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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

بكثرة الّتواضع 
يُستدّل على تكامل الّشرف، بكثرة الّتكبر 

يكون الّتلف

ص3لقاء قادة احلشد الشعبي ورئيس الوزراء يبدد »اإلشاعات« بشأن »خالفات« مزعومة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4اجليش السوري حيارص »داعش« يف الرقة

أمـيـر قـطـر يـعـلـن رفـضـه لـ »اإلمـالءات الـخـلـيـجـيـة« وبـرحـب بـ »الـحـوار«

العامري حيذر من عودة »داعش« يف املناطق املحررة »بلباس جديد«

توقعات بـ »نرص رسيع« يف تلعفر
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت الخب�ر العراق�ي يف ش�ؤون 
الهاش�مي  الجماع�ات اإلرهابية هش�ام 
أمس الس�بت، عن معلومات مهمة بشأن 
الوض�ع داخل قضاء تلعف�ر غرب املوصل 
الذي تس�تعد له الق�وات االمنية لتحريره 
م�ن عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة، فيم�ا 
كشفت رسايا الجهاد عن إطاحتها بثالثة 

قيادات من تنظيم اإلرهابي يف تلعفر.
وقال الهاشمي، الذي يقدم استشارات 
للمؤسس�ات األمنية، ان »داعش ال تمتلك 
داخل تلعف�ر دروعاً برشي�ة إال عوائلهم« 

متوقعا ان »تش�به معرك�ة تلعفر معارك 
رشق تكريت وتكون غر معقدة«.

ورجح الهاش�مي »وجود بني 600 اىل 
700 داع�ي يف تلعف�ر، و400 يف ناحي�ة 
ناحي�ة  يف   150 اىل   100 وم�ن  املحلبي�ة 
العياضي�ة« القريبت�ني من تلعف�ر.وكان 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي قال الثالثاء 
املايض ان�ه وبع�د تحرير مدين�ة املوصل 
وضع�ت خط�ة لتحري�ر تلعف�ر وننتظر 
تهيئة األمور.وأعلن قائد عمليات قادمون 
ي�ا نين�وى، الفري�ق الرك�ن عب�د األم�ر 
ي�ار الل�ه أن »داعش تس�يطر ع�ى مركز 
قضاء تلعفر وناحي�ة املحلبية يف الجنوب 

الرشقي لتلعفر، وناحية العياظية ش�مال 
تلعفر، وهذه املناط�ق املتبقية لداعش يف 
نينوى«.وأشار الهاشمي إىل ان أغلب قادة 
عصابات داعش االرهابية التي س�تحاول 
مواجهة املعركة املنتظرة من قبل القوات 
االمنية لتحرير قضاء تلعفر غرب املوصل 

معروفون بالهزيمة يف املعارك السابقة.
القي�ادات  »أس�ماء  أن  أيض�اً  وق�ال 
الداعش�ية الت�ي يظ�ن أنه�ا س�وف تدير 
معركة تلعفر بالض�د من القوات املحررة 
العراقية، هي قيادات يائسة من الحياة«.

التفاصيل ص3

       كتب / رئيس التحرير

تع�د الح�رب عى الفس�اد م�ن ارشس 
الح�روب واكثره�ا تاث�را يف مس�رة بناء 
املجتم�ع وتصويب مس�اراته للوصول اىل 
الهدف االس�مى لبن�اء مؤسس�ات الدولة 
وتحصينه�ا من اف�ات الدم�ار والخراب..

وهاهي رئاسة السلطة القضائية املتمثلة 
بمجلس القضاء القضاء االعى تشمر عن 
س�واعدها  وتواص�ل  اتخاذه�ا للق�رارات 
القضائي�ة بح�ق املفس�دين والفاس�دين 
ورساق امل�ال الع�ام ..هذه الق�رارات التي 

القت بضالله�ا وتأثراتها االيجابية يف ردع 
الجريم�ة وتنظيف املؤسس�ات الحكومية 
ودوائره�ا من املجرمني واصحاب النفوس 
املريضة  ..وق�د توالت القرارات بحياديتها 
ونزاهته�ا وعدالته�ا الت�ي ول�دت ارتياحا 
كب�را لدى ابناء الش�عب العراقي الس�يما 
ان محاك�م االس�تئناف االتحادي�ة التابعة 
ملجل�س القضاء االعى ، قد ش�هدت حركة 
دؤوب�ة هدفه�ا ترس�يخ مب�ادئ القضاء 
النزي�ه املس�تقل ،خاصة ماق�ام به رئيس 
اس�تئناف الرصافة االتحادية من مناقالت 
برشي�ة وتغي�رات جوهري�ة يف مفاص�ل 

القضائي�ة  واالقس�ام  والدوائ�ر  املحاك�م 
تهدف اىل  تجديد مسارات العمل والنهوض 
بالواق�ع القضائ�ي للوص�ول اىل ماتطمح 
اليه رئاسة  مجلس القضاء االعى ورئاسة 
اس�تنئاف الرصافة لتفعيل عمل الس�لطة 
القضائي�ة يف ظل حاج�ة املجتمع العراقي 
ومتغ�رات مرحل�ة البن�اء ،  الس�يما ان 
الس�لطة القضائية تمثل جوه�ر القانون 
وطوق النج�اة للمواطن وحصانة الدولة..

تحية اج�الل وتقدير لكل الجه�ود الخرة 
ولرجال القضاء الش�جعان ...ولنا وقفات 

اخرى اعتزازا بهذه الجهود القيمة.

إيران تثمن
 مواقف الصني يف قضايا 

الرشق االوسط

ريال مدريد
 يقرتب من ضـم مبابـي 

بمبلغ خيايل

»داعش« زج بـ »قادة« هزمتهم القوات األمنية يف املوصل.. والعائالت املدنية استطاعت الفرار قبل املعركة
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اخلارجية السودانية: بن سلمـان طلـب منـا التواصـل مـع الـ »CIA«عمليات متشيط واسعة غرب وجنوب العراق تؤدي إىل مقتل العرشات من »داعش«
كتلة نينوى تتهم ممثيل السنة بـ »بيع« املكون مقابل »حفنة دوالرات« نائب عن املواطن ينفي وجود »انشقاقات« يف املجلس االعىل ويعدها »شائعات«

حمافظ بغداد يبحث مع رشكة 
زالل اإليرانية آلية تنفيذ املشاريع 

اخلدمية يف العاصمة
ص6

مرص تفتح »أكرب« 
قاعدة عسكرية يف أفريقيا 

والرشق األوسط
ص4

حمافظ البرصة يبحث مع احتاد املقاولني 
العراقيني آلية سداد مستحقاهتم

وزير النقل يزور بوخارست لفتح خط 
طريان مع العراق

حزب اهلل يسيطر عىل التالل املحيطة بجرود عرسال
        بغداد / المستقبل العراقي

واصلت قوات حزب الله تقدمها وتمكنت، 
أم�س الس�بت، م�ن الس�يطرة عى ع�دد من 
الت�الل املحيط�ة بج�رود عرس�ال اللبناني�ة 
ضم�ن عمليته�ا العس�كرية الت�ي أطلقته�ا 
الجمعة لتطهر الحدود اللبنانية السورية من 

املسلحني. 
وأعلن�ت دائرة اإلعالم الحرب�ي أن عنارص 
“ح�زب الله” تمكنوا م�ن التقدم رشق جرود 
عرس�ال والس�يطرة ع�ى مرتفع�ات ضه�ر 
الصفا، ومرتفع ضليل الخيل، ومنطقة االزابة 

وسط اشتباكات مع مسلحي النرصة. 
وتمكنت قوات حزب الله من السيطرة عى 
عدة تالل منها قرنة وادي الخيل ومرتفع قرنة 
القن�زح، كم�ا توغلت يف جوار الش�يخ ووادي 
كري�دي والضلي�ل األبي�ض ورسج قويص�ف 
جنوب جرد عرسال وس�ط اشتباكات عنيفة 

مع مسلحي »النرصة«. 
وترافقت العمليات العس�كرية لحزب الله 
بغ�ارات جوية س�ورية وقص�ف مدفعي عى 
مواقع »جبه������ة النرصة« يف جرد فليطة 
يف القلم�ون الغرب�ي عن�د الحدود م�ع جرود 

عرسال. 

وتمكن�ت وح�دات م�ن الجيش الس�وري 
وح�زب الل�ه من تحري�ر مرتفع الك�رة األول 
ومرتف�ع ضليل الحاج ومرتفع حرف الصعبة 

يف جرود فليطة يف القلمون الغربي. 
وتزامنا مع العمليات العس�كرية، ما يزال 
الجيش اللبناني يف�رض طوقا أمنيا للتصدي 
عينه�ا،  املنطق�ة  يف  للمس�لحني  تس�لل  ألي 
واستهدفت مدفعية الجيش اللبناني مسلحني 
باتج�اه  التس����لل  ال�دم حاول�وا  وادي  يف 
عرس�ال. بدوره، اس�تهدف الجي�ش اللبناني 
بقصف مدفعي مواقع لتنظيم داعش يف جرود 

رأس بعلبك.

6 6

حتية اجالل وتقدير اىل السلطة القضائية
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عمليات متشيط واسعة غرب وجنوب العراق تؤدي إىل مقتل العرشات من »داعش«
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت خليلة االعلام الحربي، 
أمس السلبت، عن انطاق عمليات 
تمشيط واسعة بحثا عن مطلوبني 
باإلرهاب وبقضايا أخرى يف مناطق 
غرب وجنوب العراق.وقالت الخلية 
يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسلخة منه، ان قيادة فرقة املشاة 
السلابعة والقطعات امللحقة بها و 
الحشد العشائري بارشت بعمليات 
تفتيلش واسلعة ملناطلق جنلوب 
قاعدة األسد وجنوب ناحية كبيسة 
لفلرض االملن واالسلتقرار يف تلك 

املناطق.
وأضاف البيان ان قطعات قيادة 
عمليات الرافدين املتمثلة  بمديرية 
ايضلا  بلارشت  قلار  ذي  رشطلة 
بعملية تفتيش قرية أم الشويج يف 
قضاء النارصية إللقاء القبض عىل 

املطلوبني قضائيلًا وتدقيق بيانات 
العجلات  وتفتيلش  األشلخاص 

وفرض األمن واالستقرار.
اىل ذللك قلال بيان ثلان للخلية 
انله اسلتناداً ملعلوملات املديريلة 
واألملن  لاسلتخبارات  العاملة 
طريان القوة الجوية وجه رضبات 
جويلة اسلفرت علن تدملري مقر 
ومسلتودعني لاسللحة واالعتلدة 
تنظيم.وأضلاف  لعنلارص  تابعله 
البيان ان احد املستودعني يستخدم 
لخلزن امللواد املتفجرة، مشلريا اىل 
حرق جميع األسلحة واالعتدة التي 
كانت بداخلهلا وقتل العرشات من 

االرهابني يف قضاء عنه.
 كملا تم تدملري معمل لتفخيخ 
وتدريع العجات  وحرق مجموعة 
من العجات كانت مفخخة ومعدة 
غلرب  راوه  قضلاء  يف  للتفجلري 

االنبار، حسب البيان.

          بغداد / المستقبل العراقي

اكلد االملني العلام ملنظمة بلدر هادي 
العامري، أمس السبت، عىل اهمية التبادل 
السلمي للسللطة عرب صناديق االقرتاع يف 
العلراق، محذرا يف الوقت نفسله من عودة 
تنظيلم داعش »بلباس جديلد« اىل املناطق 

الذي طرد منها يف الباد.
خلال  لله  كلملة  يف  العاملري  وقلال 
االحتفلال اللذي اقيلم يف منطقلة التاجي 
شمايل بغداد انه »ال يمكن ان يستقر العراق 
اال بمشاركة جميع مكونات الشعب والبد 
ملن الذهلاب اىل التوافلق«، مشلريا اىل ان 
الخلاف والتمزق هو سلبب كل املشلاكل 
التي حصللت يف العراق ومهدت لارهابيني 

الدخول اىل العراق«.
واضلاف انله »ال يوجلد رصاع سلني 
شيعي يف العراق وانما معركة حقيقية بني 
االرهابيلني الدواعش وبني جميع مكونات 
الشعب العراقي«.واوضح العامري  ان »ما 
تحقق من انتصار عىل االرهابيني يف قواطع 
العمليات هو انتصارا كبريا وكانت معركة 
املوصلل معركلة قاسلية بملا للكلمة من 
معنى، ومن حق االجهلزة االمنية التباهي 
بما حققتله من اتصارات كبرية يف املوصل 
وتحريرها من االرهابيني فضا عن تحرير 
االالف من الرهائن كان يستخدمهم داعش 
دروعلا برشية«. وتابع »امامنا مسلؤولية 
كبرية يف مرحلة ما بعد داعش ويجب علينا 
التوحلد ورص الصفوف والوقوف جنبا اىل 
جنلب لتفويلت الفرصة علىل اإلرهابيني، 

وخاف ذلك فان )داعش( سليعود بلباس 
جديد«. من جانب آخر، رفض االمني العام 
ل منظمة بدر هادي العامري واالمني العام 
لحركلة النجبلاء اكلرم الكعبلي التجاوز 
عىل الحشلد الشلعبي من جهلات داخلية 

وخارجية.
وقالت الحركة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقلي« نسلخة منله ان »االملني العام 
لحركلة النجبلاء اكلرم الكعبي اسلتقبل 
يف مكتبله املني علام منظمة بلدر هادي 
العاملري، حيث تلم تباحلث االنتصارات 
املتحققلة ضد عصابلات داعش خاصة يف 
املوصل«. واضافت الحركلة ان »الجانبني 
اكدا علىل رضورة االلتفلات ملرحلة مابعد 
داعلش واقتلاع جلذور الفكلر االرهابي 
ملن املناطق املحلررة«، مشلرية اىل انهما 
»اشلادا بانسلجام قوات الحشلد الشعبي 
يف معلارك التحرير«.وتابعلت الحركلة ان 
العامري والكعبي رفضلا التجاوزات التي 
تطال الهيئة ملن الجهات كافة الخارجية 
البيلان  خلال  الكعبلي  والداخلية.واكلد 
»اسلتمرار ابطلال حركة النجبلاء يف قتال 
عصابات الفكر واالرهاب حتى اعان كامل 

النرص وتطهري الباد من هذه الزمر«.
يذكر ان رئيس اللوزراء حيدر العبادي 
اكد، يف وقت سلابق، انه ال يمكن التفريط 
الحشلد  يف  تطوعلوا  الذيلن  باملواطنلني 
الشلعبي، فيملا اشلار اىل انه للن يتهاون 
ملع اي تجاوز او انتهلللللللاك وسليتم 
محاسبة مرتكبيه مهما كان املسمى الذي 

ينتمي اليه.

شدد على أهمية التبادل السلمي للسطة.. ورفض التجاوز على احلشد الشعيب من جهات داخلية وخارجية

العامري حيذر من عودة »داعش« يف املناطق املحررة »بلباس جديد«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت قيلادة رشطلة ديلاىل، أملس السلبت، عن 
اعتقلال 11 مطلوبلاً بقضايلا »ارهابيلة« وجنائية يف 
عمليلات جرت بمناطق متفرقة ملن املحافظة.وقالت 
القيلادة يف بيلان تلقلت »املسلتقبل العراقي« نسلخة 
منله، إن »دوريات من أقسلام املديريلات ومفارز من 
االستخبارت ومكافحة االجرام اعتقلت 11 مطلوباً عىل 
قضايا ارهابية وجنائية يف عدة مناطق من املحافظة«. 
واضافت القيادة، أن »املعتقلني تم ارسلالهم اىل مراكز 
االحتجاز لعرضهم عىل القضاء لينالوا جزائهم العادل«. 
وكانلت االجهزة االمنية يف ديلاىل اعتقلت العرشات من 
املطلوبلني للقضلاء بتهلم »ارهابيلة« وجنائية خال 

االشهر املاضية يف مناطق متفرقة املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

وجهلت القلوة الجويلة العراقيلة، أمس السلبت، 
رضبلات قاصملة الوكار عصابلات داعلش االرهابية 
يف غلرب محافظلة االنبلار. وذكلر بيان لخليلة االعام 
الحربلي تلقلت »املسلتقبل العراقلي« نسلخة منه أن 
»القلوة الجويلة، واسلتناداً ملعلومات املديريلة العامة 
لاستخبارات وجهت رضبات جوية أسفرت عن تدمري 
مقر ومسلتودعني لاسللحة واالعتدة تابعلة الرهابيي 
داعش احد املسلتودعني يستخدم لخزن املواد املتفجرة 
وحرق جميع األسلحة واالعتدة التي كانت بداخلها وقتل 
العلرشات منهم يف قضاء عنه«. وأضاف البيان »كما تم 
تدمري معمل لتفخيخ وتدريع العجات وحرق مجموعة 
من العجلات كانت مفخخة ومعلدة للتفجري يف قضاء 
راوه غلرب االنبار«. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
قد اعلن من املوصل يف العارش من تموز الجاري تحرير 
املدينلة عىل يلد القلوات العراقية ملن عصابات داعش 
االرهابيلة وذللك بعد حملة عسلكرية بلدأت يف ترشين 
االول من العام املايض. وباستعادة املوصل يكون العراق 
قد استعاد آخر املدن الكبرية التي كانت يف قبضة داعش 
وللم يتبق تحلت احتاله سلوى خمس بللدات صغرية 
متفرقلة هي تلعفلر يف محافظة نينلوى والحويجة يف 
محافظلة كركوك وعنله والقائلم وراوة يف أقىص غرب 

محافظة االنبار عىل الحدود العراقية السورية.

القوة اجلوية تنفذ رضبات »قاصمة« 
تفتك بـ »داعش« يف عنه وراوة

رشطة دياىل: اعتقال 11 مطلوبًا بقضايا 
ارهابية وجنائية 

         بغداد / المستقبل العراقي

نفلى النائلب علن كتللة املواطن 
محملد املسلعودي، أملس السلبت، 
ما تلم تناقله عن وجود انشلقاقات 
وانقسلامات داخلل املجللس االعىل 
االسامي، واصفا اياها بشائعات ما 

قبل االنتخابات.

وقلال املسلعودي يف بيلان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»نتيجة للحركة التي يقوم بها السيد 
عمار الحكيم يف داخل البلد وخارجه 
ومقبوليتله يف االوسلاط السياسلية 
والعراقية واالقليميلة وتفعيله لدور 
التحالف منذ ان توىل رئاسلته ونظرا 
لقرب االنتخابات بدأت تظهر شائعات 

بشأن وجود انشقاقات وانقسامات 
يف داخل املجلس االعىل«.

»هلذه  ان  املسلعودي  واضلاف 
االخبلار عارية علن الصحلة وليس 
فيها اي مصداقية وسيكون املجلس 
يف هذه املرحلة يف اقوى صورة وتوحد 

صفوفه«.
واشلار اىل ان »ابنلاء تيار شلهيد 

املحلراب يدركلون ان املرحلة املقبلة 
بهلا عراقنلا  يملر  مرحللة صعبلة 
الحبيب، والبد ملن الحنكة والتفاهم 
ووحدة الصف من اجل الخروج بالبلد 
اىل بر االمان حيث ان املعول عىل تيار 
شهيد املحراب هو ان يحمل الراية يف 
املسلتقبل القريب من اجلل بناء بلد 

تسوده العدالة واملساواة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

طاللب النائب عن كتلة اإلصلاح الوطني زاهر 
العبلادي، أملس السلبت، وزيري الداخلية قاسلم 
األعرجلي والخارجية إبراهيلم الجعفري بالتدخل 
إلطاق رساح صيادين معتقلني لدى دولة الكويت.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى 

الربمللان إنله »خلال الشلهرين األخرييلن قامت 
السللطات الكويتيلة بإلقلاء القبلض علىل بعض 
الصياديني العراقيني املتواجدين يف املياه املشرتكة 
بني العلراق والكويت السليما املتواجديلن يف قناة 
خور عبد الله«.وأضاف أنله »حتى اللحظة لم يتم 
اإلفلراج عنهم وملن ضمنهم ثاثة إخلوة«، مبينا 
أن »عدم معرفتهم بتفاصيل املياه املشلرتكة حال 

دون املساهمة يف اإلفراج عنهم«. 
وطالب العبادي األعرجي والجعفري بل«التدخل 
الفلوري واملسلاهمة يف إخراجهلم من السلجون 
خصوصا أن العاقات مع الجانب الكويتي جيدة«، 
داعيلا دولة الكويلت إىل »عدم محاسلبة صيادينا 
وزجهلم يف السلجون ألنهلم أصحلاب عوائلل وال 

يعلمون حدود املياه املشرتكة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

الصحفيلني  نقابلة  ادانلت 
العراقيني فرع األنبار، أمس السبت، 
ما تعرض له مراسلل السومرية يف 
املحافظلة سلليمان الكبيلي بعد 
ملا تجاوز عليه مستشلار محافظ 
األنبار لشلؤون العشلائر سلفيان 
العيثلاوي، فيما قلررت رفع دعوى 

قضائية ضد العيثاوي. 
النقابلة  فلرع  رئيلس  وقلال 
باألنبار احمد الراشلد يف بيان تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، 
إن »نقابلة الصحفيلني العراقيلني 

فلرع األنبلار تفاجلأت بالتجلاوز 
اللا مسلؤول والتطلاول ملن قبل 
مستشلار محافظ األنبار لشلؤون 
العشلائر سلفيان العيثلاوي علىل 
مراسلل السلومرية نيلوز باألنبار 
سلليمان الكبيلي«، مدينلا »هلذا 
التلرصف املنايف لألخلاق الوظيفية 
واألعراف العشلائرية يف محافظتنا 

العزيزة«. 
»نقابلة  أن  الراشلد  وأضلاف 
الصحفيلني العراقيني فلرع األنبار 
قررت وبعد التشلاور ملع مركزها 
بنقيلب  متمثللة  بغلداد  يف  العلام 
الصحفيلني العراقيني مؤيد الامي، 

إقامة دعوى قضائية ضد العيثاوي 
وتحمل كافة متعلقاتها«، مشريا اىل 
ان »نقابلة الصحفيني فلرع األنبار 
قررت مقاطعة نشلاطات سلفيان 
التي يقيمها  العيثاوي واملؤتملرات 

إعاميا«.
وحمل الراشد مستشار محافظ 
االنبار لشؤون العشائر »مسؤولية 
سامة مراسل السلومرية سليمان 
الكبيي«، مطالبا املحافظ صهيب 
مسلؤولياته  بل«تحملل  اللراوي 
وانصاف املراسلل الكبيي واحقاق 
الحق وإيقاف مثل هذه التجاوزات 

مستقبا«. 

ودعا الراشلد سلفيان العيثاوي 
اىل »تقديم اعتذار رسلمي للمراسل 
هلذا  كلون  الصحفيلني  ولنقابلة 
التجلاوز يعلد تطلاوال علىل كافلة 
علىل  مشلددا  النقابلة«،  أعضلاء 
رضورة »ان يوضح مجلس شليوخ 
وعشائر األنبار موقفه من ترصفات 
العيثلاوي الدعائه انه احد شليوخ 

عشائر األنبار«.
السلومرية  مراسلل  ان  يذكلر 
نيلوز يف األنبار سلليمان الكبيي، 
تعرض الجمعة اىل التجاوز من قبل 
مستشلار محافظ األنبار لشلؤون 

العشائر سفيان العيثاوي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم رئيس كتلة نينوى العلراق النائب أحمد مدلول الجربا، 
أملس السلبت، ممثيل السلنة بل«بيع« املكون خللف الكواليس 
بل«حفنة دوالرات«، فيما رأى أن اتحاد القوى »فشل« يف تمثيل 

السنة و«لن يصلح« لذلك يف املرحلة املقبلة.
وقال الجربا يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »ممثيل السنة أمام الناس وأمام القنوات الفضائية يتكلمون 
بمعاناة املكون السلني ويدعون أنهم األحرص عىل أبناء املكون 
وعىل حقوقهم، لكنهم بالواقع وخلف الكواليس يبيعون املكون 

السني بحفنة دوالرات«.
وأضلاف الجربلا أن »اتحاد القلوى وممثيل املكون السلني 
فشللوا يف تمثيل أهلهم ومناطقهم بهذه املرحلة، وأجزم بأنهم 
ال يصلحلون يف تمثيلل املكلون باملرحلة القادمة ملع احرتامي 

وتقديري لبعض الشخصيات السنية الوطنية املحرتمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

تعهد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، أمس 
السلبت، بفتح منطقة الكرادة داخل وسلط العاصمة بالكامل 
وإعادتهلا تجاريلة كما كانت سلابقا قبل تعرضهلا إىل تفجري 
عنيلف يف تموز 2016 خلف مئات القتىل والجرحى، فيما أكد أن 

املنطقة أصبحت آمنة »%100«.
ونقللت وكالة »السلومرية نيلوز« عن الربيعلي قوله، »إننا 
سلنقوم بفتح جميع الطلرق املغلقة يف منطقلة الكرادة داخل 
بالقريب العاجلل«، الفتا إىل »أننا رفعنلا الحواجز الكونكريتية 

من الطرق الفرعية وسنعيد املنطقة تجارية كما كانت«.
أضاف الربيعي أن »املنطقة اليوم آمنة 100 باملئة، ووضعنا 

عددا من الفاتر عىل طريق أبو نؤاس«.
يذكر أن منطقة الكرادة داخل تعرضت، يف )3 تموز 2016(، 
اىل تفجلري عنيف بالقرب ملن مجمع »هادي سلنرت« التجاري 
تبناه تنظيم »داعش« وسقط جراءه املئات بني قتيل وجريح.

ويف إثر ذلك، عمللت القوات األمنية عىل إغاق جميع مداخل 
املنطقلة واإلبقلاء عىل عدد محدود من املنافذ شلددت إجراءات 
التفتيلش فيها، األمر الذي جعلل دخول املنطقة صعبا، وهو ما 

أدى اىل تراجع نشاطها التجاري بسبب قلة عدد املتبضعني.

         بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت اللجنة التحضريية ملؤتمر العتبات الدينية املقدسة 
عن قرب انعقاد مؤتمر ملمثيل العتبات يف العراق وسوريا وإيران 

يف كرباء ملتابعة تنفيذ »بيان كرباء«.
وكان املسلوؤلون عن إدارة العتبات املقدسة يف الدول الثاث 
قد أصدروا يف مؤتمر العتبات املقدسلة يف نيسلان املايض »بيان 
كربلاء«, أكدوا فيه عىل أهمية حمايلة الزائر وتوفري الخدمات 

الازمة له.
وبحسلب بيلان العلام العتبلة الحسلينية املقدسلة تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسلخة منه »املقرر ان يقام املؤتمر يف 10 

و11 من آب املقبل«.
وقلال رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر أفضل الشلامي ان 
»ممثليل العتبات املقدسلة سيناقشلون أهم بنود بيلان كرباء 
التلي تتعللق بتوفلري الحمايلة القانونيلة للزائريلن وألموالهم 

وممتلكاتهم«.
وأضاف ان »ممثيل العتبات املقدسة سيقدمون خال املؤتمر 
عددا من البحوث ملناقشلتها خال املؤتمر, والخروج بتوصيات 
موحدة للحلد من االعتداءات التي يتعرض لهلا الزائر إثناء أداء 
الزيارة«.ووفقا لترصيحات الشامي, فإن املؤتمر سيشهد أيضا 

عرضا ملقرتحات املشاركني يف كيفية حماية الزائرين.

كتلة نينوى تتهم ممثيل السنة بـ »بيع« املكون 
مقابل »حفنة دوالرات«

قائد عمليات بغداد يتعهد بفتح الكرادة 
بالكامل: ستعود جتارية كام كانت

ممثلو عتبات العراق وإيران وسوريا يناقشون 
»بيان كربالء« حلامية الزائرين

نائب عن املواطن ينفي وجود »انشقاقات« يف املجلس االعىل 
ويعدها »شائعات« ما قبل االنتخابات

نائب يطالب الداخلية واخلارجية بالتدخل إلطالق رساح صيادين معتقلني لدى الكويت

نقابة الصحفيني تقايض مستشارًا ملحافظ االنبار لتجاوزه عىل مراسل صحفي
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت نقابة الصحفيني العراقية، أمس السبت، عن تخصيص قطع اراٍض 
لجرحى االعالم الحربي املش�اركني يف تغطية مع�ارك تحرير املدن العراقية 

من عصابات داعش االرهابية.
ودعت النقابة يف بيان لها اليوم السبت »املراسلني واملصورين الذين تعرضوا 
لالصابة خالل تغطية املعارك ولديهم نسبة عجز 30% فما فوق اىل مراجعة 

عضو مجلس النقابة }سناء النقاش{«.
كما دعت املش�مولني »اىل »جلب املستمس�كات االربعة وتقاريرهم الطبية 
واثب�ات الحالة م�ن أجل تروي�ج معام�الت حصولهم عىل قط�ع االرايض 

السكنية«.
يشار اىل ان العرشات من الصحفيني واالعالميني استشهدوا واصيب اخرون 

منهم خالل مشاركتهم بتغطية املعارك ضد داعش وتحرير املدن منها.

نقابة الصحفيني ختصص قطع أراض جلرحى االعالم احلريب

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

بّدد رئيس رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
أمس الس�بت، اإلش�اعات التي دارت بش�أن 
وج�ود خالف�ات مع قادة الحش�د الش�عبي، 
والت�ي رّوجت له�ا بعض وس�ائل اإلعالم، إذ 
اس�تقبل ق�ادة الحش�د امليداني�ني يف مكتبه، 
وبحث معهم األفاق املستقبلية لعمل القّوات، 

فضالً عن معركة تلعفر املرتبة.
وحرض اللقاء ابو مهدي املهندس، وهادي 
العامر، والش�يخ قي�س الخزع�ي، وقيادات 
أخرى.واس�تعرض العب�ادي خ�الل اللق�اء، 
اإلنجازات العسكرية التي تحققت يف نينوى، 
ودور الحش�د الشعبي فيها، كما أشار رئيس 
الش�عبي مؤسس�ة  الحش�د  ان  اىل  ال�وزراء 
مهني�ة ومن الواجب حمايتها.وأش�ار القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة حي�در العب�ادي إىل 
الحش�د الشعبي مؤسس�ة أمنية »أساسية« 
و«حيادي�ة«، مبين�اً أن من واج�ب الحكومة 

تقدي�م الحماية ل�ه، فيما ج�دد تأكيده عىل 
بقاء الحشد يف الدولة العراقية.

وق�ال العب�ادي يف بي�ان مقتض�ب تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الحشد 
الشعبي مؤسس�ة أمنية وأساسية وحيادية 
وستبقى يف الدولة العراقية وواجبنا حمايته«.

وأضاف أن »)الحشد( منا ونحن منه والدولة 
ه�ي القائ�دة للمنظوم�ة األمني�ة م�ن اجل 

الحفاظ عىل مصلحة وأمن املجتمع«.
وع�ّد رئي�س ال�وزراء االنتص�ارات الت�ي 
الوح�دة  نتيج�ة  ج�اءت  بأنه�ا  تحقق�ت 
والتضحي�ات، وق�ال العب�ادي إن »االنتصار 

جاء بوحدتنا وبالتضحيات«.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، يف 
18 تم�وز الح�ايل، عن زيادة موازنة الحش�د 
تس�عى  أن حكومت�ه  إىل  الش�عبي، مش�را 
لضم�ان ذه�اب األم�وال إىل املقاتل�ني وليس 

ل�«تمويل حمالت انتخابية«.
ب�دوره، اكد األم�ني الع�ام لعصائب اهل 

الح�ق الش�يخ قي�س الخزع�ي ان الحش�د 
الش�عبي تش�كل بفت�وى املرجعي�ة الدينية، 
مبينا ان قوات الحشد تحت إمرة القائد العام 
للقوات املسلحة.وقال الشيخ الخزعي خالل 
اجتماع قيادات الحش�د الش�عبي مع رئيس 
ال�وزراء ان »الحش�د يدافع ع�ن العراق كله، 

وانه تشكل بفتوى املرجعية الدينية«.
واض�اف الخزعي، ان »الحش�د الش�عبي 

تحت امرة القائد العام للقوات املسلحة«
من جانبه، اكد القيادي يف الحشد الشعبي 
س�امي املس�عودي أن رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي ش�دد عىل ان الحش�د باق وسيعمل 
عىل اس�تقالليته وانضباطه.وقال املسعودي 
إن »رئي�س ال�وزراء اكد عىل ان الحش�د باق 
ويجب ان نحميه وس�نعمل عىل استقالليته 
عليه«.واض�اف  والحف�اظ  وانضباط�ه 
املس�عودي، ان »العبادي اش�اد ب�دور القادة 
وجهاده�م ووحدته�م م�ع الق�وات االمنية 
يف مواجه�ة داعش والحش�د من�ا ونحن من 

الحش�د«.وقبل لقائه برئيس الوزراء، أكد أبو 
مهدي املهندس العمل بشكل جدي عىل إنهاء 
املظاه�ر املس�لحة من امل�دن ومن�ع كل من 
يحاول اس�تغالل اسم الحش�د، مشرا إىل أن 

الحشد سيبقى ركيزة اساسية للتضحية.
وق�ال املهندس »إننا نعم�ل جاهدين عىل 
إزال�ة املظاه�ر املس�لحة م�ن امل�دن ونمنع 
بقوة كل من يحاول ان يس�تغل اسم الحشد 
الشعبي«، مؤكدا رضورة العمل عىل »ترسيخ 
مفه�وم ان الحش�د الش�عبي ه�و منظومة 

رديفة للقوات االمنية«.
ودعا املهندس إىل »حل موضوع الحش�ود 
العشائرية واملحلية والذين يرتبطون بقيادات 
عس�كرية من خ�الل ضمهم اىل الحش�د مع 
التخصيصات املالية او دمجهم مع الجيش«.

وش�دد املهن�دس عىل أن »الحش�د الش�عبي 
سيبقى ركيزة اساس�ية للتضحية والفداء«، 
مشرا إىل أنه »ربما سيدخل بمحاربة الفساد 

املايل واالداري«.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

صوت مجلس النواب، أمس الست، 
والتي عقدت برئاس�ة سليم الجبوري 
وبحضور 186 نائباً عىل قانون اصالح 
النزالء واملودعني وناقش أزمة املياه يف 

العراق، فيما انهى قراءة قانونني.
التصويت  الن�واب  وأنهى مجل�س 
عىل م�رشوع قان�ون اص�الح النزالء 
واملودع�ني واملق�دم من لج�ان العمل 
والقانوني�ة  االجتماعي�ة  والش�وؤن 
واالمن والدفاع وحقوق االنسان والذي 
جاء انسجاما مع القواعد النموذجية 
املس�جونني  ملعامل�ة  االدن�ى  للح�د 
واملعاير الدولية لحقوق االنسان التي 
اقرتها هي�أة االمم املتحدة عام 1977 
ولتوحي�د القواع�د القانونية املنظمة 
لعمل دائرتي االصالح العراقية واصالح 
االحداث ومراكز التوقيف وتوفر قدر 
اك�ر م�ن اج�راءات وتداب�ر الرعاية 
والتاهي�ل للن�زالء واملودع�ني لكونها 
الوس�ائل الرضوري�ة التي تس�اهم يف 
اع�ادة دم�ج املحك�وم علي�ه يف نفس 
التهم واملحكوم عليه يف املجتمع وخلق 
الظروف املالئمة املنسجمة مع احكام 
القانون واملعاير والقواعد التي تؤدي 
اىل ان تغرس يف نفس املتهم واملحكوم 
علي�ه اتب�اع الطريق الس�وي وتنمية 
الشعور باملسؤولية لديه تجاه نفسه 
واملجتم�ع ولتحقيق الهدف االس�مى 
وهو االصالح والتهذيب وتوفر الحياة 
الكريمة للنزيل واملودع بعد انتهاء مدة 
محكوميته.وتال النائب عباس البياتي 
عضو لجنة العالق�ات الخارجية بيانا 
بأس�م مجل�س الن�واب اس�تنكر فيه 
الصهيون�ي ع�ىل  الكي�ان  اعت�داءات 
املس�جد االق�ى الرشي�ف واملصلني 
في�ه ومنعهم من الوصول اليه اال عر 
بواب�ات تخضع لس�يطرتها، مش�ددا 
عىل ان االعتداءات الصهيونية منافية 
البس�ط حق�وق االنس�ان وتدخ�ل يف 
سياس�ة التهويد.وعر النائب البياتي 

عن استياء مجلس النواب واستنكاره 
لالعت�داء ع�ىل املس�جد االق�ى اوىل 
القبلت�ني وثالث الحرم�ني الرشيفني، 
الدولية والش�عوب  داعي�ا املنظم�ات 
وال�دول اىل التدخل واتخ�اذ االجراءات 
كاف�ة لحماية الش�عب الفلس�طيني، 
مناش�دا الرملانات الدولية واالسالمية 
واالفريقي�ة واالس�المية والعربية اىل 
التحرك للضغط عىل الكيان الصهيوني 

اليقاف االعتداءات بشكل فوري.
بعده�ا ناقش املجل�س أزمة املياه 
يف الع�راق بحض�ور الن�واب والوزراء 
املعنيني كل من حس�ن الجنابي وزير 
امل�وارد املائية وأن نافع وزيرة االعمار 

واالس�كان والبلديات وذك�رى محمد 
جاب�ر امينة بغ�داد ونزار الخ�ر الله 
وكيل وزي�ر الخارجية وصادق مدلول 
محافظ بابل ورئيس مجلس املحافظة 

وعدد من املسؤولني يف املحافظة.
ويف مستهل املناقشة رحب الرئيس 
الجبوري بالوزراء واملس�ؤولني منوها 

اىل اهتمام املجلس بمشكلة املياه.
واس�تعرض النائب محم�ود رضا 
امني بحثا مس�تفيضا عن ازمة املياه 
يف الع�راق واملخاطر املحيط�ة باملياه 
ال�واردة م�ن دول الج�وار اىل الع�راق 
الت�ي تش�هد تناقص�ا، منوه�ا اىل ان 
29- 73% سيصل النقص يف مياه نهر 

دجلة فيما تم تسجيل زيادة ملحوظة 
باستهالك الفرد يف العراق اىل 350 لرتا 
من املاء يوميا بينما يحتاج 128 لرت يف 
ح�ني يبلغ اس�تهالك املواطن يف الدول 

املتقدمة ما بني 125 اىل 200 لرت.
وق�دم الجب�وري ش�كره للنائ�ب 
محم�ود رضا ع�ىل جه�ده املبذول يف 

البحث الخاص بازمة املياه.
واكد حس�ن الجناب�ي وزير املوارد 
املائي�ة ع�ىل ان ازمة املي�اه يف العراق 
قديم�ة االم�ر ال�ذي س�اهم بانش�اء 
الس�دود واملش�اريع االروائية الكبرة 
يف مختل�ف املدن قبل ال�دول املجاورة، 
موضح�ا ان عدم التنس�يق مع الدول 

املجاورة التي انش�أت مشاريع مائية 
ضخم�ة وعدم وج�ود اتفاقي�ات مع 
هذه الدول وزي�ادة الطلب عىل املياه 

سيؤدي اىل زيادة شحة املياه.
ال�وزارة  ب�ان  الجناب�ي  واوض�ح 
تمكن�ت م�ن وض�ع خط�وات جدية 
ملموسة ملعالجة ازمة املياه من خالل 
فتح باب النقاش م�ع تركيا واالتفاق 
عىل تفعي�ل مذكرة تفاه�م مع انقرة 
تم توقيعها قبل سنوات، منوها اىل ان 
القضي�ة االعقد يف ملف املي�اه تتمثل 
بس�د اليس�و الواق�ع عىل نه�ر دجلة 
م�ن اجل بس�يط س�يطرة تركيا اكثر 
ع�ىل نهر دجل�ة خالل عام�ني بعد ان 

س�يطرت عىل ح�وض الف�رات، مبينا 
ان االيرادات املائية انخفضت بنس�بة 
30% ويف حال استكملت املشاريع من 
قب�ل دول الجوار فان العراق س�يفقد 
40 – 45 % م�ن االيرادات املائية فضال 
عن ان 80% من املياه التي يتم ادارتها 
تخص�ص اىل القط�اع الزراع�ي الذي 
يعتم�د ع�ىل دع�م الدول�ة بينما%30 

منتوج محي والباقي مستورد.
وبني وزير املوارد املائية بان الحلول 
الخاصة بازمة املياه ترتكز عىل ايجاد 
خط�ة واط�ار زمن�ي وم�وارد مالية، 
الفتا اىل ان الوزارة وضعت خطة لغاية 
2035 تحت�اج اىل 148 مليار دوالرمع 

االس�تمرار باعم�ال الصيان�ة وتنفيذ 
املشاريع ذات الجدوى، داعيا اىل تعزيز 
التعاون بني جميع االطراف يف العراق 

لتسوية املشاكل املائية.
االوىل  الق�راءة  املجل�س  وات�م 
ملقرتح تعديل قان�ون املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات من اجل ضمان 
تمثيل واسع ملكونات الشعب العراقي 
الدس�تور  امل�ادة 125 م�ن  وحس�ب 
العراقي ضم�ن تمثيل املكونات والتي 

شملتها املادة الدستورية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة 
تقري�ر ومناقش�ة مرشوع�ي قانوني 
إنضم�ام جمهورية العراق اىل إتفاقية 
العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام 
جمهوري�ة الع�راق اىل إتفاقي�ة هوية 
وثائق البحارة رقم )185( لسنة 2003 
واملقدم من لجنتي العالقات الخارجية 

والعمل والشؤون األجتماعية.
تقري�ر  ق�راءة  املجل�س  وانه�ى 
ومناقش�ة م�رشوع قان�ون إنضمام 
جمهورية الع�راق اىل إتفاقية الحرية 
النقابي  التنظي�م  النقابي�ة وحماي�ة 
رق�م )87( لس�نة 1948 واملق�دم من 
لجان العالقات الخارجية ومؤسسات 
املجتم�ع املدن�ي والعم�ل والش�ؤون 
األجتماعي�ة . ويف مداخ�الت الن�واب 
اك�د النائب رياض غري�ب عىل اهمية 
االتفاقية يف اعطاء الحق لالنضمام اىل 
االتفاقيات الدولية مبديا تحفظه عىل 
منح االتفاقية الحق بتشكيل منظمات 
م�ن دون موافقة الحكومة فضال عن 
رفض انضم�ام ارسائيل اىل االتفاقية. 
ونوه�ت النائب�ة رشوق العبايجي اىل 
ان االنضم�ام اىل االتفاقية سيس�اهم 
بدعم العمل النقاب�ي يف العراق والذي 
يمتد لس�نوات طويل�ة. ويف ردها عىل 
املداخالت اك�دت اللجن�ة املعنية عدم 
وجود مانع من االنضمام اىل االتفاقية 
ودع�م العمال يف انش�اء نقابات وفقا 
للقانون. بعدها تقرر رفع الجلسة اىل 

يوم االثنني املقبل 2017/7/24.

العبادي أكد على واجب محاية »املؤسسة املهنية« ووصفها بـ »األساسية واحليادية«

لقاء قادة احلشد الشعبي ورئيس الوزراء يبدد »اإلشاعات« بشأن »خالفات« مزعومة

استنكر اعتداءات »الكيان الصهيوني« على املسجد االقصى واملصلني الفلسطينيني

الربملان يصوت عىل قانون »اصالح النزالء« وينهي القراءة األوىل لقانونني ويناقش أزمة املياه

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت الخبر العراقي يف شؤون الجماعات 
اإلرهابية هش�ام الهاش�مي أمس الس�بت، عن 
معلوم�ات مهم�ة بش�أن الوضع داخ�ل قضاء 
تلعف�ر غ�رب املوصل الذي تس�تعد ل�ه القوات 
االمنية لتحريره من عصابات داعش االرهابية، 
فيما كش�فت رسايا الجهاد عن إطاحتها بثالثة 

قيادات من تنظيم اإلرهابي يف تلعفر.
وق�ال الهاش�مي، ال�ذي يقدم استش�ارات 
للمؤسس�ات األمنية، ان »داعش ال تمتلك داخل 
تلعف�ر دروعاً برشي�ة إال عوائله�م« متوقعا ان 
»تش�به معرك�ة تلعف�ر مع�ارك رشق تكري�ت 

وتكون غر معقدة«.
ورجح الهاش�مي »وجود ب�ني 600 اىل 700 
داع�ي يف تلعفر، و400 يف ناحية املحلبية ومن 
100 اىل 150 يف ناحية العياضية« القريبتني من 
تلعفر.وكان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي قال 
الثالث�اء املايض انه وبعد تحري�ر مدينة املوصل 

وضع�ت خط�ة لتحري�ر تلعفر وننتظ�ر تهيئة 
األمور.وأعلن قائد عملي�ات قادمون يا نينوى، 
الفري�ق الركن عب�د األمر يار الل�ه أن »داعش 
تسيطر عىل مركز قضاء تلعفر وناحية املحلبية 
يف الجن�وب الرشقي لتلعف�ر، وناحية العياظية 
شمال تلعفر، وهذه املناطق املتبقية لداعش يف 

نينوى«.
وأش�ار الهاشمي إىل ان أغلب قادة عصابات 
داعش االرهابية التي ستحاول مواجهة املعركة 
املنتظرة من قب�ل القوات االمنية لتحرير قضاء 
تلعف�ر غ�رب املوص�ل معروف�ون بالهزيمة يف 

املعارك السابقة.
وقال أيضاً أن »أس�ماء القيادات الداعش�ية 
التي يظن أنها سوف تدير معركة تلعفر بالضد 
من القوات املحررة العراقية، هي قيادات يائسة 

من الحياة«.
وأضاف »بعد دراسة تاريخها األجرامي ظهر 
لدي أنها ال تمل�ك اي تاريخ باالنجازات وان كل 
مواجهاته�م مع الق�وات العراقية كانت تنتهي 

بالهزيم�ة، وكل م�ا كان عندهم ه�و التوحش 
القذر والجبان بالضد من العزل اإليزيديني«.

وذكر الهاش�مي أس�ماء ه�ؤالء املنهزمون 
وأغلبه�م محليون وهم »}مال هاش�م فرحات{ 
من العراقيني األفغان، وهو املرشف العس�كري 
املكل�ف بمعرك�ة تلعف�ر وأطرافه�ا، و}يونس 
القائ�د  الش�هر ب�}حج�ي خمي�س{  ذن�ون{ 
العس�كري لوالية الجزيرة يف داعش التي لم يبق 
منها اال تلعفر والعياضية، و}قاس�م آل قلچي{ 
املكنى ب�}اب�و حبيب العفري{، مس�ؤول ملف 

األمن«.
الهالبي�ك{  »}عب�اس  بينه�م  كم�ا  وتاب�ع 
وُيعرف ب�}ابو الوليد العفري{، مس�ؤول كتيبة 
العفري{  االنتحاريني واالنغماس�يني، و}ع�دي 
املش�هور ب�� }حجي محم�ود{ مس�ؤول ملف 
املالي�ة واإلدارية، و}أكرم القرة بايش{ الش�هر 
}بمال ميرس{ مس�ؤول مل�ف القضاء والهيئات 
الرشعية، و}محمد آل رشو{ مس�ؤول السجون 

واقامة الحدود والتعزيرات«.

وأشار الهاشمي اىل »}عادل عبوش العفري{ 
مس�ؤول املضافات والح�دود يف والية الجزيرة، 
و}خالد آل هزو{ }ابو الوليد العفري{، مس�ؤول 
ملف التطوي�ر والتصنيع العس�كري، و}مقداد 
الرتكي{ }ابو عبيدة{ مسؤول ملف االستخبارات 

واملعلومات«.
إىل ذل�ك، قتل�ت قوات رساي�ا الجه�اد اللواء 
)17( ثالث�ة من قي�ادات »داع�ش« االرهابي يف 
تلعفر.وذكر بيان لقوات رسايا الجهاد ان وحدة 
ام�ن اللواء اس�تطاعت التعرف ع�ىل جثث قتىل 
الدواعش الذي�ن تم قتلهم اثناء تس�للهم خلف 
قطع�ات الحشدالش�عبي يف منطقة ت�ل الزلط 
غ�رب املوص�ل وه�م كل م�ن االرهاب�ي امللقب 
ابوايم�ان امني�ة مس�ؤول الرشطة االس�المية 
واالرهاب�ي اب�و عب�د زعيزيعه مس�ؤول تجنيد 
االنغماس�يني، واالرهابي ن�ارص عبد الله خرض 
البدران�ي. واضاف البي�ان: ان مهمة االرهابيني 
كانت لغرض جمع الخالياءوالتخطيط ملهاجمة 

قطعات الحشد الشعبي من الخلف.

»داعش« زج بـ »قادة« هزمتهم القوات األمنية يف املوصل.. والعائالت املدنية استطاعت الفرار قبل املعركة

توقعات بـ »نرص رسيع« يف تلعفر
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         بغداد / المستقبل العراقي

ذكلر التلفزيلون الحكوملي نقلا عن 
طائلرات  أن  سلوري  عسلكري  مصلدر 
ضلد  رضبلات  نفلذت  سلورية  حربيلة 
تنظيم »داعلش« يف منطقة ريفية رشقي 
محافظة الرقة وقرب حدود املحافظة مع 

دير الزور، أمس السبت.
وأضاف املصدر العسلكري أن الهجوم 
دمر »علدة مقرات وسليارات وقيض عىل 
العديد من إرهابيي تنظيم داعش يف معدان 

وبرئ السبخاوي بريف الرقة«.
وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
إن هلذه هي املرة األوىل منذ أسلابيع التي 
ينفذ فيها الجيش السوري هجوماً يف هذه 
املنطقلة القريبة من امللكان الذي تتمركز 
فيله القوات املدعومة من الواليات املتحدة 

واملناهضة لل«داعش«.
وليسلت هذه امللرة األوىل التلي يدخل 
فيهلا الجيلش السلوري مناطلق تابعلة 
للرقلة أو عىل مقربة منها ففي السلادس 
من حزيران ذكر املرصد السلوري لحقوق 
دخلل  السلوري  الجيلش  بلأن  اإلنسلان 
محافظلة الرقلة منتزعلا السليطرة عىل 
قريتني كانتا خاضعتني لتنظيم »داعش«.

الجيلش  أن  آنلذاك  املرصلد  وأوضلح 
السلوري املدعلوم ملن روسليا وفصائل 
مؤيدة لدمشلق تقلدم باتجلاه الرقة من 
جهة محافظة حلب، وتمكن من السيطرة 
عىل قريتي خربة محسلن وخربة السلبع 
الواقعتلني عىل بعد نحلو 80 كيلومرتا من 
مدينلة الرقة وعىل بعد سلبعة كيلومرتات 
جنوبي الطريق الرئييس الذي يربط الرقة 
بحلب بالتزامن ملع العملية التي تنفذها 
قوات سلوريا الديمقراطية ضلد التنظيم 

اإلرهابي يف املدينة.
ويذكر أن الجيش السوري يخوض منذ 
منتصف كانلون الثاني عملية عسلكرية 
تمكن خالهلا من طرد تنظيلم »داعش« 

ملن أجزاء واسلعة ملن الريلف الرشقي 
ملحافظة حلب املحاذية ملحافظة الرقة.

االشلتباكات  تتواصلل  األثنلاء،  ويف 
بني قوات سلوريا الديمقراطيلة املدعمة 
بالقلوات الخاصلة األمريكية ملن جهة، 
وتنظيلم »داعلش« من جهلة أخرى، عىل 
محاور يف املدينة القديمة ويف حي الريموك 
وأطرافله من جهة نزلة شلحادة، وسلط 

استهدافات متبادلة بني طريف القتال.
وحارصت قوات سلوريا الديمقراطية 
الرقة عدة أشهر قبل اقتحامها يف السادس 
من حزيران وباتت تسليطر عىل نحو 30 
باملئة منها، وفق املرصد السوري لحقوق 

اإلنسان ومقره يف بريطانيا.
ويوفلر التحاللف الدويل اللذي تقوده 
الواليلات املتحدة ضد تنظيلم »داعش« يف 
سلوريا والعراق اسلناداً جويلاً باإلضافة 
إىل األسلحة واملستشلارين لقوات سوريا 

الديمقراطية.
وتوغلت القوات يف الرقة الشهر املايض 
بعلد حمللة طويللة ويدعمهلا التحاللف 
بقيادة الواليات املتحدة بالرضبات الجوية 

والقوات الخاصة.
علىل  هجملات  سلسللة  وسلمحت 
الضفلة الجنوبيلة لنهلر الفلرات مؤخراً 
لقلوات سلوريا الديمقراطيلة بمحارصة 
املتشلددين تماملا داخلل الرقلة والتقدم 

جنوبي املدينة.
وتخوض القوات التي تقودها وحدات 
حمايلة الشلعب الكردية معلارك ضارية 
داخل املدينة القديمة بالرقة منذ األسبوع 
امللايض بعدملا قصلف التحاللف بقيادة 
التاريخيلة  األسلوار  املتحلدة  الواليلات 
للمنطقة. وسليطر تنظيلم »داعش« عىل 
الرقة يف بداية 2014 وفرض عىل سكانها 
أحكام الرشيعة املشلددة ومارس فظائع 
مثل قطع الرؤوس واألطراف يف الساحات 

العامة والرجم.

الطائرات اجلوية نفذت ضربات قاصمة على مواقع التنظيم

اجليش السوري حيارص »داعش« يف الرقة

مرص تفتح »أكرب« قاعدة عسكرية يف أفريقيا والرشق األوسط

       بغداد / المستقبل العراقي

أشلاد عضو الهيئة العليلا للمجمع العامللي ألهل البيت 
)ع(علي أكرب واليتي بمواقلف جمهورية الصني الشلعبية 
تجاه القضايا واألحداث التي تقع يف سوريا ومنطقة رشق 
االوسط عموما. واسلتقبل مستشار قائد الثورة االسامية 
للشلؤون الدوليلة علي اكرب واليتلي أمس السلبت مبعوث 
الصني الخاص اىل سلوريا »شليه شلياو يان« وبحث معه 
العاقلات الثنائيلة بني طهلران وبكني.ويف مسلتهل اللقاء 
أشلاد عي أكرب واليتي بمواقف جمهورية الصني الشلعبية 
حيلال القضايلا واالزمات التلي تقع يف رشق األوسلط ويف 
سلوريا وقلال ان ايران تعلول كثريا عىل مواقلف الصني يف 

املجاميع واملحافل الدولية.
وأشلار رئيس مركز الدراسات االسلرتاتيجية يف مجمع 
النظلام  واليتلي اىل العاقلات بلني  تشلخيص مصلحلة 
طهران وبكني وقال أن البلديلن تربطهما عاقات تاريخية 
واسلرتاتيجية يف نفلس الوقلت وأن ما نرى ملن تقارب يف 
السياسلات واملواقف بني البلدين تجلاه القضايا واألزمات 

الدولية واالقليمية هو أمر طبيعي للغاية.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكلرت الخرطلوم إن واشلنطن تعهلدت بإكملال رفع 
العقوبات بعد ثاثة أشهر، إذا استمر تعاون البلدين بوترية 

واحدة يف املسارات املتفق عليها.
ونقلت وسائل إعام محلية عن وزير الخارجية السوداني 
إبراهيلم غنلدور قوله »تلقيلت اتصاالً هاتفيلا مطوال من 
نائب وزير الخارجية األمريكي بعد 12 يوليو الجاري، تعهد 
خاله برفع العقوبات عن السودان بحلول الثاني عرش من 
أكتوبر املقبل حال استمر التعاون بني البلدين بذات الوترية 

يف املسارات الخمسة املتفق عليها«.
ورّصح رئيس الدبلوماسية السودانية يف ترصيح بمطار 
الخرطوم عقب عودة الرئيس السلوداني عمر البشلري من 
رحلتله الخليجيلة، بأن املسلؤول األمريكي علرّب عن رغبة 
واشلنطن يف إقامة »عاقات إيجابية« مع السودان، مشريا 
إىل أنله نقلل هو اآلخلر رغبة الخرطلوم يف إقاملة عاقات 

طبيعية مع أهم وأكرب دولة يف العالم.
وأشلار غنلدور إىل أن موافقة الرئيس عمر البشلري عىل 
طللب وىل العهد السلعودي محمد بن سللمان التواصل مع 
الواليلات املتحلدة »يعنى التواصل املؤسليس واإليجابي مع 
واشلنطن، وتأكيد موقف الريلاض الداعم للسلودان لرفع 
العقوبلات عنه«.وكشلف الوزيلر السلوداني أن ويل العهد 
السعودي محمد بن سلمان طلب من الخرطوم أن تتواصل 
ملع وزارة الخارجيلة األمريكيلة، والبنتاغلون، ومكتلب 
التحقيقات الفيلدرايل، ووكالة املخابرات املركزية إلزالة كل 

القضايا العالقة بني البلدين.
ورحلب غنلدور بملا ورد يف تقريلر وزارة الخارجيلة 
األمريكيلة عن بلاده، وقلال يف هذا الشلأن :«بعد عرشين 
عاما يأتي تقرير واضح جدا من الخارجية األمريكية، يؤكد 

تعاون السودان يف مكافحة اإلرهاب«.
ووصف املسلؤول السلوداني ما ورد يف تقرير الخارجية 
األمريكية بأنه بمثابة »صك براءة، يعني تعامل دول العالم 
مع السودان مبارشة وفقا لشهادة املؤسسات األمريكية«.

إيران تثمن مواقف الصني يف قضايا 
الرشق االوسط

اخلارجية السودانية: بن سلامن طلب
»CIA« منا التواصل مع الـ 

أمري قطر يعلن رفضه لـ »اإلمالءات اخلليجية« 
وبرحب بـ »احلوار«

         بغداد / المستقبل العراقي

الفتلاح  الرئيلس امللرصي عبلد  افتتلح 
السييس، أمس السلبت، قاعدة محمد نجيب 
العسلكرية بمحافظة مطروح شمال غربي 
ملرص، التي تعلد أكلرب قاعدة عسلكرية يف 

أفريقيا والرشق األوسط.
وجرى االفتتاح بحضور ويل عهد أبوظبي 
الشليخ محمد بن زايلد وويل عهلد البحرين 
األمري سلمان بن حمد آل خليفة واألمري خالد 
الفيصلل أملري مكة والشليخ محملد الخالد 
الحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي واملشري 

خليفة حفرت قائد الجيش الوطني الليبي.
وتحلل القاعلدة الجديلدة محلل املدينلة 
العسلكرية التلي تم إنشلاؤها علام 1993، 
بمنطقة الحمام، وتحمل اسلم اللواء محمد 
نجيلب أول رئيس ملرص بعد ثلورة 23 يوليو 

.1952
القاعلدة التلي تقلع يف محافظلة مرىس 
مطلروح شلمال ملرص، أنشلأها الجيلش 
وفق أسلس تعتمد علىل امتلاك منظومات 
التسلليح  مجلال  يف  متقدملة  تكنولوجيلة 

والتدريلب والتأملني اإلداري والفني تجعلها 
الجاهزيلة  مسلتويات  بأرقلى  تحتفلظ 
واالسلتعداد لتنفيلذ أي مهملة تكللف بهلا 
لحمايلة ركائلز األمن القوملي املرصي عىل 

كافة االتجاهات.
وقد تلم دعلم القاعلدة بوحلدات إدارية 
وفنيلة جديدة كملا تمت إعلادة تمركز عدد 
من الوحدات بداخلهلا، بما يعزز من قدرتها 
عىل تأمني املناطق الحيوية، والتي من بينها 

محطة الضبعة النووية وحقول النفط.
وتضلم قاعلدة محمد نجيب العسلكرية 
1155 مبنلى ومنشلأة، كملا قاملت الهيئة 
للقلوات  التابعلة  العسلكرية  الهندسلية 
املسللحة بتطوير وتوسعة الطرق الخارجية 
والداخليلة بالقاعدة بطلول )72 كلم(، منها 
وصلة الطريق السلاحي بطول )11.5 كلم(، 
وطريلق الربقان بطول )12.5 كلم(، ووصلة 
العميلد بطلول )14.6( كللم، والباقي طرق 
داخلل القاعلدة بلغت )18 كلم(، مع إنشلاء 
أربع بوابات رئيسلية وثماني بوابات داخلية 

للوحدات.
واشتملت اإلنشلاءات الجديدة عىل إعادة 

تمركلز فوج لنقل الدبابات يسلع نحو 451 
ناقللة حديثلة لنقلل الدبابلات الثقيللة من 

منطقة العامرية.
ولتحقيلق منظوملة التدريلب القتايل تم 
إنشلاء 72 ميدانلاً متكاماً شلملت مجمعا 
مليادين التدريب التخصلي وميادين رماية 
األسللحة الصغرية، ومجمعاً مليادين الرماية 
التكتيكية اإللكرتونية باستخدام أحدث نظم 
ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة 
وتوسلعة منصلة اإلنلزال البحلري بمنطقة 
الُعميد.وامتلدت اإلنشلاءات الحديثلة داخل 
القاعلدة لتشلمل قاعة للمؤتملرات متعددة 
األغراض تسلع 1600 فرد ملحق بها مرسح 
مجهز بأحلدث التقنيات ومركلز للمباريات 
الحربيلة، ومعامل للغات والحواسلب اآللية 
ومتحف للرئيس الراحل محمد نجيب، كذلك 

إنشاء مسجد يسع ألكثر من 2000 مصل.
وتضم القاعدة قرية رياضية تضم صالة 
رياضيلة مغطلاة وملعب كرة قلدم أوليمبيا 
وناديا للضباط وآخر لضباط الصف مجهزين 
بحمام سباحة و6 ماعب مفتوحة وماعب 

لكرة السلة والطائرة واليد.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكلد أمري قطر الشليخ تميم بن حملد آل ثاني 
اسلتعداد بلاده للحلوار ملع اللدول الخليجيلة 
ة )السلعودية، واإلملارات، والبحريلن(،  املحلارصرِ

مشرتطاً »عدم التدخل وفرض اإلماءات«.
وقال الشليخ تميلم يف أول خطاب لله منذ بدء 
األزمة الخليجية، »ال يمكننا التحاور حول السيادة 
وحريلة التعبري«، معرباً عن أملله يف حل الخافات 
عرب الحوار والتفاوض؛ »فقد أساء أسلوب الحصار 

لدول مجلس التعاون وصورتها أمام العالم«.
وشلدد عىل دعم باده وحرصها عىل »مكافحة 
اإلرهاب با هوادة، ودون حلول وسلط«، مضيفاً: 
إن »قطر تكافح اإلرهاب؛ ألنها تعترب االعتداء عىل 
املدنيلني لغايات سياسلية جريمة بشلعة، ونحن 

نختلف مع البعض بشأن مصادر اإلرهاب«.
وأضلاف أملري قطلر أن الحياة يف قطر تسلري 
بشلكل طبيعي منلذ بداية األزملة الخليجية، التي 
بلدأت يف 5 حزيران املايض، لكنه لم يقلل يف خطابه 

»من حجم األلم واملعاناة الذي سببه الحصار«.
وأشلاد الشيخ تميم باملستوى األخاقي الرفيع 
التحريلض  القطلري يف مقابلل حمللة  للشلعب 
والحصار. وقال »تعرفون جميعاً أننا لم نرّد باملثل، 
وأتحنلا ملواطني الدول األخرى قرار البقاء بقطر«، 
مشلرياً إىل أن األزملة »سلاعدت علىل تشلخيص 

النواقص والعثرات أمام تحديد شخصيتنا«.
وتابلع »نتحدث بعقانية لتقييلم املرحلة التي 
نملر بها وتخطيط املسلتقبل الواعد )..( الشلعب 
القطري وقف تلقائياً وبشلكل عفلوي دفاعاً عن 
سليادة وطنه واستقاله، وقد أصبح كل من يقيم 

عىل هلذه األرض ناطقاً باسلم قطر«.وقال أيضاً 
إن »القطريلني تميزوا بالجملع بني صابة املوقف 
والشهامة، وأذهلوا العالم بحفاظهم عىل املستوى 
الراقلي يف التعاملل ملع األزملة، علىل الرغلم من 
تعرّضهم لتحريض غري مسبوق يف النربة واملساس 
باملحرمات والحصار، وهلذا يمثل امتحاناً أخاقياً 
حقيقياً، وقد حقق املجتمع القطري نجاحاً باهراً 
فيله«.وزاد تميلم بالقلول إن قطر أثبتلت مراعاة 
األصلول واملبادئ واألعلراف »حتى يف زمن الخاف 
والرصاع«، مشلرياً إىل أن الكثري من الدول ال تفّضل 
املصلحة اآلنّيلة عىل املبدأ واملصلحلة بعيدة املدى، 
وقال أيضاً: »بعض األشّقاء )لم يسمهم( اعتقدوا 
أنهم يعيشلون وحدهم، وأن املال يمكنه رشاء كل 
يشء«.ولفلت إىل أن املرحلة الراهنلة التي تمر بها 
قطر حالياً »بالغة األهمية« من حيث الفرص التي 
أتاحتها، معترباً أن أهداف باده واقعية، وتقوم عىل 
استمرار الروح التي أظهرها القطريون يف التعامل 
مع األزمة وتوابعها، وقال: »نحن بحاجة لاجتهاد 

واإلبلداع والتفكري املسلتقل واملبلادرات البناءة«.
وشلدد تميم عىل أن الحكوملة القطرية منذ بداية 
األزملة سلارت وفق توجيهلات للقيلام باالنفتاح 
االقتصادي وإزالة العوائق أمام االسلتثمار، مؤكداً 
أنله »ال بد ملن االسلتثمار يف التنمية، ال سليما يف 
البرشيلة منها«.وثّملن اللدور األمريكي املُسلاند 
للوساطة الكويتية الرامية إىل حل األزمة الخليجية 
بلني دول مجلس التعلاون، وقلال إن »قطر تثّمن 
عالياً جهود أمري الكويلت، صباح الجابر الصباح، 
وتدعمها منذ البداية«.كما أشاد تميم بالدور املهم 
اللذي أدتله تركيا يف مسلاندة قطر عىل ملدار أيام 
األزمة، معربلًا عن تقديره للمواقلف البناءة التي 
أظهرتها كل من أملانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، 

يف محاولة حل األزمة بني األطراف الخليجيني.
وللم يغفلل تميلم يف كلمتله علن التعليق عىل 
األحلداث التلي تشلهدها مدينلة القلدس املحتلة 
واألقىص، وقال: إن »قطر تسلتنكر إغاق املسلجد 
األقلىص أوىل القبلتني وثاللث الحرمني«، معرّباً عن 
التضامن مع »الشلعب الفلسلطيني الشلقيق، ال 
سليما يف مدينة القدس«.وهلذا الخطاب هو األول 
ملن نوعله منذ بدء األزملة الخليجيلة، يف 5 يونيو 
امللايض، حلني قطعت كل ملن السلعودية ومرص 
واإلملارات والبحريلن عاقاتها ملع قطر؛ بدعوى 
»دعمها لإلرهلاب«، وهو ما نفته الدوحة، معتربة 
أنها تواجه »حمللة افرتاءات وأكاذيب«.ويف الل 22 
من الشلهر ذاته، قّدمت اللدول األربع إىل قطر عرب 
الكويت قائمة تضم 13 مطلباً إلعادة العاقات مع 
الدوحة، من بينها إغلاق قناة »الجزيرة«، يف حني 
اعتربتهلا الدوحلة »ليسلت واقعيلة، وال متوازنة، 

وغري منطقية، وغري قابلة للتنفيذ«.
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محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

  اىل/ الس�يد فوزي حم�ود الكبييس/محافظ 
دياىل /
سابقا

م/ حضور
 بناء عىل ما جاء باالمر االداري املرقم19479يف 
2016/11/3 /وملحق�ه االم�ر االدارياملرقم 
6985يف 2017/4/16 والصادرين من قس�م 
الش�ؤون القانونية واملتضمن تش�كيل  لجنه 

تحقيقيةوبالنظر ملجهولية محل اقامتك
اقت�ى حضورك  اىل ديوان املحافظة/ قس�م 
الشؤون القانونية  خالل سبعة ايام من اليوم 
التايل  لنرش االعالن يف الصحف   وسيتم  اتخاذ 
كاف�ة االج�راءات القانونية بحقك�م يف حالة 

عدم الحضور0
محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

اعالن 
اىل الرشيك /زهرة عواد خشان

اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
/الكائ�ن يف الع�الوي وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ة ع�ىل قيام الرشيك الس�يد  حس�ام 
ري�اض كاظ�م( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
رق�م القطع�ة 71987 س�بع الب�ور لغ�رض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ العراق 
وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 
صندوق االسكان العراقي 

جمهوريه العراق
وزارة العدل

مديريه التسجيل العقاري العامه 
دائره التسجيل العقاري يف الرطبه 
اعالن/ طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائره بتاريخ 
13 / 9 / 2013 لتس�جيل س�هما م�ن اص�ل 
العق�ار تسلس�ل )        ( محل�ه )      ( باس�م 
) كاظم منص�ور (  مجددا ياعتب�ار حائزا له 
بصفه املالك للم�ده القانونيه ولغرض تثبيت 
امللكيه املذكوره تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نه 
1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطل�ب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حق�وق مميته عىل 
هذا العقار تقدي�م ما لديه من بينات اىل هذه 
الدائ�ره خالل م�ده ثالثني يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعه العارشه صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�ده ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
مهند شاكر
مدير تسجيل العقاري يف الرطبه

اعالن 
اىل الرشيك / عيل محمد عبد االمري 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي – س�بع 
البور لغرض اس�تخراج اجازة البناء للقطعة 

املرقمة 1 / 3481 .
الرشيك 
افراح عبد الخالق لفتة 

تنويه 
نرش يف العدد 1483 يف 20 / 7 / 2017 يف اعالن 
محكمة بداءة الكاظمية كلمة بحوزتكم خطأ 

والصحيح هو بمورثكم لذا اقتى التنويه .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1683 /2017  

إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت حص�ه املدين يف 
العقار املرق�م 3/ 799م38 الخاجية والبالغة 
2680س�هم من اصل س�هامه البالغة 6720 
سهم مايعادل 600م2 الواقع يف الكوت العائد 
للمدي�ن حازم محم�د زرزور  املحج�وز لقاء 
طلب الدائن غفران فاضل هوري البالغ ستون 
مليون دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدءا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / حصة املدي�ن يف العقار 
والبالغ�ة  الخاجي�ة  799/3م38  املرق�م 
2680س�هم من اصل س�هامه البالغه 6720 

سهم مايعادل 600م2 
2- جنسة ونوعه / ملك رصف بستان محاذي 

لنهر دجله مجاور للشارع العام   
3- مشتمالته / اليوجد   

4- مساحته / 11دونم و20 أولك  
5- القيم�ة املق�درة / مائة واربع�ة واربعون 
ملي�ون دينار اي مايع�ادل 600م2 من حصه 

املدين 
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

محكمة جنح البرصة
العدد:57/ج2017/2
التاريخ: 2017/7/19

اعالن 
اىل املتهم الهارب / معتوق عبدالزهرة معتوق

حي�ث تبني إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان، 
وكونك مطلوب امام هذه املحكمة يف القضية 
الجزائية املرقمة 57/ج2017/2 وفق احكام 
املادة )457 من قانون العقوبات( فقد اقتى 
تبلغك بصحيفتني محليت�ني وبالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املحاكم�ة املوافق 
2017/8/23 لتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة 
اليك وبخالفه س�وف تج�ري محاكمتك غيابا 

وفقاً للقانون.
القايض/آيات عباس لفته

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة 158 / 2017 

مذكرة االخبار بالتنفيذ 
لالموال املنقولة 

اىل املدين / املدير املفوض لرشكة فواكه النيل 
للتج�ارة العامة والتجهيز الغذائي املحدودة / 

اضافة لوظيفته 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من كت�اب مركز 
رشطة الس�عدون بالع�دد 7956 يف 31 / 5 / 
2017 واملؤي�د عليه من املجل�س املحيل لحي 
ابو نؤاس انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا الح�كام املادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا نخربكم بانه 
تقرر حجز االموال املنقولة رشكة فواكه النيل 
للتجارة العام�ة والتجهيز الغذائ�ي املحدودة 
لق�اء طلب الدائن عالء ش�ون حس�ني البالغ 
امريك�ي فيج�ب  االف دوالر  5000 خمس�ة 
عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة ثالثة ايام 
م�ن اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار 
واال فأن االموال املحجوزة بموجب هذا القرار 
ستباع وفقا  للقانون وذلك استنادا للمادة 69 

من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 
شذى هاشم عبد الحميد 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2089 / ب / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / مصطفى صباح عبد الرضا 
/ مجهول محل اقامته حاليا 

اقام املدعي ) ش�وان مصطفى سعيد ( املدير 
املف�وض لرشكة دلت�ا لخدم�ات االتصاالت / 
اضافة لوظيفته  الدع�وى املرقمة اعاله لدى 
ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها الزام�ك بتادية 
مبل�غ اثن�ا ع�رش ملي�ون وخمس�مائة ال�ف 
دينار عن اس�تالم بضاعة من الرشكة املدعية 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة يوم 27 / 7 / 2017 
الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عن�ك قانونا س�تجري بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 
محمد عيل محمود نديم 

اعالن تبليغ 
اىل الرشيك الثاني معي يف سند القطعة املرقمة 
3 / 88050 ح�ي املي�الد البالغ�ة مس�احتها 
200 م املواطن احمد قاس�م عاشور . اقتى 
حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف االرشف 
واقرارك بكونك رشي�ك معي يف القطعة اعاله 
ولغ�رض الحصول عىل اج�ازة البناء للقطعة 
املذكورة وملجهولية محل اقامتك قررنا تبليغك 

يف الجريدة الرسمية .
املواطن / رشيكك يف السند 
حيدر كامل عبد الحسني

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 106 / ش / 2017 
م / تبليغ 

ق�ررت هذه املحكم�ة تبلي�غ املدعى عليه 
) ع�ايص محمود س�باح ( بالحضور امام 
هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة 106 / ش 
/ 2017 واملقام�ة من قب�ل زوجته املدعية 
) حن�ني زاح�م مجه�د ( بموع�د املرافعة 
املص�ادف ي�وم 26 / 7 / 2017 املتضمنة 
دعوى تصديق زواج خارجي واثبات نسب 
وملجهولي�ة محل اقامته ق�رر نرش التبليغ 
باالط�الع  للتفض�ل  بجريدت�ني محليت�ني 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير 
القايض 
حردان خليفة جاسم 

اعالن تبليغ 
اىل الرشيك / فله خضري عباس 

اقتى  حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف واق�رارك بكون�ك رشيك�ه مع�ي 
يف الس�ند الص�ادر من التس�جيل العقاري 
يف النج�ف والخ�اص بالقطع�ة املرقمة 3 
/ 21964 مقاطع�ة 4 / جزي�رة النج�ف 
البالغ�ة مس�احتها 250 م2 وذل�ك لغرض 
الحص�ول عىل اج�ازة بن�اء للقطعة اعاله 
وتحوي�ل ملكيته�ا اىل رشي�كك يف القطعة 
املواط�ن عالء عبد الرس�ول صالح واكمال 
جمي�ع االجراءات املتعلق�ة بها وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك قررن�ا تبليغ�ك يف الجريدة 

الرسمية .

اعالن 
تعلن عمادة الكلية التقنية االدارية / كوفة 
اح�د تش�كيالت جامع�ة الفرات االوس�ط 
التقني�ة عن اج�راء مزايدة علني�ة لتاجري 
املواق�ع املدرج�ة ادن�اه وذل�ك ي�وم االحد 
املواف�ق 14 / 8 / 2017 يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا ويف موقع عم�ادة الكلية 
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة مراجعة 
مس�ؤول القانونية يف كليتن�ا لالطالع عىل 
ال�رشوط والتفاصيل موقعي�ا وابتداءا من 
الي�وم الت�ايل لنرش االع�الن ولح�ني اجراء 
املزاي�دة مس�تصحبني معه�م التامين�ات 
القانوني�ة البالغة 20 % من القيمة املقدرة 
وب�راءة ذمة م�ن دائرة الرضيب�ة تتضمن 
عدم املمانع�ة يف الدخول باملزايدات اضافة 
لبطاق�ة الس�كن وهوي�ة االح�وال املدنية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش 
القانونية  االع�الن والخدم�ة واملصاري�ف 

االخرى .
املواقع املراد تأجريها 
1 – كافرتيا املوظفني 

2 – كافرتيا الطلبة 
3 – التصوير الفوتوغراف .

أ . د فاضل عبد العباس العابدي 
العميد وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد 1511 / 2015 

م / تنويه 
اش�ارة اىل عددك�م املرق�م 1482 يف 19 / 7 / 
2017 ن�ود اعالمكم ان ق�د ورد نقص االعالن 
اس�م املدين لم يذك�ر يف االعالن املدير املفوض 
لرشكة الريادة اس�عد هاشم حسني / اضافة 
لوظيفته راجني التنويه عن الخطأ الحاصل يف 

عددكم القادم  ... مع التقدير 
املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

تنويه 
نرش يف جريدة املستقبل العراقي ليوم الخميس 
20 / 7 / 2017 يف العدد 1483اعالن رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف واس�ط / محكمة االحوال 
الش�خصية يف الصويرة – ذكر يف العدد 2670 
/ ش / 2017 خط�أ والصحي�ح هو 2678 / 

ش / 2017 لذا اقتى التنويه .

تنويه
سقوا س�هوا يف اعالن مديريه بلديات ميسان 
املرقم 234 يف 21 / 6 / 2017 ان عدد االمالك 

هو ) 35( وليس )14( لذا اقتى التنويه 
البي�ع  لجن�ه   / ميس�ان  بلدي�ات  مديري�ه 
واإليجار

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 14994/ش/2017

اعالن
اىل/املطلوب حجة االذن بالسفر ضده/وسام 

عبد املحسن عبد الواحد
بناءا عىل طلب حجة االذن بالس�فر املقدم اىل 
ه�ذه املحكمة م�ن قبل طالب�ة الحجة وفاق 
عب�د املهدي حس�ني بخص�وص منحها االذن 
بالس�فر مع ابنته�ا القارصة ود وس�ام عبد 
املحس�ن عب�د الواح�د ولكون�ك وال�د الطفلة 
الق�ارصة املذك�ورة اع�اله وملجهولي�ة محل 
اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة وخالل 
ثالث�ة ايام من التاريخ التايل لنرش هذا االعالن 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تس�تكمل املحكم�ة اجراءاتها 

بحقك غيابيا .
القايض/ مرتى سليم خصاف

محكمة االحوال الشخصية يف الفجر
العدد: 146/ش/2017

اعالن
اىل/املدعى عليه/ عامر طه حسن

اقام املدعي سجاد عامر طه الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم بزيادة 
النفق�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ فقد تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف يوم 2017/7/27 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجرى املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون.
القايض/ مازن عاكول خضري

محكمة االحوال الشخصية يف الفجر
العدد: 147/ش/2017

اعالن
اىل/املدعى عليه/ عامر طه حسن

اقام�ت املدعي�ة أم�واج عام�ر ط�ه الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها 
الحكم بزيادة النفقة وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ فقد تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف ي�وم 2017/7/27 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض/ مازن عاكول خضري

دائرة التسجيل العقاري يف الفجر 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/7/16 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 
1167 محل�ة /حس�ن علوان باس�م/ محمد 
كاظ�م عبادي  مج�ددا باعتباره�ا حائزه له 
بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق إحكام  
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
قررن�ا إعالن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم ما لدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا اإلعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك إلثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض .
مالحظ التسجيل العقاري /الفجر
عيل عدنان ناهي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2342/ب2017/2
التاريخ 2017/7/20

اىل املدعى عليه )سالم محمد عيل حمد(
اق�ام عليك املدع�ي )رياض حات�م صاحب (

الدع�وى البدائية املرقم�ة 2342/ب2017/2 
وال�ذي يطلب فيه�ا )الحكم بالزام�ه بتاديته 
للمدع�ي اعاله مبلغ�ا مق�داره) 497500 ( 
عن اتع�اب محاماة املدعي اع�اله يف الدعوى 
املرقمة 1682/ب2015/4( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الغدير /1 املدعو عيل عبد 
الحس�ني الدعمي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني يوميت�ني بموعد  
املرافعة املصادف يف ي�وم 2017/7/30 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني 
االش�رتاك باملزاي�دة مراجع�ة املديرية اع�اله خالل 30 يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن 

واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

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

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة.

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8- عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9-يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

10-عىل املستاجر التشييد حسب املواصفات املعدة من قبل البلدية وفق مخطط موحد
11-توفري جهاز فحص املتفجرات

12-توفري سجل يثبت فيه مواصفات السيارات الداخلة والخارجة من البارك
13-توفري جميع رشوط االمنية من حاسبة الدخال معلومات السيارات ومراة كشف العجالت ورشوط السالمة العامة 

14-عىل املزايد جلب موافقة امنية ملزاولة املهنة
15-يقوم املس�تاجر بنصب كامريات مراقبة للعقارات املؤجرة وبخالف ذلك يتم فس�خ العقد مع املس�تاجر وتحميله كافة التبعات ضامنة )عقار(يحجز لصالح 

البلدية
16-املستاجر بتهيئة االرض وفرشها بطبقة من الحصة الخابط وسياج )PRC( وعدم اقامة اي مشيدات ثابتة

وزارة املالية
رشكة التامني الوطنية

رشكة عامة 
مركز الرشكة /قسم االستثامر

اعالن
تعل�ن رشكة التامني الوطني�ة /رشكة عامة عن 
اج�راء مزاي�دة علنية لتاج�ري املاجور املس�تغل 
كمبطعة قديمة لخزن قط�ع غيار  املطابع ببدل 
ايجار سنوي -/4200000 وبمساحة )374م2( 
والكائن يف بناية الرشكة املرقمة 10/17 بتاويني 
بغداد السعدون –خلف سينما النرص وملدة تأجري 

سنتني
فعىل الراغب�ني بالتاجري مراجع�ة مركز الرشكة 
االس�تثمار  /قس�م  الخالن�ي  ببغداد/س�احة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
40% م�ن القيم�ة املق�درة  واالش�رتاك باملزاي�دة 
التي س�تجري يف الساعة العارشة من صباح يوم 
الثالثني تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون اليوم 
يلي�ه موعدا للمزاي�دة واليس�مح للمزايد بدخول 
املزايدة مالم يتم ابراز كتاب التحاس�ب الرضيبي 
وجلب صور مصورة من املستمس�كات الرسمية 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف 

االخرى
املدير العام

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعالن
العدد/104

التاريخ 2017/7/20

غرض االستعمالالمساحةمبلغ االيجارالموقع اسم العقارت

على امتداد شارع ابن النفيس/مقابل كشك1
تجاري2×3م10000002 مليون دينار العمارات السكنية

بارك  رقم )8و9و10و11و12و13( على جزء من 2
القطعة المرقمة 1421/7 م6 ابو محار و 185/7م6

الواقع على الطريق العام –طريق سماوة 
ناصرية مقابل معارض السيارات

1500000 مليون وخمسمائة 
الف دينار لكل بارك

1600م2 لكل بارك 
ماعدا بارك رقم 8 
مساحته 2000م2

بارك لوقوف 
السيارات

بارك على جزء من القطعة المرقمة 401/56م19 ام 3
العصافير

حي الزهراء بالقرب من اعدادية 
15 اولك و 5000000 خمسة ماليين دينار الصناعة

75.32م2
بارك لوقوف 

السيارات

بارك على جزء من القطعة المرقمة 1317/56 م19 4
ام العصافير

حي الزهراء قرب مركز شرطة االمام 
بارك لوقوف 40×50م40000002 اربعة ماليين دينارموسى الكاظم )ع(

السيارات

99110000 تسعة وتسعون مجاور دائرة حفر االبارعلوة االسماك على القطعة المرقمة 19/1م6 ابو محار5
علوة لبيع السمك1800م2مليون ومائة وعشرة الف دينار

على امتداد شارع ابن النفيس/مقابل كشك6
تجاري2×3م10000002 مليون دينارالعمارات السكنية

على امتداد شارع ابن النفيس/مقابل كشك7
تجاري2×3م10000002 مليون دينارالعمارات السكنية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

تلقى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
أمس السبت، دعوة من السفري الروماني 
لدى العراق إياكوب ب�رادا، لزيارة بالده 
يف إطار بحث آفاق التعاون املس�تقبيل يف 

قطاع النقل بني البلدين.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أن�ه »جرى خالل 
اللقاء بح�ث العالق�ات الثنائية وس�بل 
فت�ح اف�اق جدي�دة للتعاون بم�ا يخدم 
مصلح�ة البلدين الصديق�ني يف مجاالت 

قطاع النقل«.
واع�رب الحمامي خالل اللقاء عن »فتح 
الباب ام�ام ال�ركات الرومانية للعمل 
يف الع�راق الذي يعد الي�وم فرصة جاذبة 
لجميع ال�ركات العاملي�ة والتي يمكن 
ان يك�ون لها حضورا واس�عا يف القطاع 
البح�ري أو الربي او الجوي من خرباتها 
وامكاناتها س�يما مل�ف القطاع الجوي 
والش�حن الج�وي يف الخط�وط الجوية 
العراقي�ة من خ�الل االس�تفادة منها يف 
عملية التطوير والتأهيل وكذلك مناقشة 
فت�ح خط جوي بني البلدين ليس�اهم يف 
عملي�ة التواصل لخدم�ة مجاالت عديدة 

بني بغداد وبوخارست«.
من جانبه حمل الس�فري الروماني دعوة 
رسمية لوزير النقل لزيارة بوخارست يف 

اطار تعزيز العالقات بني البلدين. 
واك�د برادا س�عي ب�الده »لتعزي�ز ذلك 
التعاون مع وزارة النقل العراقية والذي 
يخ�دم مصال�ح البلدي�ن عرب مش�اريع 
وزارة النق�ل والت�ي س�تكون للركات 

الرومانية دورا بارزا للمساهمة فيها«.
من جانب آخ�ر، تفقد وزير النقل صالة 
كرب�الء يف مط�ار بغ�داد ال�دويل لالطالع 
عن طبيع�ة االس�تعدادات والتحضريات 

الستقبال موسم الحج لهذا العام. 
وبعده�ا تفقد مبنى الخط�وط الجوية، 
وأج�رى جول�ة ميداني�ة اطل�ع خاللها 
عىل عمل اقس�ام وش�عب الركة التي 

تقع عليها عدة مه�ام وادوار يف مختلف 
املواسم من اجل تهيئة كافة املسلتزمات 
االساسية يف استقبال الزائرين والحجاج 

عىل متن طائراتها«.

وق�ال الحمام�ي ان »موس�م الحج هذا 
الع�ام س�يكون مختلف�ا ع�ن األع�وام 
السابقة بعد اضافة صالة كربالء للعمل 
والت�ي اصبحت مختصة لهكذا مواس�م 

وزيارات سيما موسم الحج. 
واض�اف ان »املهم�ة الت�ي س�تقع عىل 
العامل�ني يف الخطوط الجوي�ة العراقية 
تس�خري جميع امكاناته�م الالزمة امام 

الحج�اج العراقية من خ�الل العمل عىل 
تقدي�م افض�ل الخدم�ات له�م وتهيئة 
الج�داول ومواقيت الطائ�رات باالضافة 
اىل تس�هيالت تنقله�م وخدمته�م داخل 
تل�ك الصالة« . م�ن جهة اخرى س�جل 
مطار بغداد الدويل زيادة يف عدد الرحالت 
الجوية واملس�افرين خ�الل الربع الثاني 
م�ن ع�ام 2017 مقارن�ة بالرب�ع االول 
من هذا العام . فقد بلغ عدد املس�افرين 
)816975( تم نقلهم عىل متن )7348( 
رحلة جوية خالل االشهر الثالثة املاضية 
)نيس�ان،ايار،حزيران(، حي�ث بلغ عدد 
املسافرين القادمني )395130( عىل متن 
)3690( رحل�ة واملس�افرين املغادري�ن 

)421845( عىل متن )3690( رحلة.
ويذكر إن عدد املسافرين للربع االول من 
هذا العام كان قد بلغ )752913( مسافر 
تم نقلهم عىل متن )6792( رحلة جوية 
. فيما س�جل مطار الب�رة الدويل نقل 
)195680( ع�ىل مت�ن )2384( رحل�ة 
جوي�ة ، اما مطار النجف االرشف الدويل 
فقد بلغ عدد املس�افرين )789612( تم 

نقلهم عىل متن )6124(رحلة جوية .
وأكد مدير ع�ام الطريان املدني حس�ني 
محس�ن كاظ�م ان ه�ذه الزي�ادة التي 
تشهدها املطارات املدنية العراقية جاءت 
بعد االنجازات التي حققتها وزارة النقل 
وسلطة الطريان املدني واملتابعة امليدانية 
لوزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
وتأكي�ده بفت�ح آفاق التع�اون مع دول 
تطوي�ر  يخ�دم  بم�ا  املختلف�ة  العال�م 
ومواكب�ة التكنولوجيا الحديثة يف مجال 

النقل الجوي .

وزير النقل يزور بوخارست لفتح خط طريان مع العراق
تفقد صالة كربالء ومبنى اخلطوط اجلوية استعدادًا ملوسم احلج
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املركزي يشكل جلنة
لفتح عالقات مع املصارف 

العربية واألجنبية

حمافظ البرصة يبحث مع احتاد املقاولني العراقيني آلية سداد مستحقاهتم

النفط تدشن البئر الثالث يف البرصة وتدعو الرشكات العاملية لتطوير »10« حقول حدودية

البلديات تبارش بتنفيذ محلة خدمية كربى إلزالة التجاوزات يف حمافظة كربالء املقدسة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن البنك املركزي العراقي، عن تش�كيل 
املص�ارف  م�ع  عالق�ات  لفت�ح  لجن�ة 
العربي�ة واألجنبي�ة، فيما أك�د أن العراق 
يف  وتحدي�دا  الدولي�ة  باملعاي�ري  ملت�زم 
مج�االت مكافحة غس�ل االم�وال وادارة 
املخاط�ر والتأم�ني واملحاس�بة الدولي�ة.

وقال�ت الرابطة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراتقي«، إنها >نظمت جلس�ة حوارية 
بحضور ممثل البنك املركزي مازن صباح 
وممث�ل اتح�اد املص�ارف العربي�ة خولة 
االس�دي وعضو لجنة االقتص�اد النيابية 
مهدي الحاف�ظ ومدراء املصارف الخاصة 
والحكومي�ة ورؤس�اء ف�روع املص�ارف 
العربي�ة واالجنبية العامل�ة يف العراق مع 
الوزي�ر املف�وض للش�ؤون االقتصادي�ة 
بالس�فارة االمريكية الري ميموت وممثل 
الخزانة االمريكية يف العراق”.ونقل البيان 
عن مدير عام االس�تثمارات يف البنك مازن 
صباح قوله، إن >الع�راق ملتزم باملعايري 
الدولي�ة وتحدي�دا يف مج�االت مكافح�ة 
غس�ل االم�وال وادارة املخاط�ر والتأمني 
الدولي�ة وان هن�اك تش�ديد  واملحاس�بة 
م�ن البن�ك املرك�زي ع�ىل رضورة التزام 
املصارف العامل�ة يف العراق بهذه املعايري 
خصوصا بع�د اصدار تصنيف املصارف<.

وأض�اف صباح، أن >توج�ه العراق خالل 
املرحلة الحالية فتح عالقات مع املصارف 
االجنبي�ة والعربية وبدأنا بتش�كيل لجنة 
بهذا االمر<.من جه�ة أخرى، قالت ممثل 
اتحاد املص�ارف العربي�ة، رئيس مرف 
الرافدي�ن، خول�ة االس�دي، إن >صني�ف 
العراق الجديد يقع يف منطقة املتابعة بعد 
خروج�ه من املنطقة الرمادية<، مش�رية 
إىل أن >الع�راق تقدم بش�كل كبري جدا يف 
مكافحة غس�ل االموال<.وأكدت األسدي، 
أن >التقاري�ر املالي�ة العربي�ة تش�ري إىل 
حصول العراق عىل تصنيف متقدم عربيا، 
ونعم�ل عىل تطوير العالق�ة مع املصارف 

املراسلة االجنبية.

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ البرة ماجد النراوي 
العراقيني.واف�اد  املقاول�ني  اتح�اد  وف�د 
بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »محاف�ظ البرة بحث مع 
ممثيل املقاولني آلية س�داد مس�تحقاتهم 
االتف�اق  وج�رى   ، االمان�ات  الس�يما 
والتنس�يق ان يذهب وفد يمثلهم للحكومة 
االتحادي�ة لحل ه�ذه املش�كلة العالقة« . 
بدوره اش�اد وفد اتح�اد املقاولني بجهود 
يف  الخدم�ات  بتقدي�م  الب�رة  محاف�ظ 
وكذل�ك   ، املحافظ�ة  مناط�ق  مختل�ف 
الحثيث�ة  جه�وده ومس�اعيه ومتابعت�ه 
الس�تحصال مس�تحقاتهم« .  من جانبه، 
رد ديوان محافظة البرة عىل تريحات 
عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة صب�اح 
التميم�ي والتي اش�ارت في�ه اىل ان ظلما 
وحيفا كبريي�ن لحق باملقاول�ني العاملني 
دي�وان  قب�ل  م�ن  الب�رة  محافظ�ة  يف 

املحافظ�ة لعدم اس�تالمهم مس�تحقاتهم 
املالي�ة« . وذك�ر املتحدث باس�م املحافظ 
عم�اد العيدان�ي يف تريح اطلع�ت عليه 
»املس�تقبل العراقي«، ان » االوراق املقدمة 
من قب�ل املقاولني والركات والتي تخص 
مش�اريعهم املنفذة يف املحافظة هي اوراق 
م�زورة وت�م اتخ�اذ االج�راءات القانونية 
بحقه�ا«. واضاف إن »ع�دد من الركات 

العامل�ة يف الب�رة قدم�ت تظلم�ات اىل 
دي�وان املحافظ�ة ح�ول تنفيذه�م اعمال 
صيان�ة متفرقة مرفق�ة بأوليات مصورة 
مطالب�ني ب�رف اس�تحقاقاتهم املالية« 
، مش�ريا اىل ان » دي�وان املحافظ�ة وبع�د 
التأكد من عدم وجود تلك االوليات يف اروقه 
قسم الهندس�ة التابع للديوان، قام االخري 
وعىل الفور بتش�كيل لجنة تحقيقية تبني 

من خاللها ان جمي�ع االوراق املقدمة هي 
اوراق م�زورة وبالت�ايل ت�م رد التظلم�ات 
الت�ي تقدمت بها الركات كونها التس�ند 
اىل اس�اس قانوني«.وب�ني العيدان�ي ان » 
دي�وان محافظ�ة البرة ق�ام بعد ظهور 
نتائج التحقيق برف�ع دعوى قضائية ضد 
الركات التي قدمت االوراق املزورة والتي 
لي�س لها صادر رس�مي مثبت يف القس�م 
املعن�ي، مش�ريا اىل ان عىل ال�ركات التي 
قدم�ت تظلما ووج�دت ان نتائج التحقيق 
الحكومي ال تتناس�ب مع مطالبها اللجوء 
اىل القض�اء«. وتابع ان » جميع االقس�ام 
املعنية يف ديوان املحافظة عىل اتم االستعداد 
لإلجاب�ة عىل اي تس�اؤالت واستفس�ارات 
ت�ود عضو لجنة الخدم�ات النيابية صباح 
التميم�ي توجيهها له وبالكتب الرس�مية 
واألدل�ة« ، مش�ريا اىل ان » اعضاء مجلس 
النواب دائم�ا ما يج�دون االجابة من قبل 
مكتب املحافظ عىل جميع املخاطبات التي 

تطرح من قبلهم وبكل شفافية.

املنافذ احلدودية : ضبط مسافر اجنبي يف منفذ زرباطية احلدودي 
بحوزته خمدرات

   بغداد / المستقبل العراقي

س�امي  املهن�دس  الل�واء  اعل�ن 
املناف�ذ  ع�ام  مدي�ر  الس�وداني 

الحدودي�ة يف وزارة الداخلي�ة ع�ن 
ضب�ط مس�افر اجنب�ي يف منف�ذ 
بحوزت�ه  الح�دودي  زرباطي�ة 
بجه�از  كش�فها  بع�د  مخ�درات 

كش�ف املخ�درات االي�ون س�كان 
وهذا الفضل يعود اىل تفعيل شعبة 
البح�ث والتحري وت�م احالتها اىل 

القضاء كدعوى كمركية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط عن إنجاز وتدش�ني الب�ر الثالث 
يف حق�ل الس�ندباد الح�دودي بمحافظ�ة البرة.وأكد 
وزي�ر النفط جب�ار عيل اللعيب�ي اثناء حض�وره حفل 
التدشني بحسب بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة منه »حرص الوزارة عىل تطوير جميع الحقول 
الحدودي�ة واالس�تثمار األمث�ل لها«.وأض�اف اللعيبي، 
ان »ال�وزارة وضعت خطة لتطوير هذه الحقول س�واء 
بالجه�د الوطن�ي او عن طري�ق التعاق�د والتعاون مع 
الركات العاملية، مش�يدا بالجهد الوطني يف املساهمة 
الفاعل�ة يف ذل�ك من قبل رشك�ة نفط الب�رة والحفر 

العراقي�ة وغريها«.وب�ني، ان »الوزارة س�تبارش يف بناء 
املنش�ات الس�طحية للحقل«.م�ن جانبه ق�ال املتحدث 
باس�م ال�وزارة عاصم جه�اد، أن »نتائ�ج الحفر تبر 
بطاقة مكمنية واعدة ستضيف كميات جيدة من الخام 
اىل االنت�اج الوطن�ي« موك�داً »دعوة ال�ركات العاملية 

للمساهمة يف تطوير 10 حقول نفطية حدودية.

   كربالء / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
واالش�غال العامة بتنفي�ذ حملة خدمية كربى 
الرئيس�ة  الش�وارع  م�ن  التج�اوزات  إلزال�ة 
مرك�ز  يف  الوس�طية  والج�زرات  واألرصف�ة 

املرك�ز  املقدس�ة«.وذكر  كرب�الء  محافظ�ة 
االعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مديرية بلدية كربالء املقدس�ة 
اح�دى  العام�ة  البلدي�ات  ملديري�ة  التابع�ة 
تشكيالت الوزارة بارشت بتنفيذ حمالت كربى 
إلزال�ة التج�اوزات للح�د من ظاهرة إنتش�ار 

اشغال األرصفة والشوارع من أصحاب املحال 
والتعليمات«. للضواب�ط  املخالف�ة  التجاري�ة 

واضاف أن »هذه الحمالت تتضمن إزالة جميع 
اللوح�ات اإلعالنية واملواد املرتوكة عىل أرصفة 
الش�وارع وإزالة البس�طات يف الطرق الرئيسة 
, وتش�ديد عىل فرض عقوب�ات رادعة متمثلة 

بجرد العقارات املخالفة الغري مرخصة إلنشاء 
هك�ذا مخالف�ات , فضالً عن ف�رض غرامات 
مالية بحق املخالفني«.يذكر ان »مديرية بلدية 
كربالء املقدس�ة مس�تمرة يف تنفي�ذ حمالتها 
الخدمي�ة يف املحافظة آلظه�ار املدينة باملظهر 

الذي يليق بمكانتها الدينية والتاريخية.

الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع ايران يف جمال 
الصناعات الصغرية واملتوسطة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

 بحث محافظ بغداد عطوان العطواني مع مدير رشكة زالل االستثمارية االيرانية 
)رض�ا فوزي( الية تنفيذ املش�اريع الخدمية يف العاصم�ة بالدفع باالجل ». واكد 
املحافظ بحس�ب مكتبه االعالم�ي ان »املحافظة حريصة ع�ىل فتح طرق وافاق 
جديدة لتنفيذ املش�اريع التي تحتاجها املحافظة بطريق�ة الدفع باالجل واهمها 
مروع مجاري النهروان واكس�اء الحس�ينية واملدائن واملحمودية واليوس�فية 
».واش�ار اىل ان »هذه املش�اريع هي مش�اريع مهيئة وجاهزة للب�ت يف تنفيذها 
بع�د ان تت�م عملي�ة املوافقة عىل الية الدف�ع بطريقة االج�ل او الدفع امليرس من 
قبل الركة«. واضاف  ان »هناك س�تكون جلس�ات ولقاءات اخرى مع الركة 
لدراس�ة تفاصيل تلك املش�اريع التي تحتاجها املحافظة«. من جانبه ابدى مدير 
الركة سعادته بهذا اللقاء موجها الدعوة للمحافظ لزيارة الجمهورية االسالمية 

واالطالع عن قرب عىل املشاريع الخدمية والعمرانية التي نفذتها الركة.

     بغداد / المستقبل العراقي

وقع وزير الصناعة واملعادن محمد شياع السوداني مع وزير التجارة والصناعة 
واملناج�م االيران�ي محمد رضا نعم�ت زاده مذكرة تفاه�م يف املجال الصناعي 
،وذل�ك خالل الزيارة التي قام بها اىل الجمهورية االس�المية االيرانية عىل رأس 
وفد رس�مي ضم عدد من املس�ؤولني يف ال�وزارة واملدراء العام�ني يف رشكاتها 
العام�ة وعدد من الصناعيني وممث�يل رشكات القطاع الخاص واملختلط والتي 
اس�تغرقت ثالثة ايام.وذكر بي�ان لوزارة الصناعة ورد ل�«املس�تقبل العراقي« 
،ان�ه »تنص املذكرة عىل تطوير التعاون ب�ني وزارة الصناعة واملعادن العراقية 
ونظريتها االيرانية يف مجال الصناعات الصغرية واملتوسطة واملدن الصناعية«.

واض�اف البي�ان: »تضمن�ت مذك�رة التفاه�م بنود ع�دة من اهمه�ا ان يعمل 
الطرف�ان ع�ىل تطوير التعاون بني املديري�ة العامة للتنمي�ة الصناعية واتحاد 
الصناع�ات العراقية من جهة وبني مؤسس�ة الصناعات الصغرية واملتوس�طة 
وامل�دن الصناعية التابعة ل�وزارة التجارة والصناعة واملناج�م االيرانية وتبادل 
الوف�ود التجاري�ة والصناعية بني البلدين يف مختلف املش�اريع وتنظيم جوالت 
يف املؤسس�ات وال�ركات الصناعية والتجاري�ة وكذلك التع�اون بني رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن العراقية ورشكة تحدي�ث الصناعات االيرانية التابعة 
لوزارة التجارة والصناعة واملناجم االيرانية العادة بناء وتطوير سلع ومنتجات 
ل�ركات الوزارة والتي س�تحدد الحقا باتفاق الطرفني وفق اليات االس�تثمار 
واملش�اركة وحس�ب القوانني العراقية اضافة اىل انش�اء مراك�ز وتنفيذ ورش 
عمل مش�رتكة لنقل الخ�ربات والتكنولوجيا يف مجال انش�اء امل�دن الصناعية 
والتصامي�م ومجاالت اخرى وغريها« .واش�ار اىل ان »الس�وداني ثمن مواقف 
الحكوم�ة االيرانية الداعمة للعراق يف حربه ضد االرهاب ووقوفها ومس�اندتها 
له«، مؤكدا »رغبة الحكومة العراقية بتعزيز التعاون املش�رتك مع الجارة ايران 
ع�ىل كافة االصع�دة وباالخص يف املج�ال االقتصادي واس�تعدادها لتقديم كل 
التس�هيالت املمكنة لل�ركات االيرانية للعمل يف العراق واملش�اركة يف حمالت 

ومشاريع اعادة البناء واالعمار.

وفد من رشكة توزيع املنتجات النفطية يزور حمافظة النارصية لإلطالع عىل عملية جتهيز الطائرات بالوقود يف مطارها
    بغداد / المستقبل العراقي

زار وف�ٌد م�ن رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة برئاس�ة مدير قس�م تجهيز 
وق�ود الطائ�رات  محافظ�ة النارصية 
وذل�ك لغ�رض اإلطالع ع�ىل واقع عمل 
تجهي�ز منتوج وق�ود الطائرات املدنية 
يف مطار النارصية املدني وذلك حس�ب 

توجيه مدير عام الركة املهندس عيل 
عبد الكريم املوس�وي الذي شدد بدوره 
ع�ىل متابعة تجهيز وق�ود الطائرات يف 

كافة مطارات البالد.
وعقد الوف�د خالل زيارت�ه للمحافظة 
ف�رع  مدي�ر  م�ع  موس�عاً  إجتماع�اً 
املحافظة للمنتجات النفطية وبحضور 
ال�كادر الهن�ديس في�ه وت�م مناقش�ة 

املتطلب�ات الرضوري�ة لغرض إنش�اء 
محط�ة وق�ود متكامل�ة داخ�ل مطار 
النارصي�ة املدني ،كما ت�م  التأكيد عىل 
جملة مواضيع من شأنها تقديم أفضل 
الخدم�ات لس�كان املدين�ة والجه�ات 
الحكومي�ة مما يرتق�ي بالتايل بالواقع 

الخدمي للمحافظة. 
مدي�ر ع�ام رشك�ة التوزي�ع ب�ني إن 

مطار النارصية الذي ت�م إفتتاحه منذ 
ف�رتة قص�رية  ب�ارش بتس�يري رحالته 
خ�الل الف�رتة املاضي�ة ونح�ن بدورنا 
كركة توزيع نواكب حركة تطور تلك 
الرح�الت يف مطار النارصي�ة الداخلية 
منه�ا والخارجي�ة ، مؤك�دا ان وق�ود 
الطائ�رات املجه�ز للرح�الت يضاه�ي 

املنتوج االجنبي.

وتج�در اإلش�ارة اىل إن رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية تمتلك معبئات وقود 
أملاني�ة املنش�أ ت�م إس�تريادها لغرض 
تجهي�ز الطائ�رات بالوق�ود وهي اآلن 
تعمل يف عدد من املطارات ومنها مطار 
بغ�داد ال�دويل ومط�اري الب�رة وذي 
ق�ار عالوًة ع�ىل تجهي�ز كافة رشكات 

الطريان املحلية والعربية والعاملية .

حمافظ بغداد يبحث مع رشكة زالل اإليرانية 
آلية تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العاصمة
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تعل�ن الرشك�ة العامة للس�منت العراقية احد تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ع�ن حاجة معامل 
الس�منت الجنوبية للمناقصة اعاله فعىل الراغبني باملشاركة الحصول عىل الرشوط املطلوبة من مقر 
الرشكة / الدائرة التجارية الواقعة يف الزعفرانية /سعيدة لقاء املبلغ املشار اليه اعاله علما بان موعد 
الغلق س�يكون الس�اعة الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ الغلق اعاله وسيعترب العطاء غري مستويف 

للرشوط مالم يوثق بها ماييل :
1-ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مس�جل داخل العراق او خارجه وان يكون معروف عنوانه 

وهاتفه داخل العراق
2-تقديم تامينات اولية بمبلغ قدره) 15300000 ( دينار فقط خمسة عرش مليون وثلثمائة الف دينار 

بموجب صك مصدق او خطاب ضمان ) يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد( 
3-تقديم عدم ممانعة من الرضيبة لغرض االشرتاك يف املناقصات 

مالحظة :
-حضور املشاركني يف املناقصة لدى فتح العطاءات

-حضور املش�اركني ل�كل املناقصة للمؤتم�ر الذي تعقدة الجه�ة املتعاقدة خالل الي�وم املحدد ضمن 
الرشوط العامة للمناقصة والخاص باالجابة  عن االستفسارات املتعلقة بها

www.icsc-iq.com  ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
الرشكة العامة للسمنت العراقية

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 1563 / 2017 
التاريخ 20 / 7 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حيدر عدنان جبار عكله / التاجي م 24 ابو عظام 
قرب ثانوية املقداد ابن عمر

لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغ�ات القضائية ملركز رشطة 
التاج�ي رق�م 8304 يف 2017/7/19 وتأييد املجلس املحيل لحي ش�مال 
الكاظمي�ة انك مجهول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة 
عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وف�ق القان�ون
اوصاف املحرر  :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري
قرار محكمة بداءة الكاظمية عدد 902 / ب / 2017 يف 13 / 7 / 2017 
املتضمن الزامك بتأدية مبلغاً قدره ) 4,635,000 ( اربعة ماليني وستمائة 

وخمسة وثالثون الف دينار مع الرسم للدائن مقداد لفته حمزه

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 125/ت/2014
التاريخ 2017/7/10

مذكرة االخبار بالتنفيذ 
لالموال غري املنقولة

اىل املدينه : حامدة عبد الزهرة حمزة
عنوانه : مجهولة محل االقامة

ونظرا ملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار مختار منطقتك فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
ونخربك�م بانه تقرر حج�ز االموال غري املنقولة العائ�دة للمدينة حامدة عب�د الزهرة حمزة والتي 
هي عبارة عن س�هام ش�ائعة يف القطع املرقمة 74 ، 75، 212، 215 مقاطعة 55 مالحة الشبانات 
لق�اء طلب الدائ�ن رحيم عيل خفيف البالغ 32793000 اثنان وثالثون مليون وس�بعمائة وثالثون 
وتس�عون الف دينار فيجب عليك�م اداء املبلغ املذكور ادناه خالل مدة ع�رشة ايام من اليوم التايل 
لتاري�خ تبليغك�م بهذا االخبار واال فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون 

وذلك استنادا للمادة 87 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 
تبلغت بهذا االخبار 

االسم /حامدة عبد الزهرة حمزة
التاريخ 2017/7/10

مالحظ�ات القائ�م بالتبلي�غ : ان املدين�ة مجهولة محل االقامة حس�ب اش�عار املخت�ار املرفق يف 
االضبارة 

فقدان
فق�دت هوية موظف بأس�م )اياد نارص مه�ول ( الهوية الوزارية املرقم�ة M 86378557 الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء املديري�ة العامة لنقل الطاقة الكهربائية /الجنوب ش�بكات املثنى فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1680/ب2016/5
التاريخ 2017/7/19

اعالن
اىل املدعى عليه )كمال جواد كاظم(

اق�ام املدعي )عادل عب�د اللطيف عوض ( 
الدعوى البدائية املرقمة 1680/ب2016/5 
والذي يطلب فيها )ازالة املنشات وتسليمه 
العرص�ة املرقم�ة 3/74438 ح�ي النرص 
خاليا  من الش�واغل ( ولثب�وت  مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار  حي الجهاد املدعو عباس 
زغ�ري كري�م الجليح�اوي  علي�ه ق�ررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
او  حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2017/7/31
ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1030/ب20176/5
التاريخ 2017/7/20

اعالن
اىل املدعى عليه )فخري محمد يعقوب (

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2017/7/9 بتاري�خ  1030/ب2017/5 
واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك م�ع املدع�ى 
عليها الثاني�ة عريدة كريم عب�ود بابطال 
قيدي التس�جيل العق�اري االول ذي العدد 
182 نيس�ان 1984 مجل�د 264 واملثب�ت 
فيه تسجيل العقار  املرقم 20490/3 حي 
النرص بأس�مك والقي�د الثاني بالعدد 169 
كان�ون الثان�ي 1986 مجل�د 289 واملثبت 
فيه تسجيل ذات العقار بأسم املدعى عليها 
الثاني�ة املذكورة اع�اله ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار منطقة الريم�وك كاظم 
هاشم امليايل لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املق�ررة  بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
1476 يف 2017/7/11 مايخ�ص وزارة العدل 
دائرة تنفيذ النج�ف واالعالن الخاص بالعقار 
تسلس�ل 3/1620 دور االدارة املحلي�ة ذك�ر 
يف مش�تمالت العقار س�احة امامية بضمنها 
صالة وغرفتني نوم خط�ا والصحيح ضمنها 

حديقة فقط
وذكر حس�ب الس�ند املرفق خط�ا والصحيح 

حسب صورة قيد التسجيل العقاري 
لذا اقتىض التنويه

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 829/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م13 الحصوة
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة:  180م

املشتمالت :استقبال وصالة وغرفة
مقدار املبيع :  65000000 دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف  اع�اله 
العائد للراهن 1-التفات عبود خليل 2-مهدي 
مصريي عبيس 3- ابتسام مريي عبيس   لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن امل�رصف الزراعي يف ابو 
املرصف الزراعي يف ابو صخري املستحق البالغ 
25000000 دين�ار فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل 15  يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفي�ة التقل عن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة 65.000.000   دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري للمزايدة 
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن)كاظم منش�د جن�وب( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب في�ه تس�جيل اللقب يف 
قي�ده وجعله )الزاميل (  وعمال باحكام املادة 
) 24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلي�ة فمن لديه اعرتاض  مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة/
وكالة

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

االتحادية
ش�ط  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

العرب
العدد 513/ش/2017
التاريخ 2017/7/18

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه هيثم محمد عب�د الله /

عراقي الجنسية
اقامت املدعية ضمياء امني نارص الدعوى 
الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها 
تصدي�ق زواجه�ا من�ه وملجهولي�ة محل 
اقامتك تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام هذه  
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
2017/8/2 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قاننا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا 
القايض
قحطان عدنان بجاي

محكمة بداءة البرصة
العدد /2109/ب/2016

التاريخ 2017/7/17
اعالن

خل�ف  اوالد  ون�وال  /س�هيلة  املدعي�ات 
ياسني

املدع�ى عليه�م /زي�دان وس�لمان وعبد 
الخرض خلف ياسني

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 
1914 الرباط الكبري ومساحته 105م2 و 
87 س�م وهو عبارة عن دار سكن تقع يف 
منطقة الجمهورية عىل شارع فرعي غري 
مبل�ط وان�ه متكون من اس�تقبال وهول 
داخيل وث�الث غرف من�ام ومرفق صحي 
ومطب�خ االرضية م�ن االس�منت والبناء 
من الطابوق ومس�قف بالشيلمان درجة 
عمران�ه قديم�ة ج�دا وانه مش�غول  من 
قبل املدعى عليه الثالث عبد الخرض خلف 
الذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تاجر بعد 
البيع من ل�ه رغبة بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة مع دف�ع التامين�ات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املق�درة البالغة 
مائة وواحد وعرشون مليون وس�بعمائة 
وخمس�ون الف دينار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن ظه�ر اليوم 
الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 2413/ش/2017
التاريخ 2017/7/16

اعالن
اىل املدعى عليه )رياض صبحي احمد (

اقام�ت املدعي�ة )انع�ام كاظ�م رؤوف ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اعالم لدى هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا التفري�ق للهج�ر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبل�غ يف مرك�ز رشطة البرصة وحس�ب 
بالع�دد 7658 يف 2017/6/10  كتابه�م 
وتايي�د املجلس البل�دي ملنطق�ة البرصة 
دور الش�ؤون املتضمن  ارتحالك اىل جهة 
مجهول�ة علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك  
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة 
الس�اعة   2017/7/27 ي�وم  املص�ادف 
العارشة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض
جاسم محمد محمود املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 121/ب/2017
التاريخ 2017/7/20

اىل املدعى عليه /زيد صبحي محمد
اعالن

اصدرت محكم�ة بداءة املقدادي�ة القرار 
املرق�م 121/ب/2017 يف 2017/6/19 
والق�ايض بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 
وتحميل�ك  عرابي�د  اب�و  م16   2135/9
الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار منطق�ة خرنابات وكتاب 
مركز رشط�ة  خرنابات املرق�م 1005 يف 
2017/6/20 علي�ه قرر تبليغكم بالقرار 
املرقم اعاله بصحيفتني يوميتني محليتني 
ويف حال�ة ع�دم االع�رتاض واتب�اع طرق 
الطع�ن القانوني س�وف يكتس�ب القرار 

اعاله الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2088 / ش / 2017 

التاريخ 20 / 7 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه/ حس�ان هادي قاس�م يس�كن الحرية 

محلة 418 زقاق 23 دار 7
اقام�ت املدعي�ة زين�ب موىس جعف�ر الدع�وى املرقمة 
اع�اله تطالب فيها نفقة للمدعية ولالطفال ليالن وعيل 
وملجهولة محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغك اعالناً يف صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام املحكم�ة يف ي�وم 30 / 7 / 2017 ويف حال�ة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

غياباً وعلناً وفق القانون
القايض  / فارس شبيب الزم

بيان نقابة االطباء البيطريني 
اس�تنادا الحكام قانون نقابة االطباء البيطريني املرقم )210( 
لس�نة 1980 واملع�دل بقان�ون رقم ) 65 ( لس�نة 2002 تعلن 
اللجن�ة التحضريية لنقابة االطب�اء البيطري�ني التهيؤ الجراء 
االنتخابات النقابية صب�اح يوم االحد املوافق 13 / 8 / 2017 
وذلك النتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء 
ف�روع مجال�س النقاب�ة يف املحافظ�ات عىل ان ترس�ل نتائج 
االنتخابات بالربيد املس�جل إىل محافظة بغداد – بريد املنصور 
– صندوق بريد ) 6174 ( كما تدعو اللجنة التحضريية لنقابة 
االطباء البيطريني يف محافظ�ة بغداد الحضور إىل مقر النقابة 
الكائ�ن يف املنصور الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم الس�بت 
املوافق 23 / 9 / 2017 وذلك النتخاب النقيب واعضاء مجلس 
النقابة – علما ان االنتخابات س�تجري صباح ذلك اليوم مهما 
كان عدد الحارضين راج�ني تعاونكم معنا يف اختيار ممثليكم 

خدمة للصالح العام . 
اللجنة التحضريية لنقابة االطباء البيطريني

وزارة االعامر واالسكان والبلديات واالشغال العامة
مديرية بلديات ميسان
مديرية بلدية امليمونة

اعالن
بناء عىل موافقة مديرية التخطيط العمراني يف ميس�ان  بكتابهم 
بكت�اب مديري�ة  الين�ا  وال�وارد  املرق�م )1699 يف 2017/7/5( 
بلديات ميس�ان املرقم )13897 يف 2017/7/9 عىل اعداد تصميم 
قطاع�ي للمنطقة الرتفيهية الواقعة عىل جزء من القطعة املرقمة 
)3511/69( امليمونة يف حي السالم والبالغ مساحتها ) 50856م2( 
موزعة اىل فعاليات س�احة خماس�ية  وحدائق ترفيهية  ومس�بح 
مغل�ق فعىل كل من لديه اعرتاض من اهايل املنطقة يقدم اعرتاضه 
اىل مديرية بلدية امليمونة خالل مدة ال تتجاوز 60 يوم وبخالف ذلك 
يتم املصادقة من قبل الجهات املعنية ويهمل اي اعرتاض بعد ذلك 

وزارة الصناعة
اعادة نرش اعالنالرشكة العامة للسمنت العراقية

تاريخ الغلقسعر شراء التندرالكلفة التخمينية االجماليةالمواد رقم المناقصة

تجهيز اكياس ورقية بكمية 4أ/م/ج/2017
)6000000( مليون كيس

)1530000000( دينار 
الكلفة التخمينية للمناقصة

150000 دينار 
مائة وخمسون 

الف دينار

2017/8/9
يوم االربعاء

خليل صرب جبار
مدير بلدية امليمونة
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ثمة من يعد اخليبات

غريب األطوار

            وفاء أبو عفيفة

ألنك سيد النبض وغاية المنى
أناجيك عشقاً فوق الجراح

كل المساءات نوافذ مشرعة
تدعوك للحضور

فال تلم وجد ساهر
ناء به سر الفقد منذ بدء الصهيل

يا سيدي ...
لست أبارز أو أهاجمك

فآهات الوطن
تقتل كل الرغبات

تلوك وحشتنا
وتنسينا الضحكات

لنا في أحالمنا المؤجلة
تفاصيل عناق

يحاصرنا من كل الجهات
ومن بين أصابعنا المتشابكة

سيندلع عشق طاهر خاشع بالدعاء
يبحث عن من ال يهاب الكالم

في صباحات لم يبق فيها مالمح
من ابتساماتي

ليس هنا سوى خيبات
مغشاة بأحزان تصفق لحلم

له مذاق الغيبوبة
يا من ترك القصيدة في مهب الريح

غرامي لك ال يحيط به خيال
فهيهات أن ينقطع خيط الوصال

تعال يا رفيق عمري ، نحبس دموعنا
كي ال ينتهي العذاب

ال عزاء لقلب أدمن على
صعقات ربانية تحييه

ليموت في الحب من جديد
رويدك ! من سيغفر لك 

إن فقد الشعر شهية البوح
وتماديت بالمكابرة

وامتد بك وجع البالد .!!
وفـاء أبو عفيفة

من ديوان “لو ينصفني الخجل”

            ونيس المنتصر/اليمن

يجب أن يعرف الجميع 
أنني غريب األطوار 

كصورة منعكسة ومهتزة 
احياناً اكون احادي اللون

واحياناً بال الوان
احياناً اترنح كظل

واحياناً اقف كنصب تذكاري
احياناً اكون المزلجة 
واحياناً اكون الجليد

احياناً اكون انعم من الرمل 
واحياناً اكون اخشن من الحجر 

احياناً اكون االلم 
واحياناً اكون الدواء

انفاسي رياح 
وأنيني صراخ

اعرُف أن اخلع وعيي 
أن اتجاوز الكثير من الحواجز 

ألجل حرية األرادة 
أن أقف وحدي في وسط كميه كبيرة من الهواء

ألجل وقت قصير من المتعة
أن اصعد السلم 

ألجل الوصول الى الهدف
أن انزل منه لذات الغرض.

          مفيد نجم

أدب االعتـراف الذي شـكل تراثـا مهما 
في األدب الغربي لم يسـتطع حتى اآلن 
أن يحظـى باهتمام الكتـاب والكاتبات 
العـرب علـى الرغم من الفـورة الكبيرة 
التـي تشـهدها الكتابة الروائيـة عربيا. 
وعلى خالف ما تمارسه الرواية الغربية 
من تأثيـر واضح على الكتابـة الروائية 
العربيـة راهنا، فـإن أدب االعتراف ظل 
خـارج دائرة التأثير عليها..ثمة أسـباب 
تجعـل  معروفـة  وثقافيـة  اجتماعيـة 
الكاتب/ة يبتعد عن هذه المغامرة، يأتي 
في مقدمتها سـطوة العرف االجتماعي 

واألخالقي. الكاتـب/ة الغربي ال يواجه 
الحريـة  منـاخ  بسـبب  التحـدي  هـذا 
ومنظومـة القيـم األخالقيـة السـائدة 
فـي مجتمعه. الكاتـب/ة العربي تلزمه 
شـجاعة اسـتثنائية لكسـر هـذا التابو 
والدخـول في هذه المنطقـة المحرمة. 
الكثير مـن الروائييـن/ات العرب لجأوا 
إلى التخفـي وراء شـخصيات أعمالهم 
لكتابـة جزء مـن سـيرتهم الذاتية التي 

تنطوي على نوع من االعترافات.
الكاتـب/ة  بيـن  التماهـي  محاولـة 
وشخصياته سـمحت له بقول ما يعجز 
عـن االعتـراف بـه بوصفـه جـزءا من 
سـيرته الذاتية. غادة السمان المعروفة 

بجرأتهـا فـي مقاربـة التابو الجنسـي 
نشـرت رسـائل حـب غسـان كنفانـي 
وأنسـي الحـاج إليهـا، لكنها لم تنشـر 

رسائلها إليهم أو إلى آخرين.
المـرأة الكاتبـة تخضع غالبـا لنوع من 
التأويـل يتم فيـه التماهي بينهـا وبين 
شـخصيات رواياتهـا من قبـل القارئ. 
هـذا السـلوك يعكس رغبـة القارئ في 
التلصص على عالم الكاتبة السـري من 
خـالل كتاباتهـا، ما يضاعف مشـكلتها 
مـع الكتابة ومـع المتلقي فـي آن معا. 
رغـم ذلك امتلك العديد منهن الشـجاعة 
الكافيـة وكتبـن عـن الحياة الجنسـية 
والغرامية لشـخصياتهن، لكن بوصفها 

جزءا من معانـاة المرأة االجتماعية في 
مجتمع ما زال يكبلها بالقيود.

الكاتب العربي عمومـا ليس معنيا بهذا 
التأويل بـل ربما وجد في مقاربته نوعا 
من تأكيد فحولته. أدب االعتراف يتجاوز 
موضـوع الجنـس إلـى شـتى مجاالت 
الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية 
التي عاشـها الكاتب/ة. الشـجاعة هنا 
ال تقتصـر علـى االعترافـات المتعلقـة 
بموضـوع الجنـس. الكاتـب/ة العربي 
عـاش تجربـة غنية فـي أزمنـة عربية 
عاصفة، تعددت فيها مستويات التجربة 
وأسـرارها ومواقفهـا وتحوالتها، لكن 
ما من شجاعة دفعت بهذا الكاتب/ة إلى 

كتابة اعترافاته.
في علم النفس التحليلي تلجأ الشخصية 
غالبا إلى حذف المواقف واألشـياء التي 
تشـكل مصـدر شـعور باأللـم والتوتر. 
الكاتـب/ة العربي في ابتعـاده عن أدب 
االعتـراف يخضـع نفسـه لهـذه اآللية 
النفسية، ألنه ال يريد االعتراف بالجانب 
المخفي من سيرته الخاصة أمام نفسه 
التـي  العاريـة  والقـارئ معا..الكتابـة 
نواجه فيها أنفسنا ونواجه القارئ هي 
الكتابـة التي ما زالت مفقودة. شـهادة 
الكاتب/ة على نفسـه وعلى زمن عربي 
حافـل باألسـرار والتحـوالت هـي مـا 

يفتقده هذا األدب.

أدب االعرتاف

          حاتم الصكر 

احتفـاء بمنجز الناقـد واألكاديمي المغربي 
بنعيسـى بوحمالة تنادى جمـع من الكتاب 
العـرب والمغاربـة وبعض األجانـب لكتابة 
بحـوث ودراسـات وشـهادات عنـه، ضّمها 
كتاب صدر حديثاً في الرباط بعنوان “تأويل 
العين والروح”. وقد استوقفني ما نشر فيه 
عن كتاب بوحمالة “أيتام سـومر- في شعر 
حسـب الشـيخ جعفر” بجزأيـه الضخمين، 
فقـد تناولته أكثر من خمس دراسـات. كان 
كتـاب بوحمالـة ذا صدى طيب فـي التلقي 
كونـه يزيـل الفـوارق المتوهمـة بين نص 
المشـرق ونقد المغرب أوالً، وينبه ثانياً إلى 
شعرية حسـب الشـيخ جعفر الذي يعد من 
أبرز شـعراء السـتينيات العراقية والعربية، 
والصامـت الكبيـر فـي الفضـاء التداولـي 
..صمتـاً اختـاره للعزلة والتأمل، باسـتثناء 
غـزارة إصداراتـه الشـعرية، وترجماته عن 
الروسـية التـي عرَّفنا مـن خاللها بأشـهر 
الشعراء الروس، وأكثرهم تأثيراً في الحركة 

الشعرية في العالم.
يسـتند بوحمالـة فـي وصـف جيل حسـب 
الشـيخ جعفـر بأيتام سـومر، إلـى كونهم 
قتلوا بالمعنى الرمزي األب الشعري المجدد، 
وهو السـياب، عبر القطيعـة مع نصوصه، 
وبالضـرورة جيل الرواد الـذي يتزعمه. لقد 
انتهـت مهمـة التجديد. وشـعر السـتينيون 
باليتم وهم يشـيعون تجارب الرواد الوزنية 
الحـرة؛ لينطلقـوا بالقصيدة صـوب خطوة 
أبعـد: التمرد والمغامرة الشـكلية والتثاقف 
الحر مع تجارب متنوعة من ثقافات العالم. 
مؤقتـاً كان لهم الصوت الصارخ في الفضاء 
الشـعري حتى ينقسـموا الحقاً بين شعراء 
سة، وشعراء وزن  قصيدة نثر مبكرة ومؤسِّ

أكثر حرية من سابقيهم موضوعا وشكالً.
يترتب على هذا اليتم تبدل المؤثرات ومصادر 

الشعرية. بالنسبة لزمالء حسب مهدي كانت 
المؤثرات امتداداً للرواد، ولكن عبر نصوص 
متمـردة لـم يسـمح الربـاط اإليديولوجي 
والزمـن العراقي في األربعينيـات بتلقفها. 
كان شـعراء الحريـة هـم نمـاذج الـرواد. 
وباسـتثناء انكباب السـياب علـى نصوص 
سـتويل وإليـوت، وبعض الرومانسـيين، ال 
يمكن تسمية مصدر من خارج الدعوة للحرية 
والنضال ضد االستعمار وحريات الشعوب. 
لكن حسب الشيخ من بين زمالئه الستينيين 
توفرت له فرصة الدراسة األكاديمية للشعر 
واألدب فـي موسـكو. وهنـاك انشـق عـن 
زمالئه على مستوى المؤثر واستيعابه، مع 
رافد موضوعي شـهي سـينهل منـه كثيراً، 
هو موضوع الغربة والشعور باالقتالع فتياً 

بعيداً عن عالمه األول.
في واحد مـن هوامش حسـب الكثيرة التي 
يختم بها ديوانه “الطائر الخشـبي” يكشف 
عـن ثيمـة فاعلـة في شـعره؛ هـي الحنين 
العذب والمعذب لموطن طفولته وصباه في 
الريف العراقي. ُيتم آخر يؤهل حسب ليكون 
نموذجـاً أليتـام جيلـه بجـدارة. يقـول عن 
شـخصية المرثي في قصيدته )مرثية ُكتبت 
في مقهـى( إنه )فالح من قرانـا الجنوبية( 
وأن ) تشـبثه بالذاكرة هنا محاولة إمسـاك 
بالوجه الطفولي الذي كانه(. حسب والفالح 
المرثي أصبحا واحداً كالهما له طفولة يحن 

إليها بعد فقدها.
الفقـد والحـزن المالزم لـه يأتيـان- بوفق 
قراءة بوحمالة البصيرة لشـعرية حسـب- 
األسـطورة  اسـتبدلوا  وجيلـه  كونـه  مـن 
التموزيـة التي تشـير لالنبعاث بعـد الموت 
كما أشـاعها السـياب في الثقافة الشعرية، 
بأسـطورة أخـرى هـي األورفيـة - نسـبة 
ألورفيوس في األسطورة اإلغريقية- حيث 
يعود أورفيـوس من جحيم العالم السـفلي 
بحبيبته الميتة يوريديـس، لكنه ينظر إليها 

قبل خروجه، خالفاً لشـرط اآللهة؛ فتختفي 
عائـدة إلـى عالم الموتـى؛ فيتملكـه الحزن 
ويحس بالخـذالن، ويتحول غنـاؤه وعزفه 
السـاحران نشـيجاً دائمـا وأسـفاً.. وتلـك 
خالصة رؤيا حسـب والسـتينيين: فرمزهم 
األورفي ال يعود منتصراً كتموز بل مهزوماً. 
وفي حالة حسـب الشـعرية تتعمق الهزيمة 
والالجـدوى واالسـتحالة، فيتيقن اسـتناداً 
لقراءة بوحمالة بأنه )ال مصير لقصيدته إال 

في متاهات الفقد والغياب واالستحالة(.
إنـه ليـس حزيناً سـاذجاً أو بال سـبب. لديه 
مـن المفقـودات مـا يكفـي للفـراق عـن 
العالـم والعيـش فـي اإليهـام الـذي تتركه 
األشـياء المفقودة.دومـاً ثمة كنـز مدفون 
في شـعره وجـرة مكسـورة وجمال عصي 
على اإلمسـاك أو الخلود. المـوت رفيق منذ 
الطفولة واألحالم تعطـي دوما أوهاماً تعز 
على التحقق. عربات تسير مذهبة كطيارات 
ورقية ال تمسكها يد الطفل وهي في عليائها 
أو قعـر بئر ومتاهـات تضيع فيهـا الخطى 

وتتوهم العين ما ال يتجسم مرئياً عن قرب.
لقـد مضى كل شـيء. وهو يبحـث عن قلبه 
الدفين )في المرايا/ في الزوايا / في البقايا 
و: في المنافي والفيافي والقوافي الصدئة( 
لكـن الـروح همدت فـي القفـص وغطتها 
العناكب. هكذا يرثي حسـب الشـيخ جعفر 
عبر تأبيـن صـالح عبدالصبـور حياته هو، 
ويراهـا ملخصة في اسـتحالة القبض على 
الخلـود أو اإلمسـاك - بعبارتـه التوضيحية 
فـي الهامش- بالجمال الهـارب. وكذلك تلك 
السيدة السـومرية التي تتمنع على الظهور 
والتجلي رغم أنـه ينتظرها )عارياً كالروح( 
فـي صقيع المـدن بعيـداً عن عشـه األول. 
ولكنه يتوهـم حضورها كلما سـمع إيقاع 

خطى أو صوتاً:
كلَّ مساء كنت أصيخ السمع وأفتح بابي

لكنـي ال أسـمع غيـر طيـور البحـر وخفق 
األجنحة البيضاء

:وداعاً
لن تدركني

في الفجر أعود دخانا أبيض
تلك السـيدة امرأة تسـكن في جوف الصدف 
وفي محـارة، ثـم يبتلعها الجحيـم كحبيبة 
أورفيـوس أو طائرة الطفولـة التي ينقطع 
خيطهـا، مموهـة عبـر االسـتبدال الخيالي 

بعربات األساطير واأللواح السومرية:
أبحث عن وجه التي أحبها، أتبع كل عربة

تجرها الوعول أو تطير فوق  المدن
أسأل كل عابر، أقطع خيط الزمن

لمحـت مـن أثوابهـا شـيئا بأيـدي حـرس 
يلتهمون الطين

وها أنا أهبط في قرارة الظلماء
وفي يدّي كسرة خبز من حقول الريح

وحفنة من ماء
وفـي تعليقـه علـى القصيدة فـي هوامش 
ديوانه )الطائر الخشبي( يسمي مراجعه في 
بحثه العبثي هذا؛ فيقول إن فيدياس النحات 
اإلغريقـي يمثـل هنـا )محاولـة اإلمسـاك 
بالجمـال األزلي، ويمثل أبو نـؤاس محاولة 
البحث عن النشـوة األزلية( لكن كل بحثه ال 
يثمر فيجد نفسـه كأورفيوس هابطاً لظالم 
الجحيم حيث الموتى، يتشـوقون خبزاً منه 

وحفنة ماء.
أمـا المرأة التي يقابلها عابراً في مخزن، فال 
تفـارق ذاكرته، ويتخيل لها وجهاً سـومرياً 

في قصيدته )آخر مجانين ليلى(
اشهدوا:

إني آخر المتيمين بليلى اإلذاعية، إني قيسها 
الملوح األخير، تدنو

خطوة تنكشـف الروح لديها مدنا مهجورة 
تحفر في عينّي وجهاً سومرياً،

مرة واحدة في القرن تعطي من يديها ألقاً
يوقد مني حطباً هشاً، وكل ليلة تدركني...(

لقد سـكنته األسـطورة والبحث عن شـيء 
مهشـم ال يعود لشـكله أو هيئتـه كالفخار 
المتكسـر والزجـاج المهشـم. وهـو يطور 
األسطورة لتعبر عن حزن الزَمه منذ بواكير 

شـعره. فاليتم الذي نقرأ صوره واستعاراته 
في شـعره، مجسـد في ديوانه األول )نخلة 
الله( وهي باصطـالح الجنوبيين وثقافتهم 
تلـك النخلة التي ال ُيعـرف زارعها أو مالكها 
وكأنها نبتت من نواة ملقاة صدفًة في مكان 

ما، فتبقى متاحة للجميع وال يرعاها أحد.
يا نخلة الله الوحيدة في الرياح

فـي كل ليـل تملئين علـيَّ غربتـي الطويلة 
بالنواح

فأهّب..جئتِك..غير أني ال أضم يدي
إال علـى الظـل الطويـل، وال أمـّس سـوى 

التراب
وإليمانه بأن البحـث ال يحده زمن؛ فقد لجأ 
للقصيـدة المـدورة التي ال تنتهي أسـطرها 
كجمل منفصلـة، بل تمتد الهثة كأنفاسـه، 
وهو يجري عائداً في رحلة عكسـية، يبحث 
في تاريخ ال يمكن أن يتعين أو يتجسد ثانية، 

ويتركه كما وصف ذات مرة:
دّخن ودّخن ليس غير الدخان

واسأل بقايا الكأس في كل حان:
كيف مضى الماضي وفات األوان؟

لقد أتاح له العيش عبر األزمنة والدوران في 
األمكنـة المنقرضة أن يقابل أسـالفه. ففي 
قصائد هايكو قصيـرة يتحدث عن حواراته 
يسـتحضر  أخـرى  قصائـد  وفـي  معهـم، 
األسـالف الروحيين عبر عزلته التي وصفها 
في عمل أخير بالعزلـة الطيبة، فيخاطب أبا 

حيان التوحيدي قائالً في رباعيات العزلة:
ال )مؤانس( غير الجريدة والشاشة 

الراطنة ..
خّف عندي المتاع ..

فإذا آذن الطقس بالبرِد
أوقدُت أوراقي الراكنة! 

ملَء أدراجها )حكمة( ال ُتباع
 صمت يودي بالذاكرة والذكرى والكتابة، كل 
شيء إلى زوال اختياري كما فعل التوحيدي 

بكتبه.

آخر أيام سومر

»أنشودة املقهى احلزين«
ينحو السرُد، في غالب األحيان، نحو التكثيف مستخدماً 
اللغـة بكامل أناقتهـا ورونقها التفسـيرّي والداللّي، 
لكـن نادرٌة هي الروايـات التي تثُب فـوق الزمن دون 
أدنى إحساٍس لدى القارئ بأّن ثّمة شيئاً ما ناقصاً في 
الحكاية، اللغُة الذكيَّة إذ تكوُن السـبيَل لتخّطي كّل ما 
يمكن اعتباره حشـواً وشيئاً ال يمتلك أّية فائدة. ولعّل 
من المفارقة أن تقرأ بالعربّية روايًة ُمترجمة عن لغٍة 
مختلفة بـ 97 صفحٍة فقط، وأن تكّون تلك الصفحات 
عالماً روائيَّاً كامالً بأرقاٍم بسـيطة ومكتوب بحرفيَّة 
عاليَّة ودّقٍة في التصوير بلغت أوجها التعبيرّي..هكذا 
تبدو رواية »أنشـودة المقهـى الحزين«، الصادرة عن 
دار مسـكلياني )ترجمة: علي المجنوني(، لألميركيَّة 
كارسـن ماكالـِرز؛ الترجمـة العربيَّة التي أتـت بلغٍة 
سلسـة تكشـف عن مدى تعّمـق المترجم فـي عوالم 

الرواية والعمل على فهم مجرياتها.

 “العالـم ناقصا واحدا” مجموعة قصصية جديدة للكاتبة العراقية ميسـلون هادي 
صدرت في طبعتها الجديدة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.تقع المجموعة 
في 96 صفحة من القطع المتوسط..وكتب عدد من األدباء عن المجموعة الجديدة 
لهادي، فقال عنها شـوقي بغدادي “من روائع األدب من دون أية مبالغة، وروعتها 
ليست في حكايتها البسيطة، بقدر ما هي في هذا اللهب القدسي الذي كان يشع من 
صياغتها اللغوية وسـردها المكثف المتوتر”..أما الناقد نزيه أبونضال فقال بدوره 
“إن هاجس الكاتبة في هذه المجموعة يمضي بعيداً عن السـياق المباشـر للحرب 
ليتصل بمضامين إنسـانية وفلسـفية عن معنى الحرب والموت والميالد والحياة. 
ويقـول الناقد عبدالقادر القط “تمثل شـخصيات الكاتبة ومـا تختاره من لحظات 
حياتها النفسية صورة مجسدة إلحساس إنسان العصر الحديث بالفقد المفروض 
الذي ال سـبيل إلى تعويضه إال بالحلم أو الوهم”.يذكر أن ميسـلون هادي سبق وأن 
أصـدرت عددا من الروايات والمجموعات القصصية عن الدار، مثل »جائزة التوأم«، 
و«شـاهدتهم وحدي«، و«سـعيدة هانم«، و«يوم غد من السنة الماضية«، و«حفيد 
البي بي سـي«، و«العيون السـود«، و«نبوءة فرعون«، و«أقصى الحديقة وقصص 

أخرى« وغيرها من النصوص التي تنوعت بين القصة والرواية.

العالـم ناقصًا واحدًا

           أحمد المالكي 

القصاصـة :توظيف متقن لإلشـارة 
ماهيـات  لـكل  جديـد  أفـق  وفتـح 
عـدادات  تغييـر  تجربـة  المسـافة، 
األمكنة تحتاج تناقضا يراوغ الزمن 
بزمن ال يتصف للحقيقة بشـيء. إن 
أكـون هنـاك ) إشـارة ذات أفق قابل 
للتأويل ربما ما يقصده الشاعر ليس 
العبـور أو تغيير مـكان مادي وصف 
األسـطورة ال يعني مسـك تشخيص 
الواقـع. وربمـا الواقع الذي تشـير 
إليه هذه االنتقاالت واإلشـارات التي 
جاءت بصورة معاكسـة ومدروسة 
من حيث اإلنشاء والتعبير المجازي. 
قد تقع في دائرة الفكر المسـبب أي 
فلسفة التعقل والتنظير والخيال معا 
وفي آن واحد. آلية تنفيذ النص تأخذ 
منهجية المسرحية من حيث الشكل 
الحـواري أو كمـا يسـميه أصحـاب 
اللغـة قيـاس االسـتدالل والبرهان. 
مـن  بشـيء  التكـرار  واستنسـاخ 
التجريـد. وهذه السياسـية من تقع 
بين االفتراض والتخييل المعرفي في 

التركيب اللفظي .
ألنني كنت هنا طويال.

يحاول الشاعر أن يقول يبدو الظهور 
هنا أو هناك كأنعكاس مقلوب للمبدأ 

الذي ظهـرت صورتـي. .أو صورتك عليه 
وعلى سطح المتغيرات. قد تكون فلسفة 
المرآيا دخلت بقوى هذا االنعكاس األدبي 
الـذي صاغـه الشـاعر حميد السـاعدي . 
كرمزا للعبور وهـذا ما تناقله الصوفيون 
بقولهـم إن الكون مجموعة مـن المرآيا. 
ومـن هنا أو هنـاك يمكن تأمـل الجوهر. 
وهذا النص لو صحت تسـميته ) بسـطح 
المياه ( وهـي خريطة انعكاس الشـعاع 
السـماوي التـي يتـم فيها ومـن خاللها 
المرور من العالمين. أي من التشـخيص. 

أو العكس.
شـاعرنا الفـذ حميـد السـاعدي شـكرا 
على هـذا االفتـراض العالي الـذي المس 

الوجود.
النص.

صار لزاماً عليَّ أن أكوَن ُهناك
وأنت هنا

نتبادل األدوار 
ألنني كنُت ُهنا طويالً

ولم أفلح بشيء
عساني إذا ما صرُت هناك

أقَتُص من بعض عاداتك المستِفزة
أو لعلي

أتمتُع ببعض مواهبَك
في الجحود

حين ُتلِح َعليَّ بأن أكون ُهناك
وأنَت هنا .

قصاصة أدبية على طاولة الشاعر محيد الساعدي

االنعكاس الومهي.. والتأمل العقالين يف ماهية اجلوهر
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نظيل الرواس: لسُت رشيرة.. وأشعر بامللل والضجر أمام التلفاز
رغ�م تخرجها من املعهد الع�ايل للفنون 
املرسحية، فّضلت املمثلة الس�وريةنظيل 
الرواس�التفرغ لعائلته�ا وابنتيها: »تيا« 

و«ليا«.
مسريتها الفنية بدأت قبل تسع سنوات، 
وتحديداً خالل املسلسل التاريخي: »قمر 
بن هاش�م«، لتت�واىل بعده�ا النجاحات 
عرب مسلس�الت مهمة منه�ا: »مطلوب 
رج�ال« و«جلس�ات نس�ائية« و«بنات 
العيلة« و«قلم حمرة« و«جريمة شغف« 

و«غداً نلتقي«.
أطلّ�ت خ�الل ش�هر رمضان بمسلس�ل 
واح�د ه�و: »الرابوص«، وجّس�دت فيه 
ش�خصية: »س�ناء«، الت�ي تعي�ش مع 
أرسته�ا يف ظ�روف س�يئة ج�داً وتحت 
ظلم واس�تبداد األب، لتكتشف بظّل هذا 
الظل�م، أنها تعيش أجم�ل قصة حب يف 
حياتها، مؤكدة أن هذا الدور جديد عليها 

كفنانة.
 إىل ذل�ك، ش�اركت نظ�يل يف مسلس�ل: 
»سايكو«، الذي أرجىء عرضه إىل ما بعد 
رمضان، وأدت فيه ش�خصية: »جويل«، 
الفتاة التي تّتسم بالقوة والجرأة، والتي 
تنتمي اىل إحدى عصابات املافيا، وُتكلّف 
بمهمة مطاردة :«دالل«، بغية الحصول 
قضاي�ا  يتضم�ن  مدم�ج  ق�رص  ع�ى 

وملفات فساد.
نظ�يل رواس، حلّ�ت ضيف�ة م�ن خالل 

الحوار التايل:
كيف تري�ن أعم�ال املوس�م الفائت من 

الدراما السورية؟
هناك تراجع يف املستوى يعود لالستسهال 
الذي يتحمل مسؤوليته الجميع، لكن إن 
ش�اء الله تنتهي األزمة وتعود األمور إىل 

حال أفضل.
لعبِت دور الفتاة القوية بغالبية أدوارك، 
ه�ل انعكس األم�ر عى طريق�ة تعامل 

الجمهور معك؟
بالعموم نعم، األدوار التي ألعبها تنعكس 
عى طريقة تعاطي الناس معي، ودائما 
عليك�ي..  نس�لم  »منخ�اف  يل:  يق�ال 
مفكرين�ك رشي�رة«، وعندم�ا يتقربون 

مني يكتشفون عكس ذلك.
أنا إنس�انة طبيعية جداً ولس�ُت رشيرة، 
بش�خصيتي  له�ا  عالق�ة  ال  واألدوار 

الحقيقية.
أتنتقدين أداَءك؟

لألس�ف، ال أش�اهد التلف�از، وال أتاب�ع 
األعم�ال الدرامية، وأعل�م أن هذا خطأ، 

وخصوصا كوني ممثلة.
أتابع فقط عندما أس�مع تعليقاً إيجابياً 
كان أم سلبياً عى مشهد معني، وإذا كان 
أداءي جيدا، أقول »برافو نانا«، وإذا كان 
س�يئاً أقول من املمكن أن ألعبه بش�كل 

أفضل.
هنالك مش�هد يف مسلس�ل: »الرابوص«، 
ش�اهدته ع�ى اليوتي�وب وعش�ت فيه 
الحالة، فكنت حزينة ومقهورة، وبكيت 
من قلبي.. وعندما انتهى تصويره بقيت 

أبكي ووجدت الجميع يبكون أيضاً.
وملاذا ال تشاهدين التلفاز؟

أشعر بامللل والضجر من الجلوس أمامه، 
»ب�دّي ضل عم اتح�رك«، أح�ب القراءة 

أكثر كونه�ا تأخذني إىل مط�ارح بعيدة 
وتتضمن خياالً.

ال تكررين نفسك.. ما الرس؟
صحيح، ألن مشاركاتي قليلة، وأركز عى 
االنتقاء، وخ�الل قراءتي لنص جديد إما 
أشعر بأن الش�خصية جاءت لعندي، أو 

أترك االوراق وأقول:« إنها ال تناسبني«.
وماذا عن كم األعمال؟

أفّضل النوع عى الكم، وأش�ارك عموماً 
بعم�ل واح�د بمواصف�ات جي�دة ج�داً، 

وممكن أن أحل ضيفة عى عمل آخر.
هل س�بق وأُوكلت إليك ش�خصية ولكن 

أعجبتك أُخرى فحصلت عليها؟
نعم، يف مسلسل: »بنات العيلة«،ُ عرضت 
ع�يّل ش�خصية واعتذرت عنه�ا رغم أن 
املمثالت املش�اركات يف العمل نصحوني 
باملش�اركة ألن العمل متوقع له النجاح، 
وبعد أن قدمت اعتذاري عاَوَدت الرشكة 
التواصل معي، وعرضت عيّل ش�خصية: 
»مريف�ت«، الت�ي أحببته�ا من�ذ البداية 
وحفظته�ا ع�ن ظهر قلب رغ�م أنها لم 

تك�ن يل، وبالفع�ل حقق�ت الش�خصية 
نتائج جميلة جداً.

للفن�ون  الع�ايل  املعه�د  خريج�ة  أن�ت 
املرسحية، هل أّثر ذلك يف مسريتك؟

نعم، ل�ه أثر مهم و تعلم�ت منه الكثري، 
ومن املهم أن تتالزم املوهبة و الدراس�ة 

األكاديمية.
وضع املعهد العايل ليس كما يجب.. كيف 

ترينه؟
م�ن الطبيعي أن تنعكس التغيريات التي 
تحصل بالبلد عى املعهد وعى كل مناحي 
الحياة.. وجوه جديدة تظهر سنوياً عى 
الشاشة لكن معظمها يفتقد إىل املوهبة 

الحقيقة.
لسُت ضد املمثل سواء كان خريجاً أم ال، 
أنا ضد الش�خص ال�ذي ال يمتلك موهبة 
وطالق�ة وحض�ورا ، وكل م�ن ُيف�رض 
فرضاً عى الساحة الفنية، وبالتأكيد من 
ح�ق الجمي�ع أن يحاول ولك�ن عى من 
يفشل أن ينسحب، اال انه لن يقتنع بذلك 
طامل�ا هناك أش�خاص يمنحون�ه فرصاً 

ويقدمون له الدعم.
برأيك، ه�ل م�ازال الجمهور ق�ادر عى 

تقبل أعمال عن األزمة؟
ب�ات يمّل من تلك األعم�ال، صحيح أنها 
تنق�ل الواقع، لكن العالم ملت منها، لقد 
بدأت مع بداية األزمة ومازالت مستمرة 
حت�ى الي�وم، »وبعدن�ا بنف�س القطار 
وماشيني عى نفس السكة«، ويبدو أننا 
س�نكون ع�ى موعد معها حت�ى تنتهي 

األزمة.
حت�ى األعم�ال الكوميدية باتت س�وداء 

تتطّرق إىل األزمة.
م�ن ه�و املخ�رج ال�ذي تتمن�ني العمل 

معه؟
املخ�رج ال�ذي يقدمن�ي بطريق�ة جيدة 

والذي يكتشف بي جديدا أقّدمه.
ما هي األس�باب الت�ي دفعت�ِك لتكوين 

عائلة قبل دخول الفن؟
أنا من األش�خاص الذي�ن يحبون األوالد 
والعائل�ة، وأردت تكوي�ن أرسة لتك�ون 
عاملي ومكان�ي اآلمن. وأرجأت طموحي 
يف العمل ألنني أعل�م تماماً بأنني عندما 
أدخل�ه، لن يكون ل�دّي الوقت ألحقق ما 

أصبو إليه، أي األرسة.
أتفكري�ن بم�رشوع خ�اص بعي�داً عن 

التمثيل؟
عقيل تجاري، وس�بق وأن حاولت مرتني 
وفشلت، واآلن أفكر بمرشوع جديد يهم 

األشخاص الذين يحبون ستاييل.
بعد انفصالك عن زوجك.. ما هي معايري 

قبولك لرجل ما؟
أن يكون قادراً ع�ى تقديم حب كبري يل، 
»وما يخليني اميش عى األرض«، ونظراً 
ألن ه�ذه التفاصيل لن تك�ون موجودة 

بأي شخص، سأبقى بمفردي.
أال يعنيك املال؟

وماذا عن الرقص؟
السالس�ا،  رق�ص  يف  ل�دروس  أخض�ع 
وأفضل�ه ع�ن الرياض�ة ألن�ي ش�خص 
»مل�ول«، وال أحب الروت�ني، أما الرقص 
الرشقي ف�«بيج�ي معنا بالفطرة«.. أي 

أنه موهبة فطرية.

ما بعد احلداثة 
والتعاسة!

وانتهت دراما رمضان.. وش�يلوا امليتني الى هنا، دراما عبده ش�كمان 
وسيد بارومة!

وبعي�دا عن املخربين الذي�ن لبدوا ىف الدرة، للط�ع الدراما التى ال تضع 
اليشمك والربقع وتختىش عى دمها، عى قفاها، أو طخ املمثلني الذين 

يدخنون وال عربية البطاطا،
 وبعيدا عن كتبة الطوائف الذين يدبجون العرائض والشكاوى، وقوائم 
االتهام�ات، لتقديمها إىل النائب العام، أو عى األقل ألى قس�م بوليس، 
ألن طوائف املجتمع.. مقدس�ة وبركة، ومن أولياء الله الصالحني، وال 
يج�وز تناوله�ا دراميا، إال وحوله�ا هالة من النور، أو ع�ى األقل ملبة 
جاز.. بعيدا عن تلك الهواجس، وخى بالك من الكمني، نتوقف عند تلك 
الظاهرة، التى اجتاحت الدراما هذا العام، والتى يمكن أن نطلق عليها 

دراما تايوانى، أو دراما بري السلم.
وتؤمن الدراما بري الس�لم بنظرية إذا لم يكن من املسلسالت بد.. فمن 
الع�ار أن تموت جبانا، ألن البحث عن فكرة جديدة، أو التأليف بش�كل 
ع�ام، بيجيب الجرب والربى برى والعياذ بالله، باإلضافة إىل أنه أصبح 
موض�ة قديمة، حاج�ة ك�ده زى الطرابي�ش واملنافال، وأن املدرس�ة 
الحديث�ة تعتمد عى نقل األف�الم األجنبية، أو حت�ى األعمال املرصية، 
وكل واحد يس�مكر العمل بمعرفته، وبعدين يفقعه وش صنفرة لزوم 
الحداث�ة، ووش دوكو مليع لزوم ما بعد الحداثة، ومن ثم جاءت معظم 
األعمال مرسوقة بالنص، عى س�بيل املثال.. مسلسل »كلبش« منقول 
ع�ن »طار فوق ع�ش الوقواق«، وال�ذى قدم قبل ذل�ك ىف أحالم الفتى 
الطائر، »كفر دلهاب« عن فيلم »املرأة ىف املالبس السودا«، ىف »الالالند« 
ع�ن فيل�م »البداية« لصالح أبوس�يف، املنق�ول هو اآلخر ع�ن أعمال 
عاملية، »وض�ع أمني« عن فيلمى »املفاوض« و»جون كيو« »عفاريت 
عدىل عالم« عن »عفريتة هانم« و»عفريتة إس�ماعيل يس«، وكل فيلم 
طلع فيه عفريت، »حالوة الدنيا« عن عمل إسبانى، باإلضافة إىل إعادة 

تقديم »ال تطفئ الشمس« الذى قدم ىف فيلم ومسلسل!
وألن درام�ا ب�ري الس�لم وخد الفيل�م ده إيفيه.. قبل ما غ�ريك يلهفه، 
هدفها األس�اىس ليس خل�ق حالة درامية، أو ظاه�رة فنية جديدة، ال 
س�مح الل�ه، بقدر ما هى بضاع�ة أتلفها الهوى، فقد ت�م تحديد زمن 
الحلقة بخمس وعرشين دقيقة.. وبقية الشوال.. إعالنات. وكفى الله 

املتفرجني رش املؤلفني والتأليف.

بقعة ضوء

محمد الرفاعي

إليسا بعد إثارة 
اجلدل.. ال تعليق

ليال عبود تشعل 
ليايل بغداد

نيليل كريم ترد عىل اهتامها بالغرور

كارول سامحة تكشف عن مكان 
تصوير فيلمها السينامئي

مريم حسني تستذكر 
طفولتها باملغرب

•خاص - إليسا بعد إثارة الجدل... ال!
أث�ارت الفنانة اللبنانية إليس�ا الجدل أخ�رياً، وذلك 
عندم�ا نرشت صورة لها ع�رب صفحتها عى موقع 
تبادل الصور »إنس�تغرام«، استطاعت من خاللها 

أن تلفت نظر جمهورها بسبب إطاللتها الجريئة.
فستان ش�فاف يثري الجدلفقد ارتدت إليسا فستاناً 
ذا لون وردي مصنوعاً من القماش الشفاف، ولكنه 
كان مفتوح�اً عن�د أحد جوانبه، إضاف�ة إىل أنه كان 

مفتوح�اً عند الص�در أيضاً، وهذا ما جع�ل الجمهور 
يسأل عن الس�بب وراء حرصها الدائم عى ارتداء أزياء 

جريئة، حيث إن بعض التعليقات جاءت بهذا النص: »انتي 
البس�ة من غري هدوم.. هو فاضل إيه مش باين.. أنا بعشقك 
بس لو تلبيس هدوم محرتمة شوية«.ويف اتصاالً هاتفياً بمدير 
أعم�ال النجمة اللبنانيه إليس�ا أمني أبي ياغ�ي أوضح أنها ال 
ت�رد عى مثل هذا الكالم وترفض التعليق. وقال يف ترصيحات 
خاصة إنها كانت مش�غولة يف خالل الف�رتة املاضية بتصوير 
كلي�ب أغنية »عكس ال�يل ش�ايفينها«، الت�ي اختارتها ألنها 
تعرّب عن ش�خصيتها، مشرياً إىل أنها أّدت يف الكليب دور »داني 

بس�رتس« املمثلة والراقص�ة اللبنانية الش�هرية، التي انتحرت 
بإطالق النار عى نفسها يف أواخر تسعينيات القرن املايض، نتيجة 

حزنها عى وفاة نجلها.تشارك يف stars on board .وأضاف أنها تستعد 
للمش�اركة يف رحلة مركب النجوم »stars on board«، مشرياً إىل أنها 
ستسافر عى متنها إىل دولة إسبانيا، وتحديداً مدينة برشلونة، وذلك 

يف الفرتة من 27 إىل 31 آب/أغسطس املقبل.

احيت الفنانة اللبنانيةليال عبوداربع حفالت يف العاصمةبغدادبحضور حش�د من 
محبي فنها، حيث فاقت نس�بة نجاح تلك االمسيات الفنية كل التوقعات خصوصاً 
بعد ان حرص عدد من الساهرين عى التوافد من محافظات عراقية عدة لالستمتاع 
باالجواء املميزة والراقية التي طغت عى املناسبات خالل اربعة ايام متتالية، واعربت 
ع�ن س�عادتها بزيارةالعراق للمرة الثاني�ة و اكدت ان بغداد هي قل�ب الفن و االبداع 
و الف�رح النابض رغم كل االزمات التي عصفت بها و اش�ارت اىل ان الش�عب العراقي 

يصنع املس�تقبل باالمل و االندفاع نح�و االمام و بقوة الطم�وح واالرادة .وتتواجد ليال 
عب�ود حالياً يف بريوت وقد كش�فت عن تحضريه�ا الغنية جديدة تتع�اون من خاللها مع 

فنان�ني عراقي�ني من دون ان تدخل يف تفاصي�ل تلك الخطوة و اكتفت بالق�ول : االغنية هدية 
متواضعة مني اىل ش�عب له يف قلبي مكانة كبرية .إش�ارة إىل أن ليال ق�د صورت قبل فرتة وجيزة 

فيدي�و كليب الغنية مغربية جديدة تح�ت ارشاف املخرجفادي حدادوهي م�ن كلمات و الحانجالل 
الحمداوي.

ه�ل تغ�رّيت النجمة نيليل كريم وبات�ت بعيدة عن الصحافة واإلعالم وع�ن جمهورها أيضاً؟ هل باتت ترف�ض اللقاءات بعدما 
أصبحت تنافس بقوة عى الصدارة يف األعمال الدرامية؟ هو السؤال الذي واجهنا به نيليل كريم بعد ما كتبه البعض عرب موقع 

التواصل االجتماعي فايسبوك معتربين أن نيليل باتت ال تفّضل الرد عليهم.

متصالحة مع نفيس
تق�ول نيل�يل كري�م رداً عى ذل�ك إنها أبعد م�ا يكون لك�ي ُتتهم بالغرور فهي إنس�انة بس�يطة 

ومتصالح�ة م�ع ذاتها وال يمكن أن تغ�رّت، ولكن البعض قد ال يدرك كّم املس�ؤوليات التي 
يعيش فيها الفنان يف ضغط طوال أشهر من أجل تصوير عمل، وتابعت أنها يف أحيان 

تك�ون لس�اعات طويلة يف التصوير حت�ى إنها بالكاد ترد ع�ى هاتفها وهو أمر 
طبيعي ومن يعرفها جيداً يتفهم ذلك.

عودة إىل السينما
نيليل كش�فت عن أنه�ا يف الفرتة الحالية مش�غولة بالتحضري ألكثر من 
فيل�م س�ينمائي ولم تنك�ر أن نجاح تجربتها يف بش�رتي راج�ل جعلها 
متحمس�ة كثرياً للرتكيز عى الس�ينما الفرتة املقبلة لتكون بالتوازي مع 

أعماله�ا الدرامية الت�ي تقدمها كل عام، لكنها لن تفصح عن أي تفاصيل 
حالياً قبل أن تتعاقد رس�مياً ع�ى هذه األعمال لكنها إذا تعاقدت فس�تبدأ 

التصوير خالل األسابيع املقبلة.

تجربة الفوازير
أما عن الفوازير خاصة بعد ظهورها يف مسلس�ل »ألعى 
س�عر« كبالرينا وعودتها لالستعراض، فرّدت نيليل بأنها 
ال تفك�ر نهائياً يف تقديم الفوازير مرة أخرى حيث س�بق 

أن قدمت »حلم وال عل�م« يف بدايتها الفنية لكنها ال تفكر 
إطالقاً يف تكرار التجربة.وعن املكانة التي ترى فيها نفسها 

وس�ط نجمات جيلها تقول نيليل كريم إنها ال تشغل روحها 
بفكرة املقارنة فكل ما يشغلها دوماً هو الدور الذي تقّدمه.

ميسا قرعة: لبنان رسالتي يف اخلارج
 White« ميس�ا قرعة.. الفنانة والكاتبة واملؤلّفة املوسيقّية، والتي قّدمت سابقاً أغنية
Rabbit« باللغت�ني العربية واالنكليزية أيضاً، ُمحرزة نجاحاً باهراً برتش�يحها لجائزة 
غراّمي يف فيلم American Hustle الذي ُرّش�ح لعرش جوائز أوس�كار قبل عامني، التي 
غّن�ت بأكثر من 10 لغ�ات وجالت العالم، تحّط رحالها اليوم يف بلدها األّم لبنان لتحيي 
أول حفل�ة له�ا ، عى م�درج مهرجانات زوق مكاي�ل الدولية حيث س�تغني بمرافقة 
موس�يقيني عامليني، مثلكارمن روخاسوسكوت بايدجوريتشارد جاك.تحدث إىل قرعة 

عن الحفل وأمور أخرى، وكان لنا معها هذا اللقاء
  • هذا أول حفل لك يف لبنان.. أخربينا أكثر عنه وعن شعورك؟

ألول مرة سأقّدم ألبومي الجديد يف لبنان، وهو ألبوم كتبته ولّحنته مع أهم الفنانني 
واملوس�يقيني األمريكيني، وأكيد أش�عر بسعادة كبرية ألنني س�أغني ألول مرة يف 

بلدي، وأمام جمهور وناس ساعدوني وساندوني يف مسريتي.
ماذا ستقدمني يف الحفل؟ ومن سيشارك معِك؟  •

سأقّدم أغنياتي التي يعرفها الجمهور، وهي أغنيات »روك« أدّيتها 
بالعربي و3 أغنيات مشهورة سنقّدمها بطريقة جديدة، وأنا عشت 
يف أمريكا 11 سنة ولدي فرقتي الخاصة التي ستشاركني الحفل ومن 

بينهم موسيقيني عملوا معبينك فلويدوديفيد بويوستيفي واندور.

أّكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة يف ترصيحات خاصة ، 
أنه�ا تعمل حالياً عى حفلني مرتبطة بهما، أحدهما يف مرص 
واآلخ�ر يف لبنان، حيث أش�ارت إىل أنها بدأت فع�اًل الربوفات 
اس�تعداداً للحفلني املق�ّرر إقامتهما يف ش�هر يوليو الجاري.

أك�دت كارول س�ماحة أن حفلها الذي كان م�ن املفرتض أن 
يق�ام يف دول�ة املغرب بعد عي�د الفطر مب�ارشة، والذي كانت 
ق�د أعلنت عنه عرب صفحتها عى موق�ع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«، ألغي بسبب إلغاء املهرجان ككل. 

فيلم جديد يف الصيف
وأّكدت كارول أنها س�تبدأ تصوي�ر فيلمها الجديد مع نهاية الصيف 
وهو العمل الذي ُيعد أول أعمالها السينمائية، وتتعاون كارول فيه 
م�ع املؤلفة اللبنانية كلوديا مرش�ليان واملخرج باس�م كريس�تو، 
والعم�ل من إنتاج رشكة »day tow pictures«، حيث أكدت كارول 
أنها س�تصّور جميع مشاهد العمل داخل وطنها لبنان، مشرية إىل 
أنها حتى هذه اللحظات تجمعها جلسات عمل مع مؤلفة ومخرج 
العمل حتى يتم االس�تقرار عى جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة 
به.ُيذك�ر أن الفنانة اللبنانية كارول س�ماحة له�ا تجارب تمثيلية 
م�ن قبل، حيث قدمت العديد من املرسحيات مع منصور الرحباني، 
إضافة إىل تقديمها ش�خصية »الش�حرورة صباح« قبل عدة أعوام، 
كما أنها سبقت أن ش�اركت يف فيلم »بحر النجوم« يف بداية شهرتها، 
إال أنها كانت تظهر خالله بشخصيتها الحقيقية كمطربة ولم ُيحسب 

لها كفيلم سينمائي ألنه ُيعّد من األعمال الدعائية ليس أكثر.

الفنان�ة  ن�رشت  املغ�رب- 
العراقية مريم حس�ني صورة 

من طفولتها عى حسابيها عى 
سناب شات وإنستغرام، ظهرت 

فيه�ا بالحج�اب. وأرفقته�ا 
بالتعلي�ق »يف ه�ذه الصورة 
س�نوات.   10 عم�ري  كان 
وكنت بمنزل شقيق جدتي 
باملغ�رب. كان يفرض عيّل 
الحج�اب قب�ل الدخ�ول إىل 
الش�يخ  الله يرحمك،  بيته. 

سعيد الفهري«.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 2510/ش/2017
التاريخ 2017/7/19

اعالن
اىل املدعى عليها )رانية محمود حميد(

اق�ام املدع�ي )ضي�اء كاظم مزه�ر ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة 
املدعي�ة  حضان�ة  )اس�قاط  فيه�ا  يطالب�ك 
الوالدها القارصين ن�ور الهدى ومحمد مهدي 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ  يف مرك�ز رشط�ة الصدر يف ميس�ان 
وتايي�د املختار ملنطقة حي 15 ش�عبان املؤرخ 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا   2017/7/9
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف 
حال�ة عدم حض�ورك فانه س�وف يت�م اجراء 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق القان�ون علما ان 
موع�د املرافعة يصادف 2017/8/8 الس�اعة 

التاسعة صباحا
القايض

تنويه
صحيف�ة  يف  ن�رش 
املس�تقبل العراق�ي االحد 
بالع�دد   2017/7/16
1479 اعالن مديرية تنفيذ 
 2017/270 الب�رصة 
العقار 8/3  ذكر تسلسل 
العباس خط�ا والصحيح 
العباس ل�ذا اقتىض   5/3

التنويه

فقدان
الطالب�ة  هوي�ة  فق�دت 
ناج�ي  )ن�ورس  بأس�م 
الص�ادرة من   ) محم�ود 
الكلي�ة الرتبوية املفتوحة 
معل�م  قس�م  الب�رصة 
الصف�وف االوىل فعى من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 34/ب/2017

التاريخ 2017/7/18
اعالن

اىل املدعى عليها : تاجيه حسني حبيب
اق�ام املدعي ) عبد الع�ايل محمد عبد العايل ( 
الدعوى البدائي�ة بالعدد 34/ب/2017 امام 
ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها تمليك�ه العقار 
تسلسل 2/3286 م6 الفاو وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض حسب كتاب مركز 
رشطة الف�او بالعدد 7394 يف 2017/7/10 
ورشح املجل�س البل�دي لقضاء الف�او عليه 
تق�رر تبليغ�ك  اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/8/1 ويف حالة  
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض احمد سعيد طعمه

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التس�جيل العقاري يف الزبري

اعالن تسجيل
بن�اء عى الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل الس�يد 
قاس�م عواد مل�وح وامل�ؤرخ يف 2017/4/27 املتضمن 
طلب تس�جيل مكائ�ن العائدة ل�ه واملنس�وبة حاليا يف 
الزبري/الدريهمي�ة املدرج�ة اوصافه�ا ادن�اه فعى من 
ل�ه  عالق�ة به�ا وادواته�ا املوصوفة ان يراج�ع الطرق  
القانوني�ة الثب�ات ذلك وابراز استش�هاد له�ذه الدائرة 
بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة عرش يوما من 
اليوم الثاني لتاريخ النرش ويعترب التسجيل متاخر لحني 
حس�ن الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل وادواتها بأسم طالب 
التس�جيل وفقا لقان�ون الكاتب العدول رقم 32 لس�نة 

1988 وتعطى له شهادة التسجيل 
املواصفات :

1-ماكنة نافخة للبطل صناعة تركية
2-ماكنة تعبئة املياه املعدنية صناعة تركية

3-ماكن�ة وض�ع ليب�ل ع�ى القنين�ة صناع�ة تركي�ة
4-ماكنة وضع رشنك للتغليف صناعة تركية

5-ماكنة نفخ البطل تركية الصنع

اعالن
رقم االخطار :2016/96

من/محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل /املته�م اله�ارب ) الرشطي اكرم اياد صالح( املنس�وب اىل 

مديرية رشطة البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
لغياب�ك عن مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ 2008/7/4 ولحد االن  
واملادة 35/من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك املسدس 
الحكوم�ي )GMF526( ن�وع كلوك مع كاف�ة ملحقاته مع ) 

30( اطالقة  من نوعه 
وبم�ا ان محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن 
ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب  عن التهمة  املوج�ة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموالك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

فقدان 
فق�دت من�ي هوية الطالب بأس�م ) 
فالح حس�ن جري نارص ( من املعهد 
التقني ب�رصة قس�م الكهرباء فعى 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

تنويه 
سقط سهوا يف اعالن مديريه بلديات 
ميس�ان املرقم 234 يف 21/6/2017 
ان ع�دد االم�الك ه�و ) 35( ولي�س 

)14( لذا اقتىض التنويه 
مديريه بلديات ميسان / لجنه البيع 

واإليجار

فقدان
فق�دت مني هوي�ه نقاب�ة املحامني 
باس�م املحامي ك�رار رحي�م عباس 
واملرقم�ه 45469 فع�ى م�ن يعث�ر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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       بغداد/ المستقبل العراقي

وعد مدرب املنتخ�ب االوملبي العراقي 
عب�د الغن�ي ش�هد بزعام�ة الع�راق 
ملجموعت�ه الثاني�ة وخط�ف بطاق�ة 
التأهل لنهائيات كأس آسيا يف الصني 

.2018
وق�ال ش�هد يف ترصيح ملوق�ع كورة 
الري�ايض اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل 
العراقي«، »س�نخوض مب�اراة اليوم 
من أج�ل الظفر بزعام�ة املجموعة« 
لي�س  الس�عودي  »الفري�ق  مضيف�ا 
باله�ني لكنن�ا عازم�ون ع�ى التأهل 
كبط�ل للمجموع�ة وبالتايل س�ندخل 
املب�اراة بخي�ار الف�وز فق�ط وعلينا 

االجتهاد من أجل تحقيق ذلك«.
وأكد ان »جمي�ع الالعبني يف املباراتني 
ليسوا يف مس�تواهم الحقيقي نتيجة 
ارتف�اع درج�ات الرطوب�ة، ونأمل أن 
يك�ون الفريق قد تأقلم ع�ى األجواء 
ليخوض مباراة الغد أمام الس�عودية 
ب�روح أفض�ل«، الفت�ا إىل أن الفري�ق 
وأوراق  الصف�وف  بكام�ل  جاه�ز 
املنتخب�ني باتت مكش�وفة بعد مرور 

جولتني عى التصفيات«.
ويواج�ه املنتخ�ب االوملب�ي العراق�ي 
لكرة القدم، مساء اليوم األحد، نظريه 
السعودي، يف خيار الفوز فقط للتأهل 
اىل تصفي�ات كأس آس�يا يف الص�ني 

2018 تحت 23 عاماً«.
وستجري املباراة ضمن الجولة الثالثة 
واألخرية للتصفيات املؤهلة للكأس يف 
الس�اعة الثامن�ة و55 دقيقة مس�اًء 
بتوقي�ت العاصمة بغ�داد عى ملعب 

األم�ري فيص�ل ب�ن فه�د يف العاصمة 
الرياض.

وتصدرت الس�عودية بفارق األهداف 
عن الع�راق ترتيب املجموع�ة الثانية 
بع�د ان أصب�ح لها 13 هدف�اً وعليها 
هدف واحد، مقابل 10 أهداف للعراق 

وعليه هدف واحد، ».
ويواج�ه املنتخ�ب االوملب�ي العراق�ي 
لك�رة الق�دم، نظ�ريه الس�عودي، يف 
خيار الفوز فقط للتأهل اىل تصفيات 
كأس آس�يا يف الصني 2018 تحت 23 

عاماً.

وكانت الجولة األوىل ش�هدت األربعاء 
املايض ف�وز العراق عى أفغانس�تان 

8-0، والسعودية عى البحرين 1-3.
وأصبح للس�عودية 13 هدف�اً وعليها 
هدف واحد، مقابل 10 أهداف للعراق 
وعلي�ه ه�دف واح�د، وبه�ذا يك�ون 

ملنتخ�ب الس�عودية خي�ار الف�وز أو 
التعادل للتأهل يف ح�ني يكون للعراق 

خيار الفوز فقط.
ويتأه�ل للنهائي�ات صاح�ب املرك�ز 
األول يف كل مجموع�ة الت�ي تتنافس 
ع�ى املرك�ز األول، إىل جان�ب أفض�ل 

خمس�ة منتخبات تحصل عى املركز 
الثاني يف املجموعات العرش، علماً بأن 

التصفيات تختتم اليوم األحد.
ورغ�م أن منتخب الصني مس�تضيف 
النهائي�ات حصل ع�ى بطاقة التأهل 
املب�ارش، إال أن االتح�اد الصيني لكرة 

الق�دم أكد رغبته يف مش�اركة فريقه 
بالتصفيات، وبالتايل يف حالة حصول 
املنتخب الصيني ع�ى إحدى بطاقات 
التأه�ل، ف�إن س�ادس أفض�ل فريق 
يحصل عى املركز الثاني سوف يتأهل 

للنهائيات.

شهد يعد بزعامة اجملموعة

اليوم.. املنتخب االوملبي بمواجهة نظريه السعودي خلطف بطاقة التأهل للنهائيات

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقت�رب نادي ريال مدريد اإلس�باني من التعاقد مع الفرنس�ي كيليان مبابي، 
العب موناكو الفرنس�ي في صفقة قياسية، ليصبح أغلى العب في العالم.

وذك�رت صحيف�ة “ذا صن” البريطاني�ة أن ريال مدريد توص�ل التفاق مع 
الالع�ب وفري�ق اإلمارة على التعاقد مع مبابي بمبلغ 120 مليون جنيه إسترليني.وأش�ارت الصحيفة إلى أن 
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بدأ المفاوضات مع الالعب منذ أشهر ويثق في اقترابه من الملكي 
خالل األس�بوعين المقبلين بعد حصول البالنكوس على 91.5 مليون إس�ترليني من بيع الالعبين في سوق 
االنتقاالت الجارية.وأوضحت الصحيفة أن مبابي يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد، خاصة أنه س�يحصل 
عل�ى رات�ب أفضل مم�ا يتقاضاه مع نادي اإلمارة، كما أن الفرنس�ي زي�ن الدين زيدان، المدي�ر الفني للملكي، 
ص�رح مؤخرا بإعجابه بما يقدمه الالعب صاحب ال�19 عاما.وأصدر النادي الفرنس�ي، ي�وم الخميس الماضي، بياًنا هدد 
فيه األندية الطامعة في مبابي بتوجيه ش�كوى للفيفا ضدها، لمحاولتها التواصل مع الالعب دون إذن موناكو، ما يعتبر 

مخالًفا لقوانين االتحادات المحلية والدولية.

دجلة الريايض حيتل املركز االول يف بطولة دمشق الدولية للمالكمة وحيصد الذهب

ناشئة العراق يلتقي األردن استعدادا للتصفيات اآلسيوية للناشئني

ألفيس يوجه رسالة مشفرة إىل نيامر

مودريتش حيصل عىل القميص امللعون

            بغداد/ المستقبل العراقي

احت�ل نادي دجلة الرياضي في ميس�ان المركز األول 
ف�ي  بطول�ة دمش�ق الدولي�ة للمالكمة الت�ي اقيمت 
في العاصمة الس�ورية مؤخرا ، بمش�اركة  )7( فرق 
م�ن ثالث دول عربي�ة.   وقال رئيس الن�ادي و الوفد 
المشارك في البطولة  “  د. علي مطير “  بأن البطولة 
أقيمت في العاصمة السورية دمشق ، بمشاركة ثالث 
دول عربي�ة منها العراق بثالثة ف�رق “دجلة ، الكرخ،  
االتص�االت”   وس�وريا أيض�ا بثالث أندي�ة “الفيحاء 
، الج�الء ، الجي�ش” ، فيما ش�اركت دولة فلس�طين 
بن�ادي الق�دس ، وج�رت البطول�ة للفترة  م�ن 18 - 
21 تم�وز الحال�ي .وتابع “ مطير “ ش�اركنا بخمس 

العبي�ن باوزان مختلفة ، وحصلنا على ثالث اوس�مة 
ذهبي�ة ، فضية واحدة ، وكذلك برون�ز واحدة ، مبينا 
، ب�ان الالعبون “محمد رضا” ف�ي وزن) 50 كغم ( ، 
“حي�در كاظم ش�مهود” بوزن )62 كغ�م ( ، مصعب 
عبد الحسين كنكون بوزن )69 كغم(  ، حصدوا ثالث 
اوس�مة ذهبية  .واسترس�ل  “  فيم�ا حصل الالعب “  
قاس�م كري�م “ ب�وزن   ) 64 كغم ( ، “ عل�ى الفضة ، 
مشيرا ، إلى أن  الالعب “ قاسم “ كان  فائزا  في النزال 
الحاس�م على خصمه لكنه تع�رض لفتح في مقدمة 
العين وطلبنا من لجن�ه التحكيم ايقاف النزال حرصا 
علي�ه ، الفتا ، الى انه احد ابطال العرب ، مضيفا ، بان 
الالعب”  عالء هاشم كشكول “ فاز بالوسام البرونزي 
ب�وزن )52كغم(. وأوضح “مطير “   بأن بتلك النتائج 

حصد ناديه المركز االول وحل الجالء الس�وري ثانيا 
فيما جاء االتصاالت العراقي بالمركز الثالث ،  منوها،  
إل�ى أن النتائ�ج المتحققة ج�اءت بإص�رار وعزيمة 

الالعبين و رغم ضع�ف االمكانيات 
وقل�ة الدعم ، منتق�دا،  الحكومة 
المحلي�ة ف�ي ميس�ان  بش�قيها 

التشريعي و التنفيذي فضال 
المركزية  الحكوم�ة  ع�ن 

لعدم تقديم الدعم المادي 
لفريق�ه  والمعن�وي 

ف�ي  المش�ارك 
البطولة .

            بغداد/ المستقبل العراقي

الق�دم،  لناش�ئي ك�رة  األردن�ي  المنتخ�ب  يس�تضيف 
مس�اء اليوم األحد نظيره العراقي، ف�ي المباراة الودية 
الثانية التي تجمعهما على اس�تاد المل�ك عبدالله الثاني 
بالقويس�مة، في إطار التحضيرات المكثفة للمش�اركة 
في تصفيات آسيا المقررة في السعودية أيلول/ سبتمبر 
المقبل”.وكان منتخب األردن قد خس�ر ف�ي المواجهة 
األول�ى أمام ضيف�ه العراق�ي 4-3، في 

مبارة مثيرة، حيث س�جل أهداف األردن رزق بني هاني 
ومهند س�مرين وعبادة الرزي، فيما س�جل للعراق عبد 
ال�رزاق أحمد “هدفي�ن”، أحمد علي وأحم�د عيد.ويبرز 
من منتخب األردن أسامة الكواملة في حراسة المرمى، 
ومحمد بشار، محمد هشام، محمد الحياري، فايز لطفي 
محم�د جم�ال، عامر جاموس، راش�د الحناحن�ة، مهند 
سمرين.وصرح مدرب األردن عبدالله القططي، أن العبي 
المنتخب قدموا أداء مميزا في الشوط األول من المباراة 
الفتا إل�ى أن المنتخب أه�در ضربة ج�زاء كانت بمثابة 

مفترق ط�رق للمباراة.ولف�ت القطيطي في 
تصريح�ات صحفية إلى أن قل�ة التركيز بداية 

الش�وط الثاني وسوء التنس�يق بين الخط الخلفي 
مكن المنتخب العراقي من كسر مصيدة التسلل مرتين 

ليس�جل هدفين، مما أثر على المنتخب وتراجع مستوى 
األداء ليقلب المنتخب الضيف النتيجة”.وش�دد القططي 
عل�ى أن المنتخب األردني يتطلع للظهور بش�كل أفضل 
ف�ي مب�اراة اليوم، من خ�الل العمل عل�ى تالفي بعض 

األخطاء التي رافقت أدائه في المباراة األولى.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق بيرباولو تريل�وزي، وكيل أعمال األرجنتين�ي باولو ديباال نجم 
يوفنتوس اإليطالي، على التقارير التي أشارت لوجود شرط 
جزائي في عق�د الالعب بقيمة 120 ملي�ون يورو، حال 
رغب برش�لونة اإلس�باني ف�ي ضمه.وق�ال تريلوزي 
ف�ي تصريح�ات نقلها موق�ع “كالتش�يو ميركاتو” 
مخص�ص  جزائ�ي  ش�رط  يوج�د  “ال  اإليطال�ي: 
لبرش�لونة في عقد ديب�اال م�ع يوفنتوس”.وكانت 
صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” اإلس�بانية أش�ارت 

إلى أّن الش�رط الجزائي لكي ينضم ديباال إلى برشلونة يبلغ 120 مليون 
ي�ورو، مؤكدّة أّن الن�ادي الكتالوني ال يمانع دفع ه�ذا المبلغ حال رحل 
البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.وكان نيمار 
اجتمع مع جوس�يب ماريا بارتوميو، رئي�س البلوجرانا، ليؤكد رغبته 
في االنضمام لباريس س�ان جيرمان.ويحاول باريس س�ان جيرمان 
اس�تقدام نيم�ار ودفع الش�رط الجزائ�ي المقدر بمبل�غ 222 مليون 
ي�ورو، مس�تغلين رغبة البرازيل�ي في الخروج من ظ�ل األرجنتيني 
ليونيل ميس�ي، هداف برشلونة التاريخي.ونفى بارتوميو في وقت 
س�ابق إمكانية رحيل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان، مؤكدا 

رغبة الالعب في البقاء.

وكيل ديباال يرد عىل مزاعم الصحافة الكتالونية

ريال مدريد يقرتب من ضم مبايب 
بمبلغ خيايل

             المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه البرازيلي دانييل ألفيس، العب باريس س�ان 
خفي�ة  رس�الة  الفرنس�ي،  جيرم�ان 
إل�ى مواطنه نيمار، جناح برش�لونة 
لمحاول�ة إقناع�ه باالنضم�ام إلى 

“حديقة األمراء.
ويس�عى باريس س�ان جيرمان 
لدف�ع 222 مليون يورو، قيمة 
لفس�خ  الجزائ�ي،  الش�رط 
عقد نيمار مع برش�لونة 
عل�����ى  والحصول 
خدمات��������ه، 
كم�ا أّن الصحف 
الفرنسي�����ة 
م�وافقة  أكدت 
على  الالع���ب 
للفريق  االنضمام 

الباريسي.

وكتب ألفيس عبر حسابه على موقع “انستجرام”: 
“م�ا الذي تري�د أن تكونه؟ أين تري�د أن تكون؟ كل 
شيء يعتمد عليك فقط، ال تنسى من أين أتيت ومن 
وقف بجانبك حينما لم يعرفك أحد في هذا العالم”.

وأوضح�ت صحيفة “س�بورت” الكتالونية أن هذه 
الرس�الة قد تك�ون تحفيزية، أو موجه�ة بصورة 
غير مباش�رة، إلى نيم�ار حتى ال يت�ردد في قراره 
بمغ�ادرة الن�ادي الكتالون�ي، خاص�ًة أن الالعبين 

يمتلكان عالقة صداقة قوية.
وكان نيمار قد اجتمع مع جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئي�س البلوجران�ا، ليؤك�د رغبت�ه ف�ي االنضمام 

لباريس سان جيرمان.
ويس�تغل ن�ادي العاصمة رغب�ة البرازيل�ي في أن 
يصبح النجم األول ولن يصبح كذلك طالما اس�تمر 
في ظل األرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة 

التاريخي.
وانض�م نيمار إلى برش�لونة ف�ي 2013 قادًما من 
س�انتوس البرازيل�ي وحق�ق 10 بط�والت ف�ي 4 

مواسم كما جدد عقده مع البلوجرانا حتى 2021.

            المستقبل العراقي/متابعة

أعلن نادي ريال مدريد اإلس�باني، عبر موقعه الرسمي، أرقام القمصان الجديدة لالعبي الملكي 
بع�د خروج خامي�س رودريجيز وألف�ارو موراتا وماريانو دي�از وبيبي من قلعة “س�انتياجو 

بيرنابيو”.
ونش�رت صحيف�ة “م�اركا” 
اإلس�بانية أن الكروات�ي لوكا 
عل�ى  س�يحصل  مودريت�ش 
ال�ذي   ”10“ رق�م  القمي�ص 
ب�ات لعنة في الن�ادي الملكي 
ألكثر من الع�ب مثل روبينيو 
وحت�ى  أوزي�ل  ومس�عود 

رودريجز.
كما حصل خيس�وس فاييخو 
على الرقم الخاص بالبرتغالي 
بيبي )3(، فيما حمل ماركوس 
الخ�اص  القمي�ص  ليورنت�ي 
ارت�دى  بينم�ا   ”18“ بمارين�و 
بورخا ماي�ورال الرقم 21 والذي 
حمل�ه مورات�ا، كما حص�ل الوافد 
عل�ى  س�يبايوس،  دان�ي  الجدي�د، 
البرازيلي  القميص رق�م “24”وب�ات 
دانيلو قريبا من االنضمام إلى مانشستر 
س�يتي اإلنجلي�زي وس�يترك القميص 
رق�م 23 والذي قد يحصل عليه أش�رف 
الحكيم�ي أو أي صفقة جديدة.وأصبح 
مورات�ا أغلى العب إس�باني بانضمامه 
لصفوف تشيلسي بصفقة قد تصل إلى 
80 ملي�ون ي�ورو، كما انض�م خاميس 
على سبيل اإلعارة لموسمين إلى بايرن 
ميونيخ مع خيار أحقية الشراء.وسجل 
موراتا 20 هدًفا في الموس�م المنصرم 
خ�الل 43 مب�اراة لعبه�ا ش�ارك ف�ي 
معظمه�ا كبديل، بع�د عودته لصفوف 
ريال مدريد مطلع الصيف الماضي بعد 
موس�مين مع الس�يدة العج�وز حصد 

فيهما الثنائية المحلية مرتين.
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؟؟هل تعلم
هل ت�علم ان ...البعوضة . . لها أس�نان، وعدد أسنانها 
47 سنة ولألرنب . . 28 سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 

34 وللكلب42
هل ت�علم ان ...تتجدد رموش عني االنس�ان باستمرار، 

ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما
... كل الكائن�ات تحرك فكها الس�فيل عن�د األكل، عدا 

التمساح، الذي يحرك فكه العلوي
ان ... قل�ب الذباب�ة يخف�ق 1000 م�رة يف الدقيق�ة 

الواحدة
ه�ل ت�عل�م ان ... اكرب مجموع�ة ج�زر يف العالم يبلغ 

طولها 5600 كيلومرت
ان ... أك�رب صح�راء يف العالم هي الصح�راء الكربى يف 

شمال أفريقيا
ان ... أضخ�م أنواع العناك�ب تعيش يف الربازيل، ويصل 

وزنها إىل 85 جراماً
ه�ل ت�عل�م ان ... أثق�ل حي�وان يف العالم ه�و الحوت 

األزرق
هل ت�علم ان ...أغلب األس�ماك الت�ي يف أعماق عميقة 

جداً . . عمياء
هل ت�علم ان ...الفرس يس�تطيع أن يظل شهراً كامالً 

واقفاً عىل أقدامه

خف�ف النمط، واحم نفس�ك م�ن األخطار ال 
تقدم ع�ىل تحدي�ات أو ترصفات عش�وائية 
بدون تفكري وصرب وحكمة. إن أفضل أسلوب 
يجب اعتماده اآلن هو الليونة والرؤية وعدم 
ف�رض إرادتك عىل أح�د، ان الفلك يطلب منك 

الرتوي

الش�ك أن األوض�اع الفلكي�ة ته�دد أوضاعك 
الشخصية أكثر من املهنية . ف� )فينوس( يف 
املي�زان ملتقياً ب� )س�اتورن ( قد يثري بعض 
املش�اكل العائلي�ة، أو مس�ألة تتعل�ق بأحد 
املراهق�ني أو األصغ�ر منك س�ّناً ق�د تعيش 

انفعاالت

تغمرك الكواكب بحنانها ه�ذا اليوم وتحقق 
لك األمنيات، بل تحملك إىل الس�ري يف الطريق 
الصحي�ح، فتحق�ق مبتغاك وتب�دأ بجديد أو 
تغري اتجاهاتك كلياً، مس�تجيباً لنداء القلب، 
تتح�دى م�ن يش�كك ب�ك وتذه�ب بعي�داً يف 

إنجازاتك.

قد تش�عر ببعض القلق والبلب�ة يف اتصاالتك 
واجتهاداتك يف هذا اليوم ، حتى بدون أسباب 
يب�دو مرتاكم�اً  العم�ل  وجيه�ة. ربم�ا ألن 
ويتطل�ب منك جهوداً كث�رية، لكن الوقت قد 
ح�ان لكي تقيم حس�اباتك وتدرس أوضاعك 

بهدوء.

تبتس�م لك الس�ماء ، وتأخذ بيدك نحو آفاق 
جديدة ومحطات مهمة من حياتك وانتصارات 
وحظوظ وفرص سعيدة، قد تتجسد بمنصب 
كبري للبعض أو مركز اس�تثنائي أو انقالب يف 
األوض�اع، يؤّم�ن االنتصار واملج�د واالرتقاء 
االجتماعي واألرباح املالية أو النجاح املهني.

تدخل يوماً عاصفاً ومليئاً باملشاكل والهموم، 
يحم�ل إلي�ك أوضاع�اً مبلبلة تخت�رب صربك 
وقدرتك عىل السيطرة واالنضباط. قد تواجه 
حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً يف التعامل 
وترفعاً وتماس�كاً. قد تلغى بعض املناسبات 

الغالية عىل قلبك

تتحرر من القيود الس�ابقة فأن�ت اآلن فعالً 
ح�ّر طليق بوج�ود كوكب فين�وس يف برجك 
الذي سيس�اهم يف تلطيف األجواء وتحس�ني 
النتائ�ج لريّكز طاقاته يف حش�د الدعم املادي 
واملعنوي والعاطفي وقد يكون وجود فينوس 

أفضل وأنسب حالياً

ينترص الحب عىل املشاكل اليومية وقد يسود 
حوار يبلس�م الجروح ويؤدي اىل مصالحة أو 
اىل تهدئ�ة الخواطر, كما ان القمر يف العقرب 
يتح�دث ع�ن اوض�اع مالية جدي�دة وبعض 
القرارات املهم�ة التي تتخذ يف هذا اليوم لكن 

تجنب التطرف والخيبات .

تنذر سماؤك بأجواء متنوعة تتناقض احياناً 
م�ع تطلعاتك وتس�ّبب ل�ك جموداً ملموس�اً 
ويف الحقيقة لن تش�عر بأّية رغبة يف التحرّك 
س�وف يمّر هذا اليوم بهدوء ت�ام، مصحوباً 
رّبم�ا ببعض التوتر ثم ال تلبث ان تدور عجلة 

الحياة وتعود اليك الحيوية ويشتد حماسك.

أّيه�ا وال تس�مح لنفس�ك  ضاع�ف ح�ذرك 
الناقمينواملخادعني. يحاول  بالوقوع ضحّية 
احد االشخاص إقحامك يف صفقات مشبوهة 
أو رّبما إثارة الشكوك حول كفاءتك. ال تقلق! 
اعتم�د اله�دوء واملوضوعي�ة كأس�اس ألي 

مرشوع

يمكن�ك ان تنج�ز اتفاق�ا كبريا خاص�ة انك 
تتمت�ع بالهام وديناميكية اتخ�ذ املبادرة وال 
تخىش ش�يئا ال ترفض لعب دور بارز وس�ع 
دائرة تحركاتك ناق�ش بقوة وذكاء وبادر اىل 
االتصال واللق�اء تحرك خارج دائرتك,أرفض 

ما ال يناسبك.

حاول أن تتقّدم بحذر ابتعد عن إثارة املشاكل 
وتجّنب األماكن املشحونة بالتوّتر واملخاطر. 
ستخرس الرّهان وقد تشعر بالضعف جسدياً 
وعقلي�اً فتق�ع ضحّية االضطراب�ات. حّصن 
نفس�ك باإليمان والتفاؤل واألمل والهدوء، ثم 

انتظر عبور العاصفة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 كوب أرز بس�متي ، مطه�ي - 4/1 كيلو كبدة 
، مقطع�ة - 2 فص ثوم مف�روم - 1 ثمرة فلفل 
أخرض مقطع - 1 ثمرة ليمون معصورة - 4/1 
ملعق�ة صغ�رية كرك�م - 4/1 ملعق�ة صغرية 
قرف�ة - 1 ملعقة كبرية زب�دة - 1 ملعقة كبرية 
س�كر - 4/1 ملعقة صغرية كم�ون - 1 ملعقة 
صغ�رية ملح - 4/1 ملعقة صغرية فلفل أس�ود 

مطحون
طريقة التحضري:

ضع�ي البصل يف اناء عىل نار متوس�طة و قلبي 
حتى يتغري لونة.

ضع�ي الكب�دة عىل الس�كر و قلبي ث�م اضيفي 
الزبدة و القرفة و الكركم و قلبي.

تبيل الكبدة بامللح و الفلفل و الكمون و الش�طة 
و الفلفل األخرض.

ضع�ي الليم�ون و الثوم عىل الكب�دة و قلبي ثم 
اخفيض درجة الحرارة و اتركيها حتى تنضج.

ضع�ي األرز عىل الكبدة يف املق�الة و قلبي برفق 
حتى تمام اإلختالط.

ضع�ي األرز يف أطب�اق التقدي�م ث�م قدمية مع 
السلطة و شوربة لسان العصفور.

بقعة املشرتى احلمراء »عن قرب«
ش�ارف مسبار وكالة الفضاء األمريكية ناسا “جونو” 
عىل توفري أفضل إطاللة ممكنة لبقعة كوكب املشرتى 

الحمراء العظيمة.
وس�يحلق املسبار الفضائي فوق ذلك اإلعصار الضخم 
الليل�ة، حيث يمر عىل ارتفاع 9 آالف كيلو مرت من قمم 
الس�حاب فوق اإلعصار، وهي مس�افة قريبة بحسب 

مقاييس الفضاء.  وفقا ألسوشيتد برس.
مع�دات املس�بار جونو س�تخرتق الس�حب وتس�اعد 

العلماء يف تحديد عمق اإلعصار.
وتعترب مساحة بقعة كوكب املشرتى الحمراء العظيمة 
ضخم�ة للغاية لدرج�ة أنها عند ع�رض 16 ألف كيلو 

مرت، يمكنها ابتالع كوكب األرض.
وسوف تتلقى ناسا الصور املقربة لإلعصار يف غضون 
ع�دة أي�ام ويعت�زم فري�ق الوكال�ة نرشه�ا الجمعة 

املقبلة.
كان جونو قد قد دخل مدار املشرتى يف يويل

ارتفاع معدل الذكاء يف الطفولة يطيل العمر
يرتبط معدل الذكاء عند األطفال بالكثري من االنعكاسات 
اإليجابية عىل مختلف جوانب حياتهم وقدراتهم النفسية 
والصحية، وقد تبني مؤخرا عالقة معدل الذكاء أيضا بعمر 
الطفل، حيث يتميز األطفال الذين يتمتعون بمستوى عال 
من الذكاء بأعمار أطول، بعكس غريهم ممن لديهم نسب 
أق�ل من ال�ذكاء، وذلك لقلة تعرضه�م لألمراض الخطرية 
التي ت�ؤدي إىل الوفاة، مثل الس�كتات الدماغية والنوبات 

القلبية.
وأف�ادت دراس�ة أجراه�ا باحث�ون م�ن جامع�ة إدن�ربة 
الربيطاني�ة، ب�أن األطفال الذي�ن يتمتعون بنس�ب ذكاء 
عالي�ة يمكنه�م العي�ش طوي�ال، مقارنة بغريه�م ممن 
ال يتمتع�ون بالنس�بة ذاته�ا، حيث يحمي ال�ذكاء هؤالء 
األطف�ال من اإلصابة باألمراض املزمنة التي تودي بصحة 
اإلنس�ان، وتق�ود إىل امل�وت املفاجئ، فيم�ا يكون غريهم 
عرضة ألمراض القلب والس�كتات الدماغية، وهو ما يزيد 

من مخاطر الوفاة لديهم ويجعل أعمارهم أقرص.

غياب األب يسبب تغيريات يف خاليا األبناء
أش�ارت دراسة إىل احتمال وجود تفس�ري بيولوجي للمشاكل الصحية التي كثريا 
م�ا يواجهه�ا األطف�ال يف حالة غي�اب األب نتيجة الوف�اة أو الطالق أو الس�جن 
وقال�ت إن لألمر عالق�ة بقرص جزء يحمي نهاية الكروموس�ومات داخل الخاليا 
ويع�رف باس�م التيلومريات..وتنكمش التيلوم�ريات بتقدم الس�ن ويعتقد أيضا 
أنها تتقلص بس�بب الضغط الش�ديد..وكتب الباحثون يف دورية “بيدياتريكس” 
أن التيلروم�ريات ل�دى األطفال ممن هم يف التاس�عة من العمر وفق�دوا آباءهم 
تكون أقرص بنس�بة 14 باملئة من األطفال الذين ال يزال األب موجودا يف حياتهم. 
وكان للوف�اة التأثري األكرب، وكان�ت النتيجة التي توصلت إليها الدراس�ة أوضح 
ب�ني الصبية مقارنة بالفتيات..وقال دانيال نوترمان أحد كبار واضعي الدراس�ة 
وهو باحث يف البيولوجيا الجزيئية يف جامعة برنستون “رغم معرفتنا بأن عوامل 
ضغط مختلفة مثل التدخني وسوء املعاملة والرعاية املكثفة وما إىل ذلك مرتبطة 
بوج�ود تيلومريات أقرص فإن الصلة البيولوجية لم تتأكد بش�كل واضح وال تزال 
م�ادة للبحث يف عدد م�ن املختربات”..وأض�اف :“من املمكن اعتب�ار أن األطفال 
الذي�ن يعان�ون من انكم�اش التيلومريات نتيج�ة الضغط ربم�ا يكونون عرضة 
ملشاكل صحية يف املستقبل لكن هناك العديد من العوامل األخرى التي تلعب دورا 

يف العمر والصحة بعد البلوغ”.

1مدينة فلسطينية )مبعثرة( o اطول الخلفاء 
الراشدين مدة يف الخالفة 2متشابهان o من 
يقرع الطبل 3من الزهور وينس�ب إليها من 
يحب نفس�ه o وقع 4نسور o دفرت 5يطبخ 
o حس�م األمر 6ممثل جس�د شخصية عمر 
املخت�ار o براد )باالنجليزي�ة( 7دفن o دولة 
تقع فيها سدس مس�احة اليابسة 8معظم 
اليشء o أجه�زة للرتويح أي�ام الحر 9تقال 
عن�د الضج�ر o الش�يخ الرئي�س الطبي�ب 

الفيلسوف 10تقينا الربد والحر o طرف

1قل�م o عتم�ة 2وج�دك o خ�اف بش�كل 
مفاجئ 3أش�هر رحالة عربي 4جد سيدنا 

يعقوب عليه السالم o والد
5ضياع العقل والحكمة o فقط )عامية(

6حركة فس�يولوجية ملقاومة املرض o من 
الفصيلة السنورية )معكوسة(

7إرجع إىل عقلك o جزيرة فرنسية يف البحر 
 o األبي�ض املتوس�ط )مبعث�رة( 8مخ�ادع
وس�ادات 9أول من قسم أيام األسبوع عىل 

سبعة أيام 10لنيل أقساط من الراحة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..األرز البسمتي بالكبدة
طب

حمطة إذاعية إلثناء الكالب عن األفكار املجنونة
إذاعي�ة  محط�ة  حالي�ا  أملاني�ا  يف  توج�د 
مخصص�ة لس�كانها م�ن ال�كالب وتب�ث 
وكالس�يكيات  الهيب�ي  أغان�ي  فيه�ا 
املدرس�ة القديمة..وق�ال املق�دم اإلذاع�ي 
ش�تفان ش�توك يف إذاع�ة )هالو هاس�و( 
“نبث موس�يقى نعتقد ونعل�م أنها تهدئ 

الكالب”.
وأوض�ح “عندما تكون الكالب بمفردها يف 
املنزل، تأتيها أكثر األفكار جنونا”، مضيفا 
أنه خرب ذلك من خالل اقتنائه لكلب صغري. 
وتابع ش�توك )30 عاما( كي�ف أتته فكرة 
املحطة قائال “ال يريد املرء أن يش�عر كلبه 

بالوح�دة فحس�ب، ولكن أيض�ا ال يريد أن 
يب�دأ الكلب يف العواء بينم�ا هو يف العمل”، 
فهذا األم�ر يعترب يف قم�ة اإلزعاج لألجوار 

وأمرا متعبا للكلب املسكني.
وعق�ب أودو كوبرني�ك، وه�و مربي كالب 
ومتحدث باسم نادي الكالب )يف دي اتش( 
األملان�ي، عن مدى جدوى ه�ذا األمر، قائال 
“تش�غيل املوس�يقى للكالب يج�دي نفعا 
ألنه�ا مفي�دة يف التغطي�ة ع�ىل الضوضاء 
األخرى بش�كل ع�ام”. ويمكن أن تش�مل 
ه�ذه الضوض�اء صوت�ا يأت�ي م�ن مم�ر 

خارجي عادة ما ينبح الكلب فيه.

الزيوت مفيدة للجسم لكن بضوابط صحية

يعد الزيت عنرصا أساسيا ال غنى 
عنه يف املطبخ. وتنترش عىل رفوف 
املحال التجارية أنواع عديدة من 
الزي�وت، تختلف يف م�ا بينها من 
والفوائ�د  االس�تخدامات  حي�ث 
الصحية..والده�ون ليس�ت ذات 
خصائ�ص صحي�ة موح�دة؛ لذا 
تع�د بع�ض الدهون أكث�ر فائدة 
للصح�ة مقاَرن�ًة بدهون أخرى. 
ويفرق خ�رباء التغذية بني ثالثة 
أن�واع من الده�ون: هي الدهون 
املش�بعة والدهون غري املش�بعة 
األحادية والدهون غري املش�بعة 
املتعددة.  يحتاج الجسم إىل هذه 
األنواع الثالثة، وخاصة األحماض 
الدهنية غ�ري املش�بعة األحادية 

واألحماض الدهنية غري املشبعة 
املتع�ددة “أوميغ�ا 3” و“أوميغا 
6”؛ إذ أنه�ا تس�اعد ع�ىل ضبط 
وضغ�ط  الكوليس�رتول  نس�ب 
الدم، ومن ثم الوقاية من أمراض 
القلب..وقال�ت هايك�ه راب من 
إن  للتغذي�ة  االتح�ادي  املرك�ز 
األحماض الدهنية غري املش�بعة 
األحادي�ة ينبغي أن تش�كل ثلث 
وأن  نتناوله�ا،  الت�ي  الده�ون 
الدهنية غري  تش�كل األحم�اض 

املشبعة املتعددة ثلًثا آخر.
زي�ت الزيتون يتك�ون من ثالثة 
مش�بعة  غ�ري  أحماض�ا  أرب�اع 
أحادي�ة ويس�اعد ع�ىل خف�ض 

مستوى الكوليسرتول الضار.
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من ابنائها منصب أمني  العاصمة بغداد

إبراهيم الجبين طارق حرب

ال ش�يء يمنع البش�ر م�ن مراجعة مس�اراتهم الفكرية واكتش�اف 
الخلل، فال يعقل أن نبقى نعيش كما عاشت “شيراند”..وشيراند هذه هي 
دار نش�ر ألمانية تخصصت بإصدار الخرائط الجغرافية. وتعد خارطتها 
األكثر ش�هرة عن جب�ل بروكين في سلس�لة هارز أعلى نقطة بش�مال 

ألمانيا، حيث مناجم األحجار الكريمة.
إال أن أحدث القياس�ات برهن على أن ارتفاع بروكين هو 3747 قدما 
ولي�س 3741 قدما كما هو مطبوع في خارطة ش�يراند التي وقعت في 
ح�رج كبير. وكي تحاف�ظ على دقة معلوماتها وس�معتها، وبدال من أن 
تس�حب تلك الخرائط من الس�وق، قامت بتكليف ش�ركة إنشاءات برفع 

قمة الجبل ستة أقدام إضافية ببناء كومة صخرية.
ه�ذا بالضبط م�ا يحصل مع العرب، فه�م يريدون للواق�ع أن يكون 
مطابق�ا لم�ا في عقولهم، ولي�س العكس، ولذلك يس�عون إلى تحويره. 
فالمس�ائل الكب�رى ال يجب أن تحس�م، ألن هذا هو المالئم للش�خصية 
النواحة البكائية التي يتمتع بها كثيرون. واألجيال ال يجب أن تتعلم، ألن 
هذا ما يتوافق مع قدرة الكثيرين على تطويقها بالسيطرة.ونحن، اليوم، 
نغادر زمنا ش�اءت له األقدار أن يك�ون طويال، ألف الناس فيه قضاياهم 

غير المحلولة، أكثر مما تعلقوا بأحالم المستقبل.
غير أن هذا التحّول استحقاق واجب الحدوث، ألن الزمن ال يدور حول 
نفسه، كما تدور السيكولوجيا في لوحة “الصرخة” الشهيرة للنرويجي 
إدف�ارت مون�ك، وال ب�د للحقائق العلمية م�ن أن تغلب ف�ي النهاية. فقد 
عش�نا خالل المئة عام الماضية في أس�طوانة س�نجاب، ت�دور بنا حين 
ندوره�ا نح�ن بأرجلنا كلما أوش�كت على التوقف. حتى ج�اء يوم ظننا 
أنه بوس�عنا الهرب منه إلى األبد، يوم حساب على التنمية والوعي، على 
التحض�ر، عل�ى التط�ور العلمي أو الغ�رق النهائي في داع�ش وأخواتها 

والظالم الدامس.
ول�م يك�ن خبر إغالق المس�جد األقص�ى الجمعة الماضي�ة، مزعجا 
بالقدر الذي كانت مزعجة دهشة الناس بالخبر ذاته. فالمسجد والقدس 
كالهم�ا مغلقان منذ خمس�ين عاما، والعق�ول مغلقة معهم�ا منذ ذلك 

الحين.
وحتى تلك األغنية المليئة بالشجن واألمل التي كتب كلماتها الشاعر 
الفلس�طيني أحم�د دحبور الذي غ�ادر عالمنا قبل أش�هر قليلة، ولحنها 
الموس�يقار الكبير حس�ين نازك لم تنج من كونها عالقة في ذلك البرزخ 
الصع�ب “والل�ه لزرعك بالدار يا ع�ود اللوز األخض�ر/ واروي هاألرض 
بدمي/ تتنور فيها وتكبْر/ عالجرمق غّنى الصفدي/ غزة والبيرة بلدي/ 
ْر”.تأخ�ر اإلدراك عن أن يكون  والق�دس بتهتف ول�دي/ أوعك عني تتأخَّ
جاهزا لهذه اللحظة. وخير ما تصدق فيه أغنية دحبور هو أن عود الوعي 

عندنا ال يزال أخضر طريا لم يقو ولم يشتّد.

ف�ي سلس�لة تراثيات بغدادي�ة كانت لنا اق�وال في احد المجال�س الثقافية 
البغدادي�ة عن عائلة الدفتري البغدادية بإعتبارها العائلة البغدادية الوحيدة التي 
تولى اربعة من ابنائها منصب امين العاصمة بغداد بعد تأسيس اول دائرة بلدية 
في بغداد سنة ١٨٦٨ حيث تولى المنصب ابراهيم أفندي الدفتري في هذه السنة 
رئاس�ة بلدي�ة  بغداد الجديدة حيث  كان هذا المنصب ه�و منصب امين بغداد اذ 
تح�ول منصب رئيس بلدية بغداد الى منصب امي�ن العاصمة وبعدها تحول الى 
منصب امين بغداد وفي س�نة ١٨٧٧ تولى احد ابناء هذه العائلة وهو اس�ماعيل 
الدفت�ري منصب رئيس القس�م االول لبلدية بغداد وفي س�نة ١٩١٩ تولى فؤاد 
الدفت�ري  منصب متصرف بغ�داد ورئيس بلديتها وهو الش�خصية الثالثة ممن 
يتول�ى هذا المنصب والش�خصية الرابعة واالخي�رة في هذه العائل�ة البغدادية 
وبع�د تغيير التس�مية من رئيس بلدي�ة الى امين العاصمة حي�ث تواله محمود 
صبح�ي الدفتري س�نة ١٩٣١ بعد صدور قانون البلديات رقم)٨٢( لس�نة١٩٣١ 
والذي الغى قانون الواليات العثماني لس�نة ١٨٧٧ حيث س�مى القانون الجديد 
رئيس بلدية بغداد باس�م امين العاصمة والعجيب ان القانون السابق كان يحدد 
االنتخاب كمس�لك للوص�ول الى منصب رئيس البلدية  اي امي�ن بغداد ولكن تم 
اعتم�اد تعيين الحكوم�ة لهذا المنصب ولي�س انتخابه واس�تمر ذلك حتى هذه 
السنه ٢٠١٧ فمثال نقرأ في جريدة الرقيب البغدادية ما كتبته قبل اكثر من قرن 
مايلي ) لزوم انتخاب م�ن يعلمون فيه الكفاءة والهمة للقيام بمهمات البلدية( 
وعائلة الدفتري البغدادية  تقوم على اس�اس وظيفة الدفتر دار التي استحدثتها 
الدول�ة العثمانية بالقرن التاس�ع عش�ر لوالياته�ا بما فيها بغ�داد حيث يعتبر 
الدفتردار الشخصية الثالثة في الجهاز االداري في بغداد الذي يبدأ بالپاشا الوالي 
ث�م  الكهية اللفظ التركي والكتخدا اللفظ الفارس�ي وهو منصب معاون الوالي 
ثم الدفتر دار وهو امير موظف مالي في بغداد المسؤول عن خزينتها ووارداتها 
ونفقاتها واس�تحدث منصب الدفتر دار في بغداد س�نة ١٨٣٢ زمن الوالي علي 
رضا پاش�ا وقد اش�تهر من عائلة الدفتري محمود صبحي الدفتري الذي اشغل 
باالضاف�ه ال�ى منصب امين  العاصم�ة منصب عضو مجلس الن�واب في العهد 
الملك�ي للدورة االول�ى والثانية وعضوية مجلس االعي�ان ووزير للعدل مرتين 
ووزيرللمالية  والخارجية بسبب اجادته اللغتين الفارسية والتركية بحيث يعمل 
عل�ى تحس�ين عالقة العراق مع الدولتين كما يرى  رئي�س الوزراء وقتها نوري 
پاشا السعيد وللعائلة مجلس ثقافي بغدادي مشهور تختلف اليه رجاالت الدولة 
واهل العلم واالدب وتحل المشاكل التاريخية واللغوية واالقتصادية والسياسية 
وتلط�ف ج�وه المداعبات والن�كات ولطائف وم�ن رجاالت ه�ذه العائلة الدفتر 
ممتاز الدفتري وصبيح ممت�از الدفتري وآلل الدفتري مكتبة تضم نوادر الكتب 
والمخطوط�ات ولمحمود الدفتري مكتبة عظيمة تضم نوادر الكتب الفلس�فية 
والتاريخية وس�ائر العلوم العقلية والنقلية وكتب االدب الفارسي والتركي وال 
غ�رو في ذلك اذ ان محمود الدفت�ري اول طالب في كلية الحقوق وتخرج  االول 
عل�ى الكلية وعين بعد ذلك عميدا لهذه الكلية لكنه اعتذر عن هذا المنصب وعين 
مديرا عاما للتسجيل العقاري ويبقى مجلسه الثقافي االسبوعي وليس الشهري 

عنوانا للثقافة والمعرفة والعلم والفن من بين المجالس البغدادية .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

مهندس سويدي خيرتع »بساط الريح«

عدل المهندس الس�ويدي، أليكس بيرغ، اختراعه الذي أطلق عليه 
بداية تسمية »الكرسي الطائر«، والذي عمل بمحرك بنزين.

ث�م اس�تغنى بيرغ ع�ن محرك البنزين واس�تخدم مكان�ه محركا 
كهربائي�ا، وزاد م�ن أبعاد المركبة وأس�ماها »البس�اط الطائر«. 
وذل�ك عن طريق بن�اء هيكل يتأل�ف من أنابيب معدنية تش�كل 4 
وريقات بيضاوية، يت�وزع في كل منها 19 محركا كهربائيا. وقد 
 Multistar 4S« زود مركبت�ه ب�� 80 بطاري�ة صغيرة م�ن ط�راز
Ah LiPo 5.2«، ليبل�غ وزنه�ا اإلجمال�ي 35 كيل�و. وتكفي طاقة 
تل�ك البطاريات للتحليق 12 دقيقة..ول�كل ورْيقة مروحة خاصة 
بها. وتش�كل كلها تصميما صلبا يحاكي تصميم مروحية رباعية 
المراوح. ويقوم قائد المركبة بتنس�يق عمل آلياتها أثناء التحليق، 

حيث يبدو وكأن أليكس يجلس على بساط الريح.

تقع محمّي�ة الزه�ور، والتي يس�ميها المحليون ب� 
»الفينبوس«، بالق�رب من الطرف الجنوبي من دولة 
جن�وب أفريقيا. وهي المنطق�ة الوحيدة التي تمتلئ 
بالزه�ور تماماً في المملكة النباتية من إقليم الكاب. 

زهري�ة  مقاطع�ًة  وتض�مُّ 
واحدة فقط، ُتعرف باس�م 

مقاطعة الكاب الزهرية. 
تعتبر المحمية أصغر ممالك 
األزهار الست المعترف بها 
في العالم، هي منطقة ذات 
تنوع ع�اٍل للغاية، وموطن 
ألكثر م�ن 9000 ن�وع من 
 69٪ الوعائي�ة،  النبات�ات 
منها متوطنة بها. ويرتبط 
ج�زٌء كبيٌر من ه�ذا التنوع 
بش�جرة الفينبوس )الدغل 

الناعم(، 
منطق�ة الزه�ور ف�ي كيب 
بيولوجي�ة  قيم����ة  له�ا 
اقتص���ادي�ة ج��وهري�ة 
باعتباره�ا نقطة عالية في 
التن�وع البيولوج�ي. .كم�ا 
ز  ُتعدُّ المحميَّ�ة أضخم تركُّ

غير اس�توائي من أنواع النباتات العالي�ة في العالم، 
وهي النقطة الس�اخنة الوحيدة الت�ي تضم المملكة 
الزهري�ة بأكملها، وتضم خمس عائالت من أصل 12 

من النباتات المتوطنة في جنوب أفريقيا.

أعلنت ش�ركة مايكروس�وفت عن طرح منظم ذكي 
 »Windows 10« بنظ�ام  يعم�ل  الح�رارة  لدرج�ات 

ومزود بميزة التحكم الصوتي.
ووفقا للخبراء في الشركة فإن »جهاز GLAS الجديد 
مزود بشاشة تعمل باللمس، ومصمم لضبط درجات 
الح�ارة ف�ي الغرف�ة أو الصالة الت�ي يتواج�د فيها، 

وكذل�ك ق�ادر على ضب�ط درجات الرطوب�ة وتحديد 
نوعي�ة اله�واء وقي�اس مع�دالت اس�تهالك الطاقة 
ف�ي األجهزة الت�ي يوصل معها«..يعمل ه�ذا الجهاز 
بنظ�ام »Windows 10« ال�ذي يمكن�ه االتص�ال مع 
العديد من األجه�زة اإللكترونية، وأهم ميزة فيه هو 
أنه مزود بمس�اعد »كورتان�ا« الصوتي الذي طورته 
يمك�ن  وال�ذي  مايكروس�وفت، 
المس�تخدم من التحكم به عن بعد 

عن طريق األوامر الصوتية.
 GLAS أن  إل�ى  الخب�راء  ويش�ير 
طور خصيصا ليعم�ل في المنازل 
بع�ض  لك�ن  الذكي�ة،  والمبان�ي 
المصادر أكدت أن الش�ركة تتطلع 
والش�ركات  للمؤسس�ات  لبيع�ه 
تص�در  ل�م  حي�ن  ف�ي  الكب�رى، 
تصريح�ات  أي  مايكروس�وفت 

رسمية بهذا الشأن.
ويذكر أن مايكروس�وفت طرحت 
الحواس�ب  من�ذ م�دة ع�ددا م�ن 
الجدي�دة، وطرح�ت معها نس�خة 
»Windows 10 S« المزودة بالعديد 
من الميزات التي تحس�ن من عمل 

األجهزة الذكية والكمبيوترات.

الفينبوس.. حممية الزهور الطبيعية »منظم حرارة ذكي« من مايكروسوفت 


