة بلدان من 
مط�ار النارصية ومنه�ا بأتجاه 
مش�هد وبعض ال�دول االقليمية 
والعربية ». يذك�ر ان وزير النقل 
قد افتتح مطار النارصية بتاريخ 

.١١/3/20١٧

وزير النقل يؤكد تطبيق قرار استبعاد املضيفات واملضيفني الذين تزيد أعامرهم عن »٥٥« عامًا
زيادة عدد الرحالت القادمة واملغادرة من مطار الناصرية
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البلديات تناقش رغبة اهلند 
بتقديم منحة لتنفيذ املشاريع 

املاء واملجاري يف العراق

حمافظ البرصة يعلن اكتامل البنى التحتية يف منطقة الكندي و يكشف عن مشاريع جديدة

حمافظ واسط يبحث مأل الدرجات الوظيفية الشاغرة مع الكوادر الرتبوية

مرصف الرافدين يصدر بيانًا جديدًا بشأن سلفة الـ »٥« ماليني

النجف تبحث سبل التعاون االستثامري واالقتصادي املشرتك مع نيوزلندا

   بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  ناقش�ت 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة آن نافع 
اويس مع السفري الهندي رغبة الحكومة 
الهندية بتقديم منحة لتنفيذ املش�اريع 

يف العراق يف قطاعي )املاء واملجاري(«.
ونق�ل بي�ان العاج�م ال�وزارة تلقت�ه 
»أويس  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
ال�وزارة الس�فري  اس�تقبلت يف مرك�ز 
الهندي براديم سينغ راجبور روهيت يف 
العراق , بحض�ور النائب عن محافظة 

نينوى نورا البجاري«.
وذك�رت أويس »ان�ه ت�م اثن�اء اللق�اء 
مناقشة رغبة الحكومة الهندية بتقديم 
منح�ة لتنفي�ذ املش�اريع يف الع�راق يف 
قطاع�ي )املاء واملج�اري( خصوصاً يف 
املناطق املح�ررة من عصاب�ات داعش 

االرهابية« .
واكدت عى »رضورة تشكيل لجنة فنية 
مش�رتكة بني الوزارة والجانب الهندي 
لتأخ�ذ ع�ى عاتقه�ا مناقش�ة ه�ذه 
املش�اريع واليات املنح�ة الهندية واطر 
التعاون لتوقيع مذكرة تفاهم مشرتكة 

مستقباً«.
واضافت ان »الحكومة العراقية تسعى 
لبن�اء عاقات بناءة مع الدول املتطورة 
يف القط�اع العمران�ي والخدمات ومنها 
الهند ونحن ك�وزارة مختصة يف املجال 
العمران�ي والخدمي يهمنا ج�داً تعزيز 
مذك�رات  وتوقي�ع  املش�رتك  التع�اون 
تفاهم ب�ني البلدين ودخ�ول الرشكات 
الهندية لتنفيذ مشاريع الوزارة خاصًة 
ونحن مقبلون عى حملة آلعادة اعمار 
املناط�ق املح�ررة م�ن تنظي�م داع�ش 

االرهابي.
م�ن جانب�ه دع�ا الس�فري الهن�دي اىل 
اس�تمرار التع�اون بني الجانب�ني وبما 
يثمر يف تنفيذ مش�اريع تسهم يف اعادة 

اعمار نينوى وباقي املحافظات.

    البصرة / المستقبل العراقي

اطلع محافظ البرصة ماجد النرصاوي ، عى س�ري االعمال 
يف منطقة الكندي مركز املدينة ».

و اكد محافظ البرصة يف ترصيح صحفي تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، عى »اكتمال كافة الخدمات من ش�بكات مياه 
و مج�اري و بنى تحتية وفق مواصف�ات جيدة« .و اضاف 
النرصاوي انه »س�تكون هناك اعم�ال يف املناطق املجاورة 
ح�ي حط�ني و س�يد ص�دام ضمن م�رشوع واحد س�يتم 

اكمالهم خال الشهر الجاري« .
و اش�ار املحاف�ظ يف حديث�ه اىل ان »كل مناط�ق الب�رصة 
ستش�مل ح�ني الحص�ول ع�ى موافق�ات من قب�ل وزارة 

التخطيط .

   المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واس�ط مال�ك خلف وادي 
الدريعي مع، الكوادر الرتبوية يف املحافظة 

الدرجات الوظيفية وملئ الشواغر.
املحافظ�ة  يف  اعام�ي  مص�در  وذك�ر 
»الدريع�ي  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
ترأس اجتماع للكوادر الرتبوية؛ للتباحث 
بشأن الدرجات الوظيفية وملئ الشواغر 
يف املدارس االبتدائية والثانوية، واالعتماد 

املايل للدرجات الوظيفية«.
وأوض�ح الدريع�ي بحس�ب املص�در أنه 
»ناق�ش مع املدير العام للرتبية األس�تاذ 
الرتبوي�ة  والك�وادر  ص�ادق،  منع�م 
املتخصص�ة الت�ي ح�رت االجتم�اع، 
موضوع�ات مهمة، ورضورية؛ للنهوض 

بالعملية الرتبوية«.
 وأض�اف أنه�ا »كانت تتعل�ق بالدرجات 
الشاغرة وكيفية توزيعها حسب الحاجة 
اليه�ا، وكيفية ايجاد االعتم�اد املايل لتلك 

الدرج�ات، كذل�ك تم�ت مناقش�ة آليات 
وطرق سد الش�واغر الحادثة يف املاكات 
االبتدائي�ة والثانوية م�ن االختصاصات 
املهم�ة الت�ي ل�م يتم س�د ش�واغرها يف 

التعيينات السابقة«.
وأك�د املحافظ ع�ى ان »ه�ذا االجتماع، 
واللق�اءات العديدة الت�ي تمت بينه وبني 
مختلف قطاع�ات املديرية العامة لرتبية 
محافظة واس�ط، ومتابعته للنش�اطات 
الكثرية الت�ي تتعلق باملديري�ة املذكورة، 

م�ن االمتحان�ات اىل النش�اطات الفني�ة 
وترمي�م  وبن�اء  واألدبي�ة،  والرياضي�ة 
املدارس، والتعيينات، وكفاءة الرتبويني، 

وغريها كثري«.
واش�ار اىل ان »كل تل�ك اللق�اءات تأت�ي 
من اهتمامه الش�خيص، وتقديره العايل 
للجهود التي تبذلها كوادر املديرية العامة 
للرتبية، واألهمية الكربى املنوطة بها، يف 
تربي�ة وتعليم ابنائها، وتهيئ�ة جيل واٍع 

قادر عى بناء وطنه.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد م�رصف الرافدين، ان منح س�لفة ٥ مايني 
دينار ملوظفي دوائر الدولة تخضع لعملية تقاطع 
معلومات والبيانات مع االستمارات االلكرتونية 

التي يتم ملؤها من قبل طالب السلفة«.
وق�ال املكت�ب االعامي للم�رصف يف بيان تلقت 
يق�وم  »امل�رصف  ان  العراق�ي«،  »املس�ختقبل 
بعملية تقاطع معلومات لاس�ماء التي ترد من 
قب�ل دوائر الدولة الذين تقدموا للس�لفة لغرض 

التأكد م�ن امكانية ايجاد ما بذمتهم من س�لف 
سابقة«.

واض�اف انه »بع�د االنتهاء من عملي�ة التقاطع 
ترس�ل االس�ماء وعى ش�كل وجب�ات اىل الفرع 

املعني الذي سيقوم باملنح.

    النجف / المستقبل العراقي

بحث محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي 
م�ع الس�فري النيوزلن�دي يف العراق س�بل 
التعاون االستثماري واالقتصادي املشرتك 
ب�ني الجانبني«.واف�اد مص�در يف مكتب�ه 
»الي�ارسي  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
اس�تقبل يف مكتب�ه الس�فري النيوزلندي يف 
بغ�داد جيمس مون�رو حيث ج�رى خال 
اللقاء مناقشة عدد من امللفات االقتصادية 
واإلنسانية«.وبني اليارسي بحسب املصدر 
ان » النجف االرشف مدينة كبرية لها ارثها 

التاريخي واإلنس�اني العظيمني وعارصت 
عى مر عمرها املمتد بعمر االنس�ان اغلب 
الديانات الس�ماوية وما تزال تحتفظ باثر 
تلك الحضارات«.وتابع اليارسي ان »النجف 
حماي�ة  يف  كب�ري  دور  له�ا  كان  االرشف 
املواطنني من مختلف املحافظات العراقية 
وفتحت لها أبواب مساجدها وحسينياتها 
وبيوته�ا لتوف�ر األم�ان للنازح�ني بغض 
النظ�ر عن انتمائهم الدين�ي او املذهبي او 
القومي« .وأض�اف ان »املرجعي�ة الدينية 
العلي�ا يف النج�ف االرشف كان�ت صم�ام 
ام�ان للعراق حمت�ه من نار فتن�ة الحرب 

الطائفي�ة وكان�ت كلمته�ا ه�ي اإلصاح 
النج�ف  واق�ع  املجتمع«.وبخص�وص  يف 
االرشف ي�ني املحافظ ان »الواقع األمني يف 
النجف االرشف مستتب والحكومة املحلية 
تسعى جاهدة لتامينه وتطويره باستمرار 
خصوص�ا وان هناك العدي�د من الرشكات 
االستثمارية كبرية تعمل عى ارضها مبينا 
ان املحافظ�ة مدينة س�ياحية وتس�تقبل 
س�نويا مايني الزائرين م�ن داخل وخارج 
الع�راق وكان ملطارها الدويل بصمة يف دعم 
الحرك�ة الس�ياحية يف املحافظة.واوض�ح 
»نامل كحكوم�ة محلية تنش�يط الحركة 

االس�تثارية يف املحافظة م�ن خال ارشاك 
ال�رشكات االس�تثمارية العاملي�ة للعمل يف 
املحافظ�ة يف جميع القطاع�ات الصناعية 
والتجارية والزراعية والصحية والتعليمية 
وإمكانية االستفادة من تجارب الحكومة 
والش�عب النيوزلندي يف تطور مؤسساتها 
اليارسي املجتمع  والعمل اإلداري«.وثم�ن 
الدويل يف دعمه�م العراق بمواجهته للقوى 
اإلرهابي�ة »داع�ش« مضيف�ا ان الع�راق 
باق وهدف�ه تحرير كل ارض�ه من الفلول 
اإلرهابي�ة لينعم الش�عب العراق�ي باالمن 

واالستقرار« .

اللعيبي يأمر بتشييد مدينة نفطية متكاملة
يف ميسان

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محافظ بغ�داد عطوان العطواني عى »وضع الية لش�مول اكرب عدد ممكن 
من املحارضين الرتبويني والبالغ عددهم 2٥00 محارض من خال نظام الحذف 
واالس�تحداث ». جاء ذالك خال اس�تقبال العطواني بمنزل�ه وفدا ضم عدد من 
ممثيل املحارضين يف جانب الرصافة«. وذكر املكتب االعامي ان »املحافظ سوف 
يضع اليه لغرض تعيني اكرب عدد منهم بالتنسيق مع عدد من ممثليهم من جهة 
ومديريات الرتبية يف جانبي الكرخ والرصافه من جهة اخرى ووضع لجنة خاصة 
من املحافظة مع االخذ بنظر االعتبار نظام املفاضله من خال س�نوات الخدمة 
والش�هادة واالختصاص واملعدل«.واضاف ان »العطواني شدد عى عدم السماح 
بأي ش�كل من االشكال ملظاهر االبتزاز واملساومة باملال مقابل التعيني والرب 
باي�د من حديد عى كل مظاهر الفس�اد ».واش�ار اىل ان »املحافظة حريصة كل 

الحرص عى دعم املحارضين من اجل النهوض بالواقع الرتبوي والتعليمي .

     بغداد / المستقبل العراقي

أمر وزير النفط جبار اللعيبي بتش�ييد مدينة نفطية متكاملة يف مدينة حلفايا 
بمحافظة ميس�ان جنوبي الباد.وقالت وزارة النفط يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »ضمن اهتمامات وزارة النفط باالرتقاء بمس�توى 
الخدمات املقدمة للمواطنني يف محافظاتنا العزيزة، أوعز وزير النفط جبار عيل 
اللعيبي بإنشاء مدينة نفطية متكاملة يف مدينة الحلفاية بمحافظة ميسان«.

وج�اء ذلك خ�ال زيارته لحق�ل الحلفاية النفط�ي واجتماعه باملس�ؤولني يف 
رشكة نفط ميسان ورشكة برتوجاينا الصينية.وقال اللعيبي ان »تنفيذ املدينة 
النفطية الجديدة س�يكون وفق تصامي�م عمرانية حضارية تتوفر فيها جميع 
وسائل الحياة العرصية والخدمية«، معربا عن امله ان »تكون هذه املدينة نواة 
ملش�اريع اخرى تس�هم يف اضافة ملس�ات جمالية وتطويرية لهذه املحافظة«.

وأك�د اللعيبي انه س�يبحث م�ع املس�ؤولني يف املحافظة امللف الخدمي وس�بل 
االرتقاء به، واهم املش�اريع الخدمي�ة التي يمكن تنفيذها من قبل رشكة نفط 
ميس�ان من صندوق املنافع االجتماعية.وكان اللعيبي قد دش�ن يف وقت سابق 
الي�وم املرحلة الثالثة واألخرية لتطوير حق�ل الحلفاية لزيادة القدرة االنتاجية 
إىل ضعف�ي االنتاج الحايل للحقل والبالغ 200 ألف برميل يوميا يف 20١8.ويتوىل 
ائت�اف تقوده برتوجاين�ا الصينية تطوي�ر الحقل ويتكون م�ن رشكة توتال 
الفرنس�ية ورشكة برتون�اس املاليزية وذل�ك بموجب عقد أب�رم مع الحكومة 
العراقي�ة يف عام 20١0 مقابل رس�وم ١.40 دوالر للربميل. كما دش�ن اللعيبي 
الي�وم أعمال حفر أول برئ يف حقل الحويزة بميس�ان أيض�ا والواقع عى حدود 

إيران والذي يقدر احتياطاته بنحو مليار برميل.

ضمن إجتامع غرفة عمليات وزارة النفط وموافقة وزير النفط.. رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر ختفيض سعراإلسفلت جلميع اجلهات املستفيدة
    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه م�ن مع�ايل وزي�ر النف�ط املهن�دس جبار 
اللعيب�ي ق�ررت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
 )١2٥S( تخفي�ض س�عر منت�وج اإلس�فلت ن�وع
ال�وزارات  كاف�ة  يف  املس�تفيدة  الجه�ات  لجمي�ع 
وتش�كياتها يف جمي�ع محافظ�ات الع�راق وكذلك 

أمان�ة بغداد و إقليم كردس�تان وب�دون أيِة رشوط 
ع�ى أن يك�ون تجهي�ز املادة م�ن مصف�ى القيارة 
. رصح بذل�ك مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطية املهندس عيل عبد الكريم املوس�وي مضيفاً 
إن س�عر منت�وج اإلس�فلت )١2٥S( ت�م تخفيضه 
اىل )١٥0( أل�ف دينار للطن الواح�د بدالً من )200( 
أل�ف دينار للط�ن الواحد لكافة الجهات املس�تفيدة 

حرص�اً منها عى تقديم التس�هيات لهم املوس�وي 
ب�ني إن الهيأة التجهيزية التابعة لرشكة التوزيع قد 
وضعت آلية محددة لضوابط وتعليمات تجهيز هذه 
امل�ادة للجهات الت�ي ترغب بتزويده�ا باملنتج وذلك 
عرب تزوي�د رشك�ة التوزيع بكتاب رس�مي معنون 
إليه�ا من الجه�ة الطالب�ة يتضمن بي�ان الكميات 
املطل�وب تخصيصها،لتق�وم الجه�ة التجهيزية يف 

الرشك�ة باملبارشة بإج�راءات وتس�هيات التجهيز 
وفق الضوابط املعم�ول بها . يذكر إن رشكة توزيع 
املنتجات النفطية سبق وإن قامت بتخفيض السعر 
الرسمي ملادة اإلسفلت نوع )٥0/40( من 2٥0 ألف 
دينار للطن الواح�د اىل 200 ألف دينار للطن الواحد 
، أما السعر التجاري لنفس املادة فتم تخفيضه من 

400 ألف دينار للطن الواحد اىل 2٥0 ألف دينار .

حمافظ بغداد يؤكد وضع آلية الستيعاب 
أكرب عدد ممكن من املحارضين الرتبويني
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إىل / مسامهي رشكة املفتن للتأمني املحرتمون 
م / اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ... 
استنادا إىل احكام املواد ) 87 ، 88 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 
)21 ( لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ يف 30 
/ 4 / 2017 يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي 
تقرر عقده يف الس�اعة العارشة من صب�اح يوم الثالثاء املصادف 
1 / 8 / 2017 يف مق�ر الرشكة الكائن يف بغداد – تقاطع املس�بح 
بناية مرصف االتحاد العراقي – الطابق االول – محلة / 903 – ز 
11 ( ملناقش�ة جدول االعمال املتضمن مناقشة تعديل املادة االوىل 
م�ن عقد التاس�يس بتغيري اس�م الرشكة وانتخاب ) 5 ( خمس�ة 
اعضاء اصليني و ) 5 ( خمس�ة اعض�اء احتياط لعضوية مجلس 
االدارة – راج�ني تفضلك�م بالحض�ور اصال�ة او انابة غريكم من 
املس�اهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من 
كاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم وعند عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتم�اع إىل نفس املكان والزمان من االس�بوع 
الت�ايل املصادف 7 / 8 / 2017 مع مراعاة احكام املادة )91 ( من 

قانون الرشكات . مع التقدير 
عباس مفتن خفيف 
رئيس جملس االدارة

محكمة بداءة سفوان 
العدد: 183/ب/2016 

التاريخ:2017/7/9

اعالن 
اىل املدع�ى عليه / املدير املفوض لرشكة بنايتك العراقية الحديثة/ مدين 

رايض حيدر – إضافة لوظيفته.
اق�ام املدع�ي املدير الع�ام للرشكة العام�ة لصناعة األس�مدة / إضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 183/ب/2016 والذي يطل�ب فيها الحكم 
بفس�خ عقد املقاولة املرقم 67 يف 2010/7/4 بين�ك وبني املدعي أعاله 
مع االحتفاظ لدائرة املدعي بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض 
لحجم االرضار الكبرية التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذك اللتزاماتك 
العقدي�ة لصالح الرشكة اع�اله ، ولكون العنوان ال�ذي اخرتته بالعقود 
والوثائق الخاصة بك وهمياً هذا ما تأيد به حس�ب كتاب محكمة بداءة 
الب�رصة بالع�دد 361 يف 2017/5/16 ورشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ 
القضائي مهند محسن عبدالحسني بان رشكة املدعى عليه غري مسجلة 
يف سجالت املجلس البلدي ملنطقة العباسية وحسب رشح املجلس البلدي 
يف منطقة العباس�ية املؤرخ يف 2017/5/11. تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املصادف 2017/7/20 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وفق 

القانون.
القايض/ ليث نبيل محيد

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1156 / 2014 
التاريخ 10 / 7 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / محمد فاضل جاس�م / حي الفرات محلة 893 زقاق 
46 دار 17 

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الفرات 
والجه�اد واملرق�م 8096 يف 2017/6/22 وتأيي�د املجلس 
املح�ي لح�ي الفرات انك مجه�ول محل االقام�ة لذا تقرر 
تبلي�غ املوما اليه املذكور هويت�ه اعاله بالحضور اىل هذه 
املديري�ة خالل ثالثة اي�ام اعتباراً من الي�وم التايل للتبليغ 
وذل�ك لغرض تس�ديد النفقة الش�هرية املس�تمرة البالغة 
2,320,000 مليون عدا الرس�م لالش�هر نيس�ان ومايس 
وحزيران وتموز 2017 بواقع 580,000 الف دينار شهرياً 

وبصورة مستمرة
املنفذ العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 760/ت/2017
تاريخ 2017/7/10

اىل املنف�ذ علي�ه /عب�د الرس�ول 
حسن عليوي

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من 
بالتنفيذ وش�عار  مذكرة االخبار 
مخت�ار املنطق�ة ان�ك مجه�ول 
مح�ق االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن  
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون تنفيذ  
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
املعامالت  للنرش بمب�ارشة  التايل 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الشخصية 
/299 بالع�دد  النج�ف  يف 

 2017/2/15 يف  ش2017/2 
الفق�رة الثانية منه والتي تخص 

حق السكن
املنفذ العدل

عقيل فضل عباس 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد :736/ب2017/1
التاريخ 2017/7/10

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العقار 
تسلس�ل 1800/19 م18 عل�وة 
الفحل يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكمة عن بي�ع العقار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصاف�ه وقيمته 
الراغب�ني  ادن�اه فع�ىل  املق�درة 
املحكمة  بالرشاء مراجعة ه�ذه 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا م�ن اليوم 
التايل لن�رش االعالن مس�تصحبا 
البالغة  القانونية  التامينات  معه 
10% م�ن القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
الكوف�ة وص�ادر م�ن م�رصف 
الرافدين /فرع مس�لم بن عقيل 
املزاي�دة  وس�تجري  الكوف�ة  يف 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن يف 
قاع�ة املحكم�ة وع�ىل املش�رتي 
املدني�ة  االح�وال  هوي�ة  جل�ب 

وشهادة الجنسية العراقية 
االوصاف :

دار س�كن يقع يف قض�اء الكوفة 
/ح�ي املتنب�ي مس�احته 3 اولك 
و 20م2 تحت�وي ع�ىل غرفت�ني 
نوم وصالة واس�تقبال وس�احة 
مكشوفة يف مقدمة الدار ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة مبني 
بالكونكريت  بالطابوق ومسقف 
املسلح ومشغول من قبل املدعي 
حسنني هادي صالح الذي يرغب 
بالبقاء يف العقار كمس�تاجر بعد 

البيع 
القيمة املقدرة :

218.000.000 مائت�ان وثمانية 
عرش مليون دينار عراقي الغري 

القايض
اسعد هاشم الخفاجي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 191/ب2017/4

التاريخ 2017/7/4
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة شيوع السيارة )33945ج نوع سمند(  
يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة  عن بيع 
الس�يارة املذك�ورة اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه 
وقيمتها ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خ�الل 10 ايام من اليوم الثاني 
لن�رش االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مص�دق الم�ر محكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر من مرصف الرافدين رقم )7( 
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف 
)ك�راج بركة الزهراء يف ح�ي الجمعية ( وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
السيارة املرقمة 333945/ج النجف خصويص 
نوع س�مند مودي�ل 2010 لونه�ا ابيض وان 
السيارة املذكورة مترضرة من الجانب االيرس 
جه�ة الس�ائق يف الب�اب الخلف�ي والجامل�غ 
وتوجد فيها ارضار يف صبغ الس�يارة يف مقدم 
السيارة اونها التعمل عن اجراء الكشف عليها 
وان اطارتها بحالة متوسطة واملصابيح كذلك 
ام�ا يف داخل الس�يارة فهو بدرجة متوس�طة 
وه�ي مودعة يف ك�راج بركة الزه�راء يف حي 
الجمعي�ة وان القيم�ة املقدرة للس�يارة مبلغ 
ق�دره )5.000.000( خمس�ة مالي�ني دينار 

فقط الغريها

محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الرابعة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2017/524
مقتبس حكم غيابي

1-اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الرابعة

2-اسم املشتكي : الحق العام
3-اس�م املدان الغائ�ب : ن.ع محمد عي فرع 

عناد املفرجي
4-رقم الدعوى : 2017/524

5-تاريخ ارتكاب الجريدمة : 2016/5/14
6-تاريخ الحكم : 2017/4/24

7-امل�ادة القانونية : )5/اوال ( من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل

8-عدم ش�مول فعل املدان بقانون العفو رقم 
)27( لس�نة 2016 لع�دم التحاقه خالل فرتة 

نفاذ العفو
9- خالص�ة الحكم : تعديل م�ادة االحالة من 
امل�ادة )5( اىل امل�ادة )5/اوال ( من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املادة 

)31( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008
10-الحب�س الش�ديد مل�دة ) ثالث س�نوات ( 
وفق اح�كام املادة )5/اوال ( م�ن ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 
) 61/اوال ( و ) 69/اوال ( م�ن ق.أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه م�ن 2016/5/14 ولحد 

االن
11- طرده  من الخدمة يف قوى االمن الداخي 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا  من ق-ع-د 
رق�م 14 لس�نة 2008 بع�د اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة املادة )89/اوال ( من 

ق-أ-د رقم 17 لسنة 2008
12- اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق-أ-د رقم 17 لسنة 2008
13- حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة  
اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابع�ا من ق-أ-د 

رقم 17 لسنة 2008
االراض  باتف�اق  14-حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة )60/سادس�ا( م�ن 
ق/أ/د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/ اوال 
وثاني�ا م�ن نف�س القان�ون وافه�م بتاري�خ 

2017/4/24
اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي 
رئيس املحكمة

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/750
التاريخ 2017/7/10

اىل املنفذ عليه /جنان محمد صليبي 
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح  املبل�غ القضائي 
له�ذه املديرية ومختار حي القاس�م 1/ ناج�ح جابر العبودي 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف خ�الل عرشة اي�ام تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

اع�الم محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 2859/ب2016/4 يف 
2016/12/13 واملتضمن  الزامكي بتادية مبلغ ثالثون مليون 
دين�ار اىل الدائ�ن حيدر عواد كاظ�م عن عقد ره�ان املؤرخ يف 
2016/1/11 وكذل�ك قرار ه�ذه املديرية لتنفي�ذ النجف بانه 
ت�م الحج�ز ع�ىل العق�ار املرق�م 3/7080 حي املي�الد فيجب 
عليك�م اداء املبلغ املذك�ور اعاله وخالل عرشة اي�ام من اليوم 
الت�ايل للتبليغ بهذا االخبار واال ف�ان االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وكذلك استنادا للمادة 87 من 

قانون التنفيذ

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/1087
التاريخ  2017/7/10

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف تمام العق�ار تسلس�ل 13726 
ب�راق جديدة  الواقع يف النجف العائد للمدين  س�مرية حس�ني 
ع�ي   املحجوز لقاء طلب الدائن ابتس�ام محمد جاس�م البالغ 
6.356.370  دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والنرش والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :النجف براق جديدة 13726 

 2-جنسه ونوعه : دار
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العقار يقع ركن عىل ش�ارع 12م لكل ش�ارع 
وهو يتالف من ثالثة محالت يف س�وق حنون الش�عبي وكانت 
مغلقة اثناء الكشف واحد املحالت يحتوي عىل جام خانة ومن 
خالل النظر اليه لوحظ ان ارضية من االس�منت والس�قف من 
الطاب�وق والش�يلمان والجدران مع الس�قف ذو تغليف ثانوي 
ومجه�ز م�اء وكهرب�اء وهذا املح�ل يقع من جهة ام�ا الجهة 
االخرى للركن تحتوي عىل محالت عدد اثنان وهي مغلفة اثناء 

الكشف 
5-مساحته :حسب صورة قيد التسجيل العقاري 33.6م

6-درجة العمران : دون املتوسط
7-الشاغل : مغلقة اثناء الكشف

8-القيمة املقدرة : 33.600.000 مليون وثالثة وثالثون مليون 
وستمائة الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/141

التاريخ 2017/6/5
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة س�هام املدينني كل م�ن عزيزة 
وفطيم وداخل وحس�ن وس�عد وعطا الله خالطي حمود اوالد 
وبن�ات خالطي حمود  العق�ار تسلس�ل 213/1 م5 ام التلول 
والجالجة  الواقع يف السماوة العائد للمدين اعاله املحجوز لقاء 
طلب الدائن محس�ن مناع حمود البالغ تس�عون مليون دينار  
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوم�ا تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة /حيدري�ة 213/1م5 ام التلول 
والجالجة –ملك رصف 

2-جنسه ونوعه : دار سكنية  
3-حدوده واوصافه : 

4-مش�تمالته : دار سكنية تحتوي عىل استقبال وغرفتني نوم 
وكليدور ومطبخ ومجموعة صحية وحديقة يف الطابق االريض 
وغرف�ة واح�دة وكلي�دور ومجموع�ة صحية الطاب�ق العلوي 
والطاب�ق االريض مبني من الحديد املس�لح والطابوق والطابق 

العلوي مسقف بالشيلمان ومساحة البناء 250 مرت مربع
5-مساحته :400 مرت مربع 

6-درجة العمران :متوسط
7-الشاغل : الدائن محسن مناع حمود

8-القيم�ة املقدرة :الكلية للس�هام املدينني اعاله مائة وعرشة 
مليون دينار حصة املدين عطا الله خالطي حمود 69.473.684 
ملي�ون حص�ة املدين�ني س�عد وحس�ن داخل خالط�ي حمود 
10.131.578 مالي�ني دينار  لكل واحد منه�م –عزيزة وفطيم 

بنات خالطي حمود 5.065.789 ماليني لكل واحد منهم

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/1430
التاريخ: 2017/7/4

اعالن 
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
تسلس�ل)   ) العق�ار  م�ن  )س�هام 
3/16020 دور االدارة املح�ي (  الكائن 
يف النجف  العائد للمدين )هش�ام كاظم 
صال�ح(  البالغ�ة )70 س�هم من اصل 
288 س�هم ( لقاء طلب الدائن  )قاس�م 
 )40000000( حس�ني(البالغ  ن�ارص 
مليون اربعون ملي�ون 80% من القيمة 
املق�درة لذا تق�رر تمدي�د املزاي�دة ملدة 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش 
فع�ىل الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10  
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية 
عىل املشرتي  وذلك للمادة 98 من قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :نج�ف دور االدارة 

املحلية 3/16020م4
2-جنس�ه ونوعه : حسب السند املرفق 

يف االضب�ارة ارض ال�دار م�ع بنائه�ا
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مشتمالته :
العقار عىل ش�ارع فرع�ي 10م ويتالف 

من جزئني وشقة بصورة غري رسمية 
الجزء االول : ويتالف من ساحة امامية 
املتهال�ك  املوزائي�ك  بال�كايش  مبل�ط 
بضمنه�ا حديقة وصال�ة وغرفتني نوم 
ومطب�خ وتواليت وحمام الس�قف  من 
الكونكريت مس�لح الج�دران مصبوغة 
ام�ا  موزئي�ك  كايش  االرضي�ة  بوي�ه 
الصحي�ات االرضية س�رياميك الجدران 
س�رياميك وكايش فرفوي  وس�لم يؤدي 
اىل الس�طح والبيتونة والس�طح مبلط 
بالطاب�وق الفريش وه�ذا الجزء مجهز 

ماء وكهرباء
الج�زء الثان�ي : ويتالف م�ن غرفة نوم 
واحدة وس�احة امامية وتوليت  وحمام 
مش�رتك االرضية الغرفة كايش والباقي 
سمنت صب الس�قف كونكريت مسلح 

ومجهز ماء وكهرباء 
الج�زء الثالث )ش�قة ( :وكانت  مغلقة 
اثن�اء الكش�ف وهي تتالف عىل لس�ان 
شاغل الجزء االول من غرفة  نوم واحدة 
وصالة الس�قف من الطابوق وشيلمان 
والصحي�ات مش�رتكة االرضي�ة كايش 

موزئيك ومجهز ماء وكهرباء
5-مس�احته: حس�ب س�ند املرف�ق يف 

االضب�ارة 244م2
6-درجة العمران:متوسط

7-الش�اغل : الج�زء االول ماهر كاظم 
وصديقه كاظم حس�ن والج�زء الثاني 
املس�تاجر س�يد رضغام والجزء الثالث 
مغل�ق اثناء الكش�ف يرغ�ب بالبقاء يف 

الدار بصفت مستاجر
الكلي�ة  :القيم�ة  املق�درة  8-القيم�ة 
للعق�ار 329.400.000 ملي�ون قيم�ة 
80.062.500 مليون ل�م يحصل راغب 

بالرشاء 
9-موع�د املزايدة اليوم االخري لالعالن يف 
داخل مديرية تنفيذ النجف الس�اعة 12 

ظهرا
مش�تمالت العقار

العقار عىل ش�ارع فرع�ي 10م ويتالف 
من جزئني وشقة بصورة غري رسمية 

الجزء االول : ويتالف من ساحة امامية 
املتهال�ك  املوزائي�ك  بال�كايش  مبل�ط 
بضمنه�ا حديقة وصال�ة وغرفتني نوم 
ومطب�خ وتواليت وحمام الس�قف  من 
الكونكريت مس�لح الج�دران مصبوغة 
ام�ا  موزئي�ك  كايش  االرضي�ة  بوي�ه 
الصحي�ات االرضية س�رياميك الجدران 
س�رياميك وكايش فرفوي  وس�لم يؤدي 
اىل الس�طح والبيتونة والس�طح مبلط 
بالطاب�وق الفريش وه�ذا الجزء مجهز 

ماء وكهرباء
الج�زء الثان�ي : ويتالف م�ن غرفة نوم 
واحدة وس�احة امامية وتوليت  وحمام 
مش�رتك االرضية الغرفة كايش والباقي 
سمنت صب الس�قف كونكريت مسلح 

ومجهز ماء وكهرباء 
الج�زء الثالث )ش�قة ( :وكانت  مغلقة 
اثن�اء الكش�ف وهي تتالف عىل لس�ان 
شاغل الجزء االول من غرفة  نوم واحدة 
وصالة الس�قف من الطابوق وشيلمان 
والصحي�ات مش�رتكة االرضي�ة كايش 

موزئيك ومجهز ماء وكهرباء

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
م�ن قبل )رحيم عباس رس�ول ( واملؤرخ 
طل�ب  املتضم�ن      2017/7/10 يف  
تس�جيل     العائ�دة له واملنس�وبة حاليا 
يف الحرف�ني    واملدرج�ة اوصافه�ا ادناه 
فعىل من له عالقة بها وادواتها املوصوفة 
ان يراج�ع الطرق القانوني�ة الثبات ذلك 
واب�راز استش�هاد له�ذه الدائ�رة بغي�ة 
ايقاف التسجيل  خالل مدة خمسة عرش 
يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب 
التس�جيل متاخ�ر لحني حس�م الدعوى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكسه سيتم تسجيل املكائن 
وادواته�ا بأس�م طال�ب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوص�اف : معم�ل حدادة رحي�م عباس 
الشمرني

1-ماكنة لحيم ولدن عدد 2  صنع ياباني  
300 الف

2-ماكنة لحيم ولدن   صنع صيني   175 
الف 

3-كرت قطع    صنع محي    250 الف 
4-مقص قطع بليت     صنع محي   250 

الف 
5-ك�ورسة طياري�ة ع�دد2  صنع صيني  

200 الف
6-كورسة منضدية صن�ع بلغاري   300 

الف
7-كمربي�رس  ه�واء  صنع مح�ي   150 

الف
8-مزرف   صنع صيني   100 الف

9-مولدة  kv 20  صنع محي   300 الف 

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 2297/ج/2016
التاريخ 2017/7/9

اعالن
اىل املتهمة الهاربة /سمرية صاحب عبود 
حي�ث ان�ك متهم�ة يف الدع�وى املرقم�ة 
باملش�تكي  والخاصة  2297/ج2016/3 
)معمر فاضل نوري ( وفق املادة 1/459 
م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2017/8/20 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك  غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

مهدي امري محمد 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 645/ت/2017
التاريخ 2017/7/10

اىل املنفذ عليه 
املدين /موفق نعمة سلمان 

العن�وان /مجهول محل االقامة س�ابقا 
يسكن الحرية حي النعمان

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن كتاب 
مديرية تنفيذ املناذرة املرقم 2017/145 
يف 2017/6/26  ومذكرة اخبار بالتنفيذ 
لالم�وال غ�ري املنقول�ة واش�عار املختار 
جاس�م محمد مهدي ان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت  او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة باملعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

اوصاف املحرر :
تبليغ مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري 
املنقولة تبليغ بحجز العقار املرقم 4/23  

22 الرباكني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد: 2087/ش2017/1
التاريخ 2017/7/10

اعالن
اىل املدعى عليها رنا صادق حسن

بتاري�خ 2017/6/21 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
املرقم اعاله بخصوص املتداعني )قيس حس�ن كاظم ورنا 
صادق حس�ن ( وال�ذي يقيض الحكم بعزل�ك كوصيه عىل 
القارصين كل من ) اية ومصطفى ومينا اوالد املتويف يارس 
قيس حس�ن (وتنصيب  املدعي جدهم قيس حسن كاظم 
وصيا عليهم وتاش�ري ذلك يف س�جل الحجج حكما غيابيا 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار القائ�م بالتبليغ  
تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة  القطعية وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية املقدادية
العدد /400/ش/2017

التاريخ 2017/7/6
اىل املدعى عليه /جالل مثال صالح

اعالن
اقام�ت املدعي�ة رؤى عالء عبد اللطي�ف الدعوى الرشعية 
املرقمة 400/ش/2017 امام املحكمة اعاله والتي تطلب 
فيه�ا التفري�ق لل�رضر ملجهولي�ة  مح�ل اقامتك حس�ب 
تاي�د املجل�س املحي لح�ي الحري�ة بتاري�خ 2017/6/8 
وكت�اب مركز رشطة الحرية بالع�دد 651 يف 2017/6/8 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ قررت هذه املحكمة تبليغه 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
2017/7/20 ويف حال عدم حضورك او حضور من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري مرافعات بحقك غيابيا علنا 
القايض
عي يوسف رايض

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 186/ش/2017
التاريخ 2017/5/22

اىل املدعى عليه قاسم محمد خشان
اعالن تبليغ بقرار حكم غيابي

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية قرار الحكم 
الغيابي بحقك واملرقم 186/ش/2017 يف 2017/11/23 
والقايض باثبات نسب االطفال كل من زهراء  قاسم محمد 
ونرج�س قاس�م محمد وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وحس�ب كتاب مركز رشطة 
م�ني الدين عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
بصحيفتني رس�ميتني محليتني ويف حال�ة عدم االعرتاض 
واتبع طرق الطعن القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية حسب القانون
القايض
تحسني حسني فزع العقابي

فقدان
فقدت مني شهادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة 17136 
القادس�ية العائدة ملالكها محمد هاشم حسني والصادرة 
من رشكة توزيع املنتج�ات النفطية هيئة توزيع الجنوب 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوية غرفة التجارة بأس�م )عباس ش�امخ 

سلومي ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد :2017/6133 
التاريخ 2017/7/10

اعالن
ق�دم املس�تدعية )جن�ان خلف محم�ود ( طل�ب اىل هذه 
املحكمة يطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود 
) محمد قاس�م محمود( والذي فقد بتاريخ 2014/8/12 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصي�ن قررت املحكمة 
ن�رشه بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد :2017/6157 
التاريخ 2017/7/10

اعالن
قدم املس�تدعية )اخميس�ة كريم عبد الله ( طلب اىل هذه 
املحكمة يطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود 
) ع�دي رحمن عبد الله ( والذي فق�د بتاريخ 2015/6/5 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصي�ن قررت املحكمة 
ن�رشه بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى
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بيت الرتاب
  “بعد عامين بالتمام، رجعت الحرب إلى الحديقة الخلفية للوطن.. فمس�ح 
الناج�ون من الح�رب القديمة، الغبار ع�ن بزاتهم العس�كرية وتوجهوا إلى 
العم�ل الجديد على الحدود كموظفين بدوام كامل، غير مدفوع األجر”. هذه 
الحكاي�ات وغيرها، كانت غ�ادرت “بيت التراب” لكنها ل�م تغادر بعد ذاكرة 
أصحابها. “بي�ت التراب”، عنوان المجموعة القصصي�ة التي صدرت حديثاً 
عن “دار الحكمة” للنش�ر والتوزيع في لندن، للكاتب�ة العراقية المقيمة في 
لن�دن نهى الص�راف. المجموع�ة التي ضمت بي�ن دفتيه�ا 14 قصة حملت 
عنوانا ثانوّيا “منسيون في حرب الثماني سنوات”. وجاءت معظم القصص 
في صورة وثيقة للح�رب ولمدينة ترجع بزمنها ومكانها إلى أجواء الحرب 
العراقية – اإليرانية في ثمانينات القرن الماضي.تعالج القصص سيرة حياة 
أش�خاص منسيين عاشوا على هامش الحرب، في مدينة البصرة المحافظة 
الجنوبي�ة للعراق،  تع�د “بيت الت�راب”، المجموعة القصصي�ة الثانية التي 
تصدر للكاتبة نه�ى الصراف، وكانت مجموعتها األولى “خمس�ة ميل”، قد 
حصل�ت على المرك�ز الثاني في جائزة الش�ارقة لإلب�داع العربي في مجال 

القصة القصيرة، عن فئة اإلصدار األول، عام 2007.

مث�ل العديد من الش�عراء الع�رب الذين أغواهم فن الس�رد، 
وتوجه�وا إلى كتابة الرواية، آثرت الش�اعرة العراقية زينب 
الكنان�ي أن تكون تجربته�ا اإلبداعية الثاني�ة رواية بعنوان 
“أق�راط مين�ا”.أن الكنان�ي خاض�ت تجربة االغت�راب عن 
الوط�ن، حيث تعيش في المهجر )الس�ويد( منذ أحد عش�ر 
عام�ا، فقد ج�اءت الرواي�ة، الصادرة حديثا عن منش�ورات 
المتوس�ط– إيطاليا، تمثيال س�رديا لهذه التجربة من خالل 
بطلتها “مين�ا”، الفتاة البغدادية الغنجة والمدللة بطبيعتها، 
التي نش�أت، في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، داخل 

أسرتها المثقفة.
تنتق�ل “مين�ا” بطل�ة الرواي�ة بع�د تخرجها م�ن الجامعة 
إل�ى مدينة “الديوانية” حيث تس�كن عّمته�ا، فتلتقي هناك 
ب�”عادل” الرس�ام الس�ريالي الُمبعد م�ن الكويت بعد حرب 
الخلي�ج كون�ه م�ن صن�ف “الب�دون”، والذي يش�حن فيها 

مشاعر أنثوية مختلفة..

أقراط مينا 

          حسونة المصباحي

في روايت�ه الجدي�دة “موت مختل�ف” ينتقل 
بنا الكاتب المغربي محم�د برادة إلى باريس، 
الت�ي يقي�م فيه�ا منذ فت�رة طويل�ة، لنعيش 
أحداثا سياس�ية وثقافية واجتماعية مختلفة 
ومتع�ددة. وقد أهدى ب�رادة روايته، الصادرة 
عن دار اآلداب وحديث�ا عن دار “الفنك” بالدار 
البيض�اء، إل�ى “العزيز الراحل عثم�ان بناني، 
ذك�رى رحلتنا إل�ى َدْب�ُدو، وذك�رى صداقتنا 
الحميم�ة”. ولعل ف�ي هذا اإله�داء الحميمي 
ما يش�ي بس�ر هذه الرواية. ل�ذا يمكن القول 
إن بطله�ا منير قد ال يكون مختلفا عن صديق 
الكات�ب اآلن�ف الذكر.فه�و مثله ينتس�ب إلى 
قري�ة “دبدو المنغلقة عل�ى حدودها”، والتي 
يعيش أهله�ا من الزراع�ة وتربية الماش�ية. 
ورغم الفقر، ومصاعب العيش تمكن منير من 
أن يحصل على ش�هادة ختم الدروس الثانوية 
لينطل�ق بعده�ا إلى باري�س مفعم�ا باآلمال 
واألح�الم، عازم�ا عل�ى أن يخ�وض معرك�ة 
وج�وده مثلم�ا فعل راس�تينياك، بط�ل رواية 
بالزاك “األب غوريو”.اختار منير، بطل رواية 
برادة، دراس�ة الفلس�فة. وبع�د تخرجه عمل 
أستاذا وتزوج من فرنسية تدعى كوليت كانت 
تستطيب أحاديثه عن قريته الفقيرة العارية، 
وعن طفولته الصعبة وسط األحراش الوعرة 
حيث تكاد تنعدم أس�باب العيش، وكانت تجد 
في حماسه ما يدفعها إلى مشاركته مغامراته 
والسياس�ية  الفلس�فية  وأف�كاره  الكثي�رة، 
وغيرها. ورغ�م ارتباطه الروح�ي بقريته لم 
يش�أ منير العودة إليها. فقد كان يرغب في أن 
يجس�د أحالمه في فرنسا التي فتنته بثورتها 
التي أطاحت بالنظ�ام الملكي في عام 1789، 
وبفالسفتها التنويريين، وبكتابها وشعرائها 
المناهضي�ن لالس�تبداد والفاش�ية. وبينم�ا 
كان المغ�رب غارق�ا ف�ي ظلم�ات “س�نوات 
الرص�اص”، وكان�ت األجهزة األمني�ة تعذب 

المعارضين في الس�جون، كان منير منخرطا 
في نضاالت التنظيمات اليسارية في فرنسا.

ولم يتردد في أن يكون من ضمن المش�اركين 
في الثورة الطالبية التي هزت فرنسا في ربيع 
عام 1968. وكلما طلبت منه زوجته الفرنسية 
زيارة قريته، أجابه�ا قائال “ليس اآلن… لدينا 
ما نحققه هنا أوال، وس�تحين الفرصة الحقا 

ألستعيد معك زمني الرومانسي هناك”.
وف�ي مطل�ع الثمانينات من الق�رن الماضي، 
فرنس�وا  بزعام�ة  االش�تراكيون  تمك�ن 
ميت�ران من الفوز ف�ي االنتخاب�ات، فانجذب 
مني�ر وزوجت�ه إليهم، ليعيش�ا مع�ا “دوامة 

االجتماعات والمجادالت”.
وم�ع المناضلي�ن االش�تراكيين يتنقالن بين 
الم�دن الصغيرة والكبيرة الس�تقطاب أنصار 
ج�دد م�ن أصح�اب الكف�اءات بالخص�وص، 
ولحض�ور االحتف�االت والمهرجان�ات الت�ي 
ينظمها الحزب هنا وهناك. لكن ش�يئا فشيئا 
يخف حماسهما النضالي. فقد عاينا أن الحزب 
االش�تراكي حاد عن الكثير م�ن المبادئ التي 
كان يداف�ع عنه�ا قبل أن يصعد إلى الس�لطة. 
كما أن�ه فقد حماس�ه النضال�ي األول، وبات 
حزبا خامال كسوال ال يتردد في سلوك سياسة 

ليبرالية تتعارض مع طموحات مناصريه.
رواية محمد برادة تتطرق إلى مشاكل الهجرة، 
والمصاعب الكثيرة التي يواجهها المهاجرون 

بين البيئة الجديدة والوطن األم
ف�ي ه�ذه الفت�رة الموس�ومة باالنكس�ارات 
الفلس�فة  ف�ي  كولي�ت  وج�دت  والخيب�ات، 
الروحاني�ة الهندي�ة م�ا خفف م�ن أوجاعها 
النفس�ية. أم�ا مني�ر فق�د وج�ه  وأزماته�ا 
اهتماماته إل�ى قضايا المهاجري�ن القادمين 
بالخص�وص م�ن ب�الده، وم�ن بقي�ة البلدان 
المغاربي�ة. ح�دث ذلك بعد أن ش�اهد في عام 
1995 فيل�م “الكراهية” للمخرج كاس�وفيتز. 
عن�د خروجه م�ن قاعة العرض ش�عر بالهلع 
بع�د أن عاين من خالل الفيل�م الحياة الصعبة 

التي يعيشها الشبان المهاجرون في ضواحي 
باريس. وجميعهم يس�كنهم “ش�عور جارف 
الغني�ة،  المجتم�ع  فئ�ات  تج�اه  بالكراهي�ة 
المحمي�ة  الرفاهي�ة،  نعي�م  ف�ي  الغاطس�ة 

بالقانون والجيش والبوليس”.
وقد ش�ّكل فيل�م “الكراهية” حدثا ب�ارزا في 
حياة منير إذ سمح له باكتشاف الجانب القاتم 
في الحياة السياسية الفرنسية. وها هو يفتح 
الحوار مع طلبته في قس�م الفلسفة ليتحدث 
معه�م عن مش�اكل الهجرة، وع�ن المصاعب 
الكثي�رة الت�ي يواجهه�ا المهاج�رون. وق�د 
كش�ف له هذا الحوار أن الشبان المهاجرين ال 
يعرفون معنى كلمة “مس�تقبل” إذ أن اآلفاق 

أمامهم مسدودة، واألبواب موصدة.
بعد انفصاله عن زوجته، ازداد منير إحساس�ا 
بالوحدة والغربة، ليكتش�ف في النهاية أن كل 
الجهود التي بذلها منذ س�نوات ش�بابه بهدف 
االنغ�راس ف�ي الهوي�ة الفرنس�ية، ل�م تكن 
مفيدة، بل كانت مضرة ومسيئة له على جميع 
المس�تويات. وصورة تلك القرية البعيدة التي 
رغب في نس�يانها، ع�ادت تالحقه ف�ي الليل 

وفي النهار مثل كابوس مخيف.
وعندما عاد اليمين إلى السلطة في عام 2007، 
لم يعد منير يولي اهتماما كبيرا للسياسة، بل 
أصبح منشغال بمشاكله وأزماته الخاصة التي 
كانت تزداد تعقيدا وحدة كلما ازداد توغال في 
المجهول، يس�عى بعدها إلى اس�تعادة هويته 
الحقيقية.لذلك يقرر أن يعود إلى قرية “دبدو” 
بحث�ا ع�ن ج�ذوره القديم�ة، وعن الس�كينة 
الروحي�ة. إالّ أن تل�ك الع����ودة ل�ن توفر له 
فرصة الحصول على ما كان يأمل في الحصول 
علي�ه، فيس�ارع بالع�ودة إلى غربت�ه ُمنتظرا 
“موت�ا مختلفا”، يك�ون “ضروريا للذين طال 
س�فرهم وتعبوا”. وهكذا تنتهي رواية محمد 
ب�رادة بالخيب�ة الم�رة تماما مثلم�ا هو حال 
“أدي�ب” لطه حس�ين، و”موس�م الهجرة إلى 

الشمال”.

موت خمتلف ..تراجيديا االنشطار بني الغربة والوطن 

           خالد جمال الموسوي

أحُرُفنا أدغاٌل
تتكاثُر فيها أفاعي العبارات

السطوُر أفكاٌر نعزُف بها
أنشودَة عوانس األشعار

أحداُقنا تسترُق السمَع
من سجِع القوافي

ف�م  عل�ى  يش�يُد  العنكب�وُت 
العبارات بيوته

التاريُخ ولٌد عاق
أوالد  م�ن  الباري�َن  يغت�اُل 

القراطيس
تحَت عتمة النِص 

يحزُم اللقطاُء أمتعتهم
متجهيَن نحو قبائل الزمن

آدُم يبحُث عن حواَء
ش�عوب  بي�ن  م�ا  المندث�رة 

األقاويل
قابيُل يقتُل أخاه 

بتهمة أنُه صديٌق للرب
مومٌس بعض النخيل

تمره�ا  م�ن  أطعم�ت  فق�د 
الراحلين

خوارُج النصوص
تش�عُل الفتن�َة مابي�َن قبائ�ل 

التعابير
األوراُق تضاجُع األقالم 

ورحمها يتناسُل الظلمات
لقد ذبحنا كل الطرِق 

المؤديِة بنا إلى اآلن
وخرائُطنا عقيمٌة 

ال تنجُب سوى المجهول .

أدين لقلبي

حتت عتمة النص

            ميثاق كريم الركابي

أديُن لقلبي بألف  إعتذار
بألف سماء أثقلها السواد

ذاَب شمع العمر
مثل أمنية بين الرصاص
أنكسُر مثل قصٍب حزين

مثل قصيدة ترثي األوطان
أديُن لقلبي بألف  إعتذار

حين سار لعينيك
وكان الشوق هو القرار

يا ملَح الصبر
يا خيبة الروح

حلم ٌ أبيض ٌ أنت
ناَم بسواد عينيَّ

رؤياك...
كثغر يسكُر بأوِل ُقبلة

تعاستي...
أني لن أحلم بصباح خديك

ولن اهبك صبر األمهات
تعبت الروح من التضرع اليَك

سقطت كواكبي من ذبول فضائك
ترملت ازماني من عنادك

وقلبي الفقير...بقي تحت ركام قسوتك

          عبد الرحمن عناد وناس 
 

الس�رد  عال�م  ف�ي  ممي�زة  ايقون�ة 
العراق�ي ، مب�دع يكتب بصم�ت بعيدا 
عن االض�واء . كتب الرواي�ة والقصة 
والشعر ومارس الرس�م ، ترك بصمة 
واضح�ة في ما خلف م�ن نتاج ادبي ، 
كت�ب القص�ة مبكرا واتلف م�ا كتب ، 
ولجأ لكتابة القصة القصيرة بتأثيرات 
ما كان يس�معه من الكبار ، ومحاولة 
ال�ذات م�ن خالله�ا، ش�كل  تحقي�ق 
الواقع الذي ع�اش فيه محور كتاباته 
وهاجسه الذي يصور من خالله حياة 

الفقراء في مدينته البصرة . 
كاظم االحمدي ١٩٤٤- ٢٠٠٨ 

بدأ كتابة القصة القصيرة وهو طالب 
ف�ي الجامع�ة ، وق�دم مجموع�ة الى 
اس�تاذه د. داود سلوم ، الذي كتب لها 
مقدمة اش�ار فيها ال�ى مقاربة بينها 
وقصص الف ليلة وليلة ، فقام بأتالفها 

النها قريبة من لغة الحكواتية 

انجز بعدها كما يق�ول قصصا قريبة 
م�ن قص�ص الخمس�ينات وكتابه�ا ، 
ادمون صبري وجعفر الخليلي ، شاعرا 

بقصور اللغة القصصية المحلية 
حين قدم مجموعته القصصية االولى 
) هم�وم ش�جرة البمب�ر ( طل�ب منه 
الجل اجازتها للنش�ر ان يحذف بعض 

قصصها ، وطلب منه ثانية ان 
يحذف قصصا اخرى 

توق�ف ع�ن كتاب�ة الش�عر 
احساسا منه بوجود شعراء 
يمك�ن  وال  يكتبون�ه  كب�ار 

منافستهم 
اثن�اء   ١٩٦٣ ع�ام  اعتق�ل 
وتعرض  الثانوي�ة  دراس�ته 

الى التعذيب 
اعدم اثنان من اخوته بحجة 
االنتماء الى حركة سياس�ية 

معارضة 
تعرض الى ضغوطات كثيرة 
ف�ي عمله الوظيف�ي ، ونقل 

من التدريس الى وظيفة اخرى 
رفض�ت لجن�ة الس�المة الفكرية في 
تربية البصرة طلبه لدراسة الماجستير 
وس�حبت روايت�ه ) ام�س كان غ�دا ( 
م�ن المكتبات المدرس�ية ومنعت من 

التداول 
فاز بع�دة جوائز ادبي�ة داخل وخارج 

العراق 
وصف�ت روايت�ه ) ارض القهرم�ان ( 
بأنها رواية ضمت كثيرا من االسرار ، 
وخلق ح�ول بطله عالما غريبا يعكس 

الحياة ذاتها 
يقول بعض النقاد انه سعى لخلق وعي 
نوعي على مجريات السرد وظف فيه 

المؤثرات الحسية 
تن�اول في رباعيت�ه ) امس 
كان غدا ، نجيمات الظهيرة 
قص�ر   ، القل�ب  تج�اه   ،
االزلزمان�ي ( تاريخ العراق 
وتحوالته منذ ما قبل ١٩٥٨ 

 ١٩٦٨-
قال عنه القاص محمد خضير 
: ) نالحظ استفادة االحمدي 
م�ن تقنية نق�ل االخبار في 
التراث ، واسنادها الى رواة 
متتابعي�ن ، واذا م�ا صحت 
قراءت�ي لالحم�دي روائي�ا 
ب�والدة  هن�ا  ابش�ر  فأن�ي 

خط�اب رواية االق�وال مقاب�ل رواية 
االفعال ، وتطوي�ر تقنياتها الحوارية 
المقام�ات  خط�اب  م�ن  الموروث�ة 

والسير الشعبية 
م�ن مؤلفات�ه : نجيم�ات الظهي�رة ، 
ارض القهرمان ، هموم شجرة البمبر 
، ام�س كان غدا ، تج�اه القلب ، قصر 
االزلزمان�ي ، طائ�ر الخلي�ج ، غن�اء 
الفواخ�ت ، ش�واهد االزمن�ة ، تراص 

االنا 
: دع منج�زك االبداع�ي  م�ن اقوال�ه 

يتحدث عنك 
المجتمع المتماثل ال يجد ش�يئا يكون 

وسيلة للحديث اال عن نفسه 
ان�ا ق�ارئ نه�م ، لكنن�ي ال امي�ل الى 

التنظير 
النشر احيانا يصيب المرء بداء الغرور 
فيخرج�ه ع�ن جادت�ه ، وال اميل الى 

النجومية 
ان�ا كات�ب واقع�ي ، يكفين�ي ان ارى 

المدينة بحواسي.

          د. أ مل االسدي 

ف�ي “نيودله�ي “ كن�ُت أقي�م أن�ا ووال�دي  ، 
وبالضب�ط في  منطقة تس�مى “ جان�ك بورا” 
جيراننا اللصيق يسمى “ دكتور عصامي” رجل 
وس�يم ، أسمر ، طويل القامة ، أنيق، هكذا كنت 
أراه ف�ي كل ي�وم حين يخرج لعمل�ه وأخرج أنا 
ألذهب الى  معهد اللغات.، ياإلهي نظراته بعيدة 
المدى ، واسعة... أشعر أنه  يتابعني ويدقق في 

تفاصيلي.
وذات ي�وم و حي�ن عدت ال�ى المن�زل أخبرني 
وال�دي أن جارنا قد دعانا الى الغداء، فرحت في 
داخل�ي وقلت له من ؟ فق�ال الدكتور عصامي، 
تظاهرت بعدم االهتمام ، ودخلت غرفتي  اقفز 
فرحا، وأخيراً سألتقي به ، ارتديت أجمل فستان 
عندي ووضعت عطري المفضل ) مونتانا( وما 
إن س�معت جرس الباب أخذ قلبي يخفق سريعا 
س�ريعا.. وصرت ارتجف ، خرجن�ا معه ، ركبنا 
سيارته الخاصة ، كلما نظرت في المرآة وجدته  
ينظر إلّي فأهرب بعينّي ، وصلنا المطعم العراقي 
في ) الجبت نكر(، جلسنا وطلبنا الطعام وتبادال 

هو ووالدي الحديث وأنا كنت ال أش�ارك إال قليال 
، ألن�ي خجلة من نظراته ، كم جميل حديثه عن 
“ غاندي”  وأقواله في االمام الحس�ين ، شعرت 
بارتي�اح عجيب ، وِفي هذه األثناء س�حب قدح 
الماء الذي شربت منه ، سحبه بهدوء وشرب ما 
تبقى، يا الهي كاد أن يغمى علّي من تصرفه هذا 
، اردت ان اس�حبه مرة أخرى وأش�رب به لكني 
خجلت ولم اس�تطع.. وبعده�ا عدنا الى المنزل  
وأنا في عالم آخر ، منتش�ية ،  حواسي معطلة ، 

دخلت غرفتي وذبت في أحالمي.
وهك�ذا كثرت اللقاءات والدع�وات وذهبنا معه 
ال�ى “ أغ�ارا وجايب�ور” وصرنا نخ�رج في كل 
أس�بوع ، وص�رت  اتفنن في الطبخ وأرس�ل له 
، واس�تغل الفرص واتحينها أللتق�ي به ، لكني 
مرض�ت بعد أيام وازداد مرضي ،الى أن  فتك بي 
األلم ونقلوني الى المستشفى ليالً ، وبعد إجراء 
الفحوص�ات قالوا  يجب أن يج�رى لها عملية ، 
أجلس�وني على العربة وانزلون�ي تحت ، وأخذ 
والدي يسألهم عن مبلغ العملية ويتحاور معهم 
، وأنا كنت أنظر من نافذة الصالة ، انظر الى باب 
المستش�فى  والش�ارع ، وهناك رأي�ت الدكتور 

عصام�ي دخل المستش�فى ، ك�دت انهض من 
مكاني  من غير ش�عور، رأيته توقف قليالً أمام  
تمثال  الفيل والشموع الموقدة بجنبه ، ثم ركع 
اليه وانحنى مس�لما، هنا كانت لحظة قتلي ، يا 
الله ... هل يعقل أن أحب  هندوس�يا ؟!! اسودت 
الدنيا ف�ي عينّي، دخ�ل هو ال�ى الصالة وقالت 
الموظفة  لوالدي هاقد وصل الدكتور س�له عن 
العملية ، فتقدمت  بسرعة ورفعت صوتي: أبي 
... أريد طبيبا مسلماً يعمل لي العملية ، ذهل أبي 
ايضا وقال  للموظف�ة حولينا على طبيب آخر ، 
وبالفعل بقينا ننتظر نصف س�اعة   ويالها من  
دقائ�ق ! متُّ فيها مرات عدي�دة وحييت، الى أن 

جاء الطبيب   ، فقال :
لوال�دي ال اعمل العملية اال بع�د ان تدفع المبلغ 
كام�ال ، ق�ال له أب�ي : غ�داً أو بعد غ�د  يصلني 
المبل�غ لذا س�أدفع جزءا منه ، فق�ال الطبيب : 
كال ..  أكم�ل المبلغ اوال ، فتجادل ابي معه وعال 
صوت�ه ، وهناك جاء الدكت�ور عصامي وبيده ) 
الفيزا كارد( قال لوالدي خذ المبلغ وادفعه اليه 
كي يعمل له�ا العملية! ثم نظر إلّي ونظرت إليه 

... دموعي تسيل ودموعه سالت....

ادباء يف الذاكرة .. كاظم االمحدي ١٩٤٤- ٢٠٠٨ 

قصة قصرية .. »لقاء«
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مزيكا تطرح ألبوم مي سليم عىل »أنغامي«

نجوى كرم تشارك بتكريم »أرز الرب«

نيليل كريم بطلة »ليلة احلنة«

القاه�رة: قررت رشكة مزي�كا للمنتج محس�ن جابر، 
ط�رح ألبوم الفنانة مى س�ليم الجديد »وال كلمة، اليوم 
االثن�ن، عرب تطبيق »أنغامي« ال�ذي حصل عىل حقوق 
إذاعة أغنيات األلبوم بش�كٍل حرصي ملدة 10 أيام، عىل 
أن تقوم مزيكا بطرحه يف األس�واق وعىل قناتها بموقع 
YouTube ي�وم 24 يولي�و الجاري.الجدي�ر ذك�ره أن 
األلبوم يضم 10 أغاني منها »وال كلمة« و«والد األصول« 
و«قب�ول رباني« و«متخص�ش غ�ري«، وتعاونت فيه 

مع عدد من الش�عراء وامللحن�ن واملوزعن منهم عزيز 
الشافعي، حس�ن مصطفى محرم، باسم عادل، رامي 
جمال، مدين، عزيز الشافعي، أحمد إبراهيم، وسام عبد 
املنعم، ورشي�ف مكاوي..هذا وقررت »س�ليم« تصوير 
أغني�ة »وال كلم�ة« ع�ىل طريق�ة الفيدي�و كليب حيث 
تج�ري التحضرات لتصوير األغنية خالل األيام املقبلة، 
علم�اً بأنها تراهن ع�ىل األلبوم ليكون ع�ودة قوية لها 

بسوق الكاسيت بعد غياب نحو 7 سنوات.

ب�روت: أعل�ن امللح�ن والفنان وس�ام 
األم�ر ملتابعي�ه ع�رب مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي عن تحض�ر أغنية وطنية 
جديدة للفنانة نجوى كرم، ستكرّم من 
خاللها غابة »أرز الرب« يف منطقة األرز 
يف برّشي. حيث نرش صورتن إحداهما 
م�ع »ك�رم« وكت�ب معلقاً: »م�ن رحم 
فة منزلها،  عوِدها الخاص بها، ومن رشرُ

وبص�وت تنحني له غص�ون األرز، بنت 
الوف�ا نج�وى ك�رم تك�رّم »أرز الرب« 

بأغنية من ألحاني«.
يرُذكر أن »كرم« سترُطلِق أغنيتها الجديدة 
بالتزام�ن مع انط�الق مهرجانات األرز 
الدولية، حيث ستش�ارك يف »األوبريت« 
الغنائي الخ�اص باألرزة اللبنانية يف 29 

من يوليو الجاري.

التواص�ل  مواق�ع  رواد  وتفاع�ل  ه�ذا 
اإلجتماعي مع ه�ذا الخرب حيث أعادت 
إحداهن نرش التغريدة وأرفقتها بمفطٍع 
شعري بوزن »العتابا« قالت فيه: »غني 
يابن�ت الك�رم الحانك اصيل�ه، وهنيال 
ع�ودك ياامر مرافق اصيل�ه، ونعم من 
البيت والصحبه االصيله، رصتو عنوان 

وفخر لكل العراااب«

القاهرة: تعود الفنانة نيليل كريم للس�ينما من خالل فيلم »ليلة الحنة« الذي تنتجه رشكة 
»العدل غروب« خالل الف�رة املقبلة، حيث أبدت نيليل موافقتها النهائية عىل العمل للمنتج 

جمال العدل.
يرُذكر أن الفيلم من كتابة مريم نعوم وتخرجه كاملة أبو ذكري، فيما سيجري اختيار باقي 
فري�ق العمل فور اإلنتهاء من كتابة العم�ل، علماً بأن موعد عرض الفيلم تجارياً بالصاالت 

لم يتم يتحدد بعد.
يش�ار إىل أن »كريم« تقيض إجازًة عائلية بعد انتهائها من تصوير مسلس�ل »ألعىل س�عر« 

رَِض يف رمضان املايض. الذي عرُ

حممود اجلندي غاضبًا: لن أتراجع عن اعتزايل.. كفاية!

ياسمني صربي: تضايقت من تركيز اجلمهور عىل شكيل عىل حساب أدائي

يعي�ش الفن�ان املرصي محم�ود الجندي 
حال�ة م�ن الغضب الش�ديد، بعد الفش�ل 
رض  الذي واجه مسلسله األخر، والذي عرُ
الرمضان�ي  الدرام�ي  املاراث�ون  ضم�ن 
امل�ايض، »رمضان كريم«، وع�دم التقدير 
الذي ش�اهده، إذ أكد أن�ه كان دافعاً قوياً 
العتزاله الفن.ويف ترصيحات صحفية قال 
الفن�ان محمود الجندي »إنه كان يفكر يف 
االعتزال منذ فرة، لكنه كان يراجع بينه 
وبن نفسه، حتى إنه لم يخرب أي شخص 

عن هذه الفكرة التي تراوده«.
وأض�اف الجندي قائ�اًل إنه ع�رض عليه 
»رمض�ان  مسلس�ل  وس�يناريو  قص�ة 
كري�م«، وأعجب جداً بش�خصية رمضان 
الت�ي يقدمها، خاصة أن له�ا تأثراً كبراً 
يف األح�داث، ويكف�ي أن اس�م املسلس�ل 
يحمل اس�م الش�خصية بج�وار »كريم«، 

وهو إن دل عىل يشء فإنه يدل عىل أهمية 
الشخصية درامياً يف األحداث.

وأكم�ل الفنان امل�رصي كالم�ه قائالً إنه 
وبع�د تصوي�ر العمل فوج�ئ بامللصقات 

اإلعالنية للعمل، إذ لم يكن موجوداً فيها. 
كم�ا أن دعاية العمل بش�كل ع�ام كانت 
سيئة للغاية باملقارنة مع األعمال األخرى 
التي عرضت يف الش�هر نفسه، لذلك شعر 

أنه لم يعد له مكانة يف الوسط الفني.
وعلق قائ�اًل: »طول عم�ري كبر يف الفن 
ولم أقبل أي تنازالت أو معاملة غر الئقة، 
فهل جزاء الش�خص املح�رم أن يتعامل 
بهذا األسلوب؟!«، وأنهى الجندي كالمه يف 
هذا الصدد مؤكداً »أن�ه لن يعود عن قرار 

االعتزال وكفاية كده«.
وش�ارك يف بطول�ة مسلس�ل »رمض�ان 
كري�م« كل من الفنانن روبي ونجالء بدر 
وس�يد رجب ورشيف سالمة وريهام عبد 
الغف�ور ومحمد لطفي ورشيف س�المة، 
والقصة من تأليف أحمد عبد الله وإخراج 

سامح عبد العزيز.

صعدت املمثلةياس�من صربيبرسعة الص�اروخ لتحتل مكانة مهمة 
ضمن نجمات الوس�ط الفني، يف السنوات القليلة االخرة، وأصبحت 
م�ن اكثر الفنانات طلب�اً يف االعمال الفنية، ملا تتمت�ع به من إطاللة 
جذاب�ة وكاريزما كب�رة، وهذا ما جع�ل املخ�رج احمدخالد موىس، 
يس�تعن به�ا لدور البطول�ة امام النجم احمد الس�قا، يف مسلس�ل: 
رض يف شهر رمضان. واستطاعت ياسمن  »الحصان االسود«، الذى عرُ
لفت االنظار اليها بشخصية:« حسناء«، التي قدمتها يف العمل، بعدما 
كشفت االحداث انها املحرك الرئييس لها، طوال الحلقات... وىف حوار 

خاص: تحدثت ياسمن عن تجربتها يف العمل ز
• حدثينا عن حكايتك منذ البداية، مع مسلس�ل: »الحصان االسود«، 

رض يف شهر رمضان ؟ الذي عرُ
بع�د انتهائي من تصوير فيلمي االخر: »جحيم يف الهند«، مع محمد 
إمام، العام املايض، لم أكن قد قررت بش�كل نهائي ماذا س�أقدم من 
بع�ده، ولكنني كنت عىل يقن بأنني لن اش�ارك يف تجربة كوميدية. 
رض عيّل نوعان  ث�م جاءتني عروض وقصص من اكث�ر من نجم، وعرُ
من املسلس�الت،تلك الت�ي تعتمد عىل نج�م كبر، والت�ي تعتمد عىل 
القص�ة والبطول�ة الجماعية. اىل ان تحدث مع�ي املخرج أحمد خالد 
موىس، للمش�اركة يف فيلمه: »هروب اضطراري«، قبل اعتذاري عنه، 
ويف نفس الوقت، عرض عيل دور:« حس�ناء«، يف مسلسل: »الحصان 

األسود«.
• كيف جاءت التحضرات الخاصة بشخصية:«حس�ناء«، خصوصاً 

وأنها ثرية وتحتاج إىل مظهر خاص؟

لقد حّضت لش�خصية:« حسناء«، بش�كل مكثف وأكثر بكثر مما 
كنت أح�ض لش�خصياتي الس�ابقة، ألنه�ا تتطلب مالب�س معينة 
وباهظ�ة الثم�ن. ولذلك س�افرت اىل لبنان وميالنو وإس�بانيا لرشاء 
مالبس�ها، وأنفق�ت مبالغ كبرة عىل ذلك، لش�عوري بأن�ه  يتوجب 
عيّل االس�تثمار يف كل ما يخص الش�خصية، حتى أنني أصبحت عىل 
دراية كاملة بمكياجها وقرأت يف كتب علم النفس بس�ببها، ونظرت 
اىل نم�اذج موجودة يف حياتنا عن الس�يدة القوي�ة التي تكون جذابة 
ومخيف�ة يف آن، لبعض الرجال الذين يعجبون بها من: »بعيد لبعيد«، 
وأن تكون مالبسها وحقائبها وفساتينها مالئمة للطبقة االجتماعية 
التي تنتمي إليها، ألنني إذا اس�تهرت به�ذه التفاصيل، ملا انتبه احد 

إليها او تركت انطباعاً لدى املشاهد.
• بعد انتهاء عرض: »الحصان األس�ود«، كي�ف وجدت ردود االفعال 

حول العمل وشخصيتك فيه؟
تابعت املسلسل مثيل مثل الجمهور،و لم أَر َمشاهدي قبل العرض،ال 
يف املونت�ور وال يف املونت�اج، ألنن�ي أح�ب أن أرُفاجأ كالجمه�ور . ويف 
الي�وم االول لعرض املسلس�ل، وجدت إس�مي تريند ع�ىل توير، وأنا 
كمش�اهدة كنت،« متلخبطة«، يف أول وثاني ي�وم، وبقيت كذلك ملدة 
أسبوع، ورغم مش�اركتي يف العمل، ش�عرت بالضياع وبأن االحداث 
تذهب ملناطق مختلفة، ويف ذلك الوقت، كنت أقابل الناس يف الشارع، 
وأس�ألهم عن املسلس�الت التي يش�اهدونها، وأجده�م غر فاهمن 
لالح�داث! وعىل توير، الجمهور:« مش فاه�م حاجة«!وأنا كممثلة، 
تخّوف�ت من أننا نفقد اهتمام املش�اهد، اىل أن جاء االس�بوع الثالث 

وبدأت القصة تّتضح وترُفهم أكثر.
• هل ش�عر الجمهور بالصدمة بعد اكتش�اف انك املخططة لجريمة 

القتل؟
دم بالفعل حن اكتش�ف انني من دّب�رت للجريمة، النهم  البع�ض صرُ
طوال الحلقات ركزوا أكثر عىل ماكياج:« حس�ناء«، وش�عرها ولون 
روجه�ا، وذل�ك ضايقني، النني ش�عرت ان املجهود ال�ذي بذلته عىل 
الش�كل الخارجي خطف االضواء اكثر مما قمت به كتمثيل، وتأكدت 
من  أن ما قمت به هو سالح ذو حدين، إذ حن تكون الفنانة مبهرة 
يف الش�كل،فإن ذلك يش�تت انتباه الجمهور عن التمثيل. كما شعرت 
ان الشباب والبنات يشاهدون:« حسناء«، لكي يعرفوا ماذا ترتدي او  

لرَوا ترسيحة الش�عر او املاكياج، وهذا جعلني أقول 
ان بعد كل هذا املجهود يف التمثيل، يذهب االهتمام اىل 
مكان آخر، ولكن بعد أن كشفت االحداث عن القاتل، 
وجدت إشادات بي وبتمثييل، إذ ميخطر ببال احد ان 

اكون انا القاتلة.

إبداع نرسين طافش يف شوق مسلسلها!
عىل الرغم من املنافسة القوية هذا العام 
للمسلس�الات العربية الت�ي اكتظت بها 
القن�وات، اال ان هنال�ك مسلس�الت ل�م 
تلق�ى مبيعاً يلي�ق بقيمته�ا الفنية عىل 
عك�س بع�ض املسلس�الت الت�ي لقيت 
رواج�اً تس�ويقاً كب�راً ودعم�اً اعالني�ا 
رغم محتواها الضعي�ف قصة وإخراجا 
بقصص »مفربكة« اعتمدت عىل مقومات 
تبتعد عن القيمة الجوهرية للعمل الفني.

ولكن مسلس�ل »ش�وق« للمخرجة رشا 
رشبتج�ي، ون�ص الكاتب ح�ازم زيدان 

ياخ�ور  طافشوباس�م  وبطولةنرسي�ن 
ونخب�ة من نجوم س�وريا، كان اكثر من 
ملف�ت، رغم ان عرضه ينحرص عىل قناة 
مشفرة قبيل رمضان وقناتن سوريتن 
يف ش�هر الصوم.واستعرض العمل قصة 
البطلة »شوق« التي تصاب بمرض نادر 
»الزهايمر مبكر«، فتذوي الوردة الغضة، 
تلك الش�ابة الجميلة العاشقة بالتدريج 
بفعل املرض باس�لوب واداء عال وسلس 
ومقنع، يجعل املشاهد ينىس ان ما يراه 
امامه تمثي�ل، ليعيش مع تفاصيل هذه 

الش�خصية املحورية التي تالمس القلب 
والعاطفة اىل ان تنتهي نهاية مؤملة...

وعىل صعيد اخر، يتناول املسلسل قصص 
سبايا »داعش« والفساد االقتصادي من 
خالل رجال اعمال مشبوهن، ويدخلنا يف 
آالم الشارع السوري يف ظل األزمة، لتأتي 
تركيب�ة ش�خصية »ش�وق« منس�جمة 
ودس�مة، كما أضاف اداء نرسين املتجيل 
ال�ذي وص�ل اىل ح�دود النض�ج الفن�ي 
الواضح ملسة سحر عىل العمل الذي دخل 

القلوب والمس االرواح.

تأجيل حماكمة »عبد الرازق« بقضية الفعل الفاضح
القاه�رة: ق�ررت محكم�ة جنح املع�ادي أم�س  االول 
تأجيل أوىل جلس�ات محاكمة الفنان�ة غادة عبد الرازق 
يف الجنح�ة املب�ارشة التي أقامها املحام�ي املثر للجدل 
س�مر صربي ضد الفنانة املرصي�ة وتضمنت اتهامات 

لها بارتكاب فعل فاضح بشكٍل علني.
وجاء قرار املحكمة يف جلسة أمس لحن وصول األوراق 
الخاصة بالقضي�ة وإتاحة الفرصة لإلط�الع علماً بأن 

»عبد ال�رازق« تغيبت عن الحضور أم�س وال يتوقع أن 
تحض أي جلسة.وقال مقيم الدعوى أنها ظهرت وهي 
يف حال�ة تش�به الس�كر وأظه�رت أجزاًء حساس�ة من 
جس�دها عدة مرات يف فيديو بث لجمهورها عىل مواقع 
التواص�ل اإلجتماع�ي بما يرُعت�رَب فعالً خادش�اً للحياء 
وفاضحاً ويش�ّجع عىل الرذيلة، مطالب�اً بتوقيع أقىص 

عقوبة عليها وفقاً للقانون املرصي.

زينة :طاقة الرش املوجودة بشخصيتي أقلقتني
نجم�ة متمي�زة وبارع�ة يف أدائه�ا ألدوار 
وإختياراتها الصحيحة التي دائما ما تكون 
بمثابة مفاج�آت للجمهور، وهي من أبرز 
م�ن لفتوا األنظار هذا العام خالل موس�م 
دراما رمضان بشخصية »ليىل« بمسلسل 
»ألع�ىل س�عر« والت�ي قدمت م�ن خالله 
ال�رش ب�أدق تفاصيله، وتؤك�د أن الحديث 
ع�ن ال�دور بالح�ب أو الك�ره ه�و نجاح 
وأمر يحس�ب لها.. هي النجمة زينة التي 
تتح�دث ل�«الفن« عن كواليس املسلس�ل 
وتكشف لنا أسباب رفضها للعمل ومن ثم 
قبول�ه وتخوفها من الش�خصية وتتحدث 
عن التع�اون والصداقة معنيليل كريمومي 
عزالدينورس�ائلها للناس من خالل دورها 

وأشياء أخرى كثرة يف اللقاء التايل معها:
يف البداي�ة.. ه�ل إنتابك القل�ق قبل تقديم 

شخصية »ليىل« يف »ألعىل سعر«؟
بالتأكيد.. كان هن�اك قلق كبرة ورفضت 
ال�دور لفرة طويل�ة إىل أن أقنعني املخرج 
مان�دو الع�دل بال�دور ودخلت املسلس�ل 
وأن�ا خائف�ة من ك�م الرش ال�ذي تحتويه 
ن�ارصي املرأة يف  الش�خصية ألنني م�ن مرُ
األعم�ال الفنية، ولكن الحم�د لله األصداء 
إيجابي�ة للغاية وش�خصية »ليىل« تلقيت 

عنها ردود أفعال طيبة جدا.
ولكن الحديث عن شخصية »ليىل« بالسوء 
بس�بب طاقة الرش الكب�رة بداخلها.. هل 

ترينه نجاحا للدور؟
بالتأكي�د.. ه�و نج�اح كب�ر لل�دور، فأنا 
س�عيدة بحدي�ث الن�اس عن الش�خصية 
س�واء بحبه�م أو كرههم له�ا، فطاملا أن 
الدور الذي قدمته محط حديث للناس عنه 
فهذا أم�ر جيد للغاية ودلي�ل عىل النجاح، 
والحقيق�ة أن ه�ذا النجاح ال�ذي حققته 
ش�خصية »ليىل« لم أكن أتوق�ع أن يكون 

بهذا الشكل.
وكيف كان التحضر لشخصية »ليىل«؟

ح�ضت له�ا م�ع املخ�رج مان�دو العدل 
وجلس�نا للتحضر للمسلس�ل، وأعتقد أن 
الفنان عليه أن يؤدي كل األدوار ويرُقدم كل 
إمكانياته التمثيلي�ة وخاصة أنني أرفض 
أن يتم حرصي يف نوعية معينة من األدوار 

فه�ذا أمر غر مقب�ول بالنس�بة يل وأحب 
التنوع وتقديم أدوار أتمرد بها عىل نفيس.

وكيف كان التعاون مع نيليل كريم؟
نيل�يل كري�م فنانة رائع�ة وأحبه�ا للغاية 
وس�عيدة بالتعاون معها، وش�عرت وكأن 
تك�رار التع�اون بينن�ا تأخر كث�را، وكان 
بيننا إنس�جام وتفاهم كبر خالل تصوير 
املسلس�ل ومع فريق العمل كله، والتجربة 

كلها بشكل عام أسعدتني.
وهل وضع�ت رشوطاً ع�ىل دورك وترتيب 

إسمك؟
لم اضع أي رشوط ولكن صناع املسلس�ل 
يعرف�ون مكانت�ي الفني�ة ول�م يتعرضوا 
يل بالظل�م وأن�ا س�عيدة بالعم�ل للغاي�ة 
وراضية ب�كل يشء، والتجربة كلها مميزة 

ومختلفة.
ولك�ن ما الصعوب�ات الت�ي واجهتك فيما 

يخص الشخصية عىل أنها العبة باليه؟
ش�خصية »لي�ىل« كلها صعب�ة ومختلفة 
وبه�ا مراحل وتط�ورات كث�رة، ولكن أنا 
ممثل�ة وع�ىل أن أجته�د وأق�دم أفضل ما 
ل�دي، ولكن فيما يخص أنني راقصة باليه 
داخل العمل فكان هن�اك ذكاء من مخرج 
العم�ل بع�دم ظهوري وأن�ا الع�ب الباليه 
ألن املوض�وع صع�ب للغاية وال أس�تطيع 
أن أق�وم به بل ظه�وري فيما يخص هذه 
النقط�ة كان ع�ىل أس�اس أنن�ي إعتزلت 

رقص الباليه.
رغ�م الرش املوج�ود بش�خصية »ليىل« إال 
أنه تحذير للناس ورس�الة لهم من إعطاء 
ثقته�م لآلخ�رون.. فه�ل كان األم�ر مهم 

بالنسبة لكي؟
بالتأكي�د.. هن�اك أهمي�ة لتحذي�ر الناس 
الفني�ة  أعمالن�ا  خ�الل  م�ن  وتوعيته�م 

وتوجيه رس�ائل لهم من خالل ما نقدمه، 
حي�اة  يف  موج�ودة  »لي�ىل«  فش�خصية 
الكثر من الناس وأنا ش�خصيا كان هناك 
أش�خاص يف حياتي قريبون من شخصية 
»ليىل« عىل أشكال كثرة، لذا فالدور حمل 
رس�ائل مهمة وليس فق�ط الرش من أجل 

تقديم الرش.
وم�ا ه�ي الرس�الة الرصيح�ة م�ن وراء 

شخصية »ليىل«؟
الرس�الة الواضحة والرصيحة أن ال يبكي 
أحد أو يحزن عىل أي خائن كان موجودا يف 
حياته، وهي رس�الة للجميع بأن الثقة يف 

الناس البد أن تكون له حدود.
وكيف ترين فكرة عرض مسلس�ل »ألعىل 

سعر« بشكل حرصي؟
رغم أن املسلس�ل معروض بالفعل بشكل 
حرصي إال أنه حقق إنتش�ارا كبرا للغاية 

ونس�ب مش�اهدته عالي�ة للغاي�ة، وكما 
ذك�رت لك أنن�ي س�عيدة بالتجرب�ة كلها 

بجميع تفاصيلها.
إذا.. ه�ل من املمكن أن نقول أن مسلس�ل 

»ألعىل سعر« خطوة مهمة يف مشوارك؟
املسلسل مميز ومحرم والدور الذي قدمته 
ل�م يس�بق يل أن أقدم�ه م�ن قب�ل، ورغم 
صعوبة الش�خصية وإحتوائها عىل طاقة 
رش كبرة إال أن تقديمها بهذا الشكل كان 
رضوري�ا لوصوله�ا للناس بأفضل ش�كل 

ممكن.
وهل كانت هناك منافس�ة خالل كواليس 

التصوير؟
كواليس العمل شهدت حباً ووداً وإحراماً 
ب�ن جمي�ع العامل�ن يف املسلس�ل، وملاذا 
ننافس بعضنا كفريق عم�ل واحد وهناك 
ك�م كبر م�ن األعم�ال التي يت�م عرضها 
وتنافس�نا بل إن التناف�س مفيد يف تقديم 
أفض�ل م�ا لدين�ا م�ن عم�ل راق وممي�ز 

للجمهور.
م�ي  باملمثل�ة  قوي�ة  صداق�ة  تجمع�ك 
عزالدين.. فهل هنأتك عىل دورك بمسلسل 

»ألعىل سعر«؟
بالتأكي�د.. هنأتني وقالت يل إنها س�عيدة 
للغاي�ة بال�دور، وأن�ا وه�ي صديقتان يف 
األس�اس وس�عيدة بكالمه�ا املمي�ز ع�ن 

املسلسل وعن دور »ليىل«.
وم�ا األعم�ال الت�ي ش�اهدتها م�ن ب�ن 

املعروض يف رمضان؟
نت أصور ولم أس�تطيع مشاهدة أعمال  كرُ
كثرة ولكنني كنت حريصة عىل مشاهدة 
»كلب�ش« و »طاق�ة ن�ور« وهن�اك أعمال 
كث�رة مميزة م�ن بينها »كف�ر دلهاب« و 
»ارض جو« وغرها من األعمال، فاملوسم 
واعم�ال  كث�رون  نج�وم  ع�ىل  إحت�وى 
مميزة وعالية الجودة، وهناك ما س�أقوم 
بمشاهدته بعد رمضان من بن مسلسالت 

هذا العام.
ويف النهاية.. هل خططت ملا ستقدميه من 
خطوات فنية جديدة خالل الفرة املقبلة؟

ل�م أخط�ط ولكنن�ي حاليا أعي�ش نجاح 
»ألعىل سعر«.

يف ذكرى رحيله.. بابا عبده 
صاحب مدرسة املدبوليزم

حل�ت يوم امس االول األح�د الذكرى ال 11 لرحيل الفن�ان الكبر عبد 
املنع�م مدبويل فقد رحل عن عاملنا يف مثل هذا اليوم من عام 2006 هو 
أحد أهم رموز الكوميديا يف الوطن العربي مارس التمثيل ما يقرب من 
نصف قرن أس�س مدرس�ة كوميدية مس�تقلة يف الضحك الراقي الذي 
يعتمد عىل املوقف وليس عيل االستعانة باأللفاظ الخارجة واإليماءات 

الجارحة.
أسس العديد من الفرق املرسحية منها املرسح الحر والكوميدي وفرقة 

الفنانن املتحدين واملدبوليزم عام 1975 .
ول�د مدبويل بحي باب الش�عرية عام 1921 يتيم�ا فقرا حيث ظهرت 
موهبت�ه التمثيلية من�ذ املرحل�ة االبتدائية عندما تم ترش�يحه ليقود 
الفرقة املرسحية باملدرس�ة.بدأ مدبويل حياه الفنية يف برنامج س�اعة 
لقلب�ك وبعده�ا انض�م إىل مرسح التليفزيون وأس�س م�ع رواد جيله 
مثل فؤاد املهندس وأمن الهنيدي وغرهما مدرس�ة كوميدية اس�تمد 
أصوله�ا من الجيل الذي س�بقه مثل عيل الكس�ار ونجي�ب الريحاني 

وعادل خري.
تمي�ز مدبويل بكاريزما خاصة اكس�بته حب املالي�ن يف مرص والعالم 
العرب�ي فقد كون مع ف�ؤاد املهندس ثنائيا تمثيلي�ا عجز عن تكراره 
الكث�رون من املمثلون الحاليون فلم يس�تطع أحد منه�م أن يلجأ إىل 
التلقائية يف أدائه بل عرجوا عن أدوات جديدة استحدثتها الظروف التي 
مرت بالفن املرصي مثل االستعانة باأللفاظ الخارجة ..تألق أيضا عىل 
شاش�ة الس�ينما ومن األدوار التي أبدع فيها وما زال�ت عالقة بذاكرة 
الس�ينما التي لعبها يف األف�الم مثل فيلم الخفيد ،مولد يادنيا ،س�واق 
األتوبي�س ،كم�ا كان دوره يف مسلس�ل )أبنائي األعزاء ش�كرا ( الذي 
اش�تهر فيها بش�خصية ) بابا عبده( فقد كانت الش�خصية األش�هر 
يف ف�رة الثمانيات من القرن املايض ملا احتوته من رس�ائل اجتماعية 
تركت أثرا كبرا لدى املجتمع املرصي لتناولها للعديد من املشاكل التي 

تؤرق األرس املرصية.
تخرج ع�يل يديه العديد من نج�وم الكوميديا مثل عادل إمام ،س�عيد 
صالح، يونس شلبي ،محمد صبحي ،وغرهم من ممن أضافوا الكثر، 
إىل العمل املرسحي والكوميدي بش�كل خاص ،فقد أسس تلك املدرسة 

وساهم كثرا يف اثراء الحركة املرسحية العربية.

بقعة ضوء

وفاء الشامي
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وجه حبل املشاكل املتعلقة مبلعب الرصافة

عبطان يبحث مع رشكة عشتار برنامج حفل افتتاح ملعب ميسان االوملبي
       بغداد/ المستقبل العراقي

قررت وزارة الش�باب والرياضة 
افتت�اح ملعب ميس�ان االوملبي 
يف ال�22 من ش�هر تموز الحايل 
يف احتفالي�ة ممي�زة تقام تحت 

االضواء الكاشفة ليال.
وقال مدير قسم االعالم واالتصال 
العطوان�ي  ع�ي  الحكوم�ي 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف 
العراق�ي«، ان »ال�وزارة ق�ررت 
ارج�اء االفتتاح الرس�مي مللعب 
ميس�ان االوملبي من ال��20 اىل 
ال�22 من ش�هر تم�وز الجاري 
اذ  تنظيمي�ة،  الس�باب  وذل�ك 
اعدت ال�وزارة حفال مميزا يليق 
باملنىشء الريايض الذي سيخدم 
ورياضي�ي  الع�راق  رياض�ة 
ميس�ان«.واضاف العطواني ان 
فق�رات  تتضم�ن  »االحتفالي�ة 
متنوعة وس�تنقل ع�ر القنوات 
التلفزيونية التي ستوثق الحدث 
املب�ذول  الجه�د  حج�م  وتب�ن 
من قب�ل الوزارة النج�از امللعب 
الذي س�يكون جاه�زا لتضييف 
املباري�ات الرس�مية بع�د اخ�ذ 
موافق�ات االتحاد ال�دويل لكرة 
الق�دم )فيف�ا( اذ فاتحت وزارة 
االتح�اد  والرياض�ة،  الش�باب 
العراق�ي لك�رة الق�دم من اجل 
اس�تحصال املوافقات الرسمية 
من الفيفا حتى يتم اعتماده اىل 

جانب مالعب كرب�الء والبرصة 
واربي�ل لرفع الحظ�ر عن الكرة 
وزي�ر  بح�ث  العراقية«.كم�ا 
الشباب والرياضة عبد الحسن 
عبطان، امس االثنن، مع رشكة 
عش�تار برنام�ج حف�ل افتتاح 
ملعب ميس�ان االوملبي يف ال�22 

من شهر تموز الحايل.
وقال عبطان ان »ملعب ميسان 
االوملبي م�ن املالعب املهمة التي 
تع�ول عليه�ا ال�وزارة يف الفرتة 
املقبلة، وسنطالب االتحاد الدويل 
لك�رة الق�دم ) الفيف�ا ( بضمه 
للمالعب التي سيتم رفع الحظر 

عنها، مبين�ا ان »حفل االفتتاح 
س�يكون ممي�زا وينس�جم مع 

املكانة الكبرية للملعب«.
واض�اف ان »الجمهور الريايض 
سيتحمل معنا مسؤولية نجاح 
حفل االفتت�اح، وعىل الجماهري 
الرياضي�ة التع�اون م�ع وزارة 

ب�روط  وااللت�زام  الش�باب 
وقوان�ن االتحاد ال�دويل ألنجاح 
الكب�ري«. الري�ايض  الح�دث 

م�ن جانب�ه وع�د مدي�ر رشكة 
عش�تار محمد هيج�ل بتنظيم 
حفل افتتاح كب�ري يليق بمكانة 
ملعب ميس�ان االوملب�ي مؤكدا 

ان هن�اك العديد م�ن املفاجآت 
التي ستفرح الجمهور الريايض 

خالل حفل االفتتاح«.
م�ن جانب آخ�ر وج�ه عبطان 
بح�ل كافة املش�اكل واملعوقات 
الت�ي تواج�ه الرك�ة املنف�ذة 
مللعب الرصافة ) عمو بابا ( 30 
الف متفرج.وق�ال الوزير خالل 
اس�تقباله مدير الركة املنفذة 
الش�باب  »وزارة  ان  للم�روع 
الس�تئناف  الجه�ود  كل  تب�ذل 
الرصاف�ة  ملع�ب  يف  العم�ل 
وقدمت تس�هيالت كبرية للغاية 
للرك�ة املنف�ذة لتب�دأ عمله�ا 
من جديد وان الوزارة ستس�خر 
الكم�ال  وامكانياته�ا  امواله�ا 
يف  الرياضي�ة  املالع�ب  جمي�ع 
العاصمة بغداد«.من جانبه وعد 
مدير الرك�ة املنفذة للمروع 
بأستئناف العمل يف امللعب خالل 
االس�بوع الح�ايل ليت�م انجازه 

ليت�م  ممك�ن  وق�ت  ب�أرسع 
اضافت�ه للمالع�ب االخرى التي 
افتتحته�ا ال�وزارة« .واكد وزير 
»بن�اء  ان  والرياض�ة  الش�باب 
املنشآت الرياضية ورفع الحظر 
سيس�همان يف تطور املنتخبات 

الوطنية«. 
وق�ال عبطان ان »رف�ع الحظر 
ع�ن مالعبنا العراقية س�يكون 
عام�ل ق�وة كب�رية للمنتخبات 
الوطني�ة مع تواج�د الجماهري 
الت�ي  »الجه�ود  ان  ».واض�اف 
بذلتها وزارة الشباب والرياضة 
الرياضي�ة  املنش�أت  بن�اء  يف 
وابرزه�ا ملع�ب كرب�الء الدويل 
واملدين�ة الرياضي�ة يف الب�رصة 
وميس�ان فض�ال ع�ن ملعب�ي 
سيش�كلون  والنج�ف  ال�زوراء 
اداء  تطوي�ر  نوعي�ة يف  طف�رة 
املنتخب�ات الوطني�ة يف الف�رتة 

املقبلة.

اسود الرافدين يواجه فلسطنيإنرت ميالن يفتح خزائنه من أجل نجم روما
وسوريا وديًا

ريال مدريد يستغل خاميس القتناص 
مدافع سان جريمان

            المستقبل العراقي/ متابعة

طالب المدرب اإليطالي سباليتي، المدير الفني إلنتر ميالن، من 
إدارة ناديه، التحرك بشكل سريع، من أجل ضم نجم روما.

وأش�ارت صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت” أن سباليتي يفكر 
البلجيكي  ناينج�والن، العب وس�ط روما، في 

خ�الل  بتدريب�ه  ق�ام  وال�ذي 
العامين األخيرين، عندما كان 

مدرباً لفريق الذئاب وهو ما يجعله يعرف قيمته جيداً.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن إنت�ر مي�الن مس�تعد لتقديم عرض 
تت�راوح قيمته بين 55 إلى 60 ملي�ون يورو، إلقناع إدارة روما 
بالتخلي عن الالعب.وتخلت روما هذا الصيف، عن عدد كبير من 
نجوم الفريق، على رأس�هم المص�ري محمد صالح الذي انضم 
إل�ى ليفرب�ول، وأنطونيو روديج�ر الذي انتقل إلى تشيلس�ي.

وكان س�باليتي قد أش�اد، في المؤتمر الصحف�ي بناينجوالن، 
مؤك�داً أنه أحد أفضل العبي الكالتش�يو، وهو ما زاد التكهنات 

بشدة حول إمكانية تقديم اإلنتر لعرض في األيام المقبلة، قبل 
أن تؤكده الصحيفة الش�هيرة.ُيذكر أن كيفين ستروتمان العب 

على روما، كان قد ودع زميله روديجر، عبر حسابه الشخصي 
موق�ع التواصل االجتماع�ي إنس�تجرام، متمنياً أن 

يك�ون هذا الوداع األخير ه�ذا الصيف، قبل أن يرد 
ناينجوالن س�اخراً “لس�ت متأكداً من ذلك”، ليرد 
بعدها محمد صالح، ويؤكد أن الراحل القادم عن 

روما سيكون ناينجوالن.

            المستقبل العراقي/ متابعة

برش�لونة  ه�داف  ميس�ي،  ليوني�ل  األرجنتين�ي  طل�ب 
التاريخ�ي، م�ن إدارة الن�ادي الكتالوني، ع�دم التوقيع 
م�ع صدي�ق نيم�ار، زميل�ه بالفريق.وذك�رت صحيفة 
“ديل�ي س�تار” البريطاني�ة، أّن ميس�ي ال يرغ�ب ف�ي 
ضم برش�لونة للبرازيل�ي باولينيو، الع�ب جوانجزو 
إيفرجران�د الصين�ي، منًعا لتكرار إخفاق الموس�م 

الماض�ي، عب�ر عق�د صفقات ال تفي�د الفريق.وأش�ارت 
الصحيف�ة إل�ى أّن البرازيلي نيمار، مهاجم برش�لونة، 

يدّع�م انضمام مواطن�ه وصديقه للفري�ق، ويحاول 
إقناع اإلدارة بالمضي قدًما في الصفقة، خاصًة أن 

باوليني�و ال يمانع في خف�ض راتبه، ليصل إلى 
5 ماليين يورو في الموسم، من أجل االنتقال 
إلى البارسا، رغم أنه يحصل على 9.5 مليون 

يورو مع ناديه الحالي.

 مييس يرفض انضامم صديق نيامر لربشلونة

أنشيلويت: نوير يمتلك لوحة مفاتيح يف جسده
            المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف اإليطال�ي كارل�و أنش�يلوتي، المدير الفن�ي لبايرن 
ميوني�خ األلمان�ي، ح�ارس مرم�ى الفري�ق، مانوي�ل نوير، 
ب�”الكمبيوت�ر”، نظ�ًرا للمس�توى الجي�د الذي يظه�ر به خالل 
المواسم الماضية.وقال أنشيلوتي، في حوار مع صحيفة “كوريري 

ديللو س�بورت” اإليطالي�ة، نقلته مجلة “فور فور ت�و” البريطانية: 
“نحن نمتلك كمبيوتر في حراس�ة المرمى، والذي يصنع الفارق في 

العدي�د من المواجهات”.وأوضح: “كنت دائًم�ا أقول إّن نوير ال يمتلك 
أذرع أو ص�در أو ح�وض في جس�ده، ولكّن�ه يمتلك لوح�ة مفاتيح، 
ويخت�ار األم�ر المطل�وب القي�ام به ف�ي المواق�ف المختلف�ة أثناء 

المباراة”.

             بغداد/ المستقبل العراقي

ح�دد االتح�اد العراق�ي، موعد وديتي فلس�طين 
وسوريا، بعد اعتذار لبنان وقطر في وقت سابق، 
تحضيًرا لمواجهة أسود الرافدين وتايالند في 

تصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال باس�م قاس�م، مدرب الع�راق، في 
تصريحات خاصة لموقع كورة تابعتها 
“المس�تقبل العراقي”، االتحاد العراقي 
لج�أ إل�ى تأمي�ن وديتي�ن اس�تعدادا 
لمباراة تايالند المقرر إقامتها نهاية 
المقب�ل في  ش�هر أغس�طس/آب 

بانكوك”.

وأوض�ح قاس�م، أن رئيس االتح�اد العراقي عبد 
الخالق مس�عود، تواصل مع نظيره الفلس�طيني 
جبريل الرجوب، وتم االتفاق بش�كل نهائي على 
تثبي�ت مب�اراة تجريبي�ة تق�ام 23 يوليو/تموز 

الجاري، بملعب جذع النخلة بالبصرة.
وتاب�ع “ت�م االتف�اق بش�كل نهائ�ي م�ع مدرب 
المنتخب السوري أيمن الحكيم، على خوض ودية 
مع العراق، ستكون يوم 26 أغسطس/آب المقبل، 

تقام في العاصمة الماليزية كوااللمبور”.
وشدد قاس�م، على تحضير منتخب العراق، بضم 
بعض العناصر الش�ابة، م�ع حرصه على تحقيق 
نتائج إيجابية أمام تايالند واإلمارات في تصفيات 

كأس العالم روسيا 2018.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد 
اإلس�باني، إلى إدخال خاميس رودريجيز، العب 

الملكي، ف�ي صفقة تبادلي�ة محتملة، القتناص 
هدف غريمه التقليدي برشلونة.

ناص�ر  أن  “ديل�ي س�تار”،  وذك�رت صحيف�ة 
الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يرغب 
ف�ي الحصول عل�ى خدم�ات رودريجيز من 
ري�ال مدريد، ولذلك يحاول الملكي اس�تغالل 
الموق�ف، للتعاق�د م�ع المداف�ع ماركيني�وس 
ف�ي صفقة تبادلي�ة، بعدم�ا كان المدافع هدًفا 
لبرش�لونة.ويقف رودريجي�ز، صاح�ب ال� 25 
عاًما، على حافة الرحيل عن قلعة “س�انتياجو 
برنابي�و”، بعد مش�اركته في 13 مب�اراة فقط 
أساس�ًيا هذا الموس�م ف�ي الدوري اإلس�باني، 
وعدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
الفن�ي للملكي، ب�ه لدرجة إخراج�ه من قائمة 
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا ض�د يوفنتوس 
اإليطالي.وأعلن باريس سان جيرمان، تمديد 
عقد ماركينيوس حتى 2022، ليقطع الطريق 

على األندية التي ترغب في التعاقد معه.
ولع�ب البرازيل�ي ماركين�وس 161 مب�اراة 
مع النادي الفرنس�ي، مسجاًل 13 هدًفا، كما 
حقق الميدالية الذهبية مع منتخب بالده في 

أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

            بغداد/ المستقبل العراقي

بمتابع�ة خاصة ومباش�رة م�ن وزير النقل 
االستاذ كاظم فنجان الحمامي، حقق شباب 
نادي الميناء لكرة القدم المشارك في بطولة 
 Jsc  فرنس�ا الدولية ف�وزا ثميناً على ن�ادي
Petra Paris الفرنس�ي بثالثة أهداف مقابل 
الشيء وقدم قدم الفريق مستوى عالي جدا 

نال استحسان الحاضرين”.
 وقد حض�ر المب�اراة القنص�ل العراقي في 
باري�س وكذل�ك رئي�س رابط�ة المدربي�ن 
العراقي�ن الكابت�ن انور جس�ام وِفي نفس 
الوقت عرضت الهيئة المشرفة للبطولة على 
ثالث�ة العبين في فريق الميناء بالتواجد بعد 
البطول�ة لغرض اختباره�م وضمهم الندية 

الفرنسية للشباب وقد شكر الوفد من رئيس 
الوفد ومدربين والعبي�ن معالي وزير النقل  
الكابت�ن كاظم فنج�ان الحمام�ي لمتابعته 
الفري�ق وتحفيزه�م  واوعده�م بمكافئات 

مجزية في حالة فوزهم بالبطولة”.
كما فاز شباب نادي الميناء لكرة القدم على 
ش�باب اله�الل الرباط�ي المغربي بخمس�ة 
أهداف مقابل ال شيء وقدم الفريق مستوى 
ج�داً متقدم ن�ال إعجاب االعالم الفرنس�ي 
والعراق�ي وق�د نقل الخب�ر الى قن�اة دجلة 
الفضائية االعالمي المميز حس�ن البيضاني 
وقد اشاد الوفد للصحفيين بدعم وزير النقل 
الكابت�ن كاظ�م فنج�ان الحمام�ي للفري�ق 
ودعمه المس�تمر في س�بيل صقل المواهب 

خدمة للكرة العراقية.

شباب امليناء حيقق فوزين ثمينني يف بطولة فرنسا الدولية
مبتابعة خاصة ومباشرة من وزير النقل كاظم فنجان احلمامي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أح�د األطباء قد كتب يف نهاية الق�رن املايض من أرضار 
مض�غ العلكة فق�ال: أنها تنه�ك الغدد اللعابية ، وتس�بب 

التصاق األمعاء.
أن مايخ�ص الجمل م�ن مفردات وتعاب�ر يف اللغة العربية 

يقرب من 1000 كلمة.
أن البع�د بني الش�مس واألرض يع�ادل 385 ضعفا من بعد 

األرض عن القمر
أن�ه بإمكانك معرفة ارتفاع الفيل عن طريق حس�اب طول 

قدمه ومن ثم مضاعفة الرقم.
أن زجاج�ة الحلي�ب تفقد م�ا يع�ادل ثلث�ي محتواها من 

فيتامني »ب« إذا ما وضعت حوايل ساعتني يف ضوء النهار.
أن ش�عر اللحي�ة ل�دى الرج�ل قوي ج�دا ويع�ادل يف قوته 

ومتانته متانة سلك من النحاس يف نفس قطر شعره.
أن الكأس الس�ميك معرض للكرس أكثر من الكأس الرقيق 

فيما إذا وضع به مرشوب ساخن.
أن درج�ة حرارة الن�ار التي تنفثها املركب�ة الفضائية لدى 
دخولها مج�ال الغالف الجوي لألرض تع�ادل نفس حرارة 

سطح الشمس والتي تصل إىل 6000 درجة مئوية.
أن اللحية الشقراء تنمو برسعة أكرب من اللحية السوداء.

الحل�زون ال يتزوج إال مرة واحدة خالل حياته . وأن عملية 
التجاوز تدوم اثنتا عرشة ساعة.

يوم جدي�د لك يا مولود الحم�ل، فبعد يومني 
م�ن املعاكس�ات والعصبية يأت�ي اليوم لكي 
يغ�ر كل األج�واء حولك، تش�عر بالنش�اط 
والق�وة وتحك�م قبضت�ك ع�ى كل األم�ور، 
وخصوصا ضمن أجواء العمل الذي تواجه به 

ضغطاً أكثر من األيام املاضية

ي�وم صعب ي�ا صديق�ي، فح�اول أن تكون 
هادئاً وال تجعل العصبية واملزاجية تتحكمان 
ب�ك وخصوصا يف فرتة الظهرة، التي تش�هد 
مناوش�ات وتواج�ه العدي�د من املش�اكل يف 
العم�ل أو العائلة، يف فرتة م�ا بعد الظهر تبدأ 

مزاجيتك بالتأثر عى من حولك

األعم�ال تضغ�ط علي�ك من�ذ الصب�اح الباكر 
لكنك تك�ون يف وضع قوي ج�داً وكلمتك تنفذ 
برسع�ة، انتبه من رصاحتك املبالغ بها يف فرتة 
الظه�رة، أما يف فرتة ما بعد الظهر وخصوصا 
بعد الخامس�ة، يبدأ الهدوء بالسيطرة عى من 
حولك مما يشعرك ببعض امللل يف فرتة املساء.

يوم العراك واملشاجرات يا عزيزي الرسطان، 
فل�ن تقف مكت�وف األي�دي عى م�ا يحصل 
أمام�ك، وذل�ك ألنك ت�رى أن االم�ور تتدهور 
بش�كل كبر حولك، لكن عليك بالتفكر ملياً 
قبل اإلق�دام عى أي ترصف. يف فرتة املس�اء 

احذر من اإلساءة ملن تحب

إعادة الحس�ابات موعدها اليوم، فس�تتغر 
أف�كارك وقرارات�ك الت�ي اتخذته�ا من وقت 
قري�ب ج�دا، وتب�دأ التفك�ر بمنطقي�ة إثر 
حدث فاج�أك كثرا، وأظهر ل�ك أن ما فعلته 
كله خطأ. يف املس�اء تبدو أكثر ثقة بنفس�ك 

وأفعالك، ومصالحة من تحب يشء عادي

عليك بالصرب خالل فرتتي الصباح والظهرة، 
فاألم�ور واألحداث ما تزال تضغط عليك لكن 
م�ن دون مش�اكل، وخصوص�ا إذا كنت من 
مواليد العرشية األوىل. تبدأ األمور بالتحس�ن 
بعد الثالثة عرصا، حيث تضع برامج للمساء 

لكي ترفه عن نفسك

من�ذ الصب�اح تالحظ نفس�ك بم�زاج صعب 
وليس�ت لديك رغبة يف الكالم أو املناقش�ة أو 
الذهاب إىل العمل. قد تواجهك بعض املشاكل 
خالل هذا النه�ار، فحاول أن ال تقوم بحركة 
تن�دم عليها وخصوصا يف ف�رتة الظهرة. قد 

يصيبك التعب يف أنحاء جسمك

استغل ما تقدر من الحظ املوجود إىل جانبك، 
والذي س�رافقك يف س�اعات الصب�اح األوىل 
فق�ط، ألنه بعد ذلك س�تتغر األم�ور، لكنها 
لن تكون س�يئة بل جيدة إىل حد ما، جاذبيتك 
س�تزداد هذا املس�اء للجنس اآلخر، وتبدو يف 

أحى طلة لديك

تبدأ األمور باالستقرار بعد اليومني املاضيني، 
لذلك ال تس�تعجل حل األم�ور واترك كل يشء 
يس�ر ع�ى س�جيته. يف املس�اء تب�دأ أمورك 
بالتحسن امللحوظ وابتسامتك املرشقة تلوح 
ع�ى وجه�ك، ألنك مرت�اح وق�د خرجت من 

مآزق عديدة

ما خطبك اليوم فأن�ت ضائع وال تعرف ماذا 
تريد، تشعر تارة بقوة وتارة أخرى بالضعف، 
نهار س�تتغر به املواعيد ولن يميش أي يشء 
كم�ا خططت ل�ه، وخصوصا يف س�اعات ما 
بع�د الظه�ر، حيث تص�ل مزاجيت�ك إىل أعى 

مستوى لها.

العمل س�يكون مرك�ز اهتمامك، فس�تلقى 
عى عاتقك العديد من املس�ؤوليات لتنجزها، 
س�تنجح يف كل ما تفع�ل وخصوصا أن لديك 
عزيمة قوية جداً، قد تسمع كالماً لن يعجبك 
يف ف�رتة ما بع�د الظهر، لكنك س�تهمله ألنه 

ليس لديك وقت للمناقشة والكالم.

رجع�ت العاطف�ة تؤث�ر عليك مثل الس�ابق، 
فلدي�ك الي�وم مش�اعر كث�رة وعواط�ف ال 
تس�تطيع أن تخفيها، لذل�ك قد تعن عى بالك 
ذكريات قديمة تشعرك ببعض الكآبة، حاول 
الرتكي�ز عى عملك، فقد تقع ببعض األخطاء 

خالل فرتتي الصباح والظهرة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 صدر دج�اج - ربع كوب خل - 1 معلقة صغرة 
بودرة ثوم - 1 معلقة صغرة بودرة بصل - رش�ة 

زنجبيل – ملح - فلفل أسود  - زيت للقيل
للتغطية:

2 بيضة - رشة فلفل أسود – دقيق – بقسماط
طريقة التحضر:

يغس�ل الدجاج جيداً، ويقطع مكعبات متوس�طة 
الحجم.

يوضع الدجاج يف بولة، ويضاف إليه الخل، ثم يتبل 
بامللح والفلفل االسود وبودرة البصل وبودرة الثوم 

والزنجبيل.
تدعك قط�ع الدجاج بالتتبيلة جيداً، وترتك بها ملدة 

نصف ساعة.
توض�ع البيضة يف طبق، ويضاف إليها رش�ة فلفل 

اسود، وتخفق جيداً.
تم�س قطع الدجاج يف الدقيق، ث�م يف البيض ثم يف 

البقسماط.
تك�رر خط�وة البي�ض والبقس�ماط مرت�ني لكل 

قطعة.
يوضع زيت غزير يف مقالة عى النار حتى يسخن.

تق�ى قطع الدج�اج يف الزيت حتى تكتس�ب اللون 
الذهبي.

ترفع عى ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
تقدم مع اصابع البطاطس املقلية.

الروبوتات حتجز مكانًا بارزًا يف غرف العمليات
تتج�ه ك�ربى رشكات التكنولوجي�ا الطبية إىل أجهزة اإلنس�ان 
اآليل »الروبوت« للمس�اعدة يف جراحات الركبة املعقدة، متعهدة 
بإج�راءات أرسع ونتائج أفضل يف عملي�ات غالبا ما تخلف لدى 

املرىض شعورا بعدم االرتياح.
مجموع�ة م�ن الباحثني ط�ّورت خالل الف�رتة املاضي�ة العديد 
م�ن الروبوتات الت�ي تمكنها املس�اعدة يف العملي�ات الجراحية 
املختلف�ةوكان فارس حداد استش�اري الجراحة بمستش�فيات 
جامعة لندن كوليدج من بني األوائل يف بريطانيا الذين استخدموا 
األجه�زة الجدي�دة وق�د أبهرته النتائ�ج. لكنه أقّر ب�أن مقّدمي 
الرعاي�ة الصحي�ة يف حاج�ة إىل بيان�ات حاس�مة ت�ربر جدارة 
الروبوت.وقال حداد “الس�بب الرئييس يف استخدام اإلنسان اآليل 
ه�و الدقة والقدرة عى تحقيق الهدف ال�ذي يختلف من مريض 
إىل آخر بدق�ة متناهية”.وأضاف أن جراح�ات الروبوت “مفيدة 
يف الركبة عى وجه الخصوص بسبب تعقيدها )أكثر من الورك( 
فض�ال عن وجود عدد كبر من امل�رىض الذين لم يبدوا ارتياحهم 

بالقدر الذي نبتغيه يف عمليات تغير الركبة”.

أول طائرة ركاب بسقف شفاف
صممت رشك�ة باغان�ي اإليطالية، أول طائ�رة ركاب ذات 

سقف«شفاف«، وذلك باالشرتاك مع رشكة إيرباص.
ووفقا لصحيفة »ذا صن«، تتميز طائرة »إنفينيتو« بسقف 
زجاجي ش�فاف، يتيح لركابها التمتع بمنظر السماء أثناء 
الط�ران. كم�ا أكدت الصحيفة أن س�عرها س�يفوق 100 
ملي�ون دوالر..وتمت�از الطائ�رة بمزايا عدي�دة أخرى، مثل 
غرفة عشاء كاملة، ومقاعد جلدية فخمة، وتتسع لثمانية 

أشخاص فقط.
وق�ال مصممو الطائ�رة إنهم اس�توحوا تصميمها الداخيل 
م�ن تصميمات الفنان اإليطايل الش�هر ليوناردو دافنيش..

وقال هوراس�يو باغاني، مؤس�س رشكة باغان�ي، »لطاملا 
حرصنا عى مزج مواد لم تس�تخدم م�ن قبل، مثل كاربون 

التيتانيوم، يف طريقة التصميم لدى رشكتنا«.
يذكر أن رشكة باغاني للسيارات تختص بتصنيع السيارات 
مرتفع�ة الثم�ن ذات األداء الع�ايل، كما تلت�زم بصناعة 45 

سيارة سنويا فقط.

أشعة الشمس تؤثر عىل بنية احلمض النووي
أك�د علم�اء م�ن جامع�ة كوينزالند األس�رتالية أن األش�عة فوق 
البنفس�جية املوج�ودة يف ضوء الش�مس تؤثر ع�ى بنية الحمض 

النووي.
ويف حديث إلحدى املجالت العلمية قالوا إن »تجاربنا التي أجريناها 
عى رشاغيف ضفادع املستنقعات املخططة، والحيوانات املخربية، 
بين�ت أن التعرض لألش�عة فوق البنفس�جية يف ظ�روف الحرارة 
الباردة يؤدي إىل ترسيع هدم الحمض النووي، وبطء انقسامه«..

وح�ول ه�ذا املوضوع قال العال�م كريغ فرانكلني: »تش�ر أحدث 
الدراسات إىل أن درجات الحرارة املنخفضة تؤثر عى بنية الحمض 
النووي عند الحيوانات، وكذلك هي الحال بالنس�بة لألش�عة فوق 
البنفس�جية، لذل�ك غالبا ما نالح�ظ أن الضفادع الت�ي تعيش يف 
الجبال أو املناطق الباردة نس�بيا تكون دورة حياتها أقرص، ومن 

املفرتض أن تكون هذه التأثرات هي نفسها بالنسبة للبرش«.
ويذك�ر أن العدي�د م�ن الدراس�ات الس�ابقة كان�ت تحدث�ت عن 
تأثر األش�عة فوق البنفس�جية وتأثراتها عى البنية البيولوجية 
للجس�م، والكثر منها أكدت خطر تلك األش�عة عى ظهور العديد 
من األمراض الخط�رة كرسطانات الجلد، وحدوث الطفرات التي 

تقتل الخاليا

1نصف النصف o أمانع 2مجموعة من محموعات 
متتالي�ة o أعلو 3نصف منار o العب تنس أمركي 
من أصول ايرانية 4متش�ابهة o كثر هطول املاء. 
 o تخط�ى مرحل�ة الطفولة o )5س�ال )مبعث�رة
ق�رأ 6أثار انتباهه o رمي الرم�اد يف العيون o نعم 
)مبعث�رة(. 7ذرة م�ن امل�ادة فقدت أو اكتس�بت 
الكرتون�ا o نصف من�اص o حرف نص�ب. 8هدم 
وس�وى باألرض o تستحق الش�فقة. 9قارة o لم 
يعد يذكر. 10العب كرة سعودي سابق سجل ثالث 

أفضل هدف يف تاريخ كأس العالم ضد بلجيكا.

1نج�م التن�س االس�باني. 2اس�طورة التن�س 
االملان�ي. 3ازدحم o ماكنة بح�ث انرتنت عاملية 
o نص�ف واص�ل. 4بمعنى o ح�رف للتأكيد عى 
صح�ة رأي. 5كون ش�يئا من املع�دن o اختلف 
عن البقية o س�ال 6العب تنس أمركي معتزل 
حق�ق 14 لقب�ا يف تاريخ�ه الري�ايض 7ده�ن 
الطعام)معكوسة( o يعود عن رأيه وال يحقق ما 
 o وعد )معكوسة(. 8العب تنس برازييل معتزل
سهولة 9بطلة كأس العالم يف كرة القدم 1990. 

10لقب املنتخب املرصي لكرة القدم.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..ناجتس الدجاج املقرمش
طب

منبه »عجيب« ظل يرن طيلة 13 عامًا
ينزعُج الن�اس يف العادة من ص�وت املنبه إذا 
اس�تمر لث�وان أو دقائ�ق قليلة، لك�ن عائلة 
أمركي�ة ظلت تتحم�ل صوت منب�ه ضائع، 
طيلة 13 عاما، يف كل صباح ومساء..وبحسب 
ما نقلت صحيفة “م�رور” الربيطانية، فإن 
القص�ة الطريف�ة ب�دأت ح�ني اس�تعان رب 
العائلة، بمنبه صغ�ر وأنزله يف جوف الجدار 
حتى يس�اعده عى تحديد موقع وصل خيط 
التلفزيون، لكنه لم يستطع سحبه بعد ذلك.

وتق�ول العائل�ة التي تقطن يف بيت مس�تقل 

بمدين�ة بيتس�بورغ يف والية بنس�لفانيا، إن 
املنبه تحول إىل يشء حميمي بالنس�بة إليها، 

رغم الصوت الذي يصدره كل يوم.
واعتقدت العائلة يف البداية أن املنبه سيتوقف 
ع�ن العمل، يف غضون أش�هر قليلة، بس�بب 
نف�اذ البطاري�ة، لكنه ظل يرن لقرابة س�بع 
دقائ�ق خالل النهار، وملدة مماثلة خالل فرتة 
الليل..ولج�أت األرسة يف اآلون�ة األخ�رة إىل 
رشك�ة خاصة حتى تس�تخرج املنبه الذي لم 

يتعب من الرنني رغم ميض سنوات طويلة.

حماكمة سويرسي بتهمة رسقة ريش الطيور

اع�رتف مواط�ن س�ويرسي م�ن 
أم�ام  مؤخ�را،  الطي�ور،  محب�ي 
املحكمة برسقته لعدد من متاحف 
أوروب�ا،  يف  الطبيع�ي  التاري�خ 
وذل�ك ك�ي يتمكن من اس�تكمال 
مجموعت�ه املكون�ة م�ن أكثر من 
10500 ريش�ة من ريش الطيور.

ووفقا ملا ج�اء يف الئحة االتهام يف 
املحاكمة املنعق�دة يف مدينة بازل 
الس�ويرسية، فق�د رسق مهندس 
ريش�ة   458 عام�ا(   45( البن�اء 
وجناح�ا، مما تس�بب يف خس�ائر 
تقدر قيمتها بحوايل 6 ماليني فرنك 
دوالر(  ملي�ون   6.1( س�ويرسي 
للمحكمة  الرج�ل  للمتاحف.وقال 
إنه كان يريد امتالك ريشة واحدة 

من كل نوع م�ن الطيور الجارحة 
العالم.وكش�ف عاش�ق ري�ش  يف 
الطيور أنه تمكن م�ن الدخول إىل 
مجموع�ات املتاح�ف املختلفة يف 
سويرسا وأملانيا والنمسا من خالل 
تقديم نفس�ه كعال�م طيور يعمل 
عى بح�ث دراس�ة علمية.ورصح 
أنه تمك�ن من تمزي�ق العديد من 
العينات لعدة سنوات، حتى الحظ 
متح�ف يف برل�ني الرسق�ة يف عام 
يف  الرئي�يس  املته�م  2012.وب�اع 
القضي�ة املطروحة، بعض الريش 
ال�ذي رسقه إىل جام�ع ريش آخر، 
والذي مثل هو أيضا أمام املحكمة 
رشائ�ه  بس�بب  ب�ازل  مدين�ة  يف 

ألشياء مرسوقة.
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مـدن وأسـمـاءالنواب أشهر سباح يف تاريخ بغداد

شرف الدين ماجدولين طارق حرب

حين تتبدل مالمح المدن أو تش�يخ وعندما يطرأ عليها غرباء، أو يمر 
به�ا غزاة عابرون، تفقد الكثير من معالمها ومفرداتها وقس�مات أهلها، 
تطفو تدريجيا على الس�طح كتل وامتدادات مشوهة، وأحيانا تتحول إلى 
هياكل، لكنها تتش�بث بتسمياتها وبألقابها وما يتعارف الناس به عليها. 
وحتى حين تس�لب عناوينها األولى، ولو لحين م�ن الدهر، فإنها ال تلبث 
أن تس�تعيدها، ف�ي مقاط�ع أغنيات وأبيات ش�عر وصور أف�الم قديمة، 

وغيرها.
للم�دن ص�الت رمزية بأس�مائها، ليس فق�ط في ذاك�رة الناس، وما 
تتوس�له من تآويل حقيقية أو ملفقة، وإنما أساسا لدخولها لغة الخيال، 
ومهما تع�ددت التحويرات واالخت�زاالت والتوريات لتلك األس�ماء فإنها 
تبقى متصل�ة باألصل األوحد، الذي يعنيها في البدء والمنتهى. فدمش�ق 
هي دمش�ق مهما نعتت بالش�ام، والقاه�رة لن تكون هي مص�ر، والدار 
البيضاء لن تتلف هويتها كازابالنكا، قد تتصل بها تساهال ومجازا، لكنها 

االسم ينهض دوما حين يتعلق األمر بالهوية والتاريخ.
الص�راع ح�ول المدن في عمقه صراع حول أس�ماء، الق�دس لنا ولن 
يكون اس�مها يوما أورش�اليم، لهذا كم كانت تلك التس�ميات المفروضة 
للمدن س�يئة الحظ وخائبة، ف�ي تصديها لقدر ال ف�كاك منه، وكم كانت 

تسميات داعش لمدن العراق والشام نكتا سمجة ونزوات رعناء.
في الصفحات األولى من كتاب الذخيرة البن بس�ام األندلسي يتحدث 
المؤل�ف عن نزوله مدينة حمص ب�أرض الجزيرة، ولم يكن يقصد مدينة 
أخ�رى إال إش�بيلية، أو باألحرى س�يفييا المدينة القوطية التي لم تس�لم 
بتسميتها الجديدة، مثلما لم تسلم سان بطرسبرغ بتسمية لينينغراد، كم 
من رواية اليوم أو قصيدة تذكر حمص األندلس أو لينينغراد. قد تتالش�ى 
المدن وتبقى تس�مياتها المعجونة بالنكهات واألل�وان والحرارة والماء 

والرقصات وطعم الكالم، في صدى الداخل العميق.
ن�ادرة هي المدن التي تتصالح مع أس�ماء اختارها حكام أو أنبياء أو 
عسكر، وإن تصالحت فإنها تحتفظ بتسمياتها األولى الثاوية في الخيال 
القدي�م، صحي�ح أن المدينة المن�ورة هي المدين�ة المن�ورة لكنها أيضا 
يثرب، لن ينمحي هذا الس�م إال بش�طب آالف الصفحات من كتب األخبار 

والتراجم.
تعيش المدن بأسمائها التي تحافظ على نظارتها األولى وبهائها الذي 
ال يتس�رب إليه التشوه أو الخراب، وال تتلفه الحروب األهلية وال الغزوات 
وال لعن�ة التحدي�ث أو “التريي�ف”، لكن لعن�ة بعض المدن في أس�مائها 
المرتجل�ة، المغرقة في البداوة، تب�دو منذ البداية غير جدية، وتوحي بأن 

في األمر خلال ما، أو نكتة مخفية.
في عهد الحماية كان ثمة مدينة مغربية جميلة اسمها “جان الصغير” 
ال يمكن أن يحمل اس�مها أي مشاعر قاتمة، ستتحول بعد االستقالل إلى 
صيغة اس�مية تنطبق على زاوية أكثر من مدين�ة، تختزل حنين الالوعي 

الجمعي إلى الوالء والطاعة، فبات اسمها “سيدي قاسم”.

 في سلس�لة تاريخ بغداد وتراثها كانت لنا كلمات عن اشهر السباحين 
البغداديين والذي لم يظهر مثيل له  في بغداد قبله وبعده وحتى كتابة هذه 
الكلمات س�نة ٢٠١٧ حي�ث نتابع هذه الرياضة بحكم عش�قنا لها وبحكم  
معرفتنا الس�ابقة لسمكة دجلة الذهبية عالء الدين النواب حيث كنا نغادر 
المكان الذي نس�بح به حال حضوره احتراما لكفاءته في الس�باحة والنه 
بعم�ر يزيد على عمرن�ا كثيرا وهو م�ن عائلة النواب المش�هورة صاحبة 
الث�راء والغنى الكثي�ر صاحبة االمالك ف�ي الكرخ والرصاف�ة والكاظمية 
وكرب�الء والنجف اصحاب الش�ريعة) بكس�ر الش�ين( المعروف�ة بالكرخ 
محل�ة الجعيفر والبيت الكبي�ر المطل على نهر دجلة حيث يأتي ابناء بغداد 

للسباحة في شريعة النواب لذلك انطلقت الپستة البغدادية المشهورة :-
بشريعة النواب يسبح حبيبي

وبجاه خضر الياس هو نصيبي
وعائل�ة الن�واب عائلة م�ن المهراجات الهن�ود الذين يماثل�ون الملوك 
وردوا الى بغداد في اواس�ط القرن التاس�ع عش�ر  حيث يتقربون من اهل 
البيت عليهم الس�الم وس�باحنا عالء الدين منهم المولود في محلة الشيخ 
بش�ار س�نة ١٩٢٧ وتعلم الس�باحة من طفولته بحكم اطالل محل سكناه 
على نهر دجلة وحتى بعد انتقال س�كناه الى مدينة الكاظمية كانت اوقات 
م�ا بعد المدرس�ة مخصصة للس�باحة في النه�ر حي�ث كان هنالك ابطال 
الس�باحة بدري عبد الوهاب وصبيح محمد وكان اول س�باق اش�ترك فيه 
هو س�باق العرب االول للمس�افات الطويلة بين مدينتي بيروت وصيدا في 
لبنان وكان بطلنا االول على الهواة حيث قطع مس�افة ٤٢ كم ب٢٣ ساعة 
وبعد عودته الى بغداد اس�تقبله الملك  فيصل الثاني وكرمه بساعة ذهبية 
واشترك في نفس السباق مرة ثانية سنة ١٩٥٧ وحصل على المركز الثاني 
بين جميع الس�باحين حيث كان االول الس�باح العالمي المصري الجنسية 
ابو هيف واش�ترك في نفس الس�نة في س�باق كابري ناپول�ي في ايطاليا 
واح�رز المركز االول للهواة على العالم وكان ف�وزا عظيما جعل اهل هذه 
الرياض�ة ينظ�رون نظرة خاص�ة  له وللع�راق وبغداد واقترح�وا عليه ان 
يعل�ن احترافه مما يترت�ب على ذلك االموال من الجه�ات التي تتعاقد معه 
ولكن�ه رفض فكرة االحتراف النها تتقاطع مع فلس�فته في هذه الرياضة 
وفي س�نة ١٩٥٩ قرر المش�اركة في اجتياز بحر المانش من مدينة كاليه 
الفرنس�ية الى مدينة دوف�ر االنگليزية حيث كان الس�باح البغدادي واحدا 
من س�تة س�باحين عبروا البحر من بين ٤٣ سباحا من مختلف دول العالم 
وق�د كان فوزا كبي�را حيث نقلت اذاعة بغداد تفاصيل الس�باق مع االذاعة  

البريطانية 
والعجيب ان جميع مش�اركاته ونفقات س�فره والهداي�ا التي يجلبها 
كان�ت من ماله الخاص ولم يس�تلم اي مبلغ من اية جهة بما فيها الجهات 
الحكومي�ة العراقية والجهات ذات االختصاص بالس�باحة وقد حصل على 
الوس�ام االولمبي الذي منحته له اللجنة االولمبية الدولية وهذا حال واحد 

من البغداديين االبطال على الصعيد الدولي والعربي والعراقي .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

بأس�مي ونيابة ع�ن كل العامل�ن يف وزارة النقل يرشفني 
أن أتق�دم بالتهاني الخالصة لش�عبنا العراقي عىل ماتحقق 
م�ن انتصار تاريخي مؤزر ونهائي عىل االرهابين الدواعش 
وطردهم من موصلنا الحبببة، ولنا الرشف ان نقول لألبطال 
من قواتنا املسلحة وحش�دنا الشعبي أنكم فخرنا حقا فقد 
كنت�م اهال لتحقيق ه�ذا الفرح الكبري ال�ذي اثبتم فيه انكم 
مثال للش�جاعة التي أبهرتم بها العالم كل�ه اذ قاتلتم قتال 
االشداء املخلصن لرتبتهم ولشعبهم ضد االرشار الذين عرفوا 
ان الدرس العراقي يف سحقهم درس لن ينىس عىل مر التاريخ 

وهو درس أكرب م�ن أن تحيطه الكلمات وأنه أحقا 
أكرب من كل الكلمات فشكرا لكم ياصانعي 
فرح العراق وش�كرا لكل من دعم وأعطى 
وضح�ى وكت�ب أس�مه يف س�جل الرشف 
العراقي من أجل حارض العراق وغده ومن 

الله التوفيق 
كاظم فنجان الحمامي 

وزير النقل

نقول لألبطال من قواتنا املسلحة وحشدنا الشعيب أنكم فخرنا

وزير النقل الكابتن كاظم فنجان احلاممي هينئ الشعب العراقي بالنرص العظيم


