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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّياك والّظلم فإّنه
 أكبر املعاصي، وإّن الّظالم ملعاقب 

يوم القيامة بظلمه

ص3اقليم كردستان يستعد لـ »االستفتاء« بتفعيل الربملان وإرسال »وفد تفاوض« إىل بغداد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4باكستان.. »دولة نووية« يف دوامة »اضطراب سيايس«

عائالت 14 معارضا سعوديا يواجهون اإلعدام: االعرتافات من ابنائنا انتزعت بالتعذيب

النزاهة تعلن موافقة جملس الوزارء عىل مرشوع قانون الكسب غري املرشوع

الصقور أحبطت أكرب خمطط إرهايب لـ »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكبر  مبن  واحبدة  بغبداد  أحبطبت 
مخططات اإلرهاب يف تاريخه، والتي كانت 
تنوي نسبف البراث الشبيعي، والتعرّض 
إىل أكر الشبخصّيات الحّية للشبيعة وهو 
اإلمبام السبيد عبي السيسبتاني، وكانت 
الخّطة اإلرهابية تعتزم استخدام عرشات 
االنتحاريني بعجالت مفخخة السبتهداف 
مراقد األئمة يف كربالء والنجف وسامراء، 
اضافة اىل منزل املرجع األعى السيد االعىل 
السيستاني. وكشف رئيس خلية الصقور 
ومكافحبة  السبتخبارات  العبام  املديبر 

االرهاب يف وزارة الداخلية أبو عي البرصي 
عن مخطبط إرهابي وصفبه باألخطر يف 
تاريخ العراق، وقد احبطته خلية الصقور 
وقيامهبا بالقضباء عبىل عنبارص تنظيم 
»داعش« املكلفني بتنفيذ املخطط. وأوضح 
البرصي ان »نجاح املخطط كان سبيدخل 
العبراق يف نفبق مظلبم مجهبول ودوامة 
عنف ودماء ال تبقي وال تذر« إال أن يقظة 
رجبال األمن حالبت دون ذلك. واشبار اىل 
ان املخطبط اإلرهابي الخطبر كان ينوي 
استهداف مراقد ائمة أهل البيت يف النجف 
وكربالء و الكوفة جنوب بغداد وسبامراء 
شبمالها اضافة اىل منزل املرجع الشيعي 

األعىل السبيد عي السيسبتاني يف النجف 
)160 كبم جنوب بغبداد( وأماكن حيوية 
وسكانية بمحافظة البرصة الجنوبية كما 
نقلبت عنه صحيفة »الصبباح« البغدادية 
الرسبمية. وقبال البرصي أيضباً، ان هذا 
املخطط الذي جبرى إجهاضه كان يهدف 
إىل إذكاء البرصاع الطائفي والتغطية عىل 
خسائر تنظيم داعش وانكساره وهروب 
قياداتبه مبن معبارك نينبوى وتركهم يف 
العبراء آالف الجثث العفنة لالرهابيني من 

دون االشارة اىل تاريخ احباط املخطط.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

مبا إن أعلن رئيبس الحكومة العراقية 
حيبدر العببادي موافقتبه عىل مشباركة 
»الحشبد الشبعبي« بعملية تحرير تلعفر 
مبن سبيطرة تنظيم »داعبش« اإلرهابي، 
حتى بدأت فصائل الحشبد بتنفيذ قصف 
مكثبف عبىل األماكبن املحصنبة لتنظيم 

»داعش« يف املدينة. وقالت مصادر محلّية 
إّن »الحشد الشعبي نفذ عملية قصف عىل 
مناطبق بلدة تلعفبر، باملدفعيبة وقذائف 
الهاون والصواريخ«، مضيفاً أّن »القصف 

استهدف مقار لتنظيم داعش«.
العبباس  »فرقبة  أعلنبت  بدورهبا، 
القتاليبة« املنضوية يف الحشبد الشبعبي 
مقاتليهبا  مبن  آالف  ثالثبة  اسبتدعاء 

اسبتعدادا ملعركبة تحريبر قضباء تلعفر 
التابع ملحافظة نينوى.

وأكدت قيبادة فرقة العبباس القتالية 
عن تثمينها الختيار الفرقة ضمن القوات 
األساسية املشاركة بعمليات تحرير تلعفر 

املرتقبة.

التفاصيل ص3

الرشطة األملانية
 تتهم »عراقي« يتنفيذ هجوم 

عىل ملهى لييل

إبراهيموفيتش
يــرفــض الــدوري 

األمريكي

أراد استهداف مراقد األئمة »عليهم السالم« ومنزل السيد السيستاني.. وطائرات الـ »F16« أجهضته يف األراضي السورية
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حمافظ بغداد يوجه بأرسال 
آليات املحافظة لتنفيذ مشاريع 

أكساء قضاء احلسينية 
ص6

سيدين: إحباط هجوم 
ارهايب كان يستهدف طائرة 

رئيس الوزراء االسرتايل
ص4

عقب اجتامع اللجنة الوزارية.. حمافظ البرصة يعلن 
التوصل حللول رسيعة الزمة املياه

الـخـطـوط اجلـويـة جتـري محـالت إلدامــة طـائـراهتـا
والطريان املدين يدرس البنى التحتية لقاعدة القيارة

بوتني يرشف عىل »عرض ضخم« لسالح البحرية الرويس
        بغداد / المستقبل العراقي

أرشف الرئيبس البرويس فالديمبر بوتن، 
أمس األحد، عىل عرض ضخم لسالح البحرية 
الرويس الذي يستعرض الكرملني حجم نفوذه 

املمتد من بحر البلطيق إىل شواطئ سوريا.
وشاركت نحو 50 سفينة حربية وغواصة 
يف العرض الذي جرى عىل امتداد نهر نيفا ويف 
خليج فنلندا عىل سباحل سبان بطرسبورغ، 
بعدما أمر بوتن البحرية بإجراء أول استعراض 

لها بهذا النطاق الواسع.

وقبال بوتبن للجنبود بعبد إطالعبه عبىل 
إحصائيات تتعلق باملعدات العسبكرية »نبذل 
جهودا كثرة اليوم مبن أجل تطوير وتحديث 

البحرية«.
وأضباف أن »البحرية لم تعد تتعامل فقط 
مبع مهامهبا التقليدية ببل باتت تسبتجيب 
بجدارة للتحديات الجديدة، وتشبارك بشبكل 

واسع يف الحرب عىل اإلرهاب والقرصنة«.
»يبوم  بمناسببة  أقيبم  البذي  والعبرض 
البحرية« هو األخر الذي يأمر بوتن بتعزيزه، 
بعبد احتفاالت ضخمة بذكبرى انتهاء الحرب 

العاملية الثانية وسط سعي زعيم الكرملني إىل 
استعراض قوة بالده العسكرية.

وللمبرة األوىل كذلك، اسبتعرضت روسبيا 
معداتها العسبكرية البحريبة يف قاعدتها عىل 
سبواحل طرطوس السبورية رشق املتوسط، 
حيث لعبت السفن الروسية دورا بارزا يف دعم 

الرئيس بشار األسد عسكريا.
وذكبرت وكالة »إنرفاكس« الروسبية من 
ناحيتها أن سبتة قبوارب، بينها الجيل األخر 
من غواصبات »كراسبنودار« التي تسبتخدم 

وقود الديزل شاركت يف العرض.
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انـتـخـاب هـمـام حـمــودي رئـيـسـًا للـمـجـلـس األعـلـى
        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الهيئة القيادية للمجلس االعىل اختيار 
همام حمودي، زعيما للمجلس االعىل االسالمي 
خلف�ا لعم�ار الحكيم الذي انش�ق وأس�س تيار 

»الحكمة الوطني«.
وذكر بيان للهيئة تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انها عقدت وعددا من اعضاء املكتب 
الس�يايس اجتماعا يف العاصمة بغ�داد وتداولت 
األس�ماء املرش�حة للتص�دي ملواق�ع الخدمة يف 

املجلس األعىل.
وبحس�ب البي�ان، فق�د ت�م انتخ�اب همام 
االس�المي  األع�ىل  للمجل�س  رئيس�اً  حم�ودي 
يف  امل�وىل  تق�ي  محم�د  واس�تمرار  العراق�ي، 
مسؤوليته لرئاسة الهيئة العامة للمجلس بينما 
ت�م انتخاب باقر جرب الزبيدي مس�ؤوالً للمكتب 
الدي�ن الصغ�ر مس�ؤوالً  التنظيم�ي، وج�الل 

للمكتب التنفيذي.
وكان الحكي�م قد أعلن ي�وم الثالثاء 24 من 
ش�هر تموز الجاري تأسيس تيار سيايس جديد 

تحت اس�م »تيار الحكمة الوطن�ي« بمعزل عن 
املجلس االعىل االس�المي ال�ذي تزعمه عىل مدى 

ثماني سنوات.
وتزعم الحكيم املجلس األعىل منذ 2009 خلفا 
لوال�ده عبد العزيز الحكيم الذي تس�لم الزعامة 
بدوره من أخيه محمد باقر الحكيم، واألخر هو 
مؤس�س املجلس األعىل وقتل يف تفجر انتحاري 

عام 2003 يف النجف جنوبي البالد.
وتأس�س املجلس األعىل يف إي�ران عام 1982 
خ�الل الح�رب العراقي�ة اإليراني�ة، وكان يملك 
جناحا مس�لحا باسم »فيلق بدر« وخاض نزاعا 

مسلحا ضد النظام العراقي السابق.
وتأتي خطوة الحكيم قبيل إجراء االنتخابات 

يف العراق.
ومن املق�رر أن تجرى االنتخابات الترشيعية 
)الربمل�ان العراق�ي( يف نيس�ان 2018، بينم�ا ال 
يزال موعد إجراء انتخابات مجالس املحافظات 
واملق�ررة يف أبري�ل املقبل غر مؤك�د، إذ تطالب 
الق�وى السياس�ية بتأجيل�ه حتى الع�ام املقبل 

وإجرائه بالتزامن مع االنتخابات الترشيعية.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة النزاه�ة، االحد، عن 
موافقة مجلس ال�وزراء عىل مرشوع 
قان�ون الكس�ب غ�ر امل�رشوع الذي 
أن م�رشوع  بين�ت  فيم�ا  اقرتحت�ه، 
أُحْي�َل إىل مجل�س ش�ورى  القان�ون 
حس�ب  التدقي�ق  لغ�رض  الدول�ة؛ 

األصول.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة،  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»م�رشوع القانون س�تتمُّ إعادته بعد 
تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة 
ة ملجلس الوزراء الذي  إىل األمانة العامَّ
س�يحيله ب�دوره إىل مجل�س النوَّاب؛ 
بغية عرضه للتصوي�ت«، الفتة إىل أنَّ 
»اق�رتاح مرشوع ه�ذا القان�ون كان 
لبي�ان املخالف�ات واألفع�ال الجرميَّة 
ة املاليَّة للُمكلَّ�فني  املرتبطة بإقرار الذمَّ
بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيأة 

النافذ رقم 30 لسنة 2011«.
واش�ارات اىل أن »مرشوع القانون 
ال�ذي وضعت ُمس�وَّدته الهيئ�ة حدَّد 
فع�ٍل  كّل  إزاء  أو عقوب�اٍت  ج�زاءات 
أو ج�رٍم أو مخالف�ٍة ُترَتَك�ب من قبل 
ة  املكلَّف�ني بواجب اإلفص�اح عن الذمَّ
املاليَّ�ة، فيما عمد إىل توس�يع الفئات 
املش�مولة به ليش�مل ع�ددا أكرب من 
املكلَّف�ني رأت الهيأة أهميَّة ش�مولهم 
ب�ه، كما وضع م�ددا زمنيَّ�ة واضحة 
وُمح�دَّدة لتقدي�م املُكلَّ�ف اس�تمارة 

ة املاليَّة للهيئة«. كشف الذمَّ
ت  ونقلت الهيئة بحس�ب بيان ما نصَّ
علي�ه امل�ادَّة 8 م�ن م�رشوع القان�ون 

املقرتح وهي:
» ُيعاَق�ُب بالحب�س م�دَّة ال تقلُّ عن 
�د إخف�اء  س�نٍة واح�دٍة كلُّ ُمكلَّ�ٍف تعمَّ
معلوم�اٍت مطلوب�ٍة يف االس�تمارة قدَّم 
معلوم�اٍت كاذب�ة ثبت أنَّ�ه�ا لها عالقة 
ت املادة  كس�ٍب غر مرشوٍع«. فيم�ا نصَّ
11/ أوال ع�ىل أن » ُتحرَّك دعوى جزائية 
من قبل الهيأة ض�دَّ كّل ُمتَّ�هٍم بارتكاب 
أح�د الجرائ�م املنص�وص عليه�ا يف هذا 

القانون«.
إىل  املوجب�ة  فيم�ا أش�ارت أس�بابه 
أنَّ��ه جاء » من أجل حماي�ة املال العاّم، 
الذي�ن يس�تغلون مناصبهم  وإخض�اع 
الوظيفيَّ�ة يف اإلث�راء غ�ر امل�رشوع إىل 

املساءلة القانونيَّة«.
يشار إىل أنَّ اقرتاح الهيئة لهذا القانون 
جاء أيضا؛ اس�تجابة ملتطلَّبات اّت�فاقية 
األم�م املُتَّ�ح�دة ملكافح�ة الفس�اد التي 
�ع عليها العراق بموجب القانون رقم  وقَّ
ت يف املادَّة 20  35 لس�نة 2007 التي نصَّ
منها عىل » ت�نظ�ُر كلُّ دولٍة طرٍف رهنا 
بدس�تورها واملبادئ األساسيَّة لنظامها 
القانونّي يف اعتماد ما قد يلزم من تدابر 
د  ترشيعيَّ�ٍة وتدابر أخ�رى لتجريم تعمُّ
�فٍ عموميٍّ إثراء غ�ر مرشوٍع أي  ُموظَّ
زيادة موجوداته زيادة كبرة ال يستطيع 
تعليلها بصورٍة معقولٍة قياس�ا إىل دخله 

املرشوع .

املشروع حدد عقوبات إزاء كل خمالفة ترتكب من قبل املكّلفني بواجب اإلفصاح عن الذمة املالية

النزاهة تعلن موافقة جملس الوزارء عىل مرشوع قانون الكسب غري املرشوع

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظمة عراقية تعنى بالدفاع عن حرية 
الصحافة، أمس األحد، عن تسجيل إقليم كردستان 
أع�ىل معدالت انته�اك حرية الصحاف�ة يف البالد، 
واصفة اإلقليم ب�«أس�وأ بقعة« للعمل الصحفي. 
وقال�ت »جمعي�ة الدف�اع ع�ن حري�ة الصحافة 
ب الع�راق« يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، إن »منطقة إقليم كردستان تحولت 
إىل أس�وأ بقعة يف العراق فيما يخص حرية العمل 
الصحفي«، مشرة إىل أن »كردستان سجلت أعىل 
مع�دالت انتهاك حرية العم�ل الصحفي بالبالد«. 
وأضاف�ت الجمعي�ة أن »املنطق�ة س�جلت أعىل 
نس�ب حاالت اعتداء ومح�اوالت اغتيال واعتقال 
وحجز وتنكي�ل بالصحفيني العاملني يف وس�ائل 
إعالم كردية مختلفة، بعد أن ش�هد العام املايض 
تس�فر طواقم س�بع وس�ائل إعالم من أربيل إىل 
الس�ليمانية، وإغالق عدد من مكاتب الفضائيات 
والوكاالت الصحفية يف أربي�ل ودهوك«. وتابعته 
أن�ه »يف األش�هر الس�بعة األوىل من الع�ام 2017 
ش�هد اإلقلي�م تصاعدا يف وترة اس�تهداف العمل 
الصحفي، إذ توزعت االنتهاكات ما بني االستهداف 
املس�لح ومحاوالت االغتيال، واالعتداء بالرضب، 
واقتحام إحدى املقار اإلعالمية، واالعتقال، واملنع، 
واالحتج�از من قب�ل عنارص أمنية وغ�ر أمنية، 
ورفع دعاوى قضائية«. وأشارت الجمعية إىل أنها 
س�جلت »منذ بداية الع�ام الحايل وحتى 30 تموز 
2017 استشهاد اثنني من الصحفيني، ومحاوالت 
اغتيال باألس�لحة الخفيفة ألح�د الزمالء، وأربع 
حاالت اعتداء بالرضب واإلهانة وتكس�ر معدات 
باألس�لحة البيض�اء، أدت إىل إصاب�ة الصحفيني 
املعت�دى عليه�م بج�روح مختلف�ة«. وزادت أن 
»اإلقليم ش�هد حاالت اعتقال واحتجاز غر مربر 
لعرشة صحفيني، ومنع خمس�ة طواقم صحفية 
م�ن تغطي�ة أح�داث مختلف�ة ش�هدها اإلقليم، 
واقتح�ام مقر مؤسس�ة بحثي�ة إعالمية، فضال 
ع�ن إقام�ة دعوت�ني قضائيتني ض�د فضائيتني 
كرديتني«. واعتربت الجمعية أن »قضية الترسيح 
الق�رسي للصحفيني العاملني يف وس�ائل اإلعالم 
الكردي�ة ع�ىل اث�ر األزم�ة املالية التي يش�هدها 
اإلقليم، تش�كل معضلة جديدة للعمل الصحفي، 
إذ ت�م ترسيح ع�رشات الصحفي�ني يف العديد من 
وس�ائل اإلع�الم الكردي�ة، دون أن ُيمنح أي حق 

للمفصولني بفعل األزمة املالية«.

منظمة حقوقية: كردستان تسجل أعىل 
معدالت انتهاك حرية العمل الصحفي 

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مس�ؤول منظمة ب�در فرع 
الش�مال القي�ادي الرتكماني محمد 
مهدي البياتي، أمس األحد، العراقيني 
اس�تفتاء  ع�ىل  الس�كوت  ع�دم  إىل 
املزم�ع  إقلي�م كردس�تان  انفص�ال 
إجراؤه يف ش�هر ايلول املقبل، معترباً 

االستفتاء »مؤامرة لتمزيق« البالد.
تلق�ت  بي�ان  يف  البيات�ي  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
العراق�ي  الش�عب  أبن�اء  »ع�ىل  إن 
عدم الس�كوت ع�ىل اس�تفتاء إقليم 
كردس�تان الذي يطالب به مس�عود 
بارزاني ألنه موامرة لتقسيم وتمزيق 
كردي�ة  أح�زاب  وعق�دت  الب�الد«. 

اجتماع�ا، يف )7 حزي�ران 2017( يف 
أربيل ترأس�ه رئيس إقليم كردستان 
مس�عود البارزان�ي وس�ط مقاطعة 
بع�ض الق�وى السياس�ية، واتفقت 
تل�ك األحزاب ع�ىل إجراء االس�تفتاء 
الشعبي عىل مصر اإلقليم يف الخامس 
والعرشي�ن م�ن أيل�ول املقب�ل، كما 
اتفق�ت أيضا عىل إج�راء االنتخابات 

الربملاني�ة وانتخابات رئاس�ة اإلقليم 
يف السادس من ترشين الثاني املقبل. 
وكان العبادي اعترب، يف )13 حزيران 
2017(، أن إج�راء االس�تفتاء ع�ىل 
اس�تقالل كردس�تان »غر موقف«، 
وق�د يعرقل حل املش�اكل ب�ني بغداد 
وأربي�ل، فيما أك�د وجود ق�ادة كرد 

»يشكلون« عىل إجرائه.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت حكوم�ة الب�رة املحلية 
أمس االحد تش�كيل وفد مشرتك من 
قبلها وبعض نواب املحافظة للتوجه 
للمطالب�ة  املركزي�ة  الحكوم�ة  إىل 
بإرج�اع الفق�رة }ه��{ م�ن امل�ادة 
الثاني�ة م�ن قان�ون املوازن�ة والتي 
املحافظة من  تتعل�ق بتخصيص�ات 
عائ�دات الب�رتودوالر. وق�ال رئي�س 
لجنة التخطي�ط واملتابعة يف مجلس 

املحافظ�ة نش�أت املنص�وري خالل 
مؤتم�ر صحفي بعد االجتم�اع الذي 
عق�د يف دي�وان املحافظ�ة مع بعض 
الن�واب ان »مس�ودة تعدي�ل املوازنة 
نصت عىل تصفر حساب البرتودوالر 
ملحافظ�ة الب�رة عن طري�ق الغاء 

الفقرة }ه�{ ».
س�يطالب  »الوف�د  ان  واض�اف 
ب�رضورة ابق�اء تل�ك الفق�رة الت�ي 
اعتربوها الوحيدة املنصفة ملحافظة 
البرة«. من جهتة، قال مدير قسمي 

التخطيط والعقود يف ديوان املحافظة 
والء عب�د الكريم ان »موازنة البرة 
لعام 2017 تتضمن ش�قني االول ان 
مبال�غ الب�رتودوالر 297 مليار دينار 
والثاني مبال�غ تنمية االقاليم بقيمة 
38 مليار دينار ليصبح املجموع 335 

مليار دينار«.
واضاف ان »ق�رار مجلس النواب 
التكميلية  ومصادقته ع�ىل املوازن�ة 
ملي�ار   307 تخفي�ض  تضمن�ت 
م�ن املبل�غ ال�كيل حي�ث ان املتبقى 

للمحافظة س�يكون 28 مليار دينار 
وه�و ال تغطي م�ا نس�بته 10% من 

استحقاقات املحافظة«.
ونوه اىل ان »الكثر من الرشكات 
عمل�ت بناء عىل مصادق�ة وموافقة 
رئاس�ة ال�وزراء باس�تئناف العم�ل 
له�ذه الرشكات وان هناك مش�اريع 
جدي�دة احلي�ت بن�اء ع�ىل موافق�ة 
وزارة التخطي�ط وبالتايل فان العمل 
بدء بوترة رسيع�ة وان الوضع املايل 
سيضع املحافظة يف مشكلة كبرة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

م�ن  ع�دداً  الش�عبي  الحش�د  هيئ�ة  كرم�ت 
الس�ادة اعض�اء مجلس املفوضني والس�يد رئيس 
االدارة االنتخابي�ة وه�م كل من مق�داد الرشيفي 
ومحس�ن املوس�وي ووائل الوائيل وعدد من املدراء 
العام�ني يف املفوضي�ة وهم كل م�ن معاون رئيس 
االدارة االنتخابية للش�ؤون االداري�ة واملالية متني 
الجادرج�ي ومدي�ر ع�ام دائ�رة العملي�ات صفاء 
الجابري ومدير عام الدائرة االدارية جاس�م حنون 
وع�دد من املوظف�ني. جاء ذل�ك يف االحتفالية التي 
ج�رت يف مفوضي�ة االنتخاب�ات، بع�د زي�ارة قام 
بها وفد من هيئة الحش�د برئاس�ة مدير مقاومة 

الدروع يف الهيئة فاضل عبد الحس�ني زويني وعدد 
م�ن املقاتل�ني يف الوف�د املراف�ق ل�ه. والقى عضو 
مجل�س املفوض�ني مق�داد الرشيفي كلمة اش�اد 
فيه�ا بالتضحيات التي بذلها الحش�د الش�عبي يف 
الدف�اع ع�ن املقدس�ات وتحري�ر االرض العراقية 
من دن�س عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة، واخرها 
تحري�ر املوصل يف معركة قادم�ون يانينوى. وقال 
عض�و املجلس محس�ن املوس�وي يف كلمة اوضح 
فيه�ا عن الدور الذي قامت به املفوضية من خالل 
اللجان اللوجس�تية التي اس�همت يف ارس�ال عدد 
كب�ر من التربعات اىل جبهات القتال واس�همت يف 
دعم املقاتلني من ابناء الحش�د الشعبي وهو جزء 
بس�يط قدمته املفوضية كتربع�ات عينية ومادية 

ايماناً من مالكاتها يف املش�اركة الفاعلة يف تحقيق 
االنتص�ارات. اىل ذلك اش�اد مدي�ر مقاومة الدروع 
يف هيئ�ة الحش�د بما قامت ب�ه املفوضية من دعم 
واس�ناد يف ارس�الها التربعات ومش�اركة عدد من 
موظف�ي املفوضي�ة يف القتال اىل جان�ب اخوانهم 
املقاتلني يف الحش�د وكانت لها االثر الفاعل يف ضخ 
املزيد من الدماء يف املعركة املقدس�ة ضد االرهاب، 
بعدها تم توزيع الشهادات التقديرية والدروع عىل 
الس�ادة املكرم�ني. يذكر ان مفوضي�ة االنتخابات 
س�اهمت يف دع�م املقاتلني من الحش�د الش�عبي 
وارس�لت الدعم امل�ايل واملعنوي من خ�الل اللجان 
اللوجس�تية من املوظفني ال�ذي كان لهم الدور يف 

ارسال املساهمات اىل جبهات القتال.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة الكمركي�ة الوس�طى يف اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة حكما بتغريم أحد مهربي الس�كائر مبلغا ماليا كبرا 
إلدخال�ه حمول�ة كبرة بطريق�ة غر مرشوعة. وق�ال القايض 
عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس القضاء االعىل  إن 
»املفارز األمنية التابعة لرشطة الكمارك  والهيئة العامة للكمارك 
يف سيطرة الش�عب ألقت القبض عىل مهرب سكائر أثناء قيامه 
بعملية نقل وتهريب  )240( علبة كبرة من السكائر«. وأضاف 
القايض أن »املتهم خبأ الس�كائر تحت م�ادة )الحىص(  لغرض 
التموي�ه  وبدون اوراق  كمركية أصولي�ة ، ولدى التحقيق  افاد 
بان�ه تم تكليفه من قبل مالك الس�يارة  بنقل حمولة الس�كائر  
من محافظة دياىل اىل داخل مدينة بغداد«. ولفت إىل أن »املحكمة 
ق�ررت إصدار ق�رار الغرام�ة البالغة أكثر م�ن 670 مليون  مع 
الحبس البسيط  ملدة سنة ونصف استنادا ألحكام املادة 3/132  
م�ن قانون العقوبات  العراقي وأح�كام املادة 194/اوال /ب/2  

من قانون الكمارك كتعويض مدني  إلدارة الكمارك«.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت قيادة عمليات بغداد، أمس االحد، اقتحام مسلحني ملنزل 
رئي�س اللجنة االوملبية العراقية رعد حمودي وس�ط العاصمة، 
مح�ذرة ممن اس�متهم الجيوش االلكرتوني�ة التي تحاول نرش 
الرع�ب وزعزعة االمن. وقالت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »عددا من وس�ائل االع�الم ومواقع 
التواصل االجتماع�ي تناقلت قيام مجموعة مس�لحة باقتحام 
دار رعد حمودي رئيس اللجنة االوملبية العراقية وسط العاصمة 
بغ�داد وبدورنا ننف�ي نفياً قاطعاً هذا الخ�رب جملًة وتفصيالً«. 
وأض�اف البيان انه »نكرر توجيهنا ملتصفح�ي مواقع التواصل 
االجتماعي ووس�ائل االعالم بعدم االنجرار وراء االخبار الكاذبة 
واملفربكة واستس�قاء املعلومة والخرب من املصادر الرس�مية«. 
ودع�ا البي�ان اىل »االبتع�اد ع�ن اخذ وت�داول االخب�ار املغرضة 
م�ن الجيوش االلكرتوني�ة املغرضة التي ته�دف اىل نرش الرعب 

وزعزعة الوضع االمني يف العاصمة بغداد«.

          المستقبل العراقي / ضياء الغريفي

أش�اد الس�فر الليبي يف بغداد ناجي ش�لغم بالجه�د املتميز 
الذي تعمل به نقاب�ة الصحفيني العراقيني  والدور البارز لألرسة 
الصحفية العراقية يف تأدية رس�التها اإلعالمية .  جاء ذلك خالل 
زيارة الس�فر مق�ر النقابة ولقائه نقي�ب الصحفيني العراقيني 
مؤي�د الالمي ملناس�بة انته�اء عمله يف بغداد مع�ربا عن اعتزازه 
بعمل النقابة ومؤسس�اتها اإلعالمي�ة الفاعلة وحضورها البارز 
لي�س ع�ىل الصعيد املح�يل إنما ع�ىل الصعيدين العرب�ي والدويل 
وتعاونها مع ممثلية الجامعة العربية أثناء توليه عمله الس�ابق 
ممثال للجامعة العربية يف العراق .من جانبه عرب نقيب الصحفيني 
العراقيني عن ش�كره للسيد الس�فر للتعاون املشرتك واملخلص 
ال�ذي قدمته ممثلي�ة الجامعة العربية لألرسة الصحفية بش�كل 
خاص وللش�عب العراقي بش�كل عام وحرصه عىل بناء عالقات 
يسودها التعاون املش�رتك بني العراق والدول العربية خالل فرتة 

عمله سفرًا لبالده وبما يخدم السالم واالستقرار يف املنطقة .

القايض عبد الستار بريقدار: املحكمة الكمركية 
تغرم مهربًا أكثر من 670 مليون دينار

عمليات بغداد تنفي اقتحام منزل رئيس اللجنة 
االوملبية وحتذر من »اجليوش االلكرتونية«

السفري الليبي يلتقي نقيب الصحفيني العراقيني 
ويشيد باجلهد املتميز لألرسة الصحفية

قيادي تركامين يدعو إىل »عدم السكوت« عىل استفتاء كردستان:  
مؤامرة لتمزيق العراق

هيئة احلشد الشعبي تكرم عددًا من اعضاء جملس مفوضية االنتخابات

البرصة تطالب باعادة فقرة يف املوازنة ختص عائدات البرتودوالر
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، أمس 
األحد، عن توفر 300 درجة وظيفية ش�اغرة من حركة 
امل�الك للتعيني عىل املالك الدائم وفقا لحاجة الجامعات 

وحسب االختصاصات والعناوين الوظيفية املعلنة.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه أن�ه »عىل الراغب�ني يف التعيني مم�ن تتوافر فيهم 
ال�روط واالختصاصات املطلوب�ة التقديم عرب املوقع 
الرس�مي االلكرتون�ي بعد ملء االس�تمارة املعلن عنها 
علم�ا أن م�دة التقدي�م أس�بوعان ابت�داء م�ن تاريخ 
اإلعالن30 / 7 /2017 واىل غاية انتهاء الدوام الرسمي 

من يوم 13/ 2017/8« .

التعليم تعلن عن توفر 300 درجة وظيفية شاغرة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أحبط�ت بغ�داد واح�دة م�ن أكرب 
مخططات اإلرهاب يف تاريخه، والتي 
كان�ت تنوي نس�ف الرتاث الش�يعي، 
الش�خصّيات  أك�رب  إىل  والتع�رّض 
الحّية للش�يعة وهو اإلمام السيد عيل 
السيستاني، وكانت الخّطة اإلرهابية 
تعتزم اس�تخدام عرات االنتحاريني 
بعج�الت مفخخة الس�تهداف مراقد 
األئم�ة يف كربالء والنجف وس�امراء، 
اضافة اىل منزل املرجع األعى الس�يد 

االعىل السيستاني.
وكشف رئيس خلية الصقور املدير 
العام الستخبارات ومكافحة االرهاب 
يف وزارة الداخلي�ة أب�و ع�يل البرصي 
عن مخط�ط إرهابي وصفه باألخطر 
يف تاري�خ العراق، وق�د احبطته خلية 
ع�ىل  بالقض�اء  وقيامه�ا  الصق�ور 
عن�ارص تنظي�م »داع�ش« املكلف�ني 

بتنفيذ املخطط.
»نج�اح  ان  الب�رصي  وأوض�ح 
املخطط كان س�يدخل العراق يف نفق 
مظل�م مجهول ودوام�ة عنف ودماء 
ال تبق�ي وال ت�ذر« إال أن يقظة رجال 

األمن حالت دون ذلك.
واش�ار اىل ان املخط�ط اإلرهاب�ي 
الخط�ر كان ينوي اس�تهداف مراقد 
ائمة أهل البي�ت يف النجف وكربالء و 
الكوفة جنوب بغداد وسامراء شمالها 
اضافة اىل منزل املرجع الشيعي األعىل 
الس�يد ع�يل السيس�تاني يف النج�ف 
)160 ك�م جن�وب بغ�داد( وأماك�ن 
حيوية وس�كانية بمحافظة البرصة 
الجنوبي�ة كم�ا نقلت عن�ه صحيفة 

»الصباح« البغدادية الرسمية.
ه�ذا  ان  أيض�اً،  الب�رصي  وق�ال 
املخط�ط الذي ج�رى إجهاض�ه كان 
الطائف�ي  ال�رصاع  إذكاء  إىل  يه�دف 
والتغطية عىل خس�ائر تنظيم داعش 
وانكساره وهروب قياداته من معارك 
نينوى وتركه�م يف العراء آالف الجثث 
العفن�ة لالرهابيني من دون االش�ارة 

اىل تاريخ احباط املخطط.
واض�اف رئي�س خلي�ة الصق�ور 

أن تنظي�م داعش قد اع�د 3 عمليات 
ارهابي�ة منفصلة وبقي�ادات قادمة 
من خارج الب�الد لالعتداء عىل مراقد 
االئمة يف كرب�الء والنجف وس�امراء 
ومنزل السيس�تاني ومسجد الكوفة 
والبرصة بعدد من العجالت املفخخة 
وع�رات االنتحاريني من جنس�يات 
مختلف�ة بالتع�اون م�ع عصاب�ات 
التهري�ب لتس�هيل دخول االس�لحة 
واالنتحاري�ني اىل داخ�ل املحافظ�ات 

املستهدفة.
وب�ني الب�رصي أن�ه »بع�د تأكيد 
معلوم�ات مصادرنا، ت�م عرض ذلك 
املخط�ط االرهابي ع�ىل القائد العام 
ال�وزراء  رئي�س  املس�لحة  للق�وات 
الداخلي�ة  ووزي�ر  العب�ادي  حي�در 
قاس�م االعرجي للموافقة عىل تنفيذ 
خطة اس�تباقية بالتنسيق مع قيادة 
باس�تخدام  املش�رتكة  العملي�ات 
 16 اف  الجوي�ة  الق�وات  طائ�رات 
بغارة جوية ع�ىل مركز تجمع القوة 
س�تتوجه  كان�ت  الت�ي  االرهابي�ة 
لألماكن املقدسة والبرصة«، موضحاً 
انه وفق�اً للمعلومات املوثقة فقد تم 
تدمر س�بعة اهداف كبرة يف مراكز 
تجمع االرهابيني والعجالت املفخخة 
يف منطقة امليادين السورية وأطراف 
مدينة القائ�م عى الح�دود العراقية 
السورية قبل انطالقهم بساعات من 
مضافاتهم باتجاه اهدافهم يف كربالء 
والنجف االرشف وس�امراء والكوفة 
والبرصة، م�ا أدى إىل مقتل العرات 
من عنارص التنظيم واحباط املخطط. 
وكان�ت تنظي�م داعش قد ه�دد لدى 
سيطرته عىل مدينة املوصل ومناطق 
نين�وى  محافظ�ات  م�ن  شاس�عة 
واالنبار وصالح الدين ودياىل وكركوك 
يف يونيو عام 2014 باحتالل مدينتي 
كرب�الء والنجف، حي�ث مراقد االمام 
عيل بن اب�ي طالب وولديه الحس�ني 
والعب�اس عليهم الس�الم، االمر الذي 
دف�ع املرجع الس�يد السيس�تاني اىل 
اصدار فت�وى الجه�اد الكفائي التي 
اس�تجاب له�ا ع�رات االالف م�ن 

العراقيني بالتطوع لقتال »داعش«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أصدر املجلس األعىل لالستفتاء يف 
اقليم كردس�تان ثالثة قرارات مهمة 
خالل االجتم�اع الذي عقد يف مصيف 
ص�الح الدين برئاس�ة رئي�س إقليم 
كردس�تان املنتهي�ة واليته مس�عود 
بارزاني، فيما أعلنت منظمة )يس أو 
دي( األمريكي�ة التي تعنى بمس�ائل 
االستفتاء انها تعتزم ارشاك املجتمع 
الدويل يف ارسال مراقبني لها الستفتاء 
إقليم كردستان. وقال املجلس األعىل 
لالستفتاء يف اقليم كردستان يف البيان 
الختام�ي لالجتم�اع »عق�د املجلس 
األع�ىل لالس�تفتاء يف مصيف صالح 
برئاس�ة مس�عود  اجتماعه  الدي�ن، 
بارزاني، ومش�اركة كورست رسول 
عيل، ورئيس حكومة إقليم كردستان، 
نيجرف�ان بارزاني، وممثيل األحزاب 
القومي�ة  واملكون�ات  السياس�ية 

والدينية األعضاء يف املجلس«.
بداي�ة  »من�ذ  البي�ان  وأض�اف 
االجتم�اع، ش�ارك رئي�س املفوضية 
يف  واالس�تفتاء  لالنتخاب�ات  العلي�ا 
إقليم كردستان يف االجتماع، وعرض 
للمفوضي�ة  التقني�ة  التفاصي�ل 
استعداداً إلجراء االستفتاء يف موعده 
املق�رر، وأعل�ن الجهوزي�ة الكامل�ة 
للمفوضية إلجراء االس�تفتاء يف يوم 
25 أيل�ول 2017«. وم�ى بالق�ول 
»بع�د مناقش�ة األوضاع السياس�ية 
املس�تجدات وتقيي�م مواقف  وآخ�ر 
املجتم�ع الدويل والعملية السياس�ية 

داخ�ل اإلقليم، تقرر تكليف مس�عود 
ع�يل  رس�ول  وك�ورست  البارزان�ي 
بتش�كيل وف�د التفاوض م�ع بغداد 
وتفعيل برملان كردس�تان خالل مدة 

أس�بوعني به�دف تس�وية الخالفات 
ودع�م االس�تفتاء، وتم تب�ادل اآلراء 
بش�أن مبادئ تشكيلة وس�كرتارية 
املجلس األعىل لالس�تفتاء«. بدورها، 

ويف أج�واء االس�تفتاء ال�ذي يحظى 
برفض إقليمي ودويل، أعلنت منظمة 
)يس أو دي( األمريكي�ة الت�ي تعن�ى 
بمسائل االستفتاء انها تعتزم ارشاك 

املجتم�ع ال�دويل يف ارس�ال مراقبني 
لها الس�تفتاء إقليم كردستان. وقال 
مس�ؤول املنظمة براي�ان ميفورد يف 
مؤتم�ر صحفي مش�رتك عقده مع 

مفوضية االنتخابات واالس�تفتاء يف 
أربيل، ان منظمته ق�د راقبت العديد 
م�ن عملي�ات االس�تفتاء التي جرت 
بأنح�اء مختلفة م�ن العال�م، مبينا 

ان املنظمة تنتظر يوم 25 من ش�هر 
أيلول وستشرتك يف مراقبة االستفتاء 
بإقليم كردستان. وأضاف ان املنظمة 
تتابع منذ نحو عامني عمل مفوضية 
االنتخابات يف اإلقليم، وتقدم املشورة 
الالزمة لها، منوها اىل تقديم املنظمة 

دراسة بشأن االستفتاء.
وتابع ميفورد ان منظمته تتمنى 
ان يش�رتك املجتمع الدويل يف ارس�ال 
مراقبني ومراقبة االس�تفتاء، مؤكدا 

ان املنظمة تعمل عىل هذا املوضوع.
واردف ان املنظمة ستساعد إقليم 
كردس�تان ليت�م اج�راء االس�تفتاء 

بشكل شفاف وديمقراطي.
من جهت�ه قال رئي�س مفوضية 
االنتخابات واالس�تفتاء يف كردستان 
هندري�ن محم�د، ان عم�ل املنظم�ة 
ينص�ب يف تقيي�م التحض�رات التي 
نعده�ا لالس�تفتاء وان تك�ون وفق 
املعاي�ر املطلوبة، مبين�ا ان املنظمة 
س�تكون لديها فرق للمراقبة بجميع 
املراكز التي س�يجي فيه االس�تفتاء 
باالقليم.واك�د ان املفوضية س�تقدم 
وكل  الالزم�ة  املس�اعدة  للمنظم�ة 
م�ا تحتاج�ه لك�ي تتم عمله�ا وفق 
املطلوب، مش�را اىل ان املفوضية قد 
اقرتب�ت من انهاء جميع التحضرات 
األي�ام  الالزم�ة لالس�تفتاء وخ�الل 
القليلة املقبلة سنكون قد انهينا تلك 
االستعدادات. وأضاف محمد انه بعد 
إتمام االستعدادات ال يتبقى سوى ان 
تحدد حكومة كردستان املراكز التي 
سوف تجرى فيها عملية االستفتاء.

أراد استهداف مراقد األئمة »عليهم السالم« ومنزل السيد السيستاني.. وطائرات الـ »F16« اجضته يف األراضي السورية

الصقور أحبطت أكرب خمطط إرهايب لـ »داعش«

منظمة أمريكية تطلق وعدًا بإشراك »اجملتمع الدولي« مبراقبة االقرتاع

اقليم كردستان يستعد لـ »االستفتاء« بتفعيل الربملان وإرسال »وفد تفاوض« إىل بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة  الحكوم�ة  رئي�س  أعل�ن  إن  م�ا 
حيدر العبادي موافقته عىل مش�اركة »الحشد 
الش�عبي« بعملي�ة تحري�ر تلعفر من س�يطرة 
تنظي�م »داعش« اإلرهابي، حت�ى بدأت فصائل 
الحش�د بتنفي�ذ قص�ف مكث�ف ع�ىل األماك�ن 

املحصنة لتنظيم »داعش« يف املدينة.
وقالت مصادر محلّية إّن »الحش�د الش�عبي 
نف�ذ عملي�ة قص�ف عىل مناط�ق بل�دة تلعفر، 
باملدفعية وقذائف الهاون والصواريخ«، مضيفاً 

أّن »القصف استهدف مقار لتنظيم داعش«.
بدوره�ا، أعلنت »فرق�ة العب�اس القتالية« 
املنضوية يف الحشد الشعبي استدعاء ثالثة آالف 
م�ن مقاتليها اس�تعدادا ملعرك�ة تحرير قضاء 

تلعفر التابع ملحافظة نينوى.
وأك�دت قي�ادة فرق�ة العب�اس القتالية عن 
تثمينها الختيار الفرقة ضمن القوات األساسية 

املشاركة بعمليات تحرير تلعفر املرتقبة.
وقال إعالم الفرقة يف بيانه، إن »فرقة العباس 
القتالي�ة اس�تدعت 3000 مقات�ل م�ن قواتها 

االحتياطي�ة اس�تعدادا ملش�اركتها يف معرك�ة 
تحري�ر تلعفر«، الفت�ا إىل أن »أكاديمية العباس 
التدريبية س�تفحص جاهزية املقاتلني عىل أثر 
الطلب�ات الكث�رة التي ت�رد ممثلياتها من قبل 
املتطوع�ني الذين يروم�ون الحصول عىل رشف 
املش�اركة بهذه املعركة املهمة وملدة سبعة أيام 
فقط، ليت�م اختيار املؤهلني لخ�وض املعارك«. 
ولفرقة العباس القتالية التابعة لهيئة الحش�د 
الش�عبي مش�اركات يف عملي�ات تحرير جرف 
الصخر »جرف النرص« وبلد وتكريت وس�امراء 
ويف املناطق الغربية لص�الح الدين ويف الفلوجة 
وأيضاً يف املوصل، ولدى هذه الفرقة قوة مدرعة 
ومش�اة وجهد هنديس، وهي من الفرق املقاتلة 
املهمة التي عملت تحت راية الحش�د الش�عبي 

وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وس�تكون مهمة الحش�د الش�عبي بمس�ك 
األرض ومح�ارصة قضاء تلعفر وكذلك مس�ك 
الحدود الس�ورية العراقية، وكذلك مسك الخط 
الطويل املمت�د من املوص�ل إىل محافظة األنبار، 
وكذل�ك تقوم مهمة الحش�د الش�عبي عىل منع 
تس�لل ف�ول داعش من قض�اء تلعف�ر باتجاه 

الحدود السورية.
يذكر أن فرقة العباس القتالية قد تم إبالغها 
رس�مياً يف وقت س�ابق من قبل القيادة العامة 
للق�وات املس�لحة باختياره�ا ضم�ن الق�وات 

املشرتكة يف عمليات تحرير قضاء تلعفر.
وكان العب�ادي قد أعلن عن قبوله مش�اركة 
تلعف�ر  تحري�ر  معرك�ة  يف  الش�عبي  الحش�د 

املرتقبة.
بدوره، أكد املتحدث باس�م قوة الرد الرسيع 
التابعة ل�وزارة الداخلي�ة العراقي�ة املقدم عبد 
األمر املحمداوي أن االستعدادات جارية لوضع 
الخطط للب�دء بعملي�ات تحرير قض�اء تلعفر 
قريبا، الفتاً إىل أن التنس�يق يتواصل مع القوات 

األخرى التي ستشارك يف العملية. 
وأوضح أن تلعفر منطقة كبرة، مش�را إىل 
أن عملي�ة تحريرها س�تكون عملية نوعية ويف 

وقت قيايس.
وأش�ار املحم�داوي إىل وج�ود أع�داد كبرة 
كان  الت�ي  واملخاب�ئ  األنف�اق  ش�بكات  م�ن 
مس�لحو داعش يستخدمونها يف الجانب األيمن 

للموصل.

يف س�ياق متص�ل، ق�ال القيادي يف الحش�د 
الشعبي مهدي تقي إن قيادة الحشد تنسق مع 
القوات األمنية األخرى بمختلف صنوفها لوضع 
خطة تس�تهدف تحري�ر الحويج�ة والرقاط 

جنوب غرب وغرب كركوك.
ورجح مصدر أمني رفيع بدء عمليات تحرير 
قضاء تلعف�ر غرب مدينة املوصل من عصابات 
داعش االرهابية واملناطق املحيطة به قبل شهر 

أيلول املقبل.
املص�در ذك�ر ان االس�تعدادات العس�كرية 
واللوجس�تية ب�دأت ووضعت خط�ة للمعركة، 
مش�را اىل ان قيادة عمليات قادم�ون يانينوى 
س�ترف عىل عملية التحرير بعد توزيع املهام 

العسكرية عىل الصنوف االمنية.
وكان املمث�ل الخ�اص لألم�ني الع�ام لألمم 
املتح�دة يف العراق ي�ان كوبيتش ق�د أعرب عن 
ثقة املجتم�ع الدويل بقدرة الع�راق عىل هزيمة 

اإلرهاب خالل فرتة وجيزة.
وأك�د يف لقاء جمعه بالرئي�س العراقي فؤاد 
معصوم عزمه مواصلة الدعم املادي والسيايس 

واإلنساني للعراق يف املجاالت كافة.

االحتادية تتوقع »سهولة املعركة«.. ومصدر أمين: ساعة الصفر قبل أيلول

قصف مقار »داعش« يف تلعفر متهيدًا النطالق عملية حتريرها
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أعلن س�اح الج�و األمريكي إن 
قاذفت�ني أمريكيتني من طراز )بي-

1ب�ي( حلقتا ف�وق ش�به الجزيرة 

الكورية ردا عىل التجارب الصاروخية 
األخرية لكوريا الشمالية.

وأضاف البي�ان الذي صدر أمس 
األح�د، ونقلت�ه وكال�ة روت�ريز، إن 
طلعة القاذفتني التي جرت الس�بت 

التجرب�ة  كان�ت ردا مب�ارشا ع�ىل 
الصاروخي�ة ألخ�رية والتجربة التي 

سبقتها يف الثالث من تموز.
وقال�ت كوري�ا الش�مالية إنه�ا 
أج�رت تجربة ناجحة أخرى إلطاق 

للقارات  باليس�تي عاب�ر  ص�اروخ 
أثب�ت قدرت�ه ع�ىل رضب كل ال�ر 
الرئييس األمريكي مم�ا أثار تحذيرا 
شديدا من الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب.

سالح اجلو األمريكي يرد عسكريًا عىل صواريخ
 كوريا الشاملية

         بغداد / المستقبل العراقي

اختار رئيس الوزراء الباكستاني املعزول 
ن�واز رشيف ال�ذي اقالت�ه املحكم�ة العليا، 
ش�قيقه ش�هباز ليك�ون خلفه الس�يايس، 
ووزير النفط الس�ابق ش�هيد حقان عبايس 

رئيسا للوزراء بشكل مؤقت.
وقال رشيف يف خطاب أمام حزبه »ادعم 
ش�هباز رشي�ف )خلف�ا( م�ن بع�دي، لكن 
ترش�حه لانتخابات سيأخذ وقتا، لذا أسمي 
اآلن ش�هيد حقان عبايس« ليرتأس الحكومة 

بالوكالة.
حكم�ت  أن  بع�د  اإلع�ان  ه�ذا  ويأت�ي 
املحكم�ة الباكس�تانية العلي�ا بعزل رشيف 
بعد تحقيقات يف اتهامات بالفس�اد موجهة 
ل�ه ولعائلته ما ينهي فرته حكمه التاريخية 

الثالثة.
ويتوىل ش�هباز منصب كب�ري وزراء والية 
البنج�اب كما أن�ه عضو يف مجل�س الوالية، 
ولذل�ك يجب انتخابه للرملان الوطني قبل أن 

يصبح رئيسا جديدا للوزراء.
ويتوقع أن يوافق الرملان عىل تويل عبايس 
منصب رئيس الوزراء املؤقت نظرا ألن حزب 
الرابطة االس�امية لباكس�تان- جناح نواز 
رشي�ف يحظ�ى بأغلبية الرمل�ان املؤلف من 

342 مقعدا.
كذل�ك  املعارض�ة  تط�رح  أن  ويحتم�ل 
مرش�حها لرئاسة الوزراء رغم أنه ال يحظى 
بفرص�ة كب�رية للحص�ول ع�ىل األص�وات 

الازمة.
واجتم�ع الح�زب الحاك�م يف باكس�تان 
السبت مع برملانيني للرشوع يف عملية تعيني 
رئيس وزراء بالوكالة بعدما قضت املحكمة 
العليا بتنحية ن�واز رشيف يف قرار أثار حالة 
من االس�تقطاب يف الباد ويطرح تس�اؤالت 

بشأن مستقبل الحياة السياسية فيها.
وخال سبعني عاما أمضت الباد أكثر من 
نصفها يف ظل حكم عسكري، أصبح رشيف 
رئي�س الوزراء ال�15 ال�ذي ُيقال قبل إكمال 

واليته بعدما قض�ت املحكمة العليا بأنه »لم 
يعد يتمتع باألهلية« للبقاء يف منصبه.

وأنهى الحكم عهد رشيف الثالث كرئيس 
وزراء منتخب ودفع معارضيه السياس�يني 
إىل الن�زول للش�وارع لتوزي�ع الحلوى وقرع 

الطبول احتفاال.
وكان مصدران قريبان من رئيس الوزراء 
الباكس�تاني املع�زول ق�د كش�فا أن ح�زب 
الرابطة اإلس�امية الباكستانية- جناح نواز 
رشيف، الحاكم سيعني شهيد عبايس رئيس 

وزراء انتقاليا ليحل محل رشيف.
وعب�ايس )58 عام�ا( م�ن أش�د املوالني 
لرشيف وكان يشغل منصب وزير البرتول يف 
حكومته حتى الجمعة عندما استقال رشيف 
يف أعقاب حكم املحكم�ة العليا بعدم أهليته 

للمنصب بعد تحقيق يتعلق بالفساد.
وق�ال مس�ؤول كبري بالح�زب قريب من 
رشيف إن عبايس سيعني، يف حني أكد مصدر 
ثان التعيني وخطة أن يشغل عبايس املنصب 
مؤقتا لحني تنافس شهباز شقيق نواز، عىل 
مقع�د برملاني ويصبح مؤها لتويل رئاس�ة 

الوزراء.
وه�وت اس�تقالة ن�واز رشي�ف بالدولة 
املس�لحة نووي�ا يف حال�ة م�ن االضط�راب 
الس�يايس بعد عدة س�نوات من االس�تقرار 
قض�ت  بعدم�ا  رشي�ف  وتنح�ى  النس�بي. 
املحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بس�بب 

أصول لم يعلن عنها.
وأمرت املحكمة بفتح تحقيق جنائي مع 
رشيف )67 عاما( وأرسته، لكن األخري ينفي 

ارتكاب أي أخطاء.
اإلس�امية  الرابط�ة  ح�زب  ول�دى 
الباكس�تانية - جن�اح ن�واز رشي�ف أغلبية 
قوية يف الرملان ومن ثم فليس لديه مش�كلة 

يف تعيني من يختاره رئيسا للوزراء.
ويف املقاب�ل س�اد االنقس�ام يف أوس�اط 
ع�زل  ق�رار  كان  إن  بش�أن  الباكس�تانيني 
رشيف يقوض تق�دم الديمقراطية يف الباد، 
اذ ن�دد أنص�اره وبعض املعلق�ني وعدد من 

الصحف الباكس�تانية بالحكم واصفني إياه 
ب�«االنقاب القضائي«.

وأزاح القرار رشيف من منصبه ومقعده 
يف الرمل�ان وس�ط غي�اب خلف واض�ح له، 
بينما تعتقد قيادة الحزب حاليا لقاءات غري 
رسمية يف مقر رئيس الوزراء الرسمي، الذي 

لم يغادره رشيف بعد.
ويف هذه األثناء، أك�دت لجنة االنتخابات 
الباكستانية أن انتخابات جديدة ستجري يف 

دائرة رشيف االنتخابية سابقا.
وقض�ت املحكم�ة بإقال�ة رشي�ف لعدم 

كش�فه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 
آالف درهم )2700 دوالر( من رشكة يملكها 
ابنه. ورغم عدم س�حبه األموال، بحسب ما 
أظه�رت وثائق املحكم�ة، إال أن هيئة الحكم 
املكون�ة م�ن خمس�ة أعض�اء رأت أن ع�دم 
كش�فه عنها يعني أنه غري »صادق« وهو ما 
يتناىف مع املتطلبات الدس�تورية للسياسيني 

الباكستانيني.
وأش�اد عم�ران خ�ان زعي�م املعارض�ة 
والخصم الس�يايس األبرز لرشيف والذي قاد 
التح�رك ض�ده، بالحك�م معترا أن�ه يؤذن 

بفجر جديد لباكس�تان، لكن بعض املراقبني 
نددوا بقرار املحكمة معترين أنه »ٌمس�يس 

وشكيل«.
وم�ن ب�ني ه�ؤالء، املحامية والناش�طة 
الحقوقية أسماء جهانكري التي قالت ملحطة 
»جي�و« التلفزيوني�ة الخاصة إن املؤسس�ة 
العسكرية النافذة تستخدم املحاكم لتقويض 

الديمقراطية.
ويختل�ف الجي�ش مع رشيف ال�ذي قام 
بعدة محاوالت لتحسني العاقات ولانفتاح 

عىل الهند خصم باكستان اإلقليمي.

وتم الكشف عن ارتباط رشيف بالرشكة 
يف اط�ار تحقي�ق يف اتهامات بالفس�اد ضد 
عائلت�ه ع�ىل خلفي�ة ترسيبات وثائ�ق بنما 

العام املايض.
وتفج�رت ه�ذه القضي�ة الع�ام املايض 
بع�د ن�رش 11.5 ملي�ون وثيق�ة رسي�ة من 
رشكة محاماة »موس�اك فونسيكا« تكشف 
معام�ات يجريها عدد كبري من املس�ؤولني 
السياسيني أو من أصحاب املليارات يف جميع 

أنحاء العالم.
وثاثة من أبناء رشيف األربعة متورطون 
يف القضي�ة وه�م ابنته مريم وابناه حس�ن 

وحسني.
ويف صلب االتهامات ضد رشيف، رشعية 
األم�وال الت�ي اس�تخدمتها أرست�ه ل�رشاء 
عقارات باهظة الثم�ن يف لندن عر رشكات 

خارج الباد.
وكان للقضي�ة أص�داء ك�رى وتناولتها 
وسائل اإلعام املحلية بشكل واسع عىل مدى 

أشهر.
وتتفىش الرشاوى والكسب غري املرشوع 
يف باكس�تان املصنف�ة يف املرتب�ة 116 ع�ىل 
قائمة الدول األكثر فس�ادا الت�ي تضم 176 
دولة، وفق تقرير منظمة الش�فافية الدولية 

للعام 2017.
ونف�ى ح�زب رشي�ف م�رارا االتهامات 
املوجهة ض�ده مرصا عىل أن العائلة جمعت 
ثروته�ا بطريقة مرشوعة من خال أعمالها 

التجارية يف باكستان والخليج.
وتم�ت اإلطاحة برشيف يف الس�ابق عىل 
خلفي�ة اتهامات بالكس�ب غ�ري املرشوع اذ 
أقال�ه الرئيس حينه�ا يف أول عهد له كرئيس 
للوزراء عام 1993. ويف املرة الثانية أطاح به 

انقاب عسكري عام 1999.
وتم�ت كذلك اإلطاحة بغريه من رؤس�اء 
ال�وزراء إم�ا بتدخل م�ن الجي�ش النافذ أو 
بق�رار م�ن املحكم�ة العلي�ا أو ع�ن طريق 
أحزابهم فيما أرغم البعض عىل االستقالة أو 

تم اغتيالهم.

رئيس الوزراء يرشح شقيقه خلالفته

باكستان.. »دولة نووية« يف دوامة »اضطراب سيايس«

عائالت 14 معارضًا سعوديًا يواجهون اإلعدام: االعرتافات من ابنائنا انتزعت بالتعذيب
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اس�تبعدت الرشط�ة األملاني�ة دافع اإلره�اب يف الهجوم 
الذي وقع يف فجر األحد بمدينة كونس�تانس الواقعة جنوب 
غرب�ي أملانيا، حني أطلق رجل يبلغ من العمر 34 عاما النار 
يف مله�ى لييل وقتل ش�خصا وأصاب ثاث�ة آخرين بجروح 

بالغة، كما أصاب رشطيا آخر خارج امللهى.
ولق�ي منف�ذ الهجوم مرصع�ه متأث�را بإصاباته خال 
تب�ادل إلط�اق النار م�ع رجال الرشط�ة الذي�ن هرعوا إىل 
املكان بعد وقت قصري من حدوث الواقعة يف الساعة الرابعة 
والنصف صباحا بتوقيت أملاني�ا، )الثانية والنصف بتوقيت 
غرينتش(، لينقل بعد ذلك، إىل املستشفى حيث لفظ أنفاسه 

األخرية.
وحس�ب املتحدث عن رشطة  كونس�تانس، ف�إن األمر 
يتعل�ق بمواطن عراقي يعي�ش بأملانيا، وه�و ليس بطالب 
لج�وء، يوض�ح ذات املصدر يف حوار مع قن�اة »إن تي فاو« 
)n-tv( اإلخبارية، مضيفا أن فرضية »عمل إرهابي ليست 

)اآلن( يف املقدمة«.
وأث�ار اطاق النار حالة من الذعر حيث الذ عدد من رواد 
امللهى بالف�رار وقام آخ�رون باالحتماء داخل�ه. وانترشت 
قوات األمن يف املوقع معززة بقوات تدخل خاصة ومروحية 

خشية وجود عدد من املسلحني.
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فجرت مجموعة مسلحة من حركة »طالبان« اإلرهابية 
س�دا للمي�اه يف مقاطع�ة قنده�ار جنوب أفغانس�تان، ما 
سيتس�بب يف حرم�ان مس�احات شاس�عة م�ن األرايض 

الزراعية من املياه.
وقالت وكالة »خاما برس« األفغانية نقا عن السلطات 
املحلي�ة إن »أعض�اء جماع�ة طالب�ان اس�تخدموا م�واد 
متفجرة اليوم السبت لتفجري السد الواقع يف حي شوراباك، 
بمقاطعة قنده�ار«. ونقلت الوكالة عن رشطي باملقاطعة 
قول�ه إن »املزارعني أصابهم الفزع من تفجري الس�د خوفا 
من دمار سيلحق بأراضيهم وزراعتهم، حيث كان هذا السد 
يوفر املياه لنظام الري املحيل«. وبحس�ب الوكالة، لم تعلن 

جماعة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجري حتى اآلن.
وتعاني أفغانس�تان، من�ذ أن س�يطرت »طالبان«، عىل 
مساحة واسعة من املناطق الريفية، تدهورا أمنيا، إذ تشن 
الحركة االرهابية هجمات واسعة عىل املدن األفغانية بغية 
توس�يع نفوذه�ا، يف الوق�ت الذي ي�زداد فيه نف�وذ تنظيم 
»داعش«. ويف الشهور الثاثة األوىل من العام الجاري فقط، 
قت�ل م�ا ال يقل ع�ن 715 مدنيا بعدم�ا لقي قراب�ة 3500 
ش�خصا حتفهم يف 2016 وهو أكثر عام يس�قط فيه قتىل 

من املدنيني يف أفغانستان.

الرشطة األملانية تتهم »عراقي« 
يتنفيذ هجوم عىل ملهى لييل

طالبان تفجر سد للمياه 
جنوب أفغانستان

سيدين: إحباط هجوم ارهايب كان يستهدف طائرة 
رئيس الوزراء االسرتايل
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اتهمت عائات 14 س�عوديا من املعارضة الشيعية 
ص�در بحقه�م حكم�ا باإلع�دام، الس�لطات بانت�زاع 
اعرتافات من ذويه�م تحت التعذيب، يف الوقت الذي لم 

يحصلوا عىل محكاكمة عادلة ونزيهة.
ج�اء ذل�ك يف بي�ان للعائ�ات، ردا ع�ىل م�ا ذكرته 
صحيفة »عكاظ«، يف عددها الصادر الخميس املايض، 
حني قالت إن املحاكمات كانت علنية، وشهدت حضور 

الجهات الدبلوماسية ومندوبي املنظمات الحقوقية.
وأكدت أرس املحكوم�ني عليهم باالعدام، أنهم ومن 
خال متابعة وحضور جلسات أبنائهم، »نكذب ما جاء 
يف الخ�ر، حيث ل�م تكن املحاكمة علنية، ولم نش�اهد 

أحداً من الجهات الدبلوماسية أو الحقوقية«.
وأش�ار البيان الذي تم نرشه عىل نطاق واسع عر 
منصات التواصل االجتماع�ي، إىل أن أغلب املحكومني 
أج�روا عىل توكي�ل املحامي املتعاقدة مع�ه املحكمة، 
وهو املحامي »إبراهيم الش�خص«، حي�ث كانت لديه 
أكث�ر م�ن عرشين قضي�ة يف وق�ت متزامن، بحس�ب 

البيان.
وأضاف بيان العائات »لم يستطع أي محام زيارة 
أي س�جني والجلوس معه يف السجن والتحدث معه، ال 

أثناء التحقيق وال بعده«. واعتر البيان »إدعاء حضور 
الجهات الدبلوماس�ية والحقوقية، اس�تغال رصيح، 
وتعتيم عىل كل الحقائق املؤملة التي مرّت بها املحاكمات 
غري العادلة، والتي ال تنطب�ق عليها إجراءات ومعايري 

املحاكمات الدولية التي كفلها القانون الدويل«.
وأض�اف »لق�د انتزعت اعرتاف�ات أبنائن�ا بالقوة، 
وبالتعذي�ب الجس�دي والنفيس، واإلك�راه عىل توقيع 
إق�رارات غ�ري صحيحة، بل بع�ض املحكوم�ني كانوا 
قارصي�ن أثناء األحداث، والبعض منهم أصيب بإعاقة 
من التعذيب ولم توجه لهم تهم جس�يمة أو حتى قتل 

إنسان«.
وقب�ل أيام، حذرت منظمة »العفو الدولية«، من أن 
14 س�عودًيا من املعارضة الش�يعية يواجهون إعداًما 
»وش�ًيكا« عق�ب م�ا وصفت�ه ب�»محاكم�ة جماعية 
مجحفة« أدينوا خالها بتهم من بينها »إثارة الش�غب 

والخروج املسلح عىل الحاكم«.
وتع�د مع�دالت اإلعدام يف الس�عودية ب�ني األعىل يف 
العال�م؛ حي�ث أعدم�ت اململكة 66 ش�خصا منذ بداية 
العام الحايل، حسب املنظمة الحقوقية، التي تتخذ من 

لندن مقرا لها.
وس�بق للمحكمة العلي�ا يف اململك�ة )أعىل درجات 
التق�ايض وأحكامها نهائية( أن أق�رت عقوبة اإلعدام 

بح�ق 14 رجًا، جميعهم من الس�عوديني الش�يعة يف 
املنطق�ة الرشقي�ة؛ إلدانتهم بع�دة تهم بينه�ا »إثارة 

الشغب« و»التمرد املسلح ضد الحاكم«.
وم�ن أبرز الته�م التي أُدين به�ا املتهمني: »تكوين 
خلي�ة تجس�س بالتع�اون واالرتب�اط والتخاب�ر م�ع 
عن�ارص من املخاب�رات اإليرانية بتقدي�م معلومات يف 
غاي�ة الرسي�ة والخط�ورة يف املجال العس�كري تمس 
األم�ن الوطن�ي للمملك�ة ووح�دة وس�امة أراضيها 

وقواتها املسلحة«.
وتلق�ى عمليات اإلع�دام يف الس�عودية إدانات من 
منظم�ات حقوقية دولي�ة، لكن اململكة ت�رد عىل ذلك 
ب�أن عمليات اإلعدام  تهدف إىل أخ�ذ حق الضحية من 
الجاني، وأن العملية تتم بعد استفادة الجاني من كافة 

عمليات التقايض، ومنحه حق االستعانة بمحام.
وتنظ�ر أح�كام القصاص عن�د صدوره�ا ابتدائيا 
م�ن قب�ل »املحكم�ة الجزائي�ة املتخصص�ة يف قضايا 
اإلره�اب« من قبل ثاثة قضاة، ث�م تنتقل ل�»محكمة 
االستئناف الجزائية املتخصصة« حيث ينظر يف الحكم 
الصادر منها خمس�ة قضاة، ثم تحال للمرحلة الثالثة 
وهي  »املحكمة العليا«، وينظر يف الحكم الصادر منها 
خمسة قضاة، وعند تأييد ذلك من كافة القضاة ال�13 

تحال للجهات املعنية للتنفيذ.
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أعلن رئيس الوزراء األسرتايل مالكولم تورنبول 
أمس األحد أّن السلطات األسرتالية أحبطت مؤامرة 
إرهابّي�ة كانت تهدف إىل إس�قاط طائرة، موضحا 

أّنه تم اعتقال أربعة أشخاص يف سيدني.
وقال تورنبول للصحافّيني »أس�تطيع إباغكم 
أّنه ج�رت الليلة املاضية عملّية كبرية ضّد اإلرهاب 
من أجل إحب�اط مؤامرة إرهابّي�ة كانت تهدف إىل 

إسقاط طائرة«.
أض�اف »إّن التهدي�د اإلرهابي حقيق�ي جًدا«، 
مش�ّدًدا ع�ىل أّن الجهود الت�ي ُبذلت يف تل�ك الليلة 
»كان�ت فعالة ج�ًدا، لكن هن�اك مزيد م�ن العمل 

الواجب إتمامه«.
وأّك�د تورنبول أن�ه تم اّتخ�اذ إج�راءات أمنّية 

إضافّية داخل كّل املطارات األسرتالية الرئيسية.
واعُتق�ل أربع�ة أش�خاص الس�بت يف سلس�لة 

مداهمات أمنّية يف أنحاء سيدني.
واقتحم�ت الرشطة من�ازل يف أربعة أحياء عىل 

األقّل يف سيدني، بعضها يف وسط املدينة.
وكان تورنبول حّض األسرتاليني يف وقت سابق 

عىل »البقاء يقظني«.
وق�ال مفّوض الرشط�ة االتحادّية األس�رتالية 
أندرو كولفن إّن الرجال األربعة الذين اعُتقلوا خال 
سلس�لة مداهمات يف سيدني ُيش�تبه يف ارتباطهم 

بمؤامرة »مستوحاة من تكفرييني«.
وأوض�ح أّن املعلوم�ات الت�ي جمع�ت يف األيام 
املاضي�ة جعل�ت ق�وات األمن ح�ذرًة م�ن إمكان 
حص�ول »اعت�داء إرهاب�ي ُتس�تخدم في�ه عب�وة 

ناسفة« صنعها أشخاص يف سيدني.

وأردف كولف�ن أّن العدي�د من العن�ارص »ذات 
األهمية الكبرية للرشطة« تم الحصول عليها خال 
املداهم�ات، لكّنه أش�ار إىل أّن الرشط�ة لم تحصل 
بع�د عىل ق�در كاف م�ن املعلومات ح�ول الهجوم 

الذي كان مخططا له أو موقعه أو توقيته.
وش�ّدد عىل أّن التحقيق سيكون »طويا جًدا«، 
قائاً »إّننا نحّقق يف معلومات تشري اىل أّن الطريان 

كان هدًفا محتماً لهذا الهجوم«.
ول�م ُتح�دد الس�لطات األس�رتالية م�ا إذا كان 

الهجوم يستهدف رحلة جّوية داخلية أو دولية.
ولطامل�ا كان�ت ل�دى املس�ؤولني األس�رتاليني 
مخ�اوف من احتمال حص�ول هجم�ات إرهابّية، 
وقد تمّكنوا من منع زهاء 12 محاولة يف الباد منذ 
أيلول/س�بتمر 2014 إضاف�ًة إىل توجيه اتهامات 

إىل 60 شخًصا.
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تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق ع�ن اجراء مزاي�دة علنية رق�م ) 1/موانئ 
/2017( لبي�ع وانتش�ال الوحدات البحري�ة املدرج تفاصيلها ادن�اه والغارقة  يف 
املواقع املؤرشة ازائها  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 

ورشوط العمل باملزايدة التي يمكن االطالع عليها يف مقر القسم التجاري .
فعىل الراغبني  باالشرتاك باملزايدة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة /قاعة التفاوض 
ويف تمام الس�اعة )10( من يوم االحد املصادف 2017/9/17 مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 20% وبص�ك مصدق الم�ر رشكتنا بمبل�غ قدره) 
31400000( واح�د وثالثون ملي�ون واربعمائة الف دينار عراقي قابلة للزيادة يف 

حالة زيادة مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن 
مالحظة : يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة س�تجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه

تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق ع�ن اجراء مزاي�دة علنية رق�م ) 3/موانئ 
/2017( لبي�ع وانتش�ال الوحدات البحري�ة املدرج تفاصيلها ادن�اه والغارقة  يف 
املواقع املؤرشة ازائها  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 

ورشوط العمل باملزايدة التي يمكن االطالع عليها يف مقر القسم التجاري .
فعىل الراغبني  باالشرتاك باملزايدة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة /قاعة التفاوض 
ويف تمام الس�اعة )10( من يوم االحد املصادف 2017/9/10 مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 20% وبص�ك مصدق الم�ر رشكتنا بمبل�غ قدره) 
15040000( فقط  خمسة عرش مليون واربعون الف دينار عراقي قابلة للزيادة 

يف حالة زيادة مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن 
مالحظة : يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة س�تجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه

اعالن 
 أقامت املدعية ) صالحه كاظم عباس ( دعوى 
قضائية لتبديل اس�مها وجعله )ش�يماء( بدال 
من )صالحه( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 . 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
إىل الرشيكة / هدى رشيد علوان 

اقتىض حض�ورك إىل بلدية التاجي الس�تخراج 
اجازة بناء للعقار 1373 – سبع البور .

الرشيك 
وسام منصور حسني 

فقدان 
فقدت مني هوية صادرة من وزارة الكهرباء / 
املديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط بأسم / 
محمد ماجد رديني فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 342 / 2017 

اىل / املدين ) مروان خضري محمود ( 
 م / نرش 

ملقتضي�ات االضب�ارة التنفيذي�ة املرقمة اعاله 
والخاص�ة بالدائنة ) برشى فوزي عيل ( قررت 
ه�ذه املديري�ة تبليغك بالن�رش وامهال�ك مدة 
اقصاه�ا س�تون ي�وم من قب�ل ه�ذه املديرية 
بن�اء عىل طل�ب الدائنة لغرض تس�ديد النفقة 
املس�تمرة البالغ�ة 000 ، 175 دين�ار ش�هريا 
املحك�وم بها للدائنة واملرتاكم من النفقة البالغ 
للدائن�ة  يح�ق  وبخالف�ه   )  1  ،  375  ،  000  (
مراجع�ة محكم�ة االح�وال الش�خصية لطلب 
التفريق عم�ال باحكام املادة 43 / اوال – 9 من 
قان�ون االحوال الش�خصية املرقم 188 لس�نة 

1959 وفقا للقانون .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 
مدير تنفيذ الصويرة

اعالن
اىل الرشيك 

باسمه شمس حبيب
اقت�ىض حضورك اىل بلدي�ة التاجي لغرض 
اس�تخراج اجازة البن�اء للقطع�ه املرقمه 

1/5040 سبع البور
الرشيك
وليد كريم جبار

اب�ي  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الخصيب  

العدد: 217/ش/2017
تنويه 

نرش يف جريدة الرشق العدد 2587 وجريدة 
 2017/7/26 يف   1487 الع�دد  املس�تقبل 
إع�الن إىل املدع�ى علي�ه / هاش�م محم�د 
جاس�م خط�أ والصحي�ح هش�ام محم�د 

جاسم لذا اقتىض التنويه.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة  1775/ 2017 

 اىل / املنف�ذ علي�ه املدين / روال عيل محمد 
/ حس�ب كتاب مركز رشطة ب�درة بالعدد 
حس�ب  وكذل�ك   2017/7/27 يف   24041

اشعار مختار منطقة العقر فاضل عباس
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
موق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا اىل امل�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حال عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفقا للقانون  
اوصاف املحرر:

قرار الحك�م بالع�دد 1330/ب/ 2017 يف 
2017/7/2 الص�ادر م�ن محكم�ة بداءة 

الكوت الذي يحكم بالزام املدين بالتسديد
املنفذ العدل   
عيل طالب عزيز الجلييل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد 529/ب/2017
التاريخ 2017/7/27

اعالن
اىل املدعى عليه /لؤي رءوف فليح

اقامت املدعية نور صباح عباس ضدك املدعي 
الدعوى املرقم�ة 529 /ش/2017 امام هذه 
املحكم�ة املتضمنة تفريق للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واملؤي�د باش�عار مخت�ار واختياري�ة قض�اء 
الكوف�ة حي الس�فري كريم احم�د الذبحاوي 
املصدق م�ن املجل�س البلدي لقض�اء الكوفة 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني رسميتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املرافعة املوافق 2017/8/7 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

ناحي�ة  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
القادسية

العدد 71/ش/2017
التاريخ 2017/7/30

اىل املدعى عليها /نهاية بشون عيدان
تبليغ

بتاريخ 2017/7/17 اص�درت هذه املحكمة 
واملتضم�ن  71/ش/2017  املرق�م  قراره�ا 
تصدي�ق الط�الق الحاص�ل بني املدع�ي جبار 
كاظ�م عب�د الحس�ني واملدع�ى عليه�ا نهاية 
بش�ون عيدان غيابيا وعلن�ا ولغرض تبليغكم 
بالحك�م املش�ار الي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغكم بواس�طة صحيفت�ني محليتني وفق 

القانون
القايض
عباس عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 450/ب2016/2
التاريخ 2017/7/27

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه /زياد طارق عبود املدير املفوض لرشكة برايث ديماس /اضافة لوظيفته 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املؤرخ 2017/7/16 يف الدعوى البدائية املرقمة 450/ب2016/2 
قيض برد دعوى املدعي /املدير العام للرشكة العامة للسمنت العراقية بمطالبتكم بمبلغ قيمة 
الس�منت املشرتاة  من  قبلكم واملقدرة ب)945000000( تس�عمائة وخمسة واربعون مليون 

دينار عراقي .
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ )صالح رزاق حسني ( بتاريخ 2017/5/22 

ولوقع الطعن االستئنايف من قبل املدعي عىل قرار الحكم املذكور .
فق�د قرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 830/اعرتاض الغري /2016

التاريخ 2017/6/20
اعالن

اىل املعرتض عليهم اعرتاض الغري ) بس�ام عبد الكريم عبد الرزاق وبكر عبد الكريم عبد الرزاق 
( اق�ام املع�رتض اعرتاض الغري )ري�اض عبد الجبار ن�ارص ( الدعوى البدائي�ة املرقمة 830/

اع�رتاض الغ�ري /2016 لدى هذه املحكمة يطال�ب فيها الحكم بابطال الحك�م البدائي املرقم 
459/ب/2013 يف 2013/9/22 واملتضمن  ابطال س�ند التس�جيل العق�اري الخاص بالعقار 
تسلس�ل 10م20 الصك�ر  الرابع�ة واع�ادة تس�جيله بأس�م ) مها عب�د الكريم عب�د الرزاق ( 
واالش�خاص الثالثة  يف القرار املذكور ( وقد عني يوم 2017/8/30 موعدا للمرافعة وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي يف منطقة حي الس�الم 
والضباط الثاني�ة بانتقالكم اىل جهة مجهولة تقرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني ويف 

حالة عدم حضورك للمرافعة فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

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

العدد /3684
التاريخ 2017/7/26

اعالن
اىل املفقود )سلمان محمد درويش ( يسكن الخالص 

بتاري�خ 2017/7/26 قدم�ت لنا املدع�وة تركية جميل نصي�ف والدة املفقود س�لمان محمد 
دروي�ش  والذي فقد بتاري�خ 2007/7/27 والتي تطلب فيه اصدار حج�ة الحجر والقيمومة 
وتكون فيمة عليك لذا تقرر االعالن عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خالل 15 ايام من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر املحكمة حجة 

الحجر والقيمومة وفقا للقانون
القايض عىل منشد خلف

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/723
التاريخ: 2017/7/30

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النجف  سهام من العقار 
تسلس�ل 1/5538 ح�ي الق�دس الواق�ع  يف 
النج�ف  العائ�د للمدين )رائ�د مانع موىس ( 
بالغة 90 س�هم من اصل 180 سهم املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن حي�در خري حس�ن البالغ 
18.699.800 ثمانية عرش مليون وس�تمائة 
وتسعة وتسعون الف وثمان مائة دينار فعىل 
الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  وان رس�وم  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :نج�ف- ح�ي  الق�دس 

1/5538
2-جنسه ونوعه : دار 

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مشتمالته :  العقار يقع عىل شارع فرعي 
وهو ركن 10م×10م وهو مفرز اىل ثالثة دور 

بصورة غري رسمية
الجزء االول : ويشغله املدين رائد مانع موىس 
ويتالف من س�احة امامي�ة بضمنها  تواليت 
ومدخل صغري واس�تقبال وكليدور وغرفتني 
نوم وكلي�دور صغري وضمنه س�لم موزائيك 
معل�ق ومطب�خ وحمام ومكش�وفة وس�لم 
ي�ؤدي اىل بيتون�ة وضمنها مخ�زن صغري ثم 
الس�طح وارضية الس�طح مبلطة بالطابوق 
الف�رش جدران وارضي�ة الحم�ام والتواليت 
س�رياميك وجدران املطبخ سرياميك اما بقية 
العق�ار ارضية كايش موزائيك والس�قف من 
الطاب�وق والش�يلمان وه�زارة لعل�و 1.30 
س�رياميك  والباقي بورك مجهز ماء وكهرباء 
علما ان املدخل الذي قبل االس�تقبال الجدران 

سرياميك .
الج�زء الثان�ي : ويتال�ف من س�احة امامية 
وتواليت واستقبال ومطبخ وكليدور بضمنه 
س�لم معلق وغرفة نوم واحدة وحمام وسلم 
يؤدي اىل السطح ويحتوي السطح عىل غرفة 
واحدة الحمام والتوالي�ت االرضية والجدران 
س�رياميك ام�ا املطب�خ الج�دران س�رياميك 
االرضية كايش موزائيك وهزارة مرت سرياميك 
والباق�ي بورك اما الغرفة يف الطابق االول 30 
س�م س�رياميك وهزارة والباقي ب�ورك وهذا 
الطاب�ق مجه�ز فق�ط كهرب�اء ام�ا الطابق 
االريض مجه�ز ماء وكهرباء ويبلغ مس�احة  

هذا الجزء 62.5م
الج�زء الثال�ث : ويتال�ف من س�احة امامية  
ضمنه�ا توالي�ت وصالة واس�تقبال ومطبخ 
وحمام وتواليت وكليدور  صغري يحتوي عىل 
سلم يؤدي اىل طابق االول ومكشوفة  والطابق 
االول يحت�وي ع�ىل غرف�ة واح�دة التوالي�ت 
والحمام واملطبخ والجدران سرياميك وجميع 
ارضي�ة العق�ار كايش موزائي�ك والج�دران 
ملبوخ�ة ومصبوغ�ة الس�قف م�ن الطابوق 
والشيلمان اما الغرفة  الجدران بورك الطابق 
االريض مجهز ماء وكهرباء اما الطابق االول 

مجهز فقط كهرباء.
5-مساحته : 325م2

6-درج�ة العم�ران : الج�زء االول متوس�ط 
الجزء الثاني وسط والجزء الثالث متوسط 

7-الش�اغل : الجزء االول يش�غله املدين رائد 
مان�ع م�وىس والج�زء الثاني خال�د فرحان 
موىس الجزء الثال�ث وفا عباس عباس عزيز 
وجميعهم يرغب�ون بالبقاء بعد البيع بصفة 

مستاجرين 
8-القيم�ة الكلي�ة للعق�ار : 252.000.000 
ملي�ون قيمة س�هام املدي�ن 112.750.000 

مليون

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

العدد 2589/ش2017/4
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املدعى عليه طالب حسن احمد

اقام�ت املدعية )مروة عداي فهد ( امام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة 2589/ش2017/4 
ضدك طالبا فيه�ا التفريق للهجر وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب  اش�عار مخت�ار قرية 
حات�م  محم�ود  كم�ال  خانق�ني  يف  القاي�ه 
واملصدق  من املجلس البلدي يف خانقني قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني يوميتني 
للحضور ام�ام محكمة االحوال الش�خصية 
يف بعقوب�ة او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
صبيح�ة ي�وم 2017/8/6 وبخالفه س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض طارق محمد توفيق

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل بالعدد 1489 يف 
2017/7/30 وجريدة الرشق  بالعدد 2589يف 
2017/7/30 الع�دد 165 / اعرتاضية 2001 
خط�أ والصحيح الع�دد 165 / اعرتاضية  / 

2017

فقدان
فقدت مني ش�هادة تكييل العائدة للس�يارة 
املرقم�ة 12566 انب�ار حمل مالكها ) س�الم 
زي�ن ( الصادرة من رشكة توزي�ع  املنتجات 
النفطي�ة هيئة توزيع الجنوب فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املرقم�ة 229449 ذات 
الع�دد 55 بتاري�خ 2017/7/8 الصادرة من 
ثانوي�ة الكرار املس�ائية واملعنون�ة اىل مركز 
تطوع بابل بأسم ) امري فاضل عباس صالح 
( فع�ىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية الصادرة من 
اعدادي�ة محم�د باق�ر الص�در للبن�ني العدد 
/7 بتاري�خ 2010/2/25 املرقم�ة 165016 
واملعنون�ة اىل امري�ة حرس حدود م4 بأس�م 
) حي�در عبد جاس�م ( فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

اعالن
ق�دم املواطن)عبد الكاظم جمع�ة نثر( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل  اللقب 
يف قيده  وجعله )البوجياش ( وعمال باحكام 
امل�ادة ) 24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش الطلب 
باح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض  
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة/
وكالة

تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق ع�ن اجراء مزاي�دة علنية رق�م ) 2/موانئ 
/2017( لبي�ع وانتش�ال الوحدات البحري�ة املدرج تفاصيلها ادن�اه والغارقة  يف 
املواقع املؤرشة ازائها  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 

ورشوط العمل باملزايدة التي يمكن االطالع عليها يف مقر القسم التجاري .
فعىل الراغبني  باالشرتاك باملزايدة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة /قاعة التفاوض 
ويف تم�ام الس�اعة )10( من يوم الثالث�اء املصادف 2017/9/19 مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 20% وبص�ك مص�دق المر رشكتن�ا بمبلغ 
قدره)30000000( فقط ثالثون مليون دينار عراقي قابلة للزيادة يف حالة زيادة 

مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن 
مالحظة : يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة س�تجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه

تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق ع�ن اجراء مزاي�دة علنية رق�م ) 4/موانئ 
/2017( لبي�ع وانتش�ال الوحدات البحري�ة املدرج تفاصيلها ادن�اه والغارقة  يف 
املواقع املؤرشة ازائها  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 

ورشوط العمل باملزايدة التي يمكن االطالع عليها يف مقر القسم التجاري .
فعىل الراغبني  باالشرتاك باملزايدة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة /قاعة التفاوض 
ويف تم�ام الس�اعة )10( من يوم الثالث�اء املصادف 2017/9/12 مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية بنس�بة 20% وبصك مصدق المر رشكتنا بمبلغ قدره) 
26000000( فقط   س�تة وع�رشون مليون دينار عراقي قابل�ة للزيادة يف حالة 

زيادة مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نرش االعالن 
مالحظة : يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة س�تجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم التجاري

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم التجاري

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم التجاري

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم التجاري

اعالن مزايدة
رقم )1/موانئ /2017(

اعالن مزايدة
رقم )3/موانئ /2017(

اعالن مزايدة
رقم )2/موانئ /2017(

اعالن مزايدة
رقم )4/موانئ /2017(

العدد: 392
التاريخ 2017/7/28

العدد: 394
التاريخ 2017/7/28

العدد: 393
التاريخ 2017/7/28

العدد: 395
التاريخ 2017/7/28

الموقعالوزنالعمق العرضالطولاسم الوحدةت

ابي الخصيب/5381 طن12.35 متر18.85متر138.25 متراورينتل ستار1
الصنكر

ابي الخصيب/2003 طن10.06 متر16.21 متر122.84 متربونتيز برنس2
الصنكر

ابي الخصيب/5594 طن 12.2 متر20.1 متر154.82 مترالو سفيل3
السراجي

ابي الخصيب/2973 طن7.5 متر 57.84 متر 138.97 متركاوفينا4
الصنكر

الموقعالوزنالعمق العرضالطولاسم الوحدةت
سيحان6150 طن10.6 متر24.6 متر152 متراريا سارة1

رصيف 5700 طن9.15 متر18.9 متر144.9 مترساروني سي2
المعامر

شمال 8600 طن15.17 متر32.31 متر182.89 مترالتنين3
الفاو

شمال 6200 طن12.65 متر19.28 متر151.30 مترسكيم نيوز4
الفاو

الموقعالوزنالعمق العرضالطولاسم الوحدةت
قرب جسر خالد1000 طن5 متر 12 متر55 مترشيرين1

ميناء المعقل /4877 طن8.6 متر18.68 متر150.36 متركولف هيرون2
رصيف 4

ميناء المعقل/250 طن1.5 متر3.5 متر35 مترزورق طوربيد3
رصيف 11

مقابل ميناء 4520 طن7.7 متر17.9 متر128 مترميديا4
عبادان

الموقعالوزنالعمق العرضالطولاسم الوحدةت
الشاهينة5210 طن8.5 متر18.2 متر136مترسفينة ايرانية1

شمال رصيف 6300 طن12.25 متر21.6 متر147.9 مترمودرن جيانك2
المعامر

شمال ميناء 2000 طن6 متر14 متر85 مترالخنساء3
البصرة

شط العرب5499 طن12.53 متر19.82 متر154.11 متربوليفر4



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بتوجيه مبارش من قبل وزير النقل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي ومتابع�ة مس�تمرة 
م�ن مدير عام رشكة الخط�وط الجوية 
العراقي�ة س�امر كبة »تواص�ل املالكات 
الهندس�ية والفني�ة يف الرشكة بحمالت 

فحص وادامة طائرات الرشكة«.
ومنه�ا مبارشة قس�م االدام�ة الدورية 
بأج�راء الفحص املتوس�ط نوع A5 عىل 
RGEYI- عالمة التسجيل A321 طائرة

الب�دن  فح�ص  تضم�ن  وال�ذي   AGS
الخارج�ي للطائ�رة وتبدي�ل منظوم�ة 
التوق�ف ومنظومة الهيدرولي�ك وادامة 
محركاته�ا فضالً عن اجراء الفحوصات 
املجدولة عىل معظم األجزاء االلكرتونية 
للطائرة« .من جهتها زارت لجنة مكونة 
من قس�م اتص�االت الطريان يف املنش�اة 
العام�ة للط�ريان املدن�ي موق�ع قاعدة 
القي�ارة الجوي�ة الواقع�ة يف محافظ�ة 
املوص�ل للوق�وف عىل وض�ع وجاهزية 
البن�ى التحتية فيها بع�د مرحلة ما بعد 

تحرير املحافظة من دنس داعش«. 
وقال مدير عام الط�ريان املدني العراقي 
حسني محس�ن انه »استنادا لتوجيهات 
وزي�ر النقل عىل اع�ادة العم�ل وتأهيل 
هذا الجانب امله�م من الخدمات لضمان 

سالمة املالحة الجوية«. 
واض�اف محس�ن ان »الط�ريان املدن�ي 
عىل اس�تعداد الع�ادة جمي�ع الخدمات 
خدم�ات  واق�ع  تعزي�ز  يف  االساس�ية 
الطريان يف مدينة املوصل عرب لجان فنية 
وهندسية مختصة تقوم عىل عاتقها من 

تش�خيص مواقع الخلل هناك ملعالجتها 
عرب عملية التأهيل واالدامة فيها« .

من جان�ب آخر اكد الوكيل الفني لوزارة 
النقل عباس عمران ، خالل جولة ميدانية 

يف صال�ة كرب�الء يف مطار بغ�داد الدويل 
ان »دائ�رة تنفيذ مش�اريع النقل احدى 

تشكيالت الوزارة عىل القيام باستكمال 
كافة االج�راءات الخاصة بالصالة وذلك 

لقرب تفويج الحجاج يف املوعد املحدد يف 
2/٨/2٠1٧ اىل بيت الله الحرام«.

واضاف عمران انه »تم االتفاق مع رشكة 
G4s بتهيئ�ة االع�داد الالزم�ة لتغطي�ة 

حماية صالة كربالء لهذا املوسم«. 
فيما ش�دد بان »يك�ون تفويج الحجاج 
والحقائ�ب م�ن نف�س صال�ة كرب�الء 
باالضاف�ة اىل فت�ح ج�زء م�ن الس�ياج 
الخارج�ي من اج�ل نق�ل الحقائب من 
الصال�ة اىل الطائ�رة بش�كل مبارش مع 
توفري جميع مسلتزمات الراحة واالمان 

للحجيج العراقيني«.
وع�ىل صعي�د منفص�ل وبتوجي�ه م�ن 
مدي�ر عام الرشكة العامة لس�كك حديد 
العراق س�الم جرب« اس�تنفرت االقسام 
املعنية يف بغداد واملناطق بكافة طاقاتها 
الفنية والهندس�ية والتش�غيلية بتهيئة 
الخاص�ة   )KZB( األح�واض  وتاهي�ل 
بنق�ل م�ادة زي�ت الغ�از م�ن منطق�ة 
مس�تودعات  اىل  الب�رة  يف  الش�عيبة 
نف�ط الحل�ة بالقط�ارات ».فض�ال عن 
تأمني القاط�رات الجيدة وإصالح بعض 
الخط�وط واملحط�ات الواصل�ة لغرض 
انس�يابية التحميل وإيصاله�ا باوقاتها 
املحددة لصالح الرشك�ة العامة لتوزيع 
املنتجات النفطية حسب عقد تم إبرامه 
بني الرشكتني لنق�ل ) 5٠٠( مرت مكعب 

يوميا«. 
وعىل ضوء ذلك ش�كلت الس�كك الحديد 
غرفة عمليات برئاس�ة مدير التش�غيل 
والنق�ل يف الرشكة طال�ب جواد من اجل 
اإلرشاف عىل حركة القطارات الصاعدة 
والنازلة لتحميل املادة واإليفاء بااللتزام 
يف انجاز ببنود العقد املوقع بني رشكتيي 

لوزارة )النقل والنفط (.

مالكات اخلطوط اجلوية جتري محالت إلدامة طائراهتا.. والطريان املدين يدرس البنى التحتية لقاعدة القيارة
استكمال اجراءات صالة كربالء.. والسكك احلديد تنقل زيت الغاز من الشعيبة
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جتهيز مطاحن ميسان 
وكركوك وصالح الدين 

والديوانية باحلنطة املحلية

عقب اجتامع اللجنة الوزارية.. حمافظ البرصة يعلن التوصل حللول رسيعة الزمة املياه

حمافظ بغداد يوجه بأرسال آليات املحافظة لتنفيذ مشاريع أكساء قضاء احلسينية

الكهرباء: مالكات توزيع الوسط تنجز اعامل الصيانة لتحسني الشبكة الكهربائية يف واسط ودياىل والفلوجة

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة عن »اس�تمرارها بتجهيز 
م�ادة الحنط�ة املحلي�ة ملطاحن ميس�ان 
وكركوك وص�الح الدي�ن والديوانية لدعم 
البطاق�ة التموينية«.اك�د ذل�ك مدير عام 
الرشك�ة هيثم الخش�ايل  واض�اف يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »سايلوات 
ومواقع الرشكة يف كرك�وك وصالح الدين 
والديوانية وميسان وسايلو خان بني سعد 
قامت بتجهي�ز دفعات متقدمة من حصه 
ش�هر ماي�س حيث ت�م تجهي�ز مطاحن 
ميس�ان بكمية )3٠٠٠( طن من الحنطة 
املحلي�ة يف ح�ني تم تجهيز نص�ف الكمية 
املق�رره من وجبات الحنط�ة يف محافظة 
الديوانية ام�ا محافظة صالح الدين بلغت 
نس�بة التجهي�ز )٩4٪ ( من حصة ش�هر 
يف  الرشك�ة  »ف�رع  ان  مايس«.مضيف�ا 
كرك�وك مس�تمر بتجهي�ز م�ادة الحنطة 
اىل  اضاف�ة  املحافظ�ة  ملطاح�ن  املحلي�ة 
مطاحن الس�ليمانية حيث بلغت الكميات 
املجهزة ملطاحن السليمانية ) 6٠٨61٠٠( 
طن ويف سايلو خان ضاري بلغت الكميات 
املجه�زة  22٩1 طن م�ن اصل 3٧13 طن 
حي�ث ان الكمية املتبقية س�يتم تجهيزها 
خالل االي�ام القادمة كدفعة ثانية لش�هر 
نيس�ان«.من جانب اخر اشار الخشايل  اىل 
»اس�تمرار مخازن الرشكة بتجهيز وكالء 
البطاق�ة التموينية يف بغ�داد واملحافظات 
بم�ادة ال�رز املس�تورد بانس�يابية عالية 
وتجهيز ماتبقى من رز محيل يف محافظة 
ف�رع  مواصل�ة  اىل  باالضاف�ة  الديواني�ة 
الرشكة يف ميس�ان باستالم الشلب املحول 
من الديوانية لغرض تصنيعه يف املجرش�ة 

الحكومية لدعم البطاقة التموينية.

   البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرة  ماجد النراوي ان 
»االجتماع الذي عقد بني حكومة البرة 
املحلية وزي�ري املوارد املائي�ة والبلديات 
واالشغال العامة وبحضور مسؤولني من 
دائرة الكهرباء خرج بعدد من التوصيات 
والق�رارات التي من ش�انها وضع حلول 
رسيع�ة ملعالج�ة مش�كلة ش�حة املياه 
يف املحافظ�ة«. وق�ال  الن�راوي خالل 
مؤتمر صحايف عق�ب اجتماع اللجنة  ان 
»مس�ؤويل دائ�رة الكهرب�اء يف املحافظة 
 ps1 تعهدت بتزويد محط�ة الضخ االوىل
بالطاق�ة الكهربائية عىل مدار الس�اعة 
عن طريق ربطها بالخط الحرج، فيما تم 
االتفاق بني وزارة امل�وارد املائية ورشكة 

ابن ماجد عىل تشغيل املحطات االضافية 
ملدة 16 ساعة يوميا بعد ان كانت متوقفة 
ولحني حل ازمة ش�حة املياه، فضال عن 
االتف�اق م�ع وزارة البلدي�ات عىل تغيري 

منس�وب املضخات املوجودة يف محطات 
ال�� R٠ وجعله�ا مضخ�ات غاطس�ة«. 
وأض�اف املحاف�ظ ان »حكوم�ة البرة 
املحلي�ة بش�قيها الترشيع�ي والتنفيذي 

وبالتعاون مع وزارة املوارد املائية وقيادة 
عملي�ات املحافظ�ة ش�كلت فريق عمل 
لصيان�ة قن�اة البدعة ورف�ع التجاوزات 
بع�د تخصي�ص  املي�اه  ع�ن محط�ات 
االموال الالزمة اس�تعدادا للصيف املقبل، 
مش�ريا اىل ان »وزي�ر امل�وارد املائية وعد 
بمخاطب�ة وزارة الخارجية للضغط عىل 
الجان�ب االيران�ي بعدم قط�ع مياه نهر 
ال�كارون م�ن جه�ة وع�دم رم�ي مياه 
البزل يف ش�ط العرب«. وتابع  النراوي 
ان »مش�اريع املياه التي سيتم تنفيذها 
م�ن القرض الياباني نهاي�ة العام الحايل 
من ش�انها ايضا معالجة مشكلة شحة 
املياه بصورة رسيعة وآنية، قبل ان البدء 
باملرشوع االستش�اري والذي من ش�انه 

حل تلك املشكلة بصورة جذرية.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

العطوان�ي  املهن�دس عط�وان  بغ�داد  وج�ه محاف�ظ 
الجه�ات املعني�ة وك�وادر املحافظ�ة بأرس�ال و تهيئة 
كاف�ة املتطلبات الالزم�ة للبدء بمرشوع اكس�اء قضاء 
الحس�ينية , مؤكدا إن األيام املقبلة ستش�هد البدء بهذا 
امل�رشوع حال إطالق وزارة املالي�ة التخصيصات .وقال 
العطوان�ي يف بيان عاجل أورده املكت�ب اإلعالمي اليوم 
أالن ع�ىل مش�ارف قض�اء  التخصيصي�ة  اآللي�ات  إن 
الحس�ينية وان العمل مس�تمر لتحضري الطرق املنجزة 
والبنى التحتية فضال عن قص وفرش السبيس والحدل 
وغريه�ا من املش�اريع االخرى .مضيفا إنن�ا أالن بصدد 
تهيئة مكان لنقل احد معامل إنتاج اإلسفلت يف القضاء 

وبجه�ود ذاتي�ة .واض�اف العطوان�ي انه تم اس�تنفار 
جمي�ع اآللي�ات الثقيل�ة والت�ي تج�اوز عدده�ا ثالثة 
وتس�عون الية وسيوزع العمل عىل ش�كل فرق ألكساء 
الط�رق املنجزة من إعم�ال املجاري وامل�اء , الفتا اىل ان 
املحافظة استنفرت جميع جهودها للبدء بهذا املرشوع 
حال إط�الق وزارة املالي�ة التخصيصات له�ذا املرشوع 
.و يش�ار اىل ان محاف�ظ بغداد قد خاط�ب وزارة املالية 
بخصوص إطالق التخصيصات بعد استحصال موافقة 
رئي�س الوزراء باس�تثناء خمس�ة مش�اريع مهمة من 
ق�رار اإليقاف بس�بب التقش�ف ومن ضمنه�ا  مرشوع 
مجاري الحس�ينية و أكس�اء طرق القضاء , فضال عن 
استثناء مشاريع أخرى مهمة يف باقي االقضية تضمنت 

مشاريع مجاري وماء و أكساء.ص

    بغداد / المستقبل العراقي

انجزت املالكات الهندسية والفنية يف مديرية 
توزي�ع كهرب�اء واس�ط التابع�ة للمديري�ة 
العامة لتوزيع كهرباء الوسط اعمال صيانة 
الشبكة الكهربائية يف محافظة واسط.اعلن 
ذلك املتحدث الرس�مي باسم وزارة الكهرباء 
مصع�ب رسي املدرس, مبين�ًا يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان االعم�ال تضمنت 
اص�الح قابل�و مغ�ذي محطة ح�ي الجهاد 
يف الك�وت, اىل جان�ب عم�ل صن�دوق قابلو 

مس�تقيم عدد )2(, واص�الح مغذي محطة 
)11/33(ك.ف,وكذل�ك  الجدي�دة  الك�وت 
مناقلة قابلوات وش�طر مغذي طريق بغداد 
الجدي�دة  الك�وت  محط�ة  م�ن  )11(ك.ف 
لغ�رض موازنة االحم�ال وف�ك االختناقات, 
 63٠A( قواط�ع دورة )اضاف�ة اىل رب�ط )3
 25٠٠A( س�عة )( وقاط�ع دورة ع�دد )2
( يف محط�ة الك�وت, واص�الح قاط�ع دورة 
)11(ك.ف يف املحط�ة الفرنس�ية, واص�الح 
املجموع�ة امليكانيكية اللية التش�غيل, كما 
تم شطر مصادر التغذية يف منطقة املرشوع 

لتخفي�ف االحمال ع�ن املح�والت واملبارشة 
بنصب )3( مح�والت صندوقية يف مناطق ) 
املرشوع و االسواق ( لفك االختناقات, فضالً 
ع�ن موازنة االحمال عىل مغذي الهورة االول 
و الثاني, وكذلك ش�طر مغ�ذي الكفاءات اىل 
مغذي الخلي�ج, ومعالجة الع�وارض الفنية 
يف مناطق )السالم و دور املعلمني والرشقية 
وح�ي الربيع ( . كما تمكن�ت مالكات مركز 
س�يطرة واس�ط من اج�راء اعم�ال فحص 
اب�راج االتص�االت وبي�ان م�دى مطابقتها 
للمواصف�ات املص�ادق عليه�ا م�ن اللجن�ة 

الوزارية املرشفة عىل انشاء مراكز السيطرة 
يف الع�راق ملحط�ات التحوي�ل يف الصوي�رة 
والكورية والفرنسية والرحمانية والصويرة 
الزه�ور  ومحط�ة  )11/33/132(ك.ف 
وبمشاركة رشكة )POWER TECH(, وكذلك 
فح�ص وتحديد موقع عط�ب القابلو ملغذي 
العزيزي�ة  الس�يطرة )11(ك.ف يف محط�ة 
)132(ك.ف وتم عمل جوين مستقيم )11(

ك.ف قياس )3×15٠( ملم مع اضافة وصلة 
قابلو بطول )٩(مرت بسبب انصهار وترضر 

القابلو من االحمال العالية .

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا لكوادر بلدية 
الكوت بخصوص رفع التجاوزات

   المستقبل العراقي/ الغانم

ترأس محافظ واس�ط مالك خل�ف وادي الدريعي اجتماعا لكوادر بلدية الكوت 
بحضور عضو مجلس املحافظة صاح�ب الجليباوي وقائممقام الكوت حامد 
الس�عيدي لبح�ث واقع عم�ل البلدية والحث ع�ىل رفع التجاوزات يف االس�واق 
والشوارع العامة«.وأكد الدريعي عىل »أهمية تفعيل دور االقسام البلدية كافة 
واملراقبني وأخذ دورهم بشكل جدي وصحيح ملراقبة جميع التجاوزات املوجودة 
والتي ش�وهت معالم املدينة وأثرت عىل حركة السري فيها سواء لالشخاص أو 
العج�الت بعد أن أصبحت ظاهرة تس�تدعي االنتباه«.وق�ال إن »مدينة الكوت 
جميلة وبهية والبد أن تحافظ عىل هذه الهوية وهذا يتطلب من الجميع العمل 
بجدية لرفع كل ما من ش�أنه أن يؤثر تلك الجمالية ويعكس وضعاً س�لبياً لها.

موضحاً أن »هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها بحق املخالفني أو الذين 
يمتنعون عن رفع تجاوزاتهم.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر زيادة حصة حمافظة نينوى اليومية من منتوج زيت الغاز
    بغداد / المستقبل العراقي

قررت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
لألقضي�ة  اليومي�ة  الحص�ة  زي�ادة 
والنواحي املح�ررة يف محافظة نينوى 
من منت�وج زي�ت الغاز،وبواقع )٧2( 
ألف لرت عن الحصة املق�ررة، وإعتباراً 
م�ن األول من ش�هر آب الق�ادم وذلك 
م�ن خالل توجي�ه معايل وزي�ر النفط 
املهن�دس جب�ار اللعيب�ي وبإيعاز من 
وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع األستاذ 
معتصم أكرم حسن .رصح بذلك مدير 

عام الرشك�ة املهندس عيل عبد الكريم 
املوس�وي وأضاف ب�أن ه�ذه الزيادة 
ج�اءت نتيج�ًة مل�ا تعاني�ه محافظ�ة 
نين�وى من ظ�روف إس�تثناية تتطلب 
مزي�داً م�ن الجه�ود املبذول�ة إلع�ادة 
الحياة اىل مناطقه�ا بعد تحريرها من 
عصاب�ات داعش اإلرهابية موضحاً إن 
تحري�ر املناطق يتطلب وق�وداً إضافياً 
إلعادة تشغيل الخدمات األساسية من 
كهرب�اء وماء وغريها م�ن إحتياجات 
املواطن�ني العائدين اىل مدنه�م ، مبيناً 
محافظ�ة  حص�ة  أن  الوق�ت  ذات  يف 

نين�وى من منت�وج زيت الغ�از ُرفعت 
من )2٨٨( ألف ل�رت اىل )36٠( ألف لرت 
يومي�اً  ع�ىل أن يتم تجهيز قس�ماً من 
الكمية من مصفى كار والقس�م اآلخر 

من مستودع كركوك .
وأكد املوسوي أن وزارة النفط واملتمثلة 
برشكة التوزي�ع ماضية بنهجها الذي 
إنتهجته بإدارتها ومنتسبيها بمتابعة 
ملف املناط�ق املح�ررة والنازحني من 
خالل توف�ري وإيصال أن�واع املنتجات 
النفطية إليها لسد إحتياجاتهم ، إضافًة 
اىل تقديم الدعم املادي واللوجس�تي اىل 

صفوف قواتنا األمنية البطلة وحشدنا 
املق�دس م�ن خ�الل لجن�ة خاصة تم 

تشكيلها لهذا الغرض .
يذك�ر إن مدير عام رشكة التوزيع قام 
يف بداية ش�هر تم�وز الج�اري بزيارة 
ميداني�ة تفقدية اىل محافظ�ة نينوى 
برفق�ة أم�ني ع�ام مجل�س ال�وزراء 
وبع�ض مس�ؤويل الرشك�ة م�ن أجل 
اإلطالع ع�ىل واقع الدوائ�ر الحكومية 
يف املحافظ�ة وس�بل إع�ادة الخدمات 
إليها وتلبية إحتياجات املوظفني فيها 
وكذلك متابعة توفري املنتجات النفطية 

تأهي�ل  وإع�ادة  املح�ررة  للمناط�ق 
املناف�ذ التوزيعية وتجهيزه�ا بالوقود 
ال�الزم .  وتجدر اإلش�ارة اىل أن رشكة 
التوزيع سبق وإن قامت بزيادة حصة 
محافظة نينوى من املنتجات النفطية 
ففي شهر رمضان املايض زادت حصة 
املحافظة من البنزين بواقع  2٠٠ الف 
لرت يوميا ع�الوة عىل زيادة كمية مادة 
زيت الغاز من )1٨٠( ألف لرت اىل )2٨٨( 
ألف لرت يومياً يف ش�هر نيس�ان املايض 
وذلك لتلبية إحتياجات املحافظة نظراً 

للظروف التي تواجهها .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االتصاالت عن انط�الق املرشوع الوطني لالنرتن�ت. وقالت الوزارة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، انه »بهدف تحس�ني جودة اإلنرتنت 
يف العراق قامت وزارة اإلتصاالت متمثلة بالرشكة العامة لخدمات الش�بكة الدولية 
للمعلوم�ات بعق�د مؤتمر لإلعالن ع�ن إنطالق املرشوع الوطن�ي العراقي لإلنرتنت 
بالتعاون مع رشكتي ) ايرث لنك و سمفوني ( وأحداث ثورة لتحسني واقع اإلنرتنت 
و اإلتصاالت و مواكبة أخر التطورات التكنولوجية يف العالم«. واضافت،انه »بجهود 
متواصلة إستثنائية استطاعت كوادر الوزارة بالتعاون مع الرشكاء باملرشوع بربط 
العراق بالكيبالت الدولية من اربع منافذ حدودية مع إنشاء بوابة نفاذ دولية لتأمني 
وحماية البيان�ات وبإرشاف مبارش من قبل مالكات الوزارة الفنية املتخصصة من 
خالل ربط العراق بالش�بكة الدولية ) الكيبل الضوئي ( العاملية وبإجهزة و معدات 
هي األفضل عامليا«.وتابعت: »كما سيحقق العراق عوائد مالية كبرية و فرص عمل 
كث�رية و يكون العراق بلد  اترانزيت دويل و سيس�اهم بتنمي�ة  القطاع اإلقتصادي 

العام و الخاص كما يؤدي دور متميز يف حفظ األمن القومي العراقي و العاملي.

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة ل�وزارة الصناعة واملعادن تقديم الخدمات 
ألصح�اب املش�اريع الصناعية ».وقال مدي�ر عام املديري�ة العامة للتنمية الصناعية س�الم 
س�عيد احم�د يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«, إن »املديرية مس�تمرة بتقدي�م الخدمات 
ألصح�اب املش�اريع الصناعية عىل اختالف أنواعها«.وأعلن عن »منح )23( إجازة لتأس�يس 
مش�اريع صناعية فيما تم تخصيص )٩( قطع أرايض لتأس�يس مشاريع صناعية جديدة يف 
وقت تم منح ش�هادات إكمال  تأسيس ملش�اريع أخرى مستوفية الرشوط  املطلوبة و بواقع 
ش�هادتني وبرأس�مال  يزي�د عن )٩٨( ملي�ون دينار«.وأكد س�عيد ع�ىل ان »املديرية ماضية 
بإجراء الكشوفات الدورية عىل املشاريع الصناعية ملعرفة حجم األرضار والصعوبات ووضع 
الحلول املناسبة لها حيث بلغ عددها احد عرش كشفاً لكافة املحافظات كما بلغ عدد الرخص 

الجديدة املمنوحة )45( رخصة فضال عن تحقيق املديرية أنشطة خدمية متنوعة أخرى.

االتصاالت تعلن انطالق املرشوع 
الوطني لالنرتنت

مديرية التنمية متنح »23« إجازة 
لتأسيس مشاريع صناعية
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بن�اء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة اعادة التقدير املرق�م )195 يف 2017/7/20( تاجري 
االم�اك املدرج�ة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طي�ا والبالغ عددها )30( ملك اس�تنادا  لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلديات 
ميسان – سكرتري اللجنة وخال )30(ثاثون يوم تبدأ من اليوم التايل لصدور االعان مستصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خال الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة 
االع�ان ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

جامعة القادسية/ عامدة كلية االداب
اعالن

تعلن عمادة كلية االداب/جامعة القادسية عن تمديد اجراء املزايدة 
العلني�ة اليجار كافري�ا  الكلية وفق�ا لقانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل تجري املزايدة يف بناية عمادة 
كلية االداب يف تمام الساعة العارشة صباحا وتكون قائمة  املزايدة 
مفتوحة ملدة ) 15 خمس�ة عرش يوم�ا ( تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعان بالجريدة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل 
اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي  فعىل من يرغب باالشراك  
يف املزاي�دة ممن ل�ه حق االيج�ار مراجعة وحدة حس�ابات الكلية 
للحصول ع�ىل الرشوط مقابل مبلغ مقداره )50000( خمس�ون 
الف دينار غري قابل  مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
20% من القيمة املقدرة والبالغة  30.000.000 ثاثون مليون دينار 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة 2% من مبلغ 

عقد االيجار وكافة الرسوم القضائية
أ.د يارس عيل عبد
عميد كلية االداب

اعادة اعالن
مناقصة استريادية

2017/8 م/د تجهيز  رشيط نحايس بالرقم الرمزي )R144/B( وبكمية )90طن(/)ملعمل محوالت التوزيع(
)معلنة للمرة الثانية (

تاريخ الغلق ) 2017/8/28(
ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دياىل العامة( بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم 

عطاءاتهم مع ماحظة ماياتي :
1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال )رشكة دياىل العامة ( وعر 
الري�د االلكرون�ي ) www.dialacompany.com( وخ�ال ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة 
السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع 

ماحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 700695( دوالر )س�بعمائة الف وس�تمائة وخمس�ة وتس�عون دوالر فقط ( 

واصل مخازن الرشكة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 21020.85( دوالر ) واحد وعرشون الف وعرشون دوالر وخمسة 

وثمانون سنت فقط ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مستندات للمناقصة هو ) 150000( دينار عراقي ) فقط مائة وخمسون الف دينار الغريها( غري 
قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 

د-ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) نم�اذج العطاء ( ويجب ان يتم 
تعبئ�ة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويج�ب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة
*ماحظ�ة : تعف�ى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف 

العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ( 
وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/8/28 وان العطاءات  
املتاخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  
االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 29/   /2017 ويف حالة مصادفة 

يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتر موعد الغلق.

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 108 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغ�داد / لجن�ة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املساحات املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 1983 
يف اليوم الثاثني   من اليوم التايل لنرش االعان يف الصحيفة او 
ي�وم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  شعبة 
زراعة الكاظمية ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لاطاع 
عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات 
القانونية البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار 

املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعان 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اىل/كافة مسامهي الرشكة العراقية النتاج وتسويق 
املنتجات الزراعية

)ش . م( خمتلط

م/ اعالن دعوة
اس�تناداً الح�كام قانون ال�رشكات رقم )21( لس�نة 1997 
وتنفي�ذا لقرار مجل�س االدارة املنعقد يف 4/7/2017 يرنا 
دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة املزمع عقده يوم 
االثن�ني املص�ادف 21/8/2017  يف مقر الرشك�ة الكائن يف 
بغداد/ح�ي القادس�ية/مقابل جام�ع ام الطبول الس�اعة 

التاسعة صباحا ملناقشة جدول االعمال االتي :
1- مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة 

املالية املنتهية يف 31/12/2016 واملصادقة عليه .
2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية والحسابات الختامية 

للسنة املنتهية يف 31/12/2016 واملصادقة عليه .
3- إقرار مقس�وم توزيع أرباح نقدية قدرها )36000000( 
دينار ستة وثالثون مليون دينار من الفائض املتحقق لعام 

. 2016
4- إب�راء ذم�ة رئيس وأعض�اء مجل�س اإلدارة ومكافئتهم 

ومكافئة العاملني .
5- تغي�ري عب�ارة م�ن الفق�رة )6-ب( م�ن فق�رات جدول 
االعم�ال ملحرض الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 21/6/2015 
وتكون عبارة رشاء عقار بدآل من رشاء عقار تجاري أو غري 

تجاري.
. . . راجني من الجميع الحضور أو انابة أحد من املساهمني 
بموجب صك االناب�ة أو توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة 
م�ن كاتب ع�دل ويف حالة عدم اكتم�ال النص�اب القانوني 
يؤج�ل االجتم�اع اىل يوم االثنني املص�ادف 28/8/2017  يف 

نفس املكان والزمان املعينني مع التقدير .

رئيس جملس اإلدارة
د. حممد غازي عبد الكريم

اعالن
اىل / مسامهي رشكة النبالء للتحويل املايل ) مسامهة خاصة ( 

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
امل�ؤرخ يف 6 / 6 / 2017 – يرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد 
يف الس�اعة العارشة صباح يوم الخميس املوافق 24 / 8 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن 

يف – الكرادة م 925 ز 20 بناية 2 ملناقشة جدول االعمال التايل:
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 واملصادق�ة 

عليها.
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليها .
3 – مناقش�ة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليها .
4 – تعيني مراقب حسابات لسنة 2017 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس املهنة.

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة .
راجني الحضور اصالة او انابة او وكالة الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل مع 
مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات ) 21 ( لسنة 1997 املعدل ويف حال عدم 
تحق�ق النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل ي�وم الخميس املصادف 31 / 8 / 2017 يف 

نفس الزمان واملكان املعينني .
رئيس جملس االدارة 
يقضان حممد حسن هادي

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي 

المقدر للدونم 
الواحد /دينار 

عراقي

2/107
/23

اركية 
وفاضل

مستصلحة 15
7200 دينارخاليةكليا

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
م�ن مدين�ة الط�ب مركز 
زرع نخ�اع العظ�م قس�م 
)نهل�ة  بأس�م  املخت�رات 
علوان بدر ( فعىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة تحقيق الكرادة 
مكتب التحقيق القضائي 

العدد / ك / 3445 
إىل / وزارة التخطيط – القانونية – رشكة تاج حلب للتجارة واملقاوالت 

العامة املحدودة 
م / اشعار 

حرض مكتبنا املخر ) ايوب ابراهيم احمد ( وطلب تس�جيل اخبار حول 
فقدان�ه ) هوية الرشكة ( والعائدة له والصادرة من قبلكم وبعد تدوين 
اقوال�ه عرض�ت الكيفية عىل انظار الس�يد قايض التحقي�ق قرر تعميم 
اوصاف املستمس�كات املفقودة واش�عار جهة االصدار وغلق التحقيق 
موقت�ا عما باحكام امل�ادة 130 / ج االصولية راجني التفضل باالطاع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير 
املحقق القضائي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
السجل 1094 

م / نرش مفقود 
بن�اء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية ) مها محمد مخلف ( والتي 
تطلب فيها املوافقة نصبها قيما عىل زوجها املخطوف ) احمد عبد حمد 
حس�ني ( ال�ذي اختطف بتاري�خ 27 / 9 / 2015 ق�ررت هذه املحكمة 
مفاتحتك�م لغرض نرش املفق�ود اعاه يف جريدت�ني محليتني واعامنا 

تاريخ النرش  مع التقدير 
القايض 
محمد مطلب عبد

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 289 
التاريخ: 2017/7/25

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية كتابتا سنوياالقيمة التقديرية رقما سنويامدة االيجارمساحتهموقعه ورقمهنوع الملكت
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت1
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت2
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت3
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت4
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت5
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت6
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت7
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت8
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت9

اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت10
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت11
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت12
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت13
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت14
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت15
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت16
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت17
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت19
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت20
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت21
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت22
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت23
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت24
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت25
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت26
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت27
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت28
خمسمائة الف دينار 500000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت29
اربعمائة الف دينار400000ثالث سنوات15م2الميمونةحانوت30
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شهية كحبات الكرز 

أثبات..

            مرڤت غطاس

شهية كحبات الكرز 
لحظاتي الدافئة وانا معك

بين أناملك
بين قميصك األبيض وعشبك 

خبئني أكثر 
خبئني من لحظات جنوني

غضبي حين أتفتح كالياسمين 
وال أكون بسمة على شفتيك

أحبك ...
التليق بك

أعشقك صغيرة جدا امام لهفتي 
ألكون حرف تتعثر به 

وأنت تحاول الهروب مني إلي 
أتنفسك األمان 

حين تجبرني الحرب 
ان أتكسر 

أتعثر في طريقك
اتوه في مدارات األسئلة 

أخاف ...
فال تختبر ذكائي أكثر

أرهقتني أفكاري 
وانا اناديك

أينك مني
وأين روحي منك 

أحبك لم تعد تكفي
لم تعد تطفئ عطشي إليك

            ميسرة هاشم محمد الدليمي

أثبات ،،،
تلك األغصان تمادت حين اعتقدت 

انها تستطيع أن تطول السماء 
والظل يعلوه السراب 

حين ظن الشمس تبقى تكعس له الضوء 
الخريف ال يصنع غير الخراب 

ينوح بكاء األوراق مشوهة بحمل التراب 
عند مقام الماء يطلب األرتواء 

لقد صنعت الخبث
حين رميت حجارتك

أضحت في مجرى السواد 
وكليم الدخان يناجي ابنة النار 

عالية الرب على اعتاب بواباتها 
يتسول الجهل

            فاضل عبد علي جواد
                                                                        

لمحت على ساعده الهزيل ,المرتعش 
,المع�روق ؛وأن�ا أح�اول رف�ع كمه 

,لزرق أألبرة,
بقية وشم قديم ,وما أن لحظني حتى 

ارتجف وأنزل كمه ثانية وبسرعة .
فقلت بصوت هادىء حنون رقيق :- 
أبتي العزيز ,ال يمكنني تأدية عملي،إن 

لم تكشف لي عن ساعدك .. 
فنظ�ر ال�ي طويال ث�م ق�ال :- إذن ال 

داعي للعالج ..وهّم باإلنصراف .

- كيف ؟توقف ,إن صحتك ال تس�مح 
لك بذلك .!

واضف�ت بع�د ان توقف :- أه�ذا كله 
؛من أجل أن تخفي على الناس ,نقشا 

قديما ؟!. 
فنظ�ر إل�ي ثاني�ة ومالم�ح الحي�رة 
والقلق ,بادية على وجهه النحيل ,ثم 

اكتفى بهز رأسه..
فقل�ت :- حس�نا حس�نا  ل�ك كل م�ا 

تريد.
- إذن ال مانع لدّي اآلن ياولدي العزيز. 
فوضع كفه على الندبة ,وبطرفة عين 

دلق�ت االبرة ؛ ثم دع�وت له بالصحة 
والش�فاء العاجل ,فرد علي باحس�ن 

منها .
فقلت له وبدافع حب اإلستطالع ؛بعد 
أن أنس�ت من�ه تجاوبا :- لعل إس�ما 

عزيزا عليك ؟
فه�ز رأس�ه باإليج�اب عدة م�رات , 
وقال وكأنه قد نس�ي نفس�ه , ووجد 

في بثه لحزنه              
 وأإلفصاح عما يكنه قلبه ما يس�عده 
:- نع�م ،نع�م , بل قل عم�ري حياتي 
روحي قلبي أعز م�ن كل هذه جميعا 

..
ثم إستدرك بمرارة :- ولكن ؟.

ولكن ماذا ايها أألب الطيب   -
الوفي ؟.

حال الدهر بيننا.!  -
واستطرد بعد عبرات :

- و أٌرغمت على أإلقتران برجل آخر .
- وأنت ؟.

فقاطعني قبل أن أكمل سوآلي :
- أن�ا من أن�ا ؟.كتل�ة محطمة تنتظر 
اطالق آخ�ر نفس من انفاس�ها,لعل 

الموت يرحمها..

ثم اغرورقت عيناه بالدموع .
فقل�ت :- م�ا زال�ت الحي�اة امام�ك 

,وبإمكاك ان ...
فنظر إلي نظرة عتاب واس�تغراب ثم 
قال :- أحب ثاني�ة ؟.اقترن باخرى ؟ 

ماذا تقول   
أنت ياولدي ؟!.

� وماذا يعني الحب في نظرك يا أبتي 
؟. فق�ال بع�د نظرة تام�ل عميقة :- 
الح�ب يأتي مرة واحدة ف�ي حياتنا..

إنه كالوالدة,كألموت.
قال هذا ثم إنصرف ..

قصة قصرية.. يأيت  مرة  واحدة 

كمني
عن دار بعل للطباعة والنشر والتوزيع/ دمشق.صدرت مؤخرا رواية 

كمين للقاص
طالل مرتضى ..لم اصح بعد من الصعقة التي اربكت ذائقتي!!.

فتلك المروية الراعشة على ترانيم حبر مختلف حد الدهشة, أحسبها, 
كصن�دوق الحاوي أو الس�احر وم�ا يخبئ تحت أرديت�ه الملونة من 

أسرار..
فعل�ى مس�رح المروية الت�ي أخذني من أقص�ى الحلم إل�ى أقصاه, 
تهت بين األس�تعارات, والتش�ابيه والكنايات بكل إختالفها المتخم 

باإلشارات..
توقعات, وجمال لغة مفعمة بالحياة, منس�قة, منظمة..لكنه حامل 
العصا الس�حرية الت�ي تعيد ترتيب األمور حس�ب نواصيها, بصعقة 
برق عش�وائية, ربما تأتي على برق إيحائي غير متكلف..حين تكون 
بيروت  المحبرة, والمعشوقة.. المحبرة التي امتزجت بالتفاصيل حد 
الول�ع والهذيان..“كمين” مكين, حبر رخيم, يعانق س�نابل األرغفة 

الطازجة, على قصة خلق, صارت اآلن مشاعاً..

مؤخرا  ت  ص�در 
عن مكتبة جس�د 
ع�ة  للط����ب��ا
الرواي�ة  والنشر 
للمهندس  البك�ر 
علي  عب���دالل�ه 
)بال  بعنوان  غني 

وطن(..
 تناول�ت اح�داث 
ش�اب  وتقلب�ات 
بيئته  تمرد عل�ى 
بقرية  المتمثل�ة 
بس�يطة ليصارع 
الحي�����اة ف�ي 

المدينة .

بال وطن ..

»حماولة خلود« .. الوطن حيث يمكنك الرصاخ عاليًا
          ليندا نصار

في باكورت�ه الش�عرّية “محاولة خل�ود” الصادرة 
ع�ن دار آمن�ة / أألردن يق�دم الش�اعر الس�وري 
مالك ف�ؤاد تجربة حميمية بي�ن مكوناٍت ثالثة هي 
الش�عر، الح�ب والح�رب ال يفصل الش�اعر الش�اب 
بي�ن األنثى والش�عر بي�ن وجودها الكل�ي ووجود 
الخل�ق فيها، لتق�وم المجموعة على تقديم الش�عر 
ككينون�ة، كعالم يحتوي الحبيب�ة والوطن معاً، في 
إثبات لقدرة الش�عر عل�ى خلق إمكانية لكّل ش�يء 
فهو المتوق�ع واآلتي على ال�دوام، حيث ال محاولة 
للخ�روج أو اله�رب فالحتمية هي الحاض�رة دوماً، 
وإن كان الش�عر هو الحتمية اإلنسانية في التواصل 
مع الوجود فهو بذلك يخلق أبعاداً مختلفة عند مالك 
ف�ؤاد وإن بدت أنها تصب كلّه�ا في الوجود أألنثوي 
لكن األم�ر يتعداه لخلق مس�احة الش�اعر الخاصة 
والتي يحمي نفس�ه بها، مكون�اً من خاللها حيوات 
أخرى غير تل�ك المحدودة دوم�اً. يفتتح مجموعته 
بعب�ارة تختصر جدلية الكتابة في جعل المس�تحيل 
ممكنا بطريقة صادقة ، /أحببت الش�عر ألنه طريق 
طوي�ل يوصل�ك باكراً/ وم�ن هنا ن�درك أن ما يريد 
قوله سيكون دوماً هو إمكانية الحدوث تلك التي قد 

ال تتبلور لوال الشعر.
الح�ب ال�ذي يحوي الك�ون، يح�ّول جس�د الحبيبة 
ل�أرض والك�ون، للنج�وم واألقمار، ليغ�دو اآلخر 
ُمعاش�اً، وحقيق�ًة كونية حيث الش�عر هو الطريق 
الوحي�د المتالك هذه الحقيق�ة وتقديمها من خالله 
الس�ؤال الدائ�م والمل�ح ال�ذي يطلقه الش�اعر في 
عّدة نص�وص يتمحور دوم�اً حول ق�درة المحدود 
ف�ي الوصول لالنهائ�ي والذي تجس�ده الحبيبة، إذاً 

فاآلخر هن�ا هو الالمدرك والمس�تحيل ف�ي مقابل 
الوجود البش�ري الهّش للشاعر، والش�عر يبدو أداة 
وحيدة لفهم هذه الجدلي�ة أوالً ولتقديمها في إطار 
مفه�وم ثاني�اً، وكّل نّص هو محاول�ة اللتقاط ذلك 
ولجعل الالمحدود مدركاً في صورة ش�عرية أو في  
نصوص تق�وم على االرتكاس ف�ي مجموع الصور 
والتض�ادات المكاني�ة الت�ي تعك�س مش�اعر عدم 
الثبات بين المحدود وعكس�ه كما في قصيدة “أنت 
التائ�ه الوحيد”  لترتكز ش�عرية مالك ف�ؤاد باطنياً 
على الالمحدود وكيفية معالجته بالكتابة وتتضمن 
هذه الشعرية الحبيبة والوطن وعناصر أخرى حيث 
يمكن أن يكون الالم�درك هو اآلخر فعالً وقد تكون 

الذات الشعرية أو حتى الحلم المستحيل.
/ه�ذا الكون الذي تش�كلينه لي�اًل/ بعفوية خالق/ 

كيف بإمكاني االنتماء إليه؟/
م�ن جهة أخرى يب�دو المكان األكثر ثباتاً بالنس�بة 
للش�اعر هو بحث�ه عن الوطن ف�ي مكونين كالحب 
والشعر في اعتراف بحتمية الالمكان وسط الحرب 
والتهجي�ر والقت�ل، وإن ل�م ُيذكر موض�وع الحرب 
صراح�ة ف�ي بع�ض النص�وص إال أن مال�ك عم�د 
الس�تبدالها في بعض األحيان بدالالت الموت األشد 

تأثيراً من الناحية النفسية.
/وأن�ا/ أقف كذئب وحيد/ كلما رميت قميصك على 
وجه�ي/ يلطخن�ي ببراءته/ ألمس بي�اض كتفك/ 
لنوهم العالم/ أننا بس�الم/ ، وكأن الش�اعر يقول: 
الح�رب هن�ا والم�وت هن�ا لك�ن أري�د الحديث عن 
الح�ب أوالً، ف�ي ذات المكان قد نتس�اءل عن س�بب 
كّل ه�ذه التورية في مقاب�ل حضور الحب والذي قد 
يعيب�ه البعض عل�ى التجارب، التي عايش�ت الحرب 
السورية، لكن نستطيع أن نقول إن استبدال الجمال 

بالقبح س�مة أساسية في ش�عر فؤاد وإن استبداله 
بالمرأة وبسط س�لطتها على الحرب والموت تشير 
إلى قدرة عالية على السيطرة على األلم والتوجه به 
نحو مكان آخر أكثر ألف�ة وحميمية، إذاً فمضاعفة 
الش�عور وبثه ف�ي اتجاه�ات أخ�رى والدخول في 
تفاصي�ل دقيقة للح�ب ربما هي تجرب�ة لمواجهة 
الهشاش�ة، المرأة ليس�ت موضوعاً وحسب بل هي 
التجرب�ة التي تصهر كّل ما س�بق داخلها، كأن مالك 

يحاول القول: أليس�ت المرأة نقيض الحرب، أليست 
المعني�ة بالخلق والحي�اة والحب وه�ذا كله يواجه 
الح�رب داخلن�ا أوالً وخارجن�ا تالياً، /والس�يجارة 
التي بيدك/ تشعلها لسبب تافه/ لتنشغل بأي شيء 

ينطفئ سريعا حولك/ غير حياتك/.
من جهة أخرى يذهب مالك فؤاد في بعض النصوص 
نحو الحرب حت�ى النهاية، ليقدم الخيبة كمواٍز لها، 
ش�عور الحرب هو كألفِة الحب وكممارس�ة الغربة 
كروتي�ٍن يوم�ي، يمتل�ك الش�اعر مفاتي�ح كثي�رة 
لش�عريتها يصبُّ أغلبها في الخيبة المدهش�ة حين 
ُتقدم في قالب من الصور ذات الحساسية والحضور 
العالي كما في صورة /ألنني هكذا/ كبئر جّف ماؤه 

باكراً/ وما زال الخوف عالقاً في ريقه/.
أّما في حديثه عن الحرب فيقول:

/ن�ص طويل ع�ن الموت/ ال يعن�ي أن ذلك جنازة/  
تمزق�ت أصواتن�ا ف�ي الس�احات/ ف�ي الش�وارع 
الطويل�ة/ ولم نجد جمه�وراً صادق�اً/ يلتفت لذلك 

الغناء/
تتضم�ن تجربة مالك األولى تقدي�م العبث في إطار 
ش�عرّي نقي، وكأّن العبث ليس زماناً وال مكاناً إنما 
هو تشديد على سمات خارقة في األنثى حيث ينطلق 
منها كّل ش�يء، اإلطار الذي يسم العبث هو الصدق 
والتوج�ه بدقة لمكان األلم، لتصوي�ر اللذة في فهم 
مبكر لالجدوى وفي بلورته من خالل شعرية الحب 
والخ�وف والح�رب، العب�ث مألوف ف�ي النصوص، 
ال يذكرن�ا ببش�اعة الواق�ع وبضعفنا أمام�ه، إنما 
يستولي عليه، مسيطراً على وجوده كرديف للحب، 

للوطن، للخسارة، ولالنتظار
/الح�ب/ أن أط�رق نافذت�ك/ كل ليل�ة/ وأن�ا على 

يقين/ أنك خارج البالد/

الكاتبة وفاء ابريوش: للشعر قدرة كبرية عىل تعديل املسار السيايس
حاورها: عزيز البزوني/ البصرة 

وفاء ابريوش كاتبة فلسطينية ُولدت في األردن 
و ترعرعت بها، درس�ت برمجة الحاس�وب و 
بعدها انتقلت للعيش في فلسطين عام 1999، 
عمل�ت في التدري�س لفترة م�ن الزمن، عضو 
هيئة إدارية في ن�دوة الخليل الثقافية، عملت 
كباحث�ة في كتاب يتحدث عن قريتها، أحرزت 
المرتبة األولى ف�ي كتابة المقالة في الثانوية 
العامة، و القص�ة القصيرة في كلية المجتمع 
اإلسالمي على مدار عامين و في مجال القصة 
أيضا ف�ي جامعة القدس المفتوحة، تم نش�ر 
القص�ة الفائ�زة ضم�ن المجموع�ة “ أحالم 
ال تم�وت “، كم�ا حصلت على المرك�ز الثالث 
في مس�ابقة هوى الش�ام عن قصي�دة النثر، 
كتبت مجموعة من القراءات لُكّتاب و ش�عراء 
م�ن فلس�طين و خارجه�ا، أدارت العدي�د من 
اللق�اءات األدبية في الخلي�ل و بيت لحم لدّيها 
إص�دار بكر بعن�وان “ برٌد داف�ئ “ – نصوص 
- تم نش�ره ع�ام 2015و تم طبع�ه أيضا بلغة 
“بري�ل” للمكفوفين،عضو بلدية 2016، لديها 
مخطوط ش�عري بعنوان “ تع�ال و إن لم تأِت 
“ باإلضافة لرواية س�تظهر للنور مطلع العام 

الجديد , التقينا بها فكان هذا الحوار معها:
* ما هي قراءتك للمشهد األدبي النسوي ؟

-المش�هد النس�وي العربي يزخر بالكثير من 
اإلبداع�ات، بعضه�ا حلّق إلى ما بع�د القمم و 
اآلخ�ر الغالب على المش�هد األدب�ي مجموعة 
مبدعة على الصعيد الفكري و التصويري لكن 
ينقصها أدوات اللغة السليمة األصيلة، إضافة 
إلى قص�ور النقد اتج�اه أعماله�ن، و حضور 

المجاملة على حساب جودة العمل .   
* يقال ب�ان رغم التقدم التكنولوجي والتقني 
ال�ذي وصل إلي�ه العالم إال أن عالقة اإلنس�ان 

بالشعر عالقة صميمية تمتد إلى جذور بعيدة، 
وق�د وصلت ه�ذه العالقة إلى مرحلة العش�ق 
في فترات مظلمة فكان الشعر مشعالً يضيء 

درب طالبه في أحلك العصور 
 - الشعر حالة إنسانية وجدانية تتبنى خالصة 
النتاج الروحي و الذي أراه أبعد من مدارك العقل 
الجام�د، فنجاحه يعتمد على ق�درة مخاطبته 
للوجدان اإلنساني و قضيته الوجودية، فمتى 
كان�ت القصيدة حال�ة من التعبي�ر عن هموم 
الف�رد العام�ة و الخاص�ة؛ فم�ن الطبيعي أن 
يهديها للوطن أو المحبوب لكي تكون سفيرة 
عنه، فالنج�اح منوط بالمتلق�ي، أو الزمن إن 
كان الشاعر سابقا لعصره و يمتلك أفقا بعيدا 

حول وصفه لما حوله .
* ه�ل ان قصيدة المقاومة ما زالت منتش�رة 

بين صفوف االدب؟ 
- بالطبع ال تزال فمن طبيعة عوالمنا اإلنسانية 
االضط�راب و الظل�م و االنتص�ار لقضايان�ا 
المختلفة، فالقصيدة المقاِومة موجودة على 

جميع األصعدة سواء األرض أو اإلنسان .
 * ما هو سر نجاح كتابة القصة برأيك بالنسبة 

للكاتب؟
-وإن كان النج�اح نس�بي و لي�س مطلقا؛ إال 
أّن هن�اك ع�دة أس�رار للنجاح تترك�ز بالدافع 
و اله�دف من القص�ة، اقترابها م�ن العاطفة 
اإلنس�انية و محاكاته�ا لهمومه�ا، و الس�ر 
الجوه�ري يكمن ف�ي جم�ع  معلوماتي جّيد 
حول األفكار الرئيسة و التي من شأنها إضافة 

خبرة جديدة و دهشة للقارئ .
* لنتكل�م ع�ن إصداراتك م�ن ناحي�ة الفكرة 

واختيار العنوان وهل للعنوان أهمية لديك؟ 
-إص�داري األول “ برٌد دافئ “ ه�و عبارة عن 
مجموع�ة نص�وص تنّوعت أجناس�ها األدبية 
بي�ن القصي�دة النثري�ة و القص�ة القصي�رة 

و القصي�رة ج�دا و الومض�ة الش�عرية، كان 
مكّثف�ا و تنوعت المواضي�ع و األفكار، كتبت 
في�ه للوطن و الحبيب و للنزوح و األس�رى و 
الش�هداء، كتبت على لسان الجمادات، تحّدثت 
ع�ن الحضور و الغي�اب، أقمت فيه فلس�فتي 
الخاصة اتج�اه الكون و ذاتي و اآلخر و بعض 

المفاهيم اإلنسانية . 
العن�وان ذا أهمية كبيرة س�واء لي أو للقارئ، 
فإنني أكون حريصة فيه على التشويق و طرح 
أس�ئلة في ذهن القارئ ح�ول كيف أو لماذا أو 
هل هذا ممكن! تحقيق الدهشة من خالل جمع 

التناقض و إيجاد صلة االنسجام فيه .
المخطوط الثاني “ تعال و إن لم تأِت “ يتحّدث 
ف�ي كثير  عن مواضيع مفتوح�ة على الغياب 
و الحض�ور و خاص�ة أنن�ي في وط�ن محتل 
ُيظهر فيه هذا المفهوم اإلنساني  عمق الوجع 

اإلنساني فهو وجداني في أغلبه .
أما الرواية فهي تاريخية تنتقل بين فلس�طين 
و العراق و س�وريا و قرطاج، أتمنى أن تكون 
حاضرة في المش�هد الثقافي نهاية هذا العام 

هل انصفك النقاد؟
نعم فلكلمتهم صداها الكبير في نفسي سواء 

كانت لي أو علّي .
* كي�ف تري�ن العالقة بين الش�عر والمش�هد 

السياسي؟
للش�عر ق�درة كبي�رة عل�ى تعدي�ل المس�ار 
السياس�ي، و حش�د القب�ول أو الرفض اتجاه 
المش�هد الوطن�ي، كم�ا أّن للسياس�ة القدرة 
الف�ّذة على قه�ر الش�عر و إخم�اده، ال أعتقد 
أّن االنس�جام يحص�ل إال في ح�االت نادرة ال 
تتواف�ق مع روحاني�ات و تجليات الش�عر، و 
إن كان�ت مهمة ج�دا في التأري�خ للحضارات 
و المل�وك عبر العصور و لي�س بالضرورة أن 

تكون صادقة أو العكس . 
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فيفي عبده تتضامن مع الفلسطينيني
الفنان�ة فيف�ي عب�ده تضامنه�ا م�ع  أعلن�ت  القاه�رة: 
الفلس�طينيني بانتفاضته�م ض�د ق�وات اإلحت�ال بصورة 
تضامنية عرب حسابها عىل »إنستغرام«. حيث نرشت صورة 
لفتاة تقف أمام املس�جد األق�ى دون أن تّعلق عليها، علماً 
بأنها اعتادت التعليق عىل جميع األحداث عرب حسابتها عىل 
منص�ات مواق�ع التواص�ل االجتماعي، لكنه�ا ربما وجدت 
الصمت أرفع مقاماً أمام تضحيات الشعب وأكثر تعبرياً عن 

تضامنها معه.

رزان مجال ومواهبها املتعددة
ال تع�رف رزان جمال الراحة أبداً. فجدول 
مواعيدها املزدحم مقس�م بني التلفزيون 
 Cruel واألف�ام القصرية )ال س�يما فيلم
والظه�ور  لكانيي�ه ويس�ت(،   Summer
املنتظ�م يف مهرجان »كان« الس�ينمائي. 
بالف�وىض  حياته�ا  نم�ط  رزان  تص�ف 
املنظمة، لكنها تتعاطى مع األمور بهدوء 
مهي�ب مث�ل املحرتفني املخرضم�ني. »لم 
أعد أخىش الظهور عىل السجادة الحمراء، 
ألن�ي أصبحت معتادة عىل األمر«. حققت 
رزان الشهرة برسعة كبرية، ففي األعوام 
ظهوره�ا  ع�ىل  مض�ت  الت�ي  الثماني�ة 
للم�رة األوىل يف فيل�م »كارلوس« للمخرج 
أوليفييه أس�اياس، شاركت يف العديد من 
األف�ام املنوع�ة )التي راوح�ت من أفام 
الرع�ب إىل الكوميدي�ا(. تعم�ل رزان بني 
لبنان ولندن، واكتشفنا يف هذا الحوار أين 
تشعر باالرتياح، وما هي القضايا األقرب 
إىل قلبها، وملاذا نحتاج إىل املزيد من األدوار 

للنساء املستقات يف الصناعة.
-  م�ا ه�ي املش�اريع الت�ي أنجزتها منذ 

لقائنا األخري؟ 
 ،Bad Buzz فيل�م  تصوي�ر  يف  ش�اركت 
كوميديا فرنس�ية تم إطاقها يف الصاالت 

الفرنسية يف 21 حزيران /يونيو.
-  أصبحت معتادة عىل »كان«، لكن كيف 
تقارن�ني حض�ورك هذه امل�رة بالحضور 

األول لك فيه؟ 
دعيني أق�ول لك إن أول مرة كانت فوىض 
حقيقية، فيما الفوىض هذه املرة منظمة. 
لكن عيّل االعرتاف بأن أشخاصاً وجهوني 
وأرش�دوني يف املرة األوىل التي ذهبت فيها 
إىل »كان«. ال شك يف أن األمور باتت أسهل 

اآلن ألني أعرف كيف أنظم نفيس.
-  كيف تختارين إطاالتك عىل الس�جادة 

الحمراء؟ 
األمر سهل جداً. ال أخىش أبداً الوقوف عىل 
الس�جادة الحمراء ألني أصبحت معتادة. 
أكتف�ي بتجرب�ة بعض املاب�س قبل يوم 
واحد من موع�د ظهوري، وأختار الطات 

التي تناسبني.

-  ه�ل التقيت بأي من املش�اركني العرب 
هذا العام؟ 

يصعب كثرياً ترتيب اللقاءات ألن الجميع 
مش�غولون. إال أني التقيت برامي قديح، 
قص�ري  فيل�م   ،Maki & Zorro مخ�رج 
صورناه العام املايض ويفرتض أن يشارك 
يف بعض املهرجانات خال السنة املقبلة.
-  ما أكرب تحدٍّ يف صناعة األفام برأيك؟ 

قد يكون اختيار املمثلني املهمة األصعب، 
تمام�اً مث�ل إيج�اد الوق�ت لتنس�يق كل 

األم�ور. فح�ني يزدح�م ج�دول املواعيد، 
يصب�ح الوضع مقلق�اً وأتمن�ى لو توجد 

رزانات عدة ملساعدتي يف إنهاء مهامي!
-  م�ا ه�ي مواهبك األخ�رى املخبأة؟ هل 

يمكنك الغناء أو التقليد؟ 
أعتق�د أني أس�تطيع الغناء، لكني لس�ت 
واثق�ة من أن اآلخري�ن يوافقونني الرأي. 
كما أس�تمتع كث�رياً بتقلي�د اآلخرين. أود 
اإلش�ارة إىل أن�ي ب�دأت بتقلي�د اآلخري�ن 
إلضحاك أمي، ووجدت أني موهوبة فعاً 

يف ذلك.
مسلس�ل  يف  التمثي�ل  يختل�ف  ه�ل    -

تلفزيوني عن التمثيل يف فيلم؟ 
لك�ن  االختاف�ات،  م�ن  الكث�ري  هن�اك 
باختصار أستطيع القول إن تصوير فيلم 
أش�به باالنخراط يف عاق�ة قصرية األمد، 
فيما تصوير مسلس�ل أشبه باالنخراط يف 

عاقة طويلة األمد.
-  م�ا هو الربنامج ال�ذي ترعرعت عليه؟ 

وهل أثر يف أسلوبك بطريقة معينة؟ 
ترعرع�ت يف ب�ريوت، وذهبت إىل مدرس�ة 
فرنسية وشاهدت برامج أمريكية. أعتقد 
الح�دود  يع�رف  وال  عامل�ي  أس�لوبي  أن 

الجغرافية.
-  ه�ل تعتربي�ن أن الح�ظ أم العزيم�ة 

حليفك؟ 
االثنان.

والعربي�ة  باإلنكليزي�ة  أدواراً  أدي�ت    -
والفرنس�ية. ه�ل تعتمدي�ن طريق�ة أو 

أسلوباً مختلفاً يف أداء كل دور؟ 
يبقى األس�لوب والعمل اللذين أعتمدهما 
ع�ىل حالهم�ا مهم�ا كان�ت اللغ�ة الت�ي 
أتحدثه�ا. فاللغ�ة مث�ل الصلص�ة الت�ي 

نضيفها أخرياً بعد االنتهاء من كل يشء.
-  أن�ت معروف�ة بالتعب�ري الرصي�ح عن 

آرائك. ما القضية األقرب إىل قلبك؟ 
أي�ام  م�ن  يل  بصديق�ة  أخ�رياً  التقي�ت 
الطفول�ة. رشبنا القه�وة معاً وناقش�نا 
االنتخاب�ات الربيطاني�ة وازدي�اد نس�بة 
اإلن�اث يف اإلنتخاب�ات. قالت يل صديقتي: 
»لطامل�ا كنت مدافعة ع�ن حقوق املرأة«. 
أعتق�د أني آمنت بهذه القضية منذ س�ن 

مبكرة جداً.
-  ما هو أكرب إنجاز حققته لغاية اآلن؟ 

االبتع�اد ع�ن األنانية يف صناعة تس�تلزم 
منك األنانية!

-  م�ا أك�رب انتقاد تلقيته؟ وه�ل أثر فيك 
بطريقة إيجابية أم سلبية؟ 

أنج�ذب فق�ط إىل النق�د البن�اء، ويكون 
التأث�ري دوم�اً إيجابياً. ال أك�رتث أبداً ألي 

نقد آخر.

املمثل�ة  أو  املمث�ل  تحددي�ن  كي�ف   -
املوهوب)ة(؟ 

يس�تطيع املمثل املوهوب أداء كل األدوار، 
والكش�ف يف الوق�ت نفس�ه ع�ن وجه�ة 
نظ�ره، والتح�يل بالواقعي�ة يف الظ�روف 
الخيالية، واحرتام نوع الفيلم وأس�لوبه، 
وأداء ال�دور يف ش�كل مقن�ع. يرتبط ذلك 

كله بالنص الجيد.
-  ه�ل تش�عرين ب�أن صناع�ة األف�ام 
مناهضة للتق�دم يف العمر؟ وكيف يمكن 

معالجة هذه املشكلة؟ 
الس�ينما هي ن�وع م�ن الفن�ون. والفن 
ال يع�رف الح�دود. ال ب�ل إن تقدي�ر الفن 
ي�زداد يوماً بعد يوم. لهذا الس�بب، أعتقد 
أن مهنة التمثيل تتحس�ن م�ع التقدم يف 
العمر. وال بد أن تتخطى الس�ينما مسألة 

تقدم املمثلني يف العمر.
-  بماذا تش�عرين حني ترين نفس�ك عىل 

الشاشة؟ 
أراقب نفيس بعني ناقدة.

-  متى يج�ب التخيل عن الحلم ومواجهة 
الحقيقة؟ 

التقي�ت بالعدي�د م�ن األش�خاص الذين 
يحلم�ون بأن يصبح�وا ممثل�ني. لكنهم 
ال يدرك�ون عموم�اً مقدار العم�ل الازم، 
ويرغب�ون فق�ط يف تحقيق الش�هرة. إذا 
كان الشخص مس�تعداً للتخيل عن حلمه 
أم�ام أول عقب�ة أو لحق بحلمه ألس�باب 
خاطئ�ة، أق�رتح عليه حينه�ا التخيل عن 

الحلم والعودة إىل الحقيقة.
-  ما العقبات التي اعرتضتك؟ 

أحب مهنتي كثرياً، لكن هذه املهنة تسيطر 
عىل حياتي وتجربني دوماً عىل التخيل عن 
املتع�ات الصغرية يف الحياة. فخال عطلة 
نهاية هذا األسبوع، مثاً، وبدل التواجد يف 
الخارج أس�تمتع مع أصدقائي بالطقس 
الجمي�ل والن�ادر يف لندن، كن�ت أعمل يف 
املن�زل وأجيب عن ه�ذه املقابلة. التحدي 
يكم�ن إذاً يف القول ال للعمل واالس�تفادة 
م�ن الوق�ت لاس�رتخاء والتواج�د م�ع 

األشخاص املهمني يف حياتك.

فضائيات تروج 
للخرافات

حقا انه عجيب امور غريب قضية حينما تروج وس�ائل االعام 
لثقافة الشعوذة

..وهذا يعني ان املجتمع سيكون عند حالة يرثى لها .. وان مثل 
تل�ك الثقافة املتأتية من تلك الوس�ائل  ويف مقدمتها الفضائيات 
وبمثل تلك الس�ذاجة  يعني انها  س�تعمل  عىل تسطيح العقول  
وتدفعها اكثر  نحو الهاوية ..يف حني  ان رسالة العام الحقيقية 
هي التوعية والتثقيف واالبتعاد عن هكذا خرافات  تؤدي بالناس 

اىل التهلكة  وتدعهم عرضة للوقوع يف فخ االحتيال ..
وم�ن تلك الخزعب�ات حينما تدعو تل�ك الفضائيات ومن خال 
احدى اعاناتها بان هناك ) الس�حار( الفريد  من نوعه قد ابتدا 
باس�تقبال املراجع�ني ويف مقدمتهم بالطبع النس�اء .. وان ذلك 
)الس�حار(  لدي�ه القدرة ع�ىل رد املطلق�ة اىل زوجها يف غضون 

)ساعات( فقط !!
وغريه�ا من العروض الس�اذجة التي تس�وقها الفضائيات عىل 
حساب عقول البسطاء واملتعبني .. واذا كان ذلك )السحار( لديه 
مثل تلك القدرة ..فاين ذهبت اجراءات املحاكم والتي تس�تغرق 

اسابيعا  وبعد ان تم  التفريق والطاق ؟
والغريب  يف االمر ان فضائيات اليوم باتت تتس�ابق بالتعاقد مع 
مثل اولئك )الدجالني ( واالغرب من كل ذلك  ان هنالك اقباال من 
قبل املش�اهدين ملتابعة مثل تلك الربام�ج والتصديق بالدجالني 
وخاصة اولئك الذين  يدعون اىل عدم مراجعة االطباء واملختصني 

يف مثل تلك االمور ! .
والذي وددت قوله :

ان هناك من يعمل يف الخفاء للس�يطرة عىل عقول البس�طاء .. 
ولك�ن ان يصل الحد واالم�ر ان هناك عددا م�ن العوائل املثقفة 
تتاب�ع وتؤمن بمثل تلك ) الخزعب�ات ( وكانها  ترضب بعرض 
الحائ�ط  كل تل�ك الثقافات التي امتلكتها ولس�نوات  وتنجلرف 
باتج�اه االيم�ان بالدج�ل والش�عوذه .. الن الفضائي�ات  تعلم 
عل�م اليقني بان ) القانون اليحمي املغفل�ني ( ويف مقدمتهم : ) 

املغفات (

حبرعلى ورق

سعون شفيق سعيد

املمثلة اهلندية سوناكيش سينها: ال هيمني العمل يف هوليوود

ليىل كنعان : منهمكة برتبية طفلتي وقد ال يكفي الفيلم لرتمجة ما كتبت

نيودلهي – د ب أ: قالت املمثلة الهندية 
س�وناكيش سينها إنها ال يهمها العمل 
يف هوليوود، ولكن كل ما يهمها القصة 

الجيدة.
ونق�ل موق�ع بين�ك في�ا اإللكرتوني 
املعني بأخبار املشاهري عن سوناكيش 
كان�ت  إذا  م�ا  س�ؤالها  ل�دى  الق�ول 
تري�د املش�اركة يف أف�ام إقليمية أو يف 
هوليوود »كل ما أبحث عنه هو األدوار 

الجي�دة والقصص الجي�دة، ال يهم إذا 
كان الدور يف أفام هندية أو إقليمية أو 

مشاريع أجنبية«.
وأضافت »لغة الفيل�م أو القطاع الذي 
س�وف أعم�ل به ل�م تكن أب�دا حاجزا 

بالنسبة يل عند اختيار أدواري«.
ويش�ار إىل أن سوناكيش انتهت مؤخرا 
من تصوي�ر فيلم »اتف�اق« مع املمثل 

سيدهارت مالهوترا .

القى قرار عودة املخرجةليىل كنعان، إىل تصوير األغنيات ترحيباً 
م�ن املتابعني الذين وجدوا يف اعتزالها تصوير الكليبات خس�ارة 
للوس�ط الفني، خصوص�اً بعدما تعاونت مع أه�م نجوم الغناء 
يف املنطقة.وبع�د تعاونها مجدداً م�ع الفنانة نانيس عجرم، من 
خال كليب أغنية:« »حاس�ة بيك«« م�ن ألبومها الجديد، أصبح 
الجمه�ور ينتظر جديد املخرجة ليىل كنعان، مع نانيس، وغريها 

من الفنانني.
 

ليىل واالمومة
انضم يف الفرتة املاضي�ة فرد جديدة إىل عائلة املخرجة اللبنانية، 

فماذا تقولني عن تجربةاألمومة؟
» لق�د رزقت منذ أش�هر بطفلتي الثانية، منذ 5 اش�هر تحديدا، 
وأطلقن�ا عليها اس�م: »الكس�اندرا ليا«، لتنضّم إىل ش�قيقتها 
الكربى: »صوفي�ا لييل«... نحن نحب البنات. احرص ش�خصياً 
ع�ىل تربية طفلت�اي عىل طريقة: » ماريا مونتيس�وري«، فلدّي 

شبه مدرسة يف املنزل.

ليىل كنعان وجديد نانيس عجرم
س�بق ورّصح�ت:« لي�ىل«، ملوقعن�ا أن التع�اون م�ع:« نانيس« 
س�يكون، »بالجمل�ة«. ع�ن األغني�ة الجديدة التي س�تصورها 
م�ع:« نانيس«، تقول :«ليىل«: »برصاحة نحن ال نزال س�كرانني 
بنجاح أول كليب وهو: »حاس�ة بي�ك«. وأضافت: »نحن اآلن يف 
اس�رتاحة قصرية. باملب�دأ هناك عمل جديد س�يجمعنا ولكن لم 
نب�دأ التحضري الفعيل للمرشوع. ان�ا انتظر:« نانيس«، ان تختار 
األغنية الت�ي تريد تصويرها، ولكن حت�ى اآلن ال يوجد أي يشء 

محسوم«.
 

ليىل كنعان واالصدارات الفنية الجديدة
أس�فت املخرج�ة لعدم قدرتها ع�ىل متابعت االص�دارات الفنية 
الجدي�دة وقال�ت:« ب�كل صدق ال وقت ل�دّي ملتابع�ة التلفزيون 
ألنن�ي منهمكة ج�داً مع ابنت�اي وانتظر أن تخلدا للنوم مس�اء 
حت�ى اس�تطيع ان ارت�اح قلي�ًا.. لم اش�اهد كليب�ات يف اآلونة 
األخرية حتى أنني لم أش�اهد كليب:«نانيس«، »حاسة بيك« عىل 

الشاشة، ال أظن أنني شاهدته يف الدقائق القليلة التي تتسنى يل 
فيها مشاهدة التلفاز، لم ُيعرض الكليب يف حينها !

 
ليىل والدراما

تتح�دث لي�ىل ملوقعنا عن اس�تعدادها لخ�وض تجرب�ة الدراما 
التلفزيوني�ة ولكن بأس�لوب جدي�د ، وتق�ول:« ال أمانع دخول 

تجرب�ْة املسلس�ات التلفزيوني�ة، وه�ذا طموح 
العدي�د من املخرجني. العمل فيها يتطلب طريقة 
تنفي�ذ مختلف�ة ع���ن األف��ام والكليب���ات 
واالعان����ات. اتاب�ع العدي�د م�ن املسلس�ات 
األجنبي�ة التي أعترب انه�ا أصبحت أهم حتى من 

األفام السينمائية

يف   17563 و   2017/6/18 يف   17541( املرق�م  باالع�ان  الحاق�ا 
2017/6/19( وبالنظر لحصول  كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف 
مديرية بلدية كرباء املقدس�ة ع�ن ايجار ) العقارات ( املدرجة اوصافها 
ادن�اه وذل�ك  بعد م�رور  )7( يوم تبدا م�ن اليوم التايل لن�رش االعان يف 
اح�دى الصحف  اليومية فع�ىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف 
ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل 
التامينات القانوني�ة البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار 
ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اجور خدمة 2% م�ن مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة 
يف يوم عطلة رس�مية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة واليجوز 
الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي 
قانون�ي وفقا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 
املعدل ويف حالة رغبة  املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة 

عقارية ضامنة

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد/20562

التاريخ 2017/7/27

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقم العقار وموقعهت

كشك مؤقت مقابل جامعة كربالء /1
2645000 مليونين وستمائة 8.122م2فريحة المرقم )98(

سنة واحدةوخمسة واربعون الف دينار

19م2حانوت حي التحدي  رقم )6(2
1730750 مليون وسبعمائة 

وثالثون الف وسبعمائة 
وخمسون دينار

ثالث 
سنوات

3
سكلة لبيع المواد االنشائية /

ملحق التعاون المرقمة )أ جزء من 
التصميم 646(

300م2
4030750 اربعة مليون 
وثالثون الف وسبعمائة 

وخمسون
سنة واحدة

م.ر. مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة
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       المستقبل العراقي/ متابعة

يف مب�اراة ابتع�دت تماًما ع�ن الطابع 
الودي، قدم برش�لونة عرًض�ا مميزًا يف 
الكالس�يكو الذي يق�ام للم�رة الثانية 
خارج إس�بانيا، وفاز ع�ى ريال مدريد 

.)2-3(
ويف السطور التالية نرصد 6 مالمح من 

أداء الفريقني يف هذه املباراة.
1- مييس دائًما

كالعادة يظهر مييس مرتدًيا ثوب البطل 
يف مواجهات ري�ال مدريد، حيث وضع 
بصمت�ه بتس�جيله اله�دف االفتتاحي 

للبلوجرانا.
ويحم�ل امل�درب فالف�ردي مس�ئولية 
ونيم�ار  »مي�يس  للثالث�ي  الهج�وم 
وس�واريز«، ولكن يف الحال�ة الدفاعية 
يعتمد عى الربازييل واألوروجواياني يف 
مس�اندة األظهرة والضغط الس�تعادة 
الكرة، وه�و األمر ال�ذي ينقص مييس 

حتى اآلن.
2- أزمة برشلونة

ال زال�ت مش�اكل برش�لونة الدفاعي�ة 
مس�تمرة، وإن تحس�ن الوض�ع بعض 
اليشء عن املوس�م امل�ايض، ولكن ثمة 
خل�ل واض�ح يف العملي�ة الدفاعية عند 
مواجهة الهجمات املرتدة، وهذا يرجع 
للب�طء الش�ديد لالعب�ي الوس�ط مثل 
سرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، 

وهو ما بدا جلًيا يف هديف ريال مدريد.
كما أن دعم الظهرين لم يكن بالشكل 
امللع�ب،  وس�ط  قب�ل  م�ن  املطل�وب، 
باإلضاف�ة لضعف املس�اندة من نيمار 

وسواريز لجوردي ألبا وفيدال.
كذلك من املشاكل التي ستواجه الفريق 
الكتالوني، عدم وج�ود البدائل القوية، 
ففي الش�وط الثاني، مع مشاركة عدد 
من العبي الماسيا، لم نجد الالعب الذي 

يصلح ألن يعتمد عليه فالفردي.
3- تعويض نيمار

وسط أجواء مليئة باألخبار عن رحيله 

لباري�س س�ان جرم�ان، ب�دأ نيم�ار 
الكالس�يكو و كأن ش�يًئا لم يكن، لكن 
األم�ر الذي يقلق مش�جعي برش�لونة، 
هو كيفية إيجاد بدي�ل للنجم الربازييل 

يف حال رحيله.

ين�در الالعبون الذي�ن يمتلكون مهارة 
ورسع�ة نيم�ار، صاح�ب أك�رب معدل 
املوس�م  ال�دوري،  يف  الف�رص  لخل�ق 
امل�ايض، ب��91 فرص�ة. رحي�ل نيمار 
س�يكون صعًب�ا ع�ى برش�لونة ب�كل 

تأكي�د، والتوقيع مع كوتينيو قد يس�د 
الفراغ، لكن يف حال تس�وية األمور بني 
نيمار وإدارة النادي، فبالتأكيد سيكون 
ذلك أفضل نظرًا للتطور الذي يطرأ عى 

الالعب عاًما بعد آخر.

4- ال BBC بدون كريستيانو
بنزيم�ة  بي�ل وكري�م  ظه�ر جاري�ث 
ب�أداء يسء للغاية، حيث لم يش�كال أي 
خطورة ع�يل مرم�ى سيلس�ني، وهذا 
 ،BBC�األمر ق�د يرج�ع ألن فعالي�ة ال

تعتمد بصورة أكرب عى وجود رونالدو، 
ال�ذي يتمرك�ز جي�ًدا داخ�ل منطق�ة 
الجزاء، وهذا يأتي بجهود بنزيمة، الذي 
يمنح رونالدو املس�احة والحرية داخل 
املنطقة، بس�بب الخلل الذي يس�ببه يف 

قلب دفاع املنافس.
أم�ا بيل فدوره كان يعتمد عى رسعته 
وقوت�ه البدني�ة، األمر الذي س�يتوجب 
عى زيدان اتباع سياسة املداورة، تجنًبا 
إلصاب�ة الالعب الويل�زي، كما حدث يف 

املوسم املايض.
5- راموس واالندفاع املستمر

بعد رحيل بيبي باتت مس�ؤولية الدفاع 
من نصيب س�رجيو رام�وس وفاران، 
وبالعودة للرشاكة بينهما نجد أن درجة 
التفاهم ليست مثل تلك التي كانت بني 

راموس وبيبي.
ال زال اندفاع راموس وتهوره مس�تمر 
حت�ى اآلن، وكان أداؤه أمام برش�لونة 
س�يًئا، ويف أكثر من مناس�بة كاد عدم 
يكل�ف  الدفاعي�ة  بواجبات�ه  التزام�ه 

الفريق أهداًفا يف مرماه.
كم�ا ب�دأ ف�اران املب�اراة بش�كل يسء 
ودون تركي�ز، كباق�ي العب�ي الفريق، 
ولكن مع مرور الدقائق استعاد توازنه 

وانضباطه.
6- وسط امللعب يف أمان

عيل الرغم من األداء اليسء لريال مدريد 
يف الدقائق ال�10 األوىل، ما كلفه التأخر 
بهدفني، إال أنه مع الوقت أستعاد قوته، 
ويعود الفضل لوس�ط ملعب�ه، املكون 
من الثنائي الكروات�ي، لوكا مودريتش 

وماتيو كوفاسيتش.
يثق زيدان بش�كل كبر يف كوفاسيتش، 
وكان الكروات�ي عند املوعد بتس�جيله 
ه�دف بعد مراوغ�ة رائع�ة، وصناعته 
للثان�ي، باإلضاف�ة للرسع�ة والحيوية 

وردة الفعل القوية التي يمتاز بها.
كما أن التعاقد م�ع ماركوس يورينتي 
وداني س�يبايوس، باإلضاف�ة للحرس 
ومودريت�ش  ك�روس  مث�ل  القدي�م، 
وكاسيمرو وإيس�كو، سيجعل مهمة 
زي�دان س�هلة من جه�ة وف�رة العبي 
الوسط، لكنها ستكون صعبة يف اختيار 

التشكيل األسايس.

يف لقائهما االول هلذا املوسم

أزمة برشلونة واندفاع راموس يتصدران مشاهد الكالسيكو

االحتاد اآلسيوي يضع املنتخب االوملبيالشباب والرياضة تنفي اغالق ملعب الشعب أمام املتبقي من مباريات الدوري
يف التصنيف االول

مانشسرت يونايتد يسابق الزمن إلبرام صفقة جديدة

تشيليس يتحدى يوفنتوس 
يف صفقة ساندرو

             بغدادم المستقبل العراقي
 

نف�ت وزارة الش�باب والرياض�ة االخبار التي 
تناقلته�ا بعض المواق�ع االخبارية عن اغالق 
ملع�ب الش�عب الدول�ي ام�ام اندي�ة الدوري 

مباريات الممت�از ف�ي المتبق�ي  م�ن 

الدوري المحلي .
وبين مدير قس�م االعالم واالتصال الحكومي 
ف�ي الوزارة عل�ي العطوان�ي في بي�ان تلقته 
“المس�تقبل العراقي”، ان “هذه االنباء عارية 
عن الصح�ة تماما ولم تقدم ال�وزارة على اي 
عمل من هذا القبيل ، مع حاجة ملعب الش�عب 

للدخول في فترة صيانة سنوية تتطلب ايقاف 
اقامة النشاطات والمباريات على ارضيته “. 

واشار العطواني “ الى ان الضغط الكبير الذي 
تتع�رض ل�ه مالعبنا بص�ورة عام�ة وملعب 
الش�عب عل�ى وج�ه الخص�وص لتخصيص�ه 
القام�ة مباريات اكثر من ناٍد و من جراء طول 

فترة الدوري الكروي والذي صنف بانه االطول 
في العالم اليمكن ان تتحمله اية مالعب مهما 
كانت مواصفاتها ، وتك�ون بحاجة دائمة الى 
التاهي�ل على م�دار الع�ام وخاص�ة االرضية 
الخاص�ة باللعب التي تتعرض الى االضرار من 

تواصل اقامة المباريات على مدار السنة.

توريس: سيميوين صنع شخصية جديدة
ألتلتيكو مدريد

            المستقبل العراقي/متابعة

أك�د كريس كلين، رئي�س نادي ل�وس أنجلوس جاالكس�ي، أن لديه 
عالق�ة قوي�ة بالس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، العب مانشس�تر 
يونايت�د الس�ابق، وح�اول التعاقد مع�ه إال أّن الالعب رف�ض القدوم 

للدوري األمريكي.
وق�ال كلين ف�ي تصريحات نقلته�ا صحيفة ذا ص�ن “نمتلك عالقة 
قوي�ة م�ع زالتان ووكي�ل أعماله، كما أّن�ه يحب فريقن�ا والمدينة 

ولذلك حاولنا التعاقد معه”.
وتاب�ع “أعتق�د أنه يرغ�ب في البق�اء بأوروب�ا، وس�تظل أبوابنا 
مفتوحة ألجله، ألّنه الالعب المناس�ب للدوري األمريكي، وسنرى 

ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل”.
وانضم إبراهيموفيتش، لمسرح األحالم الصيف الماضي 

بالمجان، قادًما من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه 
تعرض لإلصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت 

البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري األوروبي.
وس�بق وصّرح البرتغالي جوزيه موريني�و، المدير الفني 
للش�ياطين الحمر، بإمكانية ع�ودة إبراهيموفيتش، قائاًل 
“”م�ن الممك�ن عودت�ه، الب�اب مفت�وح، أردن�ا أن نكون 

صادقين معه ليتخذ قراره بنفسه”.
وتابع مورينيو “لم يكن إبراهيموفيتش س�عيًدا بالطريقة 
الت�ي أنه�ى بها الموس�م، إنه يتحدى نفس�ه لالس�تمرار 

              المستقبل العراقي/متابعة

اك�د فرنان�دو توريس، الع�ب أتلتيكو مدريد اإلس�باني، أن األرجنتيني دييجو س�يميوني، 
مدرب الفريق، أعاد “للروخيبالنكوس” هويته وشخصيته الحقيقية.

وقال توريس، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية: “لقد أعاد 
لنا القيم واألهداف، وخلق ش�خصية جديدة ألتلتيكو مدريد، وقادنا لتحقيق البطوالت، 

وبن�اء الفري�ق بص�ورة مميزة، فأنا لعبت م�ع الفريق من�ذ أن كنت بعمر 10 
س�نوات، وش�اهدت الفارق الذي قدّم�ه الم�درب األرجنتيني، خالل 

فترته معنا”.
وبدأ توريس، مس�يرته الكروية في أتلتيك�و مدريد، ورحل عام 

2007 إلى ليفربول اإلنجليزي قبل أن ينضم لصفوف تشيلس�ي 
ف�ي 2011، وأعي�ر بعد ذلك إلى ميالن اإليطال�ي في 2014، قبل 

العودة ألتلتيكو مجددا.
وكان توري�س، أعل�ن رغبت�ه ف�ي اعت�زال ك�رة الق�دم م�ع 

“الروخيبالنكوس” بقوله:” في أتلتيكو مدريد أشعر وكأني 
بمنزل�ي، لق�د ع�دت بعد 8 س�نوات ف�ي إنجلت�را وإيطاليا، 
ورغبت�ي في البقاء هنا حتى اعتزال ك�رة القدم، وحتى هذه اللحظة 

سأحاول مساعدة فريقي على أن يكون األفضل في أوروبا.

إبراهيموفيتش
يرفض الدوري األمريكي

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أمم آس�يا تحت س�ن 23 التي 
س�تقام الع�ام المقبل في الصين فيما وض�ع العراق بالتصني�ف االول.وقال المنس�ق االعالمي للمنتخب 
االولمبي حس�ين الخرساني في تصريح اطلعت عليه “المس�تقبل العراقي”، إن “ االتحاد اآلسيوي صنف 
المنتخبات المتأهلة الى النهائيات الى اربعة مس�تويات االول وضع فيه منتخبات الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية والعراق فيما جمع المستوى الثاني، قطر واالردن وكوريا الشمالية واستراليا”.وبين الخرساني 
ان “ الصنف الثالث ضم منتخبات اوزباكس�تان وس�وريا والس�عودية وتايلند و المستوى الرابع واالخير 
تألف من فيتنام وعمان وفلس�طين وماليزيا”.وكان االتحاد اآلس�يوي قد وضع منتخب العراق األولمبي 
ف�ي المس�توى األول بعد تأهله إل�ى النهائيات باحتالله ص�دارة المجموعة الثانية الت�ي ضمت منتخبات 

السعودية والبحرين وافغانستان.

            بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقارير إعالمية إنجليزية، عن مواصلة مس�ئولي مانشستر يونايتد، التحرك نحو الالعب 
الكرواتي إيفان بيريس�يتش جناح فريق إنتر ميالن، بحثاً عن إتمام الصفقة في أس�رع 
وقت، خاصة مع اقتراب موعد بطولة السوبر األوروبي أمام ريال مدريد.وأشارت 
صحيفة “الديلي س�تار”، أن النادي اإلنجليزي رفع عرضه إلى 53 مليون يورو، 
مع تكثيف االجتماعات بين مس�ئولي الناديين ووكيل أعمال الالعب، لحس�م 
األمر في أس�رع وقت، بناء على طلب الم�درب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتقدم مسئولو المانيو بثالثة عروض في وقت سابق كان آخرها بقيمة 
45 مليون يورو، ولكن مس�ئولو اإلنتر قاموا برفضها جميعاً مطالبين 

بالحصول على مبلغ 55 مليون يورو للتخلي عن الالعب الكرواتي.

بغداد/ المستقبل العراقي            

وض�ع اإليطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلس�ي، التعاقد مع البرازيلي 
أليكس س�اندرو، العب يوفنت�وس اإليطالي، هدفه خالل الصي�ف الجاري.وذكرت 
صحيفة “ديلي إكس�بريس”، أن تشيلسي لم يستسلم في صفقة ساندرو، ويرغب 
ف�ي رفع المبلغ المقدم لضمه إلى 63 مليون إس�ترليني، بعد رفض عرض س�ابق 
بمبلغ 60 مليون إسترليني.وأش�ارت الصحيفة إل�ى أّن البيانكونيري يتفاوض مع 
الالعب لمنحه عقًدا جديًدا، ولكن ذلك لم يمنع البلوز من استمرار الضغط للحصول 
على خدمات س�اندرو.وحال أتم البلوز الصفقة، يصبح ساندرو أغلى مدافع في 
العال�م، وهو الرقم الذي تحط�م مرتين هذا الصيف، عندما انضم كايل والكر من 
توتنهام إلى مانشس�تر سيتي، ثم بعد وصول بينجامين ميندي إلى قلعة االتحاد 
قادًما من موناكو الفرنس�ي.وانضم س�اندرو إلى صفوف يوفنتوس قادًما من 
بورتو البرتغالي بصفقة بلغت 26 مليون يورو في 2015، وبات جزًءا من كتيبة 

اإليطالي ماسيمليانو أليجري خالل الموسم الماضي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن الفول الس�وداني يعترب من أح�د املكونات 

الالزمة لصناعة الديناميت.
ه�ل تعلم أن قدماء املرصيني كانوا ينامون عىل وس�ائد 

مصنوعة من الحجارة.
هل تعلم أن فرس النهر يستطيع فتح فمه فتحة واسعة 

تكفى لدخول طفل طويل القامة بداخل فمه.
ه�ل تعل�م أن وزن طائ�ر الطن�ان أقل م�ن وزن قطعة 

معدنية صغرية.
ه�ل تعل�م أنه كان هن�اك يف الواليات املتح�دة حتى عام 
1796 والية تدعى »فرنكل�ني«, اليوم وكما هو معروف 

أصبحت تدعى والية »تنيس«.
هل تعلم أنك عندما تقوم بلعق الطوابع ,فإنك يف كل مرة 

تستهلك 10/1 من السعرات الحرارية.
ه�ل تعل�م أن الش�خص الع�ادي يحل�م 1460 حلما يف 

السنة.
هل تعلم أنه أثبتت إحدى اإلحصائيات أن واحد لكل أربع 

أمريكيني قد ظهر عىل شاشات التلفاز.
ه�ل تعلم أنه يم�وت أكثر م�ن 1000 طائر س�نويا إثر 

اصطدامه بالنوافذ الزجاجية.
هل تعلم أن والية »فلوريدا« تعترب أكرب من »انجلرتا«.

مهني�اً: يب�دأ أوران�وس بالرتاج�ع يف برج�ك 
ويش�ري اىل مسألة مس�تجدة يف مجال عملك 
عاطفي�اً: ق�د تحقق بعض الرغب�ات ويؤدي 
املحيط دوراً كبرياً يف حماية العالقة الناش�ئة 
صحياً: تبذل قصارى جهدك لتربهن للجميع 

أنك قادر عىل حماية نفسك من األمراض

مهني�اً: يرتاجع أوران�وس يف الحل ولن يقف 
أحد يف وجه طموحاتك الكبرية، ولن يثنيك أي 
عائق عن التقدم بخطى ثابتة عاطفياً: راحة 
واضح�ة يف العالق�ة بالرشيك ج�راء االتفاق 
الكام�ل والص�ادق بينكم�ا صحي�اً: تحاول 

التلهي بأي يشء يبقيك بعيداً عن الهموم

مهني�اً: مع تراجع أوران�وس يف برج الحمل، 
يحالف�ك الح�ظ ويحمل إليك الفل�ك مفاجأة 
س�اّرة أو لق�اًء اس�تثنائّياً أو خ�رباً جدي�داً 
عاطفي�اً: تهم�ك مصلحة الحبي�ب وتحاول 
أن تس�اعده عىل تحقي�ق طموحه وأحالمه، 

فيقدر لك ذلك

مهني�اً: يرتاج�ع أوران�وس يف ب�رج الحم�ل 
ويس�هم يف تحس�ني وضع�ك امل�ادي. علي�ك 
تحض�ري ال�رشوط املناس�بة لطرحه�ا ع�ىل 
املعنيني اليوم قب�ل الغد عاطفياً: تتواىل عليك 
األخبار الجميلة، وهذا يس�اعدك عىل ترسيخ 

عالقتك بالرشيك

مهني�اً: يب�دأ أوران�وس تراجع�ه يف منزل�ك 
التاس�ع، وق�د تعط�ي اآلخرين املج�ال لحل 
األم�ور، وخصوص�اً أن الوض�ع ب�ات محتداً 
عاطفياً: ق�د تكون أهملت بع�ض املواضيع 
العاطفي�ة، لك�ّن املجال م�ا زال متاحاً لتاليف 

األسوأ

مهني�اً: إط�الق األح�كام العش�وائية بح�ق 
الزمالء ليس من ش�يمك، فأن�ت تتمتع ببعد 
نظر متمي�ز وتقّي�م الناس وفق�اً ملعارشتك 
له�م عاطفي�اً: تتمتع بقدر ع�اٍل من املنطق 
والنزاه�ة يف تقيي�م الرشي�ك حت�ى ل�و كان 

مخطئاً 

مهني�اً: ال تحاول اس�تفزاز اآلخري�ن، فذلك 
واملنافس�ني  األع�داء  بع�ض  ل�ك  س�يخلق 
عاطفياً: سعادة الفتة يف طريقها اليك، وهذا 
س�ببه التفاهم التام عىل العناوين االساسية 
صحياً: الخضار والفاكهة تعترب رضورية يف 

حياتنا اليومية، واالعتماد عليها رضوري

مهني�اً: تعزم ع�ىل تغي�ري حيات�ك للتخلص 
من كل م�ا يزعجك ويعي�ق حركتك يف العمل 
عاطفياً: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد 
نهائ�ي لحالة الرتدد أو عدم الثبات يف أس�س 
حيات�ك العاطفية، وتجتهدين لوضع أس�س 

جديدة متينة

مهنياً: تدخل الش�مس برج األس�د فتوفر لك 
طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض األمور يف 
العمل وال تعرف كيف تتعامل معها عاطفياً: 
تدخالتك تس�بب املتاع�ب للحبيب فكن حذراً 
وإال فإن�ك لن تلبث أن تصب�ح وحيداً صحياً: 

اضطراب يف املعدة 

مهني�اً: من املؤس�ف ما وصلت إلي�ه حالتك، 
بس�بب عدم مباالتك ب�كل ما يدور حولك من 

أمور أخطأت يف تقدير حساباتك لها
عاطفي�اً: ال تخضع ملتطلبات الحبيب قبل أن 
تتأك�د م�ن إمكاناتك وإال وضعت نفس�ك أم 

موقف حرج 

مهنياً: تزداد ثقتك بنفس�ك بعد النجاح الذي 
حققته يف الفرتة السابقة، لكن يستحسن أن 
تتعلم من املايض لتنجح يف املستقبل عاطفياً: 
ح�اول أن تتج�اوز الخالفات البس�يطة مع 
الرشيك، ألّن ما يجمعكما قد ال تجده عند أي 

شخص آخر

مهني�اً: يرتاجع أورانوس يف ب�رج الحمل، فال 
ت�دع مش�اكل العمل ترتاك�م علي�ك وجد لها 
حل�والً يف الوقت املناس�ب عاطفياً: مش�اعر 
الغ�رية تتح�رك يف قل�ب الحبي�ب مم�ا يدخل 
الرسور اىل قلبك معترباً أنه يحبك جداً صحياً: 

حاول أن تخرج من البيت.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
5 بيض�ات - 1 حب�ة بص�ل رشائ�ح - 1 حب�ة 
طماطم مكعبات - 2 فص ثوم مفروم - 1 كوب 
عص�ري طماط�م – ملح - فلفل أس�ود – زيت - 

بقدونس مفروم للتزيني
طريقة التحضري:

يوض�ع الزيت يف مقالة مانعة لأللتصاق عىل نار 
متوسطة حتى يسخن.

يوضع البصل، ويقلب حتى يذبل.
يض�اف الث�وم، ويقلب حتى يصف�ر، ثم تضاف 
الطماطم وعصري الطماطم، وتقلب مرة أخرى.

تتب�ل بامللح والفلفل االس�ود والكم�ون، وترتك 
لتتسبك.

يتم عمل حفر يف التسبيكة بعدد البيض، وتوضع 
بيضة يف كل حفرة.

يغط�ى، ويرتك عىل ن�ار هادئة ملدة م�ن 5 إىل 7 
دقائق وحتى ينضج البيض.

يرفع من عىل النار، ويزين بالبقدونس املفروم.
يقدم ساخن مع الخبز البلدي.

إطالة العمر يف املستقبل قد تصبح ممكنة!
أك�د علم�اء من الوالي�ات املتحدة أنهم اكتش�فوا املنطقة املس�ؤولة عن 
التحكم بمعدالت الش�يخوخة يف أدمغة الفرئان.وحول هذا املوضوع قال 
العالم، دونغ ش�نغ كاي، من كلية الط�ب يف جامعة نيويورك األمريكية: 
»وجدن�ا أن أع�داد الخاليا الجذعي�ة يف منطقة ما تحت امله�اد يف الدماغ 
تتناقص مع التقدم بالعمر، ما يؤثر عىل عملية الش�يخوخة بشكل عام، 
لك�ن دراس�اتنا األخرية أظهرت أن االس�تعاضة عن تل�ك الخاليا بأخرى 
جديدة يمكنه الحد من معدل الش�يخوخة بشكل ملحوظ، وتلك العملية 
تعت�رب فعال�ة أيض�ا يف محاربة ش�يخوخة العديد من أعضاء الجس�م«.

وأضاف قائال: »اكتش�ف العلماء يف السنوات األخرية العديد من الجينات 
التي تؤثر بش�كل أو بآخر عىل عملية الش�يخوخة يف الجس�م، وبعضهم 
أكد أن التحكم بعمل تلك الجينات من شأنه أن يؤخر أو يرسع من عملية 
الشيخوخة. ويف س�ياق أبحاثنا األخرية التي أجريناها عىل الفرئان أردنا 
أن نعرف بعض آليات عمل تلك الجينات وصلتها بخاليا الجسم. اكتشفنا 
أن بعض الجينات تؤثر بش�كل مبارش عىل آلية تجدد الخاليا الجذعية يف 
منطقة ما تحت املهاد يف أدمغة الفرئان، وتناقص أعداد تلك الخاليا رسع 

من معدل الشيخوخة املبكرة عند تلك الحيوانات بمعدل %19«.

اجلوز حيافظ عىل صحة اجلهاز اهلضمي
أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن إتباع نظام غذائي غني بمكرسات الجوز، 
يس�اهم بش�كل كبري يف صحة وس�المة الجه�از الهضمي.الدراس�ة أجراها 
باحثون يف جامع�ة والية لويزيانا األمريكية، بالتع�اون مع املعهد األمريكي 
 )EurekAlert( لبح�وث الرسط�ان، ون�رشوا نتائجها األربع�اء، عىل موق�ع
العلمي.وأج�رى فريق البحث دراس�ته ع�ىل مجموعة من ف�رئان التجارب، 
وأطعم�وا األوىل أوقيتني يومياً م�ن مكرسات الجوز، وهو ما يعادل حوايل 60 
جراماً لدى البرش يومياً.واس�تمرت الدراس�ة ملدة تصل إىل 10 أس�ابيع، فيما 
لم تتن�اول املجموعة األخرى الجوز خالل فرتة الدراس�ة.ووجد الباحثون أن 
املجموعة التي تناولت الجوز، شهدت زيادة كبرية يف بكترييا األمعاء النافعة، 
الت�ي تحافظ ع�ىل صحة الجه�از الهضمي.وق�ال فريق البح�ث إن »صحة 
األمعاء ترتبط بش�كل مبارش بالصحة العامة يف بقية الجس�م«.وأضافوا أن 
»دراس�تهم تكشف أن الجوز يعزز صحة القناة الهضمية، ما قد يساعد عىل 
تفس�ري س�بب وجود فوائد صحية إيجابية أخرى لتن�اول الجوز مثل صحة 
القل�ب والدماغ«.وتحتوي مكرسات الجوز عىل عدد م�ن املواد املغذية يمكن 
أن تك�ون مس�ؤولة عن تحس�ن الحالة املزاجي�ة مثل حمض ألف�ا لينوليك، 

وفيتامني )E(، وحامض الفوليك، ومركبات »بوليفينول« أو »امليالتونني«.

روسيا تطور ساعة برصية األدق يف العالـم
أكد أليكيس أبراموف املس�ؤول ع�ن هيئة الرقابة واملعايري الروس�ية أن 
العلماء الروس اس�تطاعوا تطوير »س�اعة برصية« قد تكود األكثر دقة 

يف العالم.
ويف مقابلة مع موقع نوفوس�تي الرويس ق�ال أبراموف: »تمكن العلماء 
التابعون للمعهد الوطني الرويس للمرتولوجيا من تطوير ساعة برصية 
معق�دة، تعتمد عىل التقنيات الذري�ة، وتتمتع بمواصفات تجعلها تعمل 
بقدر عال جدا من الدقة واالس�تقرار، ما قد يرش�حها لتكون أدق ساعة 
يف العال�م، باإلضافة إىل أنه يمكن االس�تفادة منها يف العديد من املجاالت 
العلمية والتقنية، واستعمالها مستقبال يف املركبات ذاتية القيادة«.ووفقا 
ألبراموف: »هذا النوع من الس�اعات الضوئية يتمت�ع بدرجة عالية من 
الحساس�ية للجاذبية األرضية ما يجعله أداة مميزة من املمكن االعتماد 

عليها مستقبال يف التنبؤ بالهزات األرضية والثورات الربكانية«.
ويذكر أن روس�يا تعترب اليوم من أهم البلدان املطورة للتقنيات البرصية 

الدقيقة التي تتحكم بحركة الصواريخ املوجهة واملركبات الفضائية.

1أعىل قمة يف أفريقيا 2يهتز o خيالء
3ج�رس ع�ىل م�اء 4خص�وم اليوناني�ني يف 
ق�ربص o ح�رف عط�ف 5حس�ام o ضعف 
لدرجة امل�رض 6بحرية يف أم�ريكا الجنوبية 

األعىل يف العالم عن سطح البحر
7ج�دة )باللهج�ة املرصي�ة( o جمع رسير 
)معكوس�ة(. 8الذهب البني o أش�هر ملكة 
فرعونية امتاز عرصها باالستقرار 9يدهش 
الس�ماء 10سلس�لة قص�ص  ارتف�ع يف   o

تجسس سينمائية كتبها إيان فلمنج

1اسمها القديم بيزنطة 2يحلو فيها السمر 
o عملة اليابان 3عكس حلو o تفنن o نصف 
أري�ج 4ماتت الحيوانات o تقال للحبيبة أو 
الحبيب 5الهاتف أصدر صوتا )معكوس�ة( 
o تلقى االهتمام 6يملك األرض ومن عليها 

o ذو طباع حادة وغري محبوب
7ضعيف وغري مقبول

8م�ن الدواجن o املعلم الخاص لالس�كندر 
املقدوني 9دعاؤه ج�اء يف فيلم لقصة طه 

حسني 10عملة اوروبية o استعاد

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الشكشوكة بالبيض
طب

تفاصيل عن أكرب انفجار كوين
رص�د العلماء تفاصيل غري مس�بوقة 
ألق�وى أن�واع االنفج�ارات الكوني�ة، 
الناج�م ع�ن “م�وت” نج�م ضخم..

والُتقط�ت أوض�ح صورة لح�د اآلن، 
النفج�ارات أش�عة غاما الت�ي أثارت 
علماء الفلك، منذ اكتشافها ألول مرة 

أواخر الستينيات.
وينطل�ق ع�ن االنفج�ارات الضخمة 
طاق�ة هائل�ة خ�الل ث�وان، مماثل�ة 
لتل�ك املنبعثة عن الش�مس خالل 10 

مليارات سنة.
وس�جل فريق دويل من الخ�رباء، هذا 

الح�دث قصري األم�د “عايل الس�طوع”، الذي 
يمكن أن يس�تمر مدة ترتاوح بني ميليل ثانية 

إىل دقيقة واحدة، عىل بعد 10 مليارات س�نة 
ضوئية من األرض..

ويحدث انفجار أش�عة غاما )GRBs( عندما 

يم�وت نجم ضخ�م، وينه�ار يف ثقب 
أس�ود جديد، كم�ا ينفجر كمس�تعر 
أعظ�م لُيطل�ق كمي�ات كب�رية م�ن 
الغاز يف جميع أنح�اء الكون، برسعة 

الضوء.
وقال�ت األس�تاذة، كارول مونديل، يف 
جامعة باث، التي شاركت يف الدراسة: 
“لقد كان االنفجار عايل الطاقة بحيث 
يمك�ن رؤيت�ه باس�تخدام زوج م�ن 

املناظري. 
وحصلن�ا عىل ومضة كان�ت كتحذير 
قب�ل ح�دوث االنفجار الضخ�م. كما 
كان هن�اك تأخري ح�وايل 100 ثانية، ما أتاح 

لنا الوقت لتجهيز التلسكوبات”.

العثور عىل »كارثة صحية« يف حلوم األسامك!

وج�دت دراس�ة جدي�دة أن لحم 
السمك الذي يأكله البرش، يحتوي 
عىل جسيمات بالستيكية دقيقة..

واكتش�ف فري�ق م�ن العلماء يف 
ماليزيا وفرنسا، ما مجموعه 36 
قطعة صغرية من البالس�تيك، يف 
120 سمكة. وحذر الباحثون من 
خطر البالستيك الجاذب للسموم 
املوج�ودة يف البيئة املحيطة، عىل 
اإلنس�ان، حيث يمك�ن أن ُتطلق 
الس�موم يف أجس�ام الب�رش بعد 
أكل لحم الس�مك. وشملت أنواع 
النايلون  املكتش�فة:  البالس�تيك 
إيثلني.  والب�ويل  والبوليس�تريين 
وكتب الباحثون يف تقارير املجلة 
العلمي�ة: »انتش�ار الجس�يمات 
الواس�ع  البالس�تيكية  الدقيق�ة 

يف املي�اه، ي�ؤدي إىل نقل امللوثات 
ألجس�ام مجموع�ة متنوعة من 
الكائنات املائي�ة، بما يف ذلك تلك 
التي تب�اع لالس�تهالك البرشي، 
مثل املحار وبلح البحر«. وأوضح 
العلماء أن املأكوالت البحرية، قد 
تك�ون العنرص الرئي�يس املبارش 
امللوث�ة  الجس�يمات  لوص�ول 
البرش..وأض�اف  أجس�ام  إىل 
الباحث�ون: »توف�ر الجس�يمات 
لنق�ل  الدقيق�ة وس�يلة س�هلة 
األخ�رى،  الس�امة  املركب�ات 
مث�ل املع�ادن الثقيل�ة وامللوثات 
أجس�ام  إىل  الثابت�ة،  العضوي�ة 
الكائن�ات الحي�ة. وعن�د ابت�الع 
هذه املواد الكيميائية، يتم إطالق 

امللوثات السامة يف الجسم«.
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الغرية منها أم عليها؟ حني تقلد احلياة الفن

شيماء رحومةحسين صالح

“عندما يغار عليك من يحبك هذا ال يعني بأنه يشك في أخالقياتك بل إنك أحد 
خطوطه الحمراء وال يريد من أّي أحد االقتراب منك”، هذه العبارات من بين ما 
قيل ويشاع حول الغيرة، ولكن ما هي حدود مصداقيتها على أرض الواقع وفي 

سيكولوجيا تحليل السلوكيات البشرية؟
لن أتطرق إلى الكثير من النقاط في الحديث عن الغيرة وس�أكتفي بتسليط 
الضوء على المرأة بوصفها مركز الثقل الذي تقدح منه شرارات الغيرة وبسببه 
يفقد أغلب الرجال اليقين ويعتنقون فكر الفيلسوف اليوناني بيرون الذي يثير 
بدواخلهم نيران ش�ك ريبي يحّرض على عدم الوث�وق في الحس وال في العقل 

معا، مذهبا ودينا.
أثب�ت العديد من القراءات والدراس�ات أن غيرة الرجل عل�ى المرأة ال تغّذي 
حسها العاطفي الفطري، بقدر ما تكشف مخاوفه من قصور سطوته الذكورية 
الجنس�ية أمام من ق�د يمثل له تهديدا ومنافس�ا. حتى حين يداف�ع الرجل عن 
أنثاه في الشارع إذا ما تعرضت إلى أّي تحرش فإنه في قرارة نفسه يخشى أن 
تنفل�ت األمور من بين يديه ألنه يخّمن أن األنثى التي تعي مدى انجذاب الرجال 

إليها تتسلح بثقة في النفس ال تجعلها طوع بنانه.
يس�تمد بعض الرجال من غيرة المرأة عليه�م ثقة عمياء في مدى قدراتهم 
الجنس�ية والجس�دية، يديرونه�ا لصال�ح أهوائه�م وغرائزه�م البطريركي�ة 
)األبوية( الت�ي تصهر الوجود األنثوي تماما وتلغيه.ف�ي المقابل تعتبر المرأة 
غيرة الرجل عليها دليال ال يقبل التش�كيك على حبه الش�ديد لها، وتفقد القدرة 

على تميز حقيقة هذه الغيرة ودوافعها هل هي غيرة عليها أم منها؟
أج�ل منها، حيث أفادت بعض الدراس�ات أن الرجل يغار م�ن نجاح المرأة، 
ال س�يما حي�ن يدرك مدى تفّوقه�ا عليه، فيحاول تالفي ه�ذا النقص من خالل 
إيهامه�ا بأن ما يمارس�ه عليها من قمع وكب�ت لكل رغباتها وتقييد مس�تمر 

لتصرفاتها عائد إلى غيرته الشديدة عليها من فرط حّبه لها.
ودون تعمي�م ف�إن بحث المرأة ع�ن أدلة تؤكد حب الرجل له�ا انطالقا من 
مجموعة من التصرفات والسلوكيات المعقدة، ورغبة الرجل القوية في إثبات 
ذات�ه وتأكيد وجوده ودعم س�طوته الذكوري�ة، وجهان لعملة واحدة تس�ّمى 
الغيرة. سأس�وق مثال على ذلك وجدته بإح�دى المواقع اإللكترونية التي تعنى 
بنش�ر الغرائب ومف�اده أن ام�رأة من زيمبابوي اش�تكت زوجها الس�ابق إلى 
المحكمة بتهمة أنه دأب على النوم أمام عتبة منزلها لمنع أّي رجل من الدخول، 
باإلضاف�ة إل�ى ضرب�ه الدائم له�ا وتوجيه اإلهان�ات اللفظية كلم�ا حضر إلى 
منزله�ا. في حين دافع الزوج عن تصّرفه بأن طليقته اعتادت الخروج بصحبة 

أصدقائها وترك أطفالها القاصرين في المنزل. 
بقطع النظر عن أّيهما الصادق فإن حجة الرجل واهية وال تدل على حرص 
عل�ى أبنائه بقدر ما تؤكد الرغبة في إثب�ات ذاته، ألن مصاحبتها آلخرين طعن 

في قدراته على تنفيذ رغبات زوجته.
وهن�اك حادثة أخرى قد تب�دو للبعض طريفة ف�ي ظاهرها لكن اإلضحاك 
الحقيق�ي في م�ا تبطن�ه، إذ أن زوجا من دول�ة عربية، ودون تحدي�د رقعتها 
الجغرافي�ة، طلّق زوجته بعد أن ش�اهد ص�ورة لها على فيس�بوك تظهر فيها 
وهي تقبل حصانا، ونظرا لما تتحلى به الخيول من بنية جسدية اقترن وصفها 
وتصويره�ا في العديد من األبيات الش�عرية والومضات اإلش�هارية بالفحولة 

فإن هذا ما قد يكشف سر هذا الطالق.

طالم�ا ظنن�ت الظنون بثقافتن�ا ورميتها بأنه�ا منتجة للخبث 
والكي�د بش�كل ال تضاهيه حض�ارة أخ�رى. والحظت أنن�ا نتعلم 
الكومبيوت�ر بإتق�ان من أج�ل القرصنة واس�تخراج كلمات مرور 
اآلخري�ن وق�راءة رس�ائل الجيران واألق�ارب. وهن�اك مكر وكيد 
أكثر م�ن المعدل العالمي المس�موح به دوليا حس�بما تنص عليه 
االتفاقيات واللوائح. ومن نتائج هذه الثقافة إيمان راسخ بنظرية 
المؤامرة باعتبارها التفس�ير الوحيد لألمور. هذا فضال عن الكذب 
واعتب�اره األصل في األش�ياء. في كل خطوة يطل�ب منك أن تثبت 
أنك صادق، حتى األطفال يتعلمون القس�م بأغل�ظ اإليمان قبل أن 
يتعلموا أناش�يد الحضانة ويحس�نون الدعاء على أنفس�هم بأنواع 
التعذي�ب والتحري�ق إن كان�وا كاذبي�ن، قب�ل أن يحفظ�وا جداول 

الضرب.
في رمض�ان من كل عام أعود إلى التعرف على الدراما العربية. 
فالش�هر الفضيل شهر ش�وربة العدس والمسلسالت التلفزيونية. 

وهناك شر ال يصدق ليس في شوربة العدس بل في المسلسالت.
حي�ن تقلد الحي�اة الفن ال تقلد الرس�م والنح�ت وإنما األعمال 
الدرامية. لم أر ش�خصا يقلد محمد غني حكمت أو عادل الس�يوي. 
كل الكي�د في أمتنا تقليد للحبكات الدرامية غير المعقولة وكميات 
الش�ر والكذب التي فيها. طبعا قبل المسلس�الت لم نكن عطش�ى 
للخب�ث فقد كانت األفالم العربية تق�وم بالواجب وأكثر. ألن هناك 
جيش�ا من الدساس�ين والمتآمرين األش�رار: اس�تيفان روس�تي 

وميمي شكيب وزكي رستم.
رأي�ت ف�ي مصر رج�اال يتكلم�ون مث�ل عبدالفت�اح القصري؛ 
مدرسة في نمط الكالم تقوم على تقليد الراحل عبدالفتاح القصري 
“المعلم”، كل بائع فواكه أو بقال أو قصاب )جزار( يقلد القصري. 
ورأيت مرة شابة بعباءة ملفوفة على قدها )مالية لف( وهي تتلوى 
أثناء الحديث وتقول عبارات من قبيل “شيل إيدك وإال اكسرها لك” 
وتطرقع بعلكتها مثل األفالم. في مصر أكثر من غيرها ترى الناس 
وكأنهم ش�خصيات من أفالم، ربما بسبب ازدهار صناعة السينما 
ورواج الدراما. عندما أنظر في حواري القاهرة أرى شخصيات وال 

أرى ناسا وأتذكر مسرحية “ست شخصيات تبحث عن مؤلف”.
الشر متفش عندنا ألننا نقلد ما نراه على الشاشة. البعض يظن 
العك�س وإن ما نراه ف�ي التلفزيون من كيد وخبث ودس�ائس هو 
انع�كاس لواقعنا. لكن هذا ليس ممكن�ا ألن الفن ال يعكس الواقع. 
ول�و كان الفن انعكاس�ا صادق�ا للواقع لما أنفق أح�د على إنتاجه 
ولم�ا تفرجنا عليه ووظيفة الفن هي الكذب فالصدق ال يحتاج إلى 

خيال، الصدق ما به إبداع.
ق�ال صديق قادحا مسلس�ل رمضان ال�ذي يتابعه إنه ال يعكس 
الواقع، فقلت إذا كنت تريد الواقع بصدق ال تفتح التلفزيون وافتح 

الشباك وتفرج.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

كبسولة متنع هاتفك الذكي من االنفجار أو التجمد

اختراع كبسولة تمنع الهاتف الذكي من االنفجار أو التجمد نهائيا 
صممت لحماية الهواتف من ارتفاع درجات الحرارة عند تعرضها 

ألشعة الشمس القوية أو السخونة العالية أو البرودة الشديدة.
وتعد هذه الكبس�ولة أول غط�اء واق للهواتف الذكية الذي يحول 
دون انفجارها بس�بب ارتفاع درجة حرارتها أو توقف عملها في 
ظل البرودة الش�ديدة..ومن المعروف أن أشعة الشمس المباشرة 
تلح�ق أض�رارا خطيرة بالهوات�ف الذكية، حيث تتل�ف البطاريات 
والشاش�ات واألج�زاء البالس�تيكية واإللكتروني�ة الداخلي�ة. لذا 
ابتكرت شركة أميركية هذه الكبسولة المستوحاة من تكنولوجيا 
بدلة الفضاء. وبحسب الشركة فإن الكبسولة أيضا تحمي الهاتف 

عند تعرضه النخفاض شديد في درجة الحرارة.

رك�وب الدراج�ات م�ن األنش�طة التي تزي�د كفاءة 
العض�الت والقل�ب والدماغ وتج�دد طاقتها في اآلن 
نفسه. وقد أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن ممارسة 
الرياضة البدنية بانتظام ال س�يما ركوب الدراجات ال 
تقي من الضعف اإلدراكي وخرف الش�يخوخة فقط 

بل تحمي خاليا الدماغ العصبية من التلف.
الدراس�ة أجراها باحثون بجامعة 
فرانكف�ورت  مدين�ة  ف�ي  غوت�ه 
األلماني�ة ونش�روا نتائجه�ا ف�ي 
دورية ترانزنايشيونال سايكايتري 
العلمية. ولمعرفة التأثير اإليجابي 
للنش�اط البدني على المخ، فحص 
فري�ق البح�ث أدمغة 60 ش�خًصا 
تتراوح أعمارهم بين 65 و85 عاًما.

وقّيم الباحثون أداء المشاركين من 
حيث الحركة وصحة القلب واألداء 
المعرف�ي، واس�تخدموا التصوي�ر 
والرني�ن  المغناطيس�ي  بالرني�ن 
لقي�اس  الطيف�ي  المغناطيس�ي 
هي�كل الدماغ. وبعد ه�ذا الفحص 
قام المشاركون بممارسة رياضة 
رك�وب الدراج�ة لم�دة 30 دقيقة 
في المتوس�ط، 3 مرات أس�بوعًيا 

على مدى 12 أس�بوًعا.وبعد نهاي�ة البرنامج فحص 
الباحثون أدمغة المشاركين لمعرفة التأثير اإليجابي 
للرياضة. وأوضحت خبيرة رياضية ألمانية أن ركوب 
الدراج�ات يندرج ضمن أكثر الرياضات صحية والتي 
ُيمكن االستفادة من آثارها اإليجابية بسهولة ويسر 

شريطة أن يتم اختيار الدراجة المناسبة.

تشهد زنجبار حاليا طفرة سياحية بعد عقود طويلة 
م�ن الس�بات بفض�ل إدراجها ضم�ن قائم�ة التراث 
العالم�ي التاب�ع لمنظمة اليونس�كو. وتمت�از هذه 
الجزيرة االستوائية التي تقع قبالة الساحل الشرقي 
والمي�اه  الناعم�ة  الرملي�ة  بالش�واطئ  ألفريقي�ا 
الفيروزي�ة الرقراقة..فم�ع غ�روب الش�مس ، ومع 

حلول المس�اء تصدح النغم�ات المتنافرة في جميع 
أرجاء البلدة القديمة؛ حيث تس�مع ا موسيقى الراب 
الغربي�ة في “تات�و” المطل عل�ى البح�ر، باإلضافة 
إلى أص�وات األجراس الصادرة م�ن المعابد الهندية، 
بينما يرتفع صوت اآلذان من المساجد القريبة يدعو 
الناس ألداء الصالة. وتش�ير ه�ذه األجواء إلى تمتع 
جزي�رة زنجب�ار بمزي�ج رائع بين 
األصالة والحداثة، وهو ما يميزها 
ع�ن الج�زر الفاخرة األخ�رى في 

المحيط الهندي.
وتقع جزيرة زنجبار على مس�افة 
40 كيلومترا من س�واحل تنزانيا، 
بحك�م  الجزي�رة  ه�ذه  وتتمت�ع 
ش�به ذات�ي، وعل�ى العك�س م�ن 
المالدي�ف  وج�زر  موريش�يوس 
تش�هد زنجب�ار طفرة كبي�رة في 
أعم�ال البناء على غ�رار ما يحدث 

في كوبا. 
ذات  زنجب�ار،  جزي�رة  وكان�ت 
خاضع�ة  المس�لمة،  األغلبي�ة 
لسيطرة س�لطنة عمان لمدة 200 
ع�ام، إل�ى أن اتح�دت م�ع تنزانيا 

بالقوة خالل عام 1964،.

ركوب الدراجات يرفع كفاءة اجلسم والدماغ زنجبار جزيرة أسطورية تنهض من جديد


