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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّن أحببت
 أن تـكـون أسـعـد الـّنـاس

 مبا علمت فاعمل

ص3القوات األمنية تراقب حتركات»2000« عنرص »داعيش« يف تعلفر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4»محاس« تغادر قطر إىل اجلزائر

صـفــقــة صـواريــخ روسـيــة تـخـلـق أزمــة بـيـن واشـنـطــن وأنـقــرة 
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شمول القطاع اخلاص بـ »الراتب التقاعدي«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
ع�دم  إىل  العال�م  دول  الثالث�اء،  أم�س 
الرتاخي أم�ام خطر »اإلره�اب«، وفيما 
كش�ف عن تقديم العراق مرشوع قانون 
»مالحق�ة اإلرهاب« أم�ام مجلس األمن 
الدويل، لفت إىل وج�ود اجراءات ملكافحة 

الفساد وتوفري فرص العمل.
وق�ال العب�ادي يف مؤتم�ره الصحايف 
االس�بوعي إن »الع�راق اق�رتح مرشوع 
قان�ون مالحق�ة اإلرهاب أم�ام مجلس 
األمن الدويل«، داعياً دول العالم إىل »عدم 

الرتاخي أمام خطر اإلرهاب«.
واعترب العبادي، أن »إعادة االستقرار 
إىل املناط�ق املح�ررة أولوي�ة قص�وي«، 
مضيفاً »نس�تطيع أن نحق�ق االنتصار 
يف إع�ادة اإلعم�ار كم�ا حققن�اه ع�ى 

داعش«.
يش�ار إىل أن العب�ادي أك�د أن خط�ر 
»اإلره�اب« ال يهدد العراق فقط بل يهدد 
دول املنطق�ة والعال�م. كما أك�د رئيس 
الوزراء العمل ع�ى تأمني الطريق الدويل 

الرابط بني بغداد وعمان.
وكان عض�و مجلس محافظة األنبار 
محم�د ياس�ني أعلن عن إحال�ة الطريق 

الدويل الرسيع إىل رشكة أمنية أمريكية.
ويف س�ياق منفصل، أض�اف العبادي 
»وضعنا ج�دوالً زمنياً إلع�ادة النازحني 
للجان�ب األيم�ن م�ن املوصل، وش�كلنا 
فريق�اً استش�ارياً م�ن جامع�ة املوصل 
إلع�ادة تاهيل املدينة حت�ى يتم الحفاظ 
ع�ى تراثه�ا«. وبش�أن عملي�ات تحرير 
تلعف�ر، ذكر العب�ادي أن »خط�ة تلعفر 
وضع�ت وتمت مراجعته�ا مرة ثانية وال 
نريد أي تباطؤ بعمليات التحرير«، مبيناً 

أن »عمليات تلعفر ستنطلق قريباً«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  ب�ارش 
االعتيادي�ة التاس�عة التي عقدت برئاس�ة 
س�ليم الجبوري وبحضور 232 نائبا، أمس 
الثالث�اء، بالتصوي�ت عى م�رشوع قانون 
انتخاب�ات مجالس املحافظ�ات واالقضية، 
وانهى الق�راءة االوىل ملقرتح قانون التعديل 

مس�تهل  ويف  امل�الك.  لقان�ون  العرشي�ن 
الجلس�ة، اس�تنكر الجبوري، بحسب بيان 
للدائ�رة االعالمي�ة ملجل�س الن�واب تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، بأس�م 
املجل�س ونياب�ة عن لجن�ة االم�ن والدفاع 
العم�ل االجرامي الذي اس�تهدف الس�فارة 
العراقية يف العاصمة االفغانية كابول، داعيا 
اىل تضامن دويل واس�ع ملكافح�ة االرهاب، 

مقدم�ا ش�كره ملوظف�ي الس�فارة مم�ن 
صم�دوا بوج�ه االرهابيني، مثني�ا عى دور 
وزارة الخارجية يف متابعة احداث الس�فارة 
العراقي�ة يف كابول. وتلت النائبة ريزان دلري 
بيانا بأس�م مجلس النواب بمناس�بة اليوم 
العامل�ي ملناهض�ة االتجار بالب�رش انتقدت 

فيه استمرار االنتهاكات ضد النساء.
التفاصيل ص3

منظامت »اهليكل« 
الصهيونية حتشد املستوطنني

 القتحام املسجد األقصى 

رامــوس
 يسابق الزمـن لبلـوغ 

السوبر األورويب

جملس الوزراء يناقش املبادرة الوطنية للسكن والعبادي يعد مبكافحة الفساد وتوفري فرص العمل
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العراق يسلم إيران 
رفات »48« عسكـريـًا عرب منفذ 

الشالجمة يف البرصة
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الوكيل االداري للنقل: 
الوزارة عىل أهبة االستعداد 

لتفويج احلجاج
ص6

الصني تفتتح أول قاعدة عسكرية خارج أراضيها
        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت الص�ني رس�ميا يف جيبوت�ي أول 
أم�س  قاع�دة عس�كرية خ�ارج حدوده�ا، 
الثالثاء، يف حفل رفع فيه علم الصني، حس�ب 

ما ذكرت وسائل إعالم حكومية.
وج�اء افتتاح القاعدة تزامن�ا مع الذكرى 
التس�عني لتأس�يس جيش التحرير الشعبي. 

حسب رويرتز.
 وأث�ار افتت�اح القاعدة مخ�اوف يف الهند، 
بس�بب موق�ع جيبوت�ي الجغ�رايف يف الق�رن 
األفريق�ي ع�ى الح�دود الش�مالية الغربي�ة 

للمحي�ط الهن�دي، إذ تخ�ى الهن�د م�ن أن 
تصبح جيبوتي حليفا عسكريا جديدا للصني 
فيما يعرف باس�م »سلس�لة ال�آيلء« بجانب 
بنج�الدش وميانمار ورسيالن�كا التي تحيط 

بالهند.             
وب�دأت الص�ني يف تخطي�ط بن�اء قاع�دة 
عسكرية يف جيبوتي العام املايض الستخدامها 
يف إمداد س�فن القوات البحرية التي تشارك يف 
مه�ام حفظ الس�الم واإلغاثة قبالة س�واحل 

اليمن والصومال.             
وتعد هذه القاعدة العس�كرية أول قاعدة 
بحرية للصني خ�ارج حدودها، رغم تأكيدات 

بكني أنها ليست سوى قاعدة لوجيستية.             
وقالت اإلذاعة الرسمية للصني إن أكثر من 
300 ش�خص حرضوا حفل افتت�اح القاعدة 
العس�كرية من بينهم تيان تشونغ نائب قائد 
األسطول الصيني ووزير دفاع جيبوتي.             

وي�رشف حالي�ا يش ج�ني بين�غ الرئي�س 
الصيني عى برنامج لتحديث الجيش يتضمن 
تطوي�ر إمكاني�ات الجيش للعم�ل بعيدا عن 
الدوائ�ر  الب�الد. وهن�اك تكهن�ات يف  ح�دود 
الدبلوماس�ية ب�أن الص�ني ستش�يد قواع�د 
عسكرية أخرى مماثلة يف باكستان عى سبيل 

املثال، ولكن الحكومة الصينية تنفي ذلك.

حمـافـظ بغـداد يتـرأس اجتمـاعا مشتـركا 
مع ثالث جلان خدمية

احلاممي يبحث مع رشكة »هانوا« الكورية إنشاء 
6مرشوع إلسكان موظفي وزارة النقل 6

الربملان يمرر »نصف« مواد قانون انتخابات جملس املحافظات
وينهي قراءة التعديل العرشين لـ »املالك«
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األمم املتحدة: مقتل وإصابة 518 عراقيًا جراء العنف واإلرهاب يف متوز
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بعث�ة األمم املتح�دة ملس�اعدة العراق 
)يونامي(، أمس الثالثاء، عن مقتل وإصابة 518 
عراقيا جراء أعمال عنف و«إرهاب« ونزاع مسلح 
خالل ش�هر تموز امل�ايض، مش�رة إىل أن نينوى 

كانت أسوأ املحافظات العراقية ترضرا.
وقالت البعثة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن األرق�ام الت�ي س�جلتها أفادت 
»بمقتل ما مجموع�ه 241 مدنياً عراقياً وإصابة 
277 آخرين، جراء أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع 
املس�لح التي وقع�ت يف العراق خالل ش�هر تموز 
2017«. وأضافت أنه »وفقا لألرقام الواردة، كانت 
محافظة نينوى األكثر ترضراً، حيث بلغ مجموع 
الضحايا املدنيني 233 شخصاً )121 قتيالً و112 
جريح�اً(، تلتها محافظة بغداد حيث س�قط 38 
قتيالً و85 جريحاً، ثم محافظة األنبار حيث لقي 

33 شخصاً مرصعهم وأصيب 49 آخرين«.
وأدان املمث�ل الخ�اص لألم�ني الع�ام لألم�م 
املتح�دة يف الع�راق ي�ان كوبي�ش، وفق�ا للبيان، 

»أعم�ال داعش اإلرهابية التي تس�ببت يف معاناٍة 
هائلٍة للمدنيني باستخدامهم كدروٍع برشيٍة حتى 
اللحظات األخرة قبل سحق هذا التنظيم يف مدينة 
املوصل واالنتصار ال�ذي أعلنته حكومة العراق يف 

10 تموز«.
وج�دد كوبي�ش الدع�وة إىل »حماي�ة املدنيني 
خالل الرصاع، حيث ُتعدُّ القوات العراقية حملتها 
لتحري�ر األج�زاء املتبقي�ة م�ن البالد م�ن ويالت 
داعش«، مبينا »أننا إذ نثني عىل مفهوم العمليات 
اإلنس�انّي للق�وات العراقي�ة الذي وض�ع حماية 
املدنيني ومساعدة النازحني يف قلب خطة املعركة 
يف املوصل، ال بد من أن تظّل حماية املدنيني أولويًة 
قصوى يف تسير العمليات العسكرية مستقبالً«.

وكان�ت بعث�ة يونام�ي أعلن�ت، يف )1 تم�وز 
2017(، عن مقتِل ما مجموعه 415 مدنياً عراقياً 
وإصابة 300 آخرين، جراء أعمال اإلرهاب والعنف 
والنزاع املس�لح التي وقعت يف العراق خالل ش�هر 
حزيران املايض، فيما أدانت اس�تمرار اس�تهداف 
»داعش« املُتعمد للمدنيني أثناء س�عيهم للهروب 

من آخر املناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

          بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم يف قرص 
الس�الم ببغداد، أمس الثالث�اء، مع رؤس�اء البعثات 
الدبلوماس�ية يف الع�راق بمناس�بة تحري�ر املوص�ل 
وانتص�ار الع�راق ع�ىل عصاب�ات تنظي�م »داعش« 
االرهابي�ة، داعي�اً املجتم�ع ال�دويل إىل مواصلة دعم 
خطط العراق ومشاريعه الطموحة املقبلة، مؤكدا ان 
الش�عب العراقي يتوق بقوة للخروج الفعيل والعاجل 

من قوقعة نظام املحاصصة. 
وأع�رب معصوم، خالل اللق�اء الذي حرضه عدد 
كب�ر من رؤس�اء الهيئ�ات الدبلوماس�ية العاملة يف 

بغداد، عن تثمينه وش�كره للدعم الكبر الذي قدمته 
دول وش�عوب العال�م الصديق�ة للع�راق يف حرب�ه 
البطولية ضد االرهاب والذي تكلل بتحرير كامل مدينة 
املوصل وك�ر ش�وكة العصابات االرهابي�ة.  ودعا 
رئي�س الجمهورية، بحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، الدول الصديقة والشقيقة إىل 
مضاعف�ة دعمها وتضامنها مع الش�عب العراقي يف 
خططه ومش�اريعه الطموحة املقبلة سواء الخاصة 
باعمار املناطق املدمرة واعادة اعمار املناطق املحررة 
وتطوي�ر الخدم�ات والبنى التحية يف عم�وم البالد او 
تلك املتعلقة بع�ودة النازحني اىل مناطقهم، وتحقيق 
املصالح�ة املجتمعي�ة املس�تديمة يف اط�ار مصالحة 

وطني�ة ش�املة تعزز التماس�ك املجتمع�ي والتطور 
االقتص�ادي وتضمن الحياة الكريمة لكافة العراقيني 

بدون تمييز. 
وأش�ار معص�وم إىل ان العراق حري�ص عىل بناء 
عالق�ات صداق�ة وتع�اون م�ع كاف�ة دول املنطقة 
والعالم، مش�ددا عىل ان العراق الذي عانى طويال من 
الحروب الداخلية والخارجي�ة التي زجها بها النظام 
البائ�د، عازم عىل الس�ر قدم�ا لبناء قوات مس�لحة 
مهنية وطنية سرتكز بعد تطهر كل شرب من االرايض 
العراقية من فلول االرهابيني بحماية البالد ونظامها 

الديمقراطي االتحادي.
وأش�ار رئي�س الجمهوري�ة إىل ان  الن�رص ع�ىل 

االره�اب م�ا كان ليتحق�ق ل�وال بطول�ة وتضحيات 
قواتنا املس�لحة بكافة تش�كيالتها من قوات الجيش 
والرشطة االتحادية والبيش�مركة والحش�د ش�عبي 

واملتطوعني الوطنيني. 
كما أك�د الرئيس معصوم، خالل اللقاء، عىل لزوم 
اج�راء انتخابات مجل�س النواب املقبل�ة يف موعدها 
الدستورية وحيا طموح املواطنني بكافة انتماءاتهم 
اىل اقام�ة نظ�ام ديم����قراط�ي متق�دم وحدي�ث 
يقوم عىل مبدأ املواطنة واحرتام الحقوق الدس�تورية 
املتس�اوية لكاف�ة ابنائ�ه معربا ع�ن اعت�����قاده 
الج�ازم بان الش�عب العراق�ي يتوق بق�وة للخروج 
الفع�يل والعاجل م�ن قوقعة ن����ظ�ام املحاصصة 

الذي اصبح عقيما وضارا بذاته. 
وحول االس�تفتاء يف اقليم كردس�تان، قال رئيس 
الجمهوري�ة ان اج�راء االس�تفتاء ال يعن�ي اع�الن 
االس�تقالل ال�ذي يحت�اج اىل تفاهم�ات واتفاق�ات، 
مش�ددا ع�ىل رضورة مواصل�ة وتطوير الح�وار بني 

اربيل وبغداد.
وعد ان ال س�بيل آخر س�وى الحوار لحل املشاكل 
والعودة اىل الدستور للوصول اىل رؤى مشرتكة ملعالجة 
اس�باب الخالفات واملش�اكل بني الحكومة االتحادية 
وحكومة اقليم كردس�تان يف اش�ارة اىل تطبيق املادة 
140 بش�أن املناطق املتنازع عليه�ا واصدار عدد من 

الترشيعات التي تخص العالقة بني الجانبني.

شدد على لزوم اجراء االنتخابات الربملانية يف موعدها.. وقال أن »استفاء كردستان« ال يعين »االنفصال«
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        بغداد / المستقبل العراقي

ثمن النائب األول لرئيس مجلس النواب همام 
حمودي، أم�س الثالثاء، توس�عة خط�ة القبول 
لطلبة الدراس�ات العليا، مؤكدا وجوب اس�تمرار 
دعم طموح�ات وتوجهات الرشيح�ة الجامعية.

وقال حمودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »يثمن اس�تجابة وزارة التعليم 
والبح�ث العلمي ملطلبه بتوس�عة خط�ة القبول 
لطلبة الدراس�ات العليا بعد جملة من املناشدات 
الت�ي وصلت ملكتبه بوقت س�ابق«.وأكد حمودي 
»وج�وب اس�تمرار دع�م طموح�ات وتوجهات 
الرشيح�ة الجامعية بمختلف املجاالت«. يذكر أن 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أعلنت، أمس 
االثنني، توس�عة خطة القبول بواقع مقعد واحد 
ضمن القناة العامة ومقعدين يف النفقة الخاصة 

لالختصاصات والدراسات املتاحة.

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئي�س مجلس ال�وزراء حي�در العبادي 
بتكري�م املوظف�ني اللذي�ن تص�دا للهج�وم الذي 

استهدف السفارة العراقية يف كابول.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  العب�ادي يف  وق�ال 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه »لق�د تمك�ن ابناء 
الع�راق من دح�ر العصابات االرهابي�ة واحباط 
وافش�ال مخططاته�ا يف كل االماك�ن واالزمن�ة، 
وحتى يف هجومهم عىل سفارتنا يف الخارج، وهو 
ما يعك�س ارادة وعزيمة العراقي�ني الصلبة عىل 
محاربة االرهاب«. وهاجم مس�لحون الس�فارة 
العراقي�ة يف العاصمة األفغاني�ة كابل بعد تفجر 
انتحاري أمام بوابة املبنى القريب من مركز أمني 
للرشطة يف حي ش�هر نو وس�ط املدين�ة. وتبنى 

تنظيم داعش الهجوم.

رئيس الوزراء يكرم موظفني بسفارة كابول 
تصديا هلجوم »داعش«

محودي يثمن توسعة خطة القبول لطلبة 
الدراسات العليا

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القي�ادي يف التي�ار الص�دري أم�ر 
الكنان�ي، أم�س الثالث�اء، أن زعي�م التيار 
الص�دري مقت�دى الص�در س�يجري جولة 

أوروبية بعد عوته من السعودية.
وق�ال الكناني إن »الص�در تلقى العديد 
من الدع���وات  من س�فراء الدول العربية 

واألوربية يف العراق لزيارة دولهم«.
وأضاف ان »الجولة املقبلة لزعيم التيار 
س�تكون  لبعض الدول االوربية«، مؤكدا أن 
»املكتب الخاص للص�در يعد جدوال لرتتيب 

تلك الزيارات«.
وأك�د أن »الص�در رف�ض الكثر م�ن الدعوات 
لزي�ارة الواليات املتح�دة االمريكية ألن�ه يعتربها 

سببا رئيسيا يف دمار العراق«.

وأثن�اء زيارت�ه إىل الس�عودية، أق�ر ويل العه�د 
الس�عودي األمر محمد بن س�لمان ب�أن الرياض 
وبغ�داد ارتكبتا »أخط�اء« يف الس�ابق فيما يتعلق 
بالعالق�ات ب�ني البلدين.وكش�ف املتحدث باس�م 

التي�ار الصدري صالح العبي�دي، أن محمد 
ب�ن س�لمان ومقت�دى الص�در ح�ددا تلك 
»األخطاء«، يف العالقات بني بلديهما، وأبديا 
نيتهما الجدية للتغلب عليها، خالل لقائهما 

األحد يف جدة.
وأش�ار إىل أن الطرفني رغ�م اتخاذهما 
بع�ض الخط�وات البناءة يف الس�ابق إال أن 
الج�و الع�ام يف العالق�ات الثنائي�ة لم يكن 

إيجابيا.
وش�دد العبي�دي ع�ىل أهمي�ة توس�يع 
التفاع�ل ب�ني الع�راق والس�عودية عىل أال 
يقترص عىل املستوى السيايس والدبلومايس 
فقط.كم�ا قال العبي�دي إن الصدر أكد لويل 
العهد السعودي رضورة اتخاذ خطوات عملية من 
أج�ل التغل�ب عىل الخالف�ات وفتح آف�اق للتعاون 

والتخلص من الخطاب الطائفي.

         بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در يف منفذ الش�المجة الح�دودي يف 
الب�رصة، أم�س الثالث�اء، ب�أن املنفذ ش�هد اجراء 
عملية تسليم لرفات عرشات العسكريني اإليرانيني 
الت�ي ت�م العث�ور عليها م�ن قبل لجان مش�رتكة 
يف مناط�ق حدودي�ة عراقي�ة. وق�ال املص�در إن 
»الس�لطات العراقي�ة س�لمت نظرته�ا اإليرانية 

عرب منفذ الش�المجة الحدودي رفات 48 عسكرياً 
إيراني�اً قضوا داخ�ل األرايض العراقية خالل حرب 
الخليج األوىل«، مبين�ًا أن »اللجنة الدولية للصليب 
األحمر أرشفت ميدانياً عىل عملية تسليم الرفات«. 
ولف�ت املصدر الذي ارتأى عدم نرش اس�مه، اىل أن 
»الرف�ات تم العث�ور يف غضون األس�ابيع املاضية 
بجهود مش�رتكة بني الجانبني العراق�ي واإليراني 
يف مناطق حدودية منه�ا منطقة مجنون وجزيرة 

والزبي�دات  الب�رصة  محافظ�ة  يف  الرص�اص  أم 
يف محافظ�ة ميس�ان«. وكان منف�ذ الش�المجة 
الحدودي بني العراق وإيران الواقع رشق محافظة 
البرصة شهد يف عام 1996 إجراء أول عملية تبادل 
لرف�ات عس�كريني قضوا خ�الل الح�رب العراقية 
اإليراني�ة )1980- 1988(، ومنذ ذلك الحني وحتى 
اآلن تم اجراء عرشات عمليات التبادل لرفات آالف 
العسكريني العراقيني واإليرانيني عن طريق املنفذ.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الهج�رة واملهجرين جاس�م محمد 
الج�اف، أم�س الثالث�اء، ارتفاع ع�دد النازحني يف 
العراق املليون ش�خص.وقال الجاف، بحسب بيان 
للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»34 الف�اً و902 ن�ازح عادوا اىل أماكن س�كناهم 
يف محافظ�ة نينوى خالل ش�هر تم�وز املنرصم«، 
موضح�ا ان »املناط�ق التي ع�اد اليه�ا النازحون 
بضمنها وادي حج�ر واملنصور واملأمون والرموك 

وح�ي الش�هداء ودور الس�كر والرش�يدية والنبي 
يونس فضال عن احياء مش�رفة والتنك وكوكجيل 
والس�المية والحي الصناعي وآبار النفط اىل جانب 
احياء الوحدة والقادسية ورجم الحديد وتل الرمان 
والتحري�ر واالنتصار والغزالن�ي«. وبني ان »العدد 
االجمايل للعائدين منذ انطالق عمليات تحرير نينوى 
وليومنا هذا بلغ 253 الفاً و300 نازح اىل مناطقهم 
يف املحافظة«.وكش�ف وزي�ر الهج�رة ان »الوزارة 
سجلت خالل ش�هر تموز بحس�ب بياناتها نزوح 
49 الف�اً و502 نازح م�ن محافظة نينوى ليصبح 

العدد ال�كيل للنازحني من نين�وى 952 الفاً و621 
نازح�اً« مضيفا »يف ما بل�غ مجمل اعداد النازحني 
من قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك 
42 الف�اً و462 نازح�اً، وم�ن الرشق�اط ش�مايل 
محافظة صالح الدين 24 الفاً و593 نازحاً«.ودعا 
الج�اف »الوزارات املعنية اىل اإلرساع بإعادة تأهيل 
املناط�ق املترضرة من عصاب�ات داعش االجرامية 
وإعادة الحياة الطبيعية له�ذه املناطق وإزالة كل 
العوائق التي تعرتض ع�ودة النازحني وتوفر بيئة 

مناسبة لهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء األع�ىل القايض عبد 
الس�تار برق�دار أن املحقق القضائي الذي أش�يع ع�ن ابتزازه 
للمواطن�ني يحمل هوي�ة مزّورة وال ينتم�ي إىل مجلس القضاء 

األعىل.
وق�ال برق�دار، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »الش�خص الذي أعلن عن إلقاء القبض عليه وهو يبتز 
املواطنني كمحقق قضائي كان يحمل هوية مزورة«، مشرا إىل 
أن »املتهم قد انتحل صفة محقق تابع إىل مجلس القضاء األعىل 

ابتز من خاللها املواطنني هو وزوجته«.
وأكد أن »الش�خص ال ينتم�ي اىل مجلس القضاء األعىل وكل 

ما يملك من هويات كانت مزورة«.
واوضح برقدار أن »التحقيق جار مع املتهم ملعرفة القضايا 

املتهم بها وعمليات االحتيال التي مارسها عىل املواطنني«.
وأعلن أمس عن إلقاء القب�ض عىل محقق قضائي وزوجته 

متلبسني بالنصب واالحتيال عىل املواطنني.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عملي�ات الرافدين اللواء عيل إبراهيم املكصويص، 
أم�س الثالثاء، القبض ع�ىل 1444 مطلوب�اً يف أربع محافظات 
خ�الل ش�هر تموز امل�ايض، موضح�ا أن التهم توزع�ت ما بني 
اإلره�اب واملخ�درات والقتل العمد وإثارة النزاعات العش�ائرية 
املس�لحة.  وقال املكصويص يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »أقس�ام وأفواج ط�وارئ الرشط�ة والوكاالت 
األمنية والوحدات العس�كرية املتواج�دة ضمن قاطع العمليات 
يف محافظات واسط واملثنى وذي قار وميسان تمكنت من إلقاء 
القبض ع�ىل 1444 مطلوب�ا للقضاء بتهم جنائي�ة مختلفة يف 
املحافظات األرب�ع للفرتة من األول من تم�وز ولغاية األول من 

آب من العام الحايل 2017«. 
وأوض�ح املكصويص، أن »املعتقلني بينه�م 48 مطلوبا وفق 
املادة 14 مخدرات، حيث تنوعت تهمهم بني الرتويج والتعاطي 
وت�م ضبط بح�وزة اغلبهم كمي�ات من املواد املخ�درة املتنوعة 
وأدوات اس�تعمالها«، مبينا أن »حصيل�ة املقبوض عليهم بتهم 

القتل العمد هي 97 مطلوبا«.
 وأشار اىل أن »من بني املقبوض عليهم ضمن قاطع العمليات 
11 متهم�ا مطلوبا للقضاء وفق املادة 4 إرهاب، تم القبض عىل 
9 منه�م يف ذي قار واثنان يف ميس�ان«، مبينا أن »13 متهما تم 
القبض عليهم إلثارتهم النزاعات العشائرية املسلحة«. وتابع أن 
»هذه الحصيلة توزعت بواق�ع عدد 235 مطلوبا من املقبوض 
عليه�م يف ميس�ان بتهم جنائية مختلفة وع�دد 426 مطلوبا يف 
محافظ�ة ذي ق�ار فيما كان عدد املقب�وض عليهم يف محافظة 
واسط 514 اما يف محافظة املثنى فقد بلغ عدد املقبوض عليهم 

269 مطلوبا للقضاء«. 
 وأكد قائد العمليات، أن »جميع املتهمني تم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة والتحقيقة بحقه�م وإحالته�م اىل القضاء املطلوب 
مثوله�م أمامه وف�ق التهم املنس�وبة لهم«. يذك�ر أن عمليات 
الرافدي�ن تعل�ن بني الح�ني واآلخ�ر تنفي�ذ عملي�ات واعتقال 

مطلوبني ضمن نطاق عملها يف املحافظات الجنوبية.

جملس القضاء جيري حتقيقًا مع حمتال ابتز مواطنني 
هبوية »حمقق قضائي« مزيفة

محلة عمليات الرافدين تنتهي بالقبض 
عىل »1444« مطلوبًا يف أربع حمافظات

السيد الصدر سيجري »جولة أوروبية« ويعلن رفضه لزيارة أمريكا
دعا بن سلمان  إىل التخلي عن »اخلطاب الطائفي«

العراق يسلم إيران رفات »48« عسكريًا عرب منفذ الشالجمة يف البرصة

اهلجرة: عدد النازحني يف العراق يتجاوز املليون
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     بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أعلنت وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، عن املبارشة برصف الرواتب املدخرة 
اٍجباري�اً ملوظف�ي تش�كيالتها يف محافظ�ة نين�وى بعد انج�از التدقيق 
االمني لهم واستحصال موافقة وزير الزراعة فالح حسن زيدان اللهيبي 
أصوليا.  وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
“إش�ارة اىل ق�راري مجلس ال�وزراء املرقمني 267 و 303 لس�نة 2015, 
وبع�د اٍكمال إج�راء التدقيق األمني عىل قوائم األس�ماء وموافقة الوزير 
أصوليا, يس�تأنف رصف رواتب موظفيها املدخرة إجباريا والتي ادخرت 

بعد دخول عصابات داعش اإلرهابي اىل محافظة نينوى”. 
وأض�اف البي�ان، أن “عدد املوظفني املش�مولني بال�رصف يبلغ عددهم 

)767 موظف( من الذين لم يرد بشأنهم اي مؤرش امني سلبي”.

الزراعة تبارش برصف رواتب موظيفها »املدخرة اجباريا«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  دع�ا 
دول  الثالث�اء،  أم�س  العب�ادي، 
أم�ام  الرتاخ�ي  ع�دم  إىل  العال�م 
خط�ر »اإلره�اب«، وفيما كش�ف 
عن تقدي�م العراق مرشوع قانون 
»مالحق�ة اإلره�اب« أمام مجلس 
وج�ود  إىل  لف�ت  ال�دويل،  األم�ن 
اجراءات ملكافحة الفس�اد وتوفري 

فرص العمل.
مؤتم�ره  يف  العب�ادي  وق�ال 
الصح�ايف االس�بوعي إن »الع�راق 
اق�رتح م�رشوع قان�ون مالحقة 
األم�ن  مجل�س  أم�ام  اإلره�اب 
الدويل«، داعياً دول العالم إىل »عدم 

الرتاخي أمام خطر اإلرهاب«.
»إع�ادة  أن  العب�ادي،  واعت�ر 
املح�ررة  املناط�ق  إىل  االس�تقرار 
مضيف�اً  قص�وي«،  أولوي�ة 
»نس�تطيع أن نحق�ق االنتصار يف 
إع�ادة اإلعمار كم�ا حققناه عىل 

داعش«.
يش�ار إىل أن العب�ادي أك�د أن 
خط�ر »اإلرهاب« ال يه�دد العراق 
املنطق�ة  دول  يه�دد  ب�ل  فق�ط 
والعال�م. كم�ا أكد رئي�س الوزراء 
العمل ع�ىل تأمني الطري�ق الدويل 

الرابط بني بغداد وعمان.
وكان عض�و مجلس محافظة 
األنب�ار محم�د ياس�ني أعل�ن عن 
إحال�ة الطريق ال�دويل الرسيع إىل 

رشكة أمنية أمريكية.
أض�اف  منفص�ل،  س�ياق  ويف 
زمنياً  العب�ادي »وضعن�ا ج�دوالً 
إلعادة النازحني للجانب األيمن من 
املوصل، وشكلنا فريقاً استشارياً 
من جامعة املوص�ل إلعادة تاهيل 
املدين�ة حت�ى يت�م الحف�اظ عىل 
تراثها«. وبش�أن عملي�ات تحرير 
تلعف�ر، ذك�ر العب�ادي أن »خطة 

تلعف�ر وضعت وتم�ت مراجعتها 
م�رة ثاني�ة وال نري�د أي تباط�ؤ 
أن  مبين�اً  التحري�ر«،  بعملي�ات 
»عمليات تلعفر ستنطلق قريباً«.

وأش�ار العبادي إىل أن »مجلس 
الوزراء ناقش يف جلس�ته املبادرة 
أن  إىل  الوطني�ة للس�كن«، الفت�اً 
املجل�س ناق�ش أيض�اً »موضوع 
التأمين�ات االجتماعي�ة«، مبين�اً 
مواط�ن  ل�كل  »س�يكون  أن�ه 
ضم�ان اجتماعي وهذا س�يحرك 

االقتصاد«.
ومىض رئيس الوزراء، إىل القول 
»لدين�ا مجموع�ة م�ن اإلجراءات 
ملكافح�ة الفس�اد وتوف�ري فرص 

العمل«.
وأم�س الثالثاء، عق�د مجلس 
الوزراء جلسته االعتيادية برئاسة 
رئي�س مجل�س ال�وزراء الدكتور 

حيدر العبادي.
التصوي�ت عىل تش�كيل  وت�م 
لجن�ة املب�ادرة الوطنية للس�كن، 
والتصوي�ت عىل م�رشوع قانون 
اىل  الع�راق  جمهوري�ة  انضم�ام 
اتفاقية اليونس�كو بشأن حماية 

الرتاث الثقايف املغمور باملياه.
كما صوت املجلس عىل مرشوع 
االجتماعي�ة،  التأمين�ات  قان�ون 
حي�ث يضمن ه�ذا القان�ون لكل 
العاملني يف القط�اع الخاص راتبا 
تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية 
ملوظفي الدولة، اضافة اىل ضمان 
حقوق عوائل الش�هداء بما يؤمن 

مصدرا مناسبا ملعيشتهم.
كم�ا تم�ت مناقش�ة مراك�ز 
تأهي�ل جرحى ومعوق�ي الحرب، 
واملوافقة عىل تش�كيل لجنة عليا 
إلع�ادة تأهيل هذه املراكز لرعاية 
جرحى ومعوقي قواتنا املس�لحة 
م�ن الجي�ش والرشطة والحش�د 

الشعبي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أن  توق�ع قائ�د عس�كري كب�ري 
تحقق قواته انتصاراً سهالً يف املعركة 
القادمة الستعادة تلعفر وهي معقل 
آخ�ر لتنظيم »داع�ش«، ألن هناك ما 
يص�ل إىل ألفي عنرص داعيش يعانون 

اإلجهاد وانخفاض الروح املعنوية.
وق�ال الل�واء نج�م الجب�وري »ال 
أعتق�د أن معرك�ة تلعف�ر س�تكون 
معركة كبرية ومعق�دة. العدو منهك 
بش�كل كب�ري ومح�ارص من�ذ ف�رتة 
طويلة ويتلقى رضبات يوميا بالليل 
وبالنهار، س�واء هذه من قبل قوات 
التحال�ف أو من قب�ل القوات الجوية 

العراقية«.
وقال الجبوري إن املعركة ستكون 
بس�يطة باملقارن�ة بالقت�ال العنيف 
الستعادة املوصل الذي استمر تسعة 
أشهر وكلف القوات العراقية الكثري.

وقال الجب�وري »أعرف من خالل 
تقاري�ر اس�تخبارية أن معنوياته�م 
يف الحضي�ض وأنه�م يحاولون أيضا 
جهد اإلمكان الهروب من تلعفر بكل 

الوسائل«.
وقدر الجب�وري أن هن�اك ما بني 
1500 و2000 داع�يش يف تلعفر. وقد 
يشمل هذا الرقم بعض أفراد أرسهم 

الذين يساندونهم.
االس�تطالع  خ�الل  »م�ن  وق�ال 
الجوي وم�ن خالل بعض املعلومات، 
فإنهم )املتطرفون( يمنعون املدنيني 
تصوي�ر  ويمنع�ون  الخ�روج  م�ن 
مناطقهم، لكن أتوق�ع أن عددهم ال 

يزيد عىل 1500 إىل 2000 مقاتل«.
وق�ال إن ه�ذا ع�دد كب�ري، لك�ن 
تضاري�س األرض يف صال�ح القوات 

العراقي�ة. وتش�به منطق�ة الرساي 
بتلعفر املدينة القديمة باملوصل التي 
اضط�رت الق�وات العراقي�ة للتقدم 
إليها س�ريا عىل األقدام عر ش�وارع 
ضيقة. ويمكن التحرك يف بقية أنحاء 

تلعفر بالدبابات واملدرعات.
ويف اخت�الف ع�ن املوص�ل، حيث 
اآلالف  مئ�ات  »داع�ش«  احتج�زت 

رهائن إلبطاء تقدم القوات العراقية، 
ق�ال الجبوري إنه ال ي�زال هناك عدد 
قليل م�ن املدنيني باس�تثناء عائالت 

الدواعش.
وتابع أن�ه من املتوق�ع أن تواجه 
العراقية تفج�ريات وقناصة  القوات 
وألغاما، مضيفا أنه عىل الرغم من أن 
املتش�ددين محارصين فإنه ال توجد 

عالم�ات ع�ىل تناق�ص مخزوناتهم 
م�ن الذخرية. وأض�اف أن الكثري من 
الرتكم�ان األعض�اء ب�«داعش« من 
س�كان تلعفر تمكنوا من الهرب بني 
املدني�ني النازح�ني وف�روا إىل تركي�ا 
حيث يمكن أن يندمجوا بني سكانها 
دون أن يالحظ أحد. ويعتقد الجبوري 
أن ب�ني اإلرهابيني املتبقني الكثري من 

األجان�ب م�ن تركي�ا والجمهوريات 
الس�وفييتية الس�ابقة وجنوب رشق 
آس�يا. وقال إنهم محارصون بعد أن 
قطع�ت القوات العراقي�ة كل الطرق 

بني املوصل وتلعفر هذا العام.
وتحارص الق�وات الكردية املدينة 
من الش�مال بينما يحارصها الحشد 
الش�عبي من الجنوب وهو ما أدى إىل 

نقص الغذاء واملياه.
تق�وده  ال�ذي  التحال�ف  وش�ن 
الواليات املتحدة غ�ارات جوية داخل 
تلعف�ر وحوله�ا مم�ا مه�د الطريق 
للق�وات العراقي�ة لتقتح�م املدين�ة 
بع�د أن تنظم صفوفه�ا وتتعاىف من 
معركة اس�تعادة املوصل التي كانت 

ابرز معقل للتنظيم املتشدد.

وق�ال الجب�وري إن كل م�ا تبقى 
ه�و تلقي األوامر م�ن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي لتنفيذ الهجوم 

ربما خالل أيام أو أسبوع أو اثنني.
وخ�ارج تلعف�ر ال ي�زال تنظي�م 
جي�وب  ع�ىل  مس�يطرا  »داع�ش« 
أخرى م�ن األرض بالعراق منها بلدة 

الحويجة واملنطقة املحيطة.
وتحمل املعركة القادمة الستعادة 
تلعف�ر أص�داء م�ن امل�ايض، فح�ني 
خفضت الواليات املتحدة وجود قواتها 
يف ش�مال الع�راق بعد الغزو اس�تغل 
مقاتلون سنة الفرصة واستولوا عىل 

معظم تلعفر عام 2005.
كان  ال�ذي  الجب�وري  واحتم�ى 
رئيس�ا لبلدي�ة تلعفر يف ذل�ك الوقت 
بقلع�ة عثماني�ة يرج�ع تاريخها إىل 
القرن الس�ادس ع�رش كانت تهيمن 
عىل املدينة من عىل قمة تل يف وس�ط 
املدين�ة يف الوق�ت ال�ذي هزم�ت فيه 
العراقية والق�وات األمريكية  القوات 
بقيادة الكولونيل إتش.آر مكماس�رت 
املقاتلني. وتحقق االستقرار يف املدينة 
واعت�ر نه�ج مكماس�رت مخطط�ا 
أوليا الس�رتاتيجية ناجح�ة من أجل 
التص�دي لإلره�اب. وق�ال الجبوري 
إنه اجتمع مع مكماسرت الذي يشغل 
حاليا منصب مستشار األمن القومي 
األمريكي قبل نحو شهر وإنهما بحثا 
مس�ألة تلعف�ر، مضيف�ا أن الوضع 
كان مختلفا، مقارنا املعركة السابقة 

باملعركة املستقبلية.
وقال إن »داعش« ع�دو أكر مما 
كان عليه تنظيم القاعدة لكن القوات 
العراقية اكتس�بت خرة يف السنوات 
الث�الث التي حارب�ت فيه�ا التنظيم 

املتشدد.

جملس الوزراء يناقش املبادرة الوطنية للسكن والعبادي يعد مبكافحة الفساد وتوفري فرص العمل

شمول القطاع اخلاص بـ »الراتب التقاعدي«

غالبيتهم أجانب ينحدرون من تركيا والشيشان يعانون من االجهاد واخنفاض الروح املعنوية

القوات األمنية تراقب »2000« عنرص »داعيش« يف تعلفر استعدادًا لالنقضاض عليهم
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بارش مجل�س النواب يف جلس�ته االعتيادية 
التاس�عة التي عقدت برئاسة س�ليم الجبوري 
وبحض�ور 232 نائبا، أمس الثالثاء، بالتصويت 
مجال�س  انتخاب�ات  قان�ون  م�رشوع  ع�ىل 
املحافظ�ات واالقضي�ة، وانه�ى الق�راءة االوىل 

ملقرتح قانون التعديل العرشين لقانون املالك.
ويف مس�تهل الجلس�ة، اس�تنكر الجب�وري، 
بحس�ب بي�ان للدائرة االعالمي�ة ملجلس النواب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، بأسم 
املجل�س ونيابة عن لجنة االم�ن والدفاع العمل 
االجرامي الذي اس�تهدف الس�فارة العراقية يف 
العاصمة االفغانية كابول، داعيا اىل تضامن دويل 
واسع ملكافحة االرهاب، مقدما شكره ملوظفي 
الس�فارة ممن صمدوا بوجه االرهابيني، مثنيا 
ع�ىل دور وزارة الخارجي�ة يف متابع�ة اح�داث 

السفارة العراقية يف كابول.
وتلت النائبة ريزان دلري بيانا بأس�م مجلس 
النواب بمناس�بة اليوم العاملي ملناهضة االتجار 
بالبرش انتق�دت فيه اس�تمرار االنتهاكات ضد 

النس�اء وخاصة ما تعرضن له عىل يد عصابات 
داعش االرهابية وس�بي االيزيديات، مشرية اىل 
ان ه�ذه املناس�بة تمثل فرصة مهم�ة لجميع 
الدول تفرض عليهم معاقبة املتورطني باالتجار 

بالنساء.
واعت�ر البي�ان ب�ان تفاع�ل الحكوم�ة مع 
ماتعرض�ت ل�ه النس�اء وخاص�ة االيزيدي�ات 
املختطفات اليرتقي اىل مستوى الحدث، منوها 
اىل ضياع حقوق ضحايا االتجار بالبرش بس�بب 
جدل ب�ني بع�ض ال�وزارات، داعي�ا اىل االرساع 
بترشي�ع قان�ون حق�وق الطف�ل ال�ذي مازال 
لدى مجلس ش�ورى الدولة فض�ال عن رضورة 
اهتمام مجلس النواب بموضوع االتجار بالبرش 

والنساء واالطفال والعمالة االجنبية وايقافها.
وص�وت املجلس عىل 21 م�ادة من اصل 53 
م�ادة يف م�رشوع قان�ون انتخاب�ات مجال�س 
املحافظ�ات واالقضي�ة واملق�دم م�ن اللجنتني 
القانونية واالقالي�م واملحافظات غري املنتظمة 
يف اقليم لغ�رض اجراء انتخاب�ات حرة ونزيهة 
للمحافظات غ�ري املنتظمة يف اقلي�م واالقضية 
التابعة لها ولتكون هذه االنتخابات ديمقراطية 

بعيدة عن التاث�ريات الخارجية ولالرتقاء بهذه 
االنتخابات للمستوى املطلوب .

واش�ار الجب�وري اىل ان الكت�ل النيابي�ة لم 
تتوص�ل اىل صيغ�ة نهاية مقبولة م�ن الجميع 
بش�ان املادة 37 من مرشوع القانون والخاصة 
بكرك�وك ، الفت�ا اىل ان الح�وارات ب�ني الكت�ل 
االراء  التباي�ن يف  اج�ل حس�م  مس�تمرة م�ن 
بخص�وص املادة املتعلق�ة بانتخابات محافظة 

كركوك.
وأنهى املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح قانون 
التعدي�ل العرشين لقانون املالك رقم 25 لس�نة 
1960املع�دل واملقدم م�ن لجنة التعلي�م العايل 
والبح�ث العلمي والذي جاء مل�ي فرتة طويلة 
ع�ىل صدور قانون املالك وبغية تحقيق املوائمة 
ب�ني العناوي�ن الوظيفي�ة امللحق�ة بالقان�ون 
م�ع مؤه�الت واختصاصات خريج�ي الكليات 
واالقس�ام العلمية املس�تحدثة وبهدف تحقيق 
االنسجام بني طبيعة االعمال املناطة بهم وبني 

ما يمنح لهم من عناوين ودرجات وظيفية .
واجلت هيئة الرئاس�ة التصويت عىل كل من 
مرشوع قانون تنظيم الوكالة التجارية واملقدم 

من لجنة االقتصاد واالس�تثمار ومقرتح قانون 
التعدي�ل الثان�ي لقانون االندي�ة الرياضية رقم 
18 لس�نة 1986 واملق�دم م�ن لجنتي الش�باب 
والرياضة ومؤسسات املجتمع املدني ومرشوع 
قان�ون الهي�أة العراقي�ة لالعتم�اد واملقدم من 
لجنة األقتصاد واألس�تثمار فضال عن النظر يف 
الطع�ون املقدمة بش�ان صح�ة عضوية بعض 

السادة النواب.
وأرجا املجل�س القراءة االوىل ملرشوع قانون 
حق�وق الرتكم�ان واملق�دم م�ن لجن�ة حقوق 
االنس�ان بن�اء عىل طل�ب الحكوم�ة وموضوع 
ع�ام للمناقش�ة بخص�وص اع�ادة النازح�ني 
اىل مناطقه�م بن�اء عىل طل�ب لجن�ة املرحلني 
الوثائ�ق  الس�تكمال  واملغرتب�ني  واملهجري�ن 
املتعلق�ة باملوض�وع، فضال ع�ن تاجيل كل من 
موض�وع ع�ام للمناقش�ة بخصوص تش�كيل 
لجنة خاصة باملادة }125{ من الدستور واملقدم 
من النائب عماد يوخن�ا بناءا عىل طلبه وقراءة 
تقرير النش�اط الفصيل للجن�ة الزراعة واملياه 
وااله�وار. بعده�ا تقرر رف�ع الجلس�ة اىل يوم 

الخميس املقبل.

دعا مجيع الدول إىل معاقبة املتورطني باالجتار بالنساء

الربملان يمرر »نصف« مواد قانون انتخابات جملس املحافظات.. وينهي قراءة التعديل العرشين لـ »املالك«
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أف�ادت وكالة »س�انا« الس�ورية 
لألنباء ب�أن 60 مدنيا قتلوا يف غارات 
نفذها طريان التحالف الدويل بقيادة 
الوالي�ات املتح�دة يف ريف دي�ر الزور 
أن  إىل  الوكال�ة  وأش�ارت  الرشق�ي. 
غ�ارات التحال�ف الدويل اس�تهدفت 

مناطق الكش�مة والش�ويط والدوير 
والعش�ارة بريف املحافظة. وأشارت 
الوكال�ة نق�ا عن مص�ادر أهلية إىل 
أن غارات التحالف الدويل اس�تهدفت 
مناطق الكش�مة والش�ويط والدوير 
والعشارة بريف املحافظة. وأوضحت 
املصادر أن الغارات أدت إىل سقوط 60 
قتي�ا وعرشات الجرح�ى »جميعهم 

من املدنيني وغالبيته�م من األطفال 
والنس�اء إضافة إىل وقوع دمار كبري 
يف املن�ازل«. ويأتي ذلك بع�د أن لقي 
6 أش�خاص مرصعه�م، وأصيب 10 
آخرون بج�روح، جراء غ�ارة جوية 
ش�نتها طائرات التحال�ف الدويل عىل 
مستشفى عائشة يف مدينة البوكمال 
بريف دير الزور الرشقي، بحس�ب ما 

ذكرت وكالة »س�انا« األحد. وأفادت 
امليادي�ن  مص�ادر أهلي�ة يف مدين�ة 
الس�بت امل�ايض ب�أن م�ا ال يقل عن 
10 مدني�ني قتل�وا وأصي�ب آخ�رون 
بقصف ط�ريان التحال�ف الدويل ضد 
»داعش« الوحيش عىل مدينة امليادين 
ومحيطه�ا بريف دير الزور الرشقي، 

رشق سوريا.

غارات التحالف األمريكي تقتل 60 مدنيًا يف دير الزور
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»قي�ادات حم�اس تلقى كّل التس�هيات 
يس�تغرق  وال  الجزائ�ر،  إىل  دخوله�ا  ل�دى 
الحصول عىل التأشرية سوى ساعات فقط، 
عىل خ�اف دول عربّية أخ�رى تتجاوز فيها 
املّدة ش�هرين كاملني«، هكذا كش�ف سامي 
أب�و زه�ري الناطق باس�م حرك�ة املقاومة 

اإلسامية »حماس«.
ولم يذكر أبو زهري هوّية قادة »حماس« 
الذي�ن يحصل�ون ع�ىل تس�هيات الجزائر، 
ول�م يحّدد الدول العربّية الت�ي تتباطأ بمنح 
قادتها تأشريات الدخول إليها، إال أنه كشف 
أّن�ه تقّدم بطلب ش�خيّص للجزائ�ر من أجل 

اإلقامة فيها، بحسب موقع »املونتيور«.
وأب�و زهري يقي�م يف الجزائر من�ذ بداية 
2017، يف جولة سياس�ية يلتق�ي فيها عددا 
م�ن الق�ادة السياس�يني ونش�طاء األحزاب 
الجزائرية، وكان آخرها يوم 26 تموز املايض، 
حني التقى هناك مع جمعية العلماء املسلمني 
الجزائريني، وحزب العمال الجزائري، لبحث 

سبل دعم الشعب الفلسطيني.
أما أس�امة حم�دان، مس�ؤول العاقات 
العربّي�ة يف »حم�اس«،  فق�ال ع�ن الجزائر 
»زرناها مراراً يف ش�كل رسمّي، والتقينا مع 
مس�ؤوليها أكثر من مرّة، وحماس تجد كّل 
الدعم م�ن الجزائر رس�مّياً وش�عبّياً، حيث 
س�اهمت يف إنجاح قوافل كرس الحصار عىل 
غزّة«. وأضاف »نقدر عدم وجود عاقات بني 
الجزائر والكيان الصهيونّي، كما أّن لحماس 
عاق�ات طّيبة م�ع كّل األحزاب السياس�ّية 
الجزائرّي�ة با اس�تثناء، وعىل رأس�ها حزب 

جبهة التحرير الوطنّي الحاكم«.
ويبحث قادة »حم�اس« عن موطئ قدم 
لها يف الجزائر الستيعاب بعض قادتها الذين 
خرج�وا من قط�ر يف أوائل حزي�ران املايض، 

بحسب صحيفة »الرشق األوسط«.
للحرك�ة  مق�را  الجزائ�ر  تك�ون  فه�ل 
الفلسطينية، بعد أنباء عن تقديم »حماس« 
طلبا رس�مّياً لتوس�يع مكتبها التمثييّل، من 

دون الرّد عىل الطلب.
وبحس�ب مراقب�ني، ف�إن ع�دم رف�ض 
الس�لطات الجزائري�ة، طل�ب الحرك�ة يعد 
إيجابي للغاية، ودليل عىل املوافقة الجزائرية 
ع�ىل إقامة أعض�اء »حماس« داخ�ل الرتاب 

الجزائري، وتوسيع املكتب.

وأوضح�ت مص�ادر أن »حم�اس« تلقت 
بع�ض امل�ؤرشات اإليجابي�ة بالحصول عىل 
املوافقة الرسمية يف إقامة قياداتها وتوسيع 
املكت�ب اإلقليم�ي يف دول�ة الجزائ�ر بش�كل 
رسمي، ولكن اآلن يحتاج لبعض الخطوات، 
متوقع�ًة أن تعل�ن الحرك�ة ع�ىل املوافق�ة 

الجزائرية خال أسابيع قليلة مقبلة.
ول�»حم�اس« مكتب تمثي�يل يف الجزائر 
من�ذ أيل�ول 2016، حيث وافقت الس�لطات 
الجزائرية عىل افتتاح مكتب رسمي للحركة 
يف الجزائ�ر ي�رشف علي�ه القي�ادي محم�د 

عثمان.
كم�ا تداول�ت تقاري�ر صحفي�ة أّن وفداً 
قيادّياً من »حماس« برئاسة حمدان، سيزور 
الجزائر يف األّيام املقبلة للمشاركة يف أنشطة 
سياسّية ولقاء قيادات حزبّية، حيث تحظى 
زيارات قيادات »حماس« إىل الجزائر برعاية 

رسمّية، وتحاط بحماية أمنّية.
ولطامل�ا كان�ت الجزائ�ر م�ن أوىل الدول 

العربية التي تفتح ذراعيها واسعًة الستقبال 
وألوانه�م  أطيافه�م  ب�كل  الفلس�طينيني 
السياس�ية، منذ س�نوات طويلة، وهي تردد 
جمل�ة الزعي�م الجزائ�ري الراح�ل »هواري 
بومدي�ن«: »نح�ن م�ع فلس�طني ظامل�ة أو 

مظلومة«.
ويتوّزع قادة »حم�اس« اليوم بني قطاع 
غزّة والضّفة الغربّية ولبنان وماليزيا وقطر 
وتركي�ا، ورّبما ال يريدون حرص تواجدهم يف 
بل�د واحد، ويس�عون إىل االنتش�ار وتخفيف 
الضغط ع�ن أّي دولة، بتواجد ع�دد أقّل من 
قادته�ا فيه�ا، وال يري�دون تركي�ز ثقله�م 

السيايّس يف أّي بلد عربّي.
توّج�ه  ف�إن  »املونيت�ور«،  وبحس�ب 
»حماس« إىل التقارب مع الجزائر سبق أزمة 
الخليج األخرية، إلدراكها أهمّية دول ش�مال 
أفريقّيا، من عدة نواحي سياسية وإعامية، 
واس�رتاتيجّية الحركة تقيض بع�دم اعتماد 
دولة بدياً عن أخرى، بل تجنيد أكرب عدد من 

الدول الداعمة، لتصبح لها ساحات جغرافّية 
عّدة، من دون التقوقع يف دولة واحدة.

لك�ّن توّجه »حم�اس« إىل الجزائ�ر رّبما 
ج�اء بع�د مطالبة وزي�ر الدف�اع اإلرسائييّل 
أفيغدور ليربمان لس�فرية الوالي�ات املّتحدة 
األمريكّية يف األمم املتحدة نيكي هيليل خال 
اجتماعهم�ا بالقدس يف 9 حزي�ران املايض، 
بالضغ�ط عىل لبن�ان لطرد قي�ادات الحركة 

التي انتقلت من قطر إليه أخرياً.
من جانبه، اعترب أستاذ العلوم السياسّية 
ش�ؤون  يف  واملتخّص�ص  األّم�ة  جامع�ة  يف 
قب�ل  م�ن  الجزائ�ر  زار  وال�ذي  »حم�اس« 
حس�ام الدجني إّن »حم�اس أخطأت يف حّق 
الجزائ�ر ألّنه�ا ل�م تمنحها االهتم�ام الازم 
به�ا منذ فوزها يف االنتخاب�ات الترشيعّية يف 
ع�ام 2006، ع�ىل الرغ�م من أّنه�ا بلد يحّب 

فلسطني«.
وأض�اف »لكّن الحركة أج�رت تحّوالً بعد 
انتخاباته�ا الداخلّية األخ�رية يف أيار املايض، 

فرشعت بإع�ادة تقييم عاقاته�ا اإلقليمّية 
لزيادة أصدقائها«.

وتابع »عىل الرغم م�ن أّن الجزائر بعيدة 
جغرافّياً عن فلس�طني، إاّل أّن العوملة جعلت 
حماس قريبة من إي�ران وتركيا وقطر، عىل 

الرغم من ابتعادها عنها مكانّياً«.
بينما أشار عضو املجلس الثورّي لحركة 
»فتح« ورئيس اللجنة السياس�ّية يف املجلس 
الترشيعّي الفلس�طينّي عبدالله عبدالله، إىل 
أّن »قب�ول الجزائ�ر باس�تيعاب بعض قادة 
حم�اس ع�ىل أراضيها ينب�ع م�ن اعتبارات 
إنس�انّية، يف ظّل إم�كان خروجهم من قطر 
بعد أزمة الخليج، وليس له أبعاد سياسّية«.

وأض�اف »فتح ال تجد حساس�ية يف ذلك، 
فالجزائ�ر حلي�ف تاريخ�ّي له�ا وملنّظم�ة 
التحري�ر الفلس�طينّية، ول�ن تس�تبدل هذا 

التحالف مع حماس«.
ويف خضم األزم�ة الخليجية، طالب وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبري قطر بوقف 
دعم »حم�اس«، قائ�ا إن »الكيل قد طفح، 

وعليها وقف دعم حماس واإلخوان«.
رفضه�ا  ع�ن  ع�ربت  »حم�اس«  أن  إال 
تحريض�ا  واعتربت�ه  الجب�ري،  لترصيح�ات 
ع�ىل الحرك�ة، و»أم�ر غري�ب ع�ىل مواقف 
اململك�ة التي اتس�مت بدعم قضية الش�عب 

الفلسطيني وحقه يف النضال«.
وتزام�ن الحدي�ث ع�ن توس�يع مكت�ب 
»حماس« يف الجزائر مع ترصيحات للسفري 
السعودّي فيها س�امي الصالح قال فيها إن 
»الس�عودية تصّنف حماس حركة إرهابية، 
إذا كانت تسعى إىل إحداث مشاكل«، مضيفا 
أن »حق املقاومة مكفول للمنظمة، لكن ليس 
ع�رب الجل�وس يف فندق خمس نج�وم بقطر 
وإدارة املؤام�رات من هناك، بل املفروض أن 

يكون مع الشعب«، بحسب قوله.
وخلق�ت ترصيحات الس�فري الس�عودي 
ضج�ة واس�عة يف الجزائ�ر، وأص�در حزبان 
إس�اميان، هما حرك�ة »مجتمع الس�لم«، 
وحركة »البناء الوطني«، بيانني رفضا فيهما 

ما قاله السفري عن حركة »حماس«.
وقال »مجتمع الس�لم« إنه عىل الس�فري 
الس�عودي »احرتام شعور الشعب الجزائري 
تجاه القضية املركزية«، يف إشارة إىل القضية 

الفلسطينية.
كما تناقل ناشطون جزائريون عىل نطاق 
واس�ع عرب ش�بكات التواص�ل االجتماعي، 

وسما تحت عنوان »طبعا مقاومة«، تضمن 
انتقادات لترصيحات السفري السعودي.

فيما رّد أبو زهري عىل السفري السعودي 
مل�ا  إرهابّي�ني،  كان�وا  »ل�و  إّنه�م  بالق�ول 

استقبلتهم الجزائر بهذه الحفاوة«.
وق�ال »عبدالرّزاق املق�ري« رئيس حركة 
الجزائرّي�ة »حم�س« يف  املجتم�ع والس�لم 
ترصيحات س�ابقة، إّن اس�تقبال حماس يف 

الجزائر هو بناء عىل موافقة رسمّية.
من جانبه، قال أحمد يوس�ف املستش�ار 
الس�يايّس الس�ابق إلس�ماعيل هنّية رئيس 
إّن  »حم�اس«،  لحرك�ة  الس�يايّس  املكت�ب 
»الجزائ�ر قد تواجه ضغوط�اً عربّية وغربّية 
إن احتضن�ت حماس عىل أراضيها، بس�بب 
الحرك�ة  ض�ّد  األمريكّي�ة  التوصيف�ات 

باإلرهاب«.
وأضاف »كما أّن اإلس�امّيني الجزائرّيني 
ال يمتلكون القوّة السياسّية الكافية ليكونوا 
عنرصاً ضاغطاً عىل الدولة هناك الس�تيعاب 

حماس«.
وتابع يوسف: »لست متأّكداً من استطاعة 
الجزائر إيواء ق�ادة حماس فيها، عىل الرغم 
من التعاط�ف الكبري م�ن الجزائرّيني تجاه 
حماس والقضّية الفلسطينّية، وأدركت ذلك 
خال إقامتي فيها بني عامي 2004 و2006، 
م�ع أّن غ�زّة باتت تش�ّكل م�أوى مناس�باً 
الس�تيعاب قيادات حماس يف الخارج، وعدم 

تشّتتهم يف العواصم العربّية«.
األمر نفسه توّقعه الخبري األمنّي التونيّس 
ع�يل الزرمديني، ح�ني ق�ال إّن »الجزائر لن 
تس�مح لقادة حم�اس بالتح�رّك يف داخلها، 
يف ح�ال س�محت لهم باإلقام�ة فيها«، دون 

توضيح السبب.
لكن�ه أوض�ح أّن »الجزائر ليس�ت قطر، 
الت�ي س�محت له�م بالتنّقل والتح�رّك فيها 

بأريحّية«.
وعاقات الجزائر و»حماس« قديمة، فقد 
زاره�ا قادة الحرك�ة س�ابقاً أبرزهم رئيس 
مكتبها الس�يايّس الس�ابق »خالد مش�عل« 
يف آذار 2007، ووزي�ر الداخلي�ة الس�ابق يف 

الحكومة »فتحي حماد« يف حزيران 2009.
كما زارها قادة »حماس« وزير الخارجية 
الزه�ار«،  »محم�ود  الس�ابق  الفلس�طيني 
والناطق الس�ابق باس�م الحكوم�ة »طاهر 
النونو«، وعضو املجل�س الترشيعي »صاح 

الربدويل« يف أيار 2011. 

يف حماولة للتخفيف من األزمة اخلليجية

»حــمـاس« تــغــادر قـطــر إلــى الـجـزائــر

صفقة صواريخ روسية ختلق أزمة بني واشنطن وأنقرة 
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قالت الصومالية إن الجيش وقوات 
أجنبية حليفة قتلوا قائدا كبريا يف حركة 
الش�باب االرهابية مشريا إىل أنه ضالع 
يف سلسلة تفجريات نفذها تكفرييون. 
وقالت وزارة اإلعام إن مداهمة للجيش 
قرب بلدة توروتورو بجنوب الباد يوم 
األحد أس�فرت عن مقت�ل رجل عرفته 
باسم عيل محمد حس�ني أو عيل جبل. 
ولم تكشف الوزارة عن جنسية القوات 
األجنبية لكن جنودا أمريكيني شاركوا 

يف السابق يف مداهمات كهذه.
وقال�ت ال�وزارة »ه�ذا الف�رد كان 
طرفا يف ش�بكة تابعة لحركة الش�باب 
)االرهابي�ة( مس�ؤولة ع�ن تخطي�ط 
واغتي�االت  تفج�ريات  ع�دة  وتنفي�ذ 
أس�فرت عن مقتل الكث�ري من املدنيني 

األبرياء يف مقديشو«.
واملداهم�ة ه�ي الثاني�ة الت�ي تتم 
بمعاون�ة ق�وات أجنبي�ة يف الش�هرين 
األخريي�ن وقت�ل فيها أعض�اء كبار يف 
الش�باب. والق�ى جن�دي بق�وة س�يل 

حتف�ه  األمريكي�ة  للبحري�ة  التابع�ة 
وأصي�ب جندي�ان آخ�ران يف مايو أيار 
خال غ�ارة عىل مجمع تابع للش�باب 
وهو عىل م�ا يب�دو أول أمريكي يلقى 
حتفه خال قت�ال بالبلد األفريقي منذ 

حادث »باك هوك« عام 1993.
وقال الصوم�ال إن مقتل عيل جبل 
»س�يقلل ق�درة الش�باب ع�ىل القيام 

ش�عب  ض�د  خرق�اء  عن�ف  بأعم�ال 
أفريقي�ا  الصوم�ال وجريان�ه ب�رشق 

واملجتمع الدويل«.
ونفذت الحرك�ة االرهابية املرتبطة 
بالقاع�دة هجم�ات ارهابي�ة متكررة 
لإلطاح�ة  محاول�ة  يف  مقديش�و  يف 
بالحكوم�ة الصومالي�ة املدعوم�ة من 

الغرب .

اجليـش الصومالـي يطيـح بـ »قيـادي كبيـر«
 يف »حركة الشباب« اإلرهابية

منظامت »اهليكل« الصهيونية حتشد املستوطنني
 القتحام املسجد األقصى 
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انتق�دت وزارة الدف�اع األمريكية )البنتاغ�ون( خطط تركيا 
ل�رشاء منظوم�ة دفاع ج�وي روس�ية عوضا عن االس�تثمار يف 

تكنولوجيا حلف األطليس.
وأعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن انقرة وموسكو 
عىل وش�ك توقيع اتفاق لبيع تركيا منظومة صواريخ أرض جو 

من طراز »اس-400« الروسية.
وعرب الناطق باس�م وزارة الدفاع األمريكية جيف ديفيس عن 
قلق البنتاغون حيال رشاء تركيا التكنولوجيا الروس�ية بس�بب 
إمكاني�ة ع�دم توافقه�ا مع املع�دات الت�ي يس�تخدمها الحلف 
األطليس. وقال »بش�كل عام، إنه أمر جيد للحلفاء رشاء معدات 

قابلة للتشغيل«.
وتاب�ع »م�ع أي حليف، م�ع أي رشيك نعمل مع�ه نريد منه 

رشاء أمور واالستثمار يف أشياء ستستثمر أكثر يف تحالفنا«.
وذك�رت تقارير يف االع�ام الرتكي أخ�ريا أن البلدين يضعان 

التفاصيل األخرية لصفقة الرشاء.
وإذا ت�م االتفاق، فس�يكون خطوة بارزة بع�د املصالحة بني 
البلدي�ن اثر أزمة دبلوماس�ية نجمت عن اس�قاط أنقرة مقاتلة 

روسية فوق الحدود السورية يف نوفمرب/ترشين الثاني 2015.
ويبلغ مدى منظومة اس-400 الروسية نحو 400 كلم )250 

ميا( وهي مصممة إلسقاط الطائرات املعادية.

كم�ا جاء االع�ان ع�ن الصفقة يف ظ�ل خافات ب�ني أنقرة 
وواش�نطن عىل خلفية الدعم األمريكي لوحدات حماية الش�عب 
الكردي�ة يف س�وريا الت�ي تصفه�ا تركي�ا بأنها تنظي�م ارهابي 
يش�كل خطرا عىل أمنها القومي وتعتربها امتدادا لحزب العمال 
الكردس�تاني ال�ذي يقود منذ عق�ود تمردا عىل نظ�ام الحكم يف 

تركيا.
ويعتق�د أن أنق�رة ت�رسع خطواتها نحو روس�يا يف رس�الة 
غض�ب موجهة للحلي�ف األمريكي ولحلفائه�ا األوروبيني داخل 
الناتو، حيث أن العاق�ات الرتكية األوروبية تمر بفرتة توتر غري 
مس�بوق عىل خلفية انتقادات غربية النته�اكات النظام الرتكي 
لحقوق االنسان وعىل ضوء حملة قمع غري مسبوقة للمعارضة 

وللحرية التعبري.
وكانت الواليات املتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية 
ق�د زودت األخرية بش�حنات أس�لحة يف مواجهة تنظي�م الدولة 
االس�امية بالرقة السورية كما تقدم واشنطن دعما عىل األرض 
للمقاتلني األكراد والعرب من خال مستشارين باتوا عىل خطوط 

املواجهة األمامية مع تنظيم الدولة االسامية.
وشككت تركيا يف قدرة الواليات املتحدة عىل استعادة األسلحة 

التي زودت بها األكراد يف الفرتات القليلة املاضية.
ول�م تفلح التطمين�ات األمريكية يف تهدئ�ة املخاوف الرتكية، 
حيث هددت تركيا بالتحرك ضد أكراد دون اذن من أي قوة دولية 

يف حال تبني لها وجود خطر يهدد أمنها.
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دعت منظم�ات »الهيكل« اإلرسائيلية املتطرفة 
إىل املش�اركة الواس�عة يف اقتحام املسجد األقىص، 
لي�ل الثاثاء، بمناس�بة ما يس�مى بذكرى »خراب 
الهي�كل« املزع�وم. وأعلن�ت ع�ن تنظيم مس�رية 
حاش�دة تنطلق من أح�د أبواب البل�دة القديمة يف 
القدس )الب�اب الجديد(، عىل أن تتج�ه إىل بوابات 
القدس القديمة. ونظم املئات من املس�توطنني، يف 

ساعة متأخرة من االثنني، مسرية يف شوارع القدس 
الرشقية يف ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل«.

وانطلقت املس�رية من ش�وارع القدس الغربية 
باتج�اه الرشقي�ة م�رورا يف منطقة ب�اب العمود 
والس�اهرة وباب األس�باط باتجاه ب�اب املغاربة 
وصوال إىل حائط الرباق، إلقامة الطقوس والصلوات 

الخاصة تحت حماية أمنية مشددة.
ويف منطقة باب األس�باط، الش�ارع الذي شهد 
االعتصام�ات والصل�وات اليومي�ة خ�ال إغ�اق 

وحص�ار املس�جد األق�ىص، تعم�د املس�توطنون 
الجلوس عىل األرض هناك.

تجدر اإلشارة إىل أن رشطة االحتال اإلرسائيلية 
أغلق�ت ع�دة ش�وارع يف الق�دس، تس�هيا ع�ىل 
املس�توطنني الوص�ول إىل البلدة القديم�ة باتجاه 
باح�ة ال�رباق، يف الوق�ت ال�ذي عززت في�ه قوات 
الجي�ش انتش�ارها يف املدين�ة، خاص�ة وس�طها 
ويف البل�دة القديمة، وش�ددت م�ن إجراءاتها بحق 

املواطنني املقدسيني يف املدينة املقدسة.
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تجهيزات طيارين ومهندسني وفنيني
اىل :السادة

م/تجهيزات طيارين ومهندسني وفنيني 
تجهيز اجهزة ومكائن

يرس )وزارة الدفاع/ املديرية العامة للعقود واملبيعات( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )تجهيزات طيارين ومهندسيني 
وفنيني( مع مالحظة ماياتي:

1-عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات  من السياعة) 900 اىل السياعة 1500( 
عىل االيميل Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org  او املوبايل )07902783136(وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

2-متطلبات التاهيل املطلوبة : ) تجهيزات طيارين ومهندسني وفنيني( شهادة اثبات تسليم نهائي.
3-بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء  وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري ) كتاب رسمي ( معنون اىل وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد 

دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000 مائة الف دينار ( 
4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد /قرب جرس الجمهورية )املنطقة الدولية (( يف املوعد املحدد ) لغاية الساعة 1200 من يوم الثالثاء 
املصادف 2017/8/22( العطاءات املتاخرة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان االتي ) 

وزارة الدفاع /بغداد/قرب جرس الجمهورية )املنطقة الدولية (  يف الساعة 1300 من يوم الثالثاء املصادف 2017/8/22(
5-اعالن املناقصة للفرتة من يوم االربعاء املصادف 2017/8/2 ولغاية الساعة )1200( من يوم الثالثاء املصادف 2017/8/22

6-تبلغ الكلفة التخمينية  االجمالية )2.425.205.000 ( ملياران واربعمائة وخمسية وعرشون مليون ومائتان وخمسية الف دينار عراقي   بالنسبة اىل التعامل 
مع الرشكات املحلية او )2.051.780$( مليونان وواحد وخمسيون الف وسيبعمائة  وثمانون دوالر بالنسيبة اىل التعامل مع الرشكات االجنبية عىل ان يتم االخذ 

بنظر االعتبار ايصال املواد اىل مخازن الجهة املستفيدة يف بغداد.
7-املنشا : بريطانيا /امريكا /فرنسا /اليابان /كوريا /اوكرانيا /تركيا /سويرسا /ايطاليا /املانيا 

8-فرتة التجهيز : )90( يوم
9-تقدم التامينات النهائية عىل شيكل خطاب ضمان حسين تنفيذ للعقد بنسيبة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون 
خطياب الضميان ميرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مرف حكومي او ميرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي  بالنسيبة للرشكات العراقية والرشكات 

االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق ومرف معتمد لدى املرف العراقي للتجارة )TBI( بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
10-ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب للرشكات املحلية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل 

يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي .
11-تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق

12-يتم استيفاء  رسم الطابع بنسبة ) 0.003( ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم )71( لسنة 2012 ووفقا لالصول والرسم 
العديل البالغ )0.001( واحد باالف من قيمة العقد عىل ان اليزيد عن ) 10.000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11(لسنة 2015.

13-تقدم الرشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سينتني كحد ادنى وتلتزم الرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب 
كتاب من نقابة املحاسيبني واملدققني او جمعية املحاسيبني يؤيد سالمة املوقف القانوني للمحاسيب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكات الخر 

سنتني مالية
14- تقديم تاييد صادر من وزارة التخطيط يؤيد سالمة موقف الرشكة من القائمة السوداء والرشكات املتلكئة واملعلقة  انشطتها املستقبلية للرشكات العراقية 

والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق
15- تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء ومبلغه االجمايل باملداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة

16- يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
17- معايري التاهيل :

1-عدم االنحراف يف توقيتات  التجهيز:
2-رسعة التجهيز .

3-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
4-االسعار التنافسية

18- تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية.
19- يف حالة تحقق ديون  بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977.

20- العقد خاضع  لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 وتعديالته  وتعليماته
21- يتحمل من ترسو عليه املناقصة  اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.

22- اليجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق  املناقصة او اجراء اي تعديل عليها.
23- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق 

عليه اصوليا مع العطاء.
24- يف حالة الغاء املناقصة من قبل الجهة التعاقدية فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.

25- اليجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
26- يكون موعد انعقاد املؤتمر  لالجابة عىل استفسارات املشاركني  يف املناقصة الساعة 1300 من يوم االحد املصادف 2017/8/13

27- ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
28- يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي

29- صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل الدوام الرسمي )من الساعة 900 ولغاية الساعة 1300(
30- يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسية للمناقصة بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء

31-تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة )92(  وثيقة باللغة العربية مع ترجمتها باللغة االنكليزية  بموجب كتاب وزارة التخطيط 
العدد 27131 يف 2016/12/22 وامالء الوثائق املطلوبة  وختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء

32-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg

املديرية العامة للعقود واملبيعات

دائرة الكاتب العدل يف النارصية / العدد/ 
5655

م/اعالن مجهول محل االقامة
نرفق االنذار املرقم 22083 يف 2017/8/1 
والخاص باملنذر السيد ستار جبار حنون 
وكيليه املحامي عيل عبيد الكريم الزيدي 
واملطلوب تبليغه عدي حسن عيل الصادر 
من دائرتنا ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
بعيد تعذر تبليغيه باإلنيذار املرقم اعاله 
وبالطيرق القانونيية لذا تقيرر تبليغكم 
بواسيطة صحيفتني محليتني رسميتني 
للحضيور اىل هذه الدائرة خالل 15 يوما 

وبخالف ذلك ستعترب متبلغ رسميا .
الكاتب العدل االول يف النارصية

سالم طالب حريب الشامي

مديرية تنفيذ النر
العدد: 108/ت/2017

اعالن
تبيع مديرية تنفييذ النر حصة املدين 
احميد عبيد اليرزاق كاظيم 107 سيهم 
من العقيار املرقيم 17/761 تموز لقاء 
طليب الدائن نزار شييال حسين والبالغ 
10000000 عيرشة مالييني دينار فعىل 
الراغبني باليرشاء مراجعة هذه املديرية 
خيالل 30 يوما ابتيداءا من الييوم التايل 
للنيرش مسيتصحبني معهيم التأمينات 
املقيدرة  القيمية  مين   %10 القانونيية 
وشيهادة الجنسيية العراقية وان رسيم 

التحصيل والداللية عىل املشرتي.
طعيمية  حسين  العدل/محميد  املنفيذ 
العتابي

املواصفات
      ----------

 17/761 ورقمه/النير  1-موقعيه 
تميوز – 2- قيمته ونوعه/عقار يحتوي 
ثالثة دور سكنية بصورة غري رسمية – 
3- مسياحته /299ميرت – 4- حدوده/

يقيع عىل ثالثية شيوارع وواجهته تطل 
عيىل شيارع معرب بعيرض 15 مرت – 5- 
القيمية املقيدرة 250000000 مائتيان 
وخمسيون مليون دينار وقيمة االسيهم 
العائدة اىل احمد عبيد الرزاق 8946882 
تسعة وثمانون مليون واربعمائة واربعة 
وستون الف وثمانمائة واثنان وثمانون 

دينار عراقي.

مديرية تنفيذ الجبايش
العدد: 10/خ/2016

اعالن
اىل/املدين/ حميد عبد فرج/السياكن يف 
ناحية املنار سابقا مجهول محل االقامة 

حاليا
لقيد تحقيق مين خيالل اشيعار مختار 
ناحية املنيار منطقة بني حطيط املدعو 
كاظم اسماعيل من انك مرتحل اىل جهة 
مجهولية وليس لك مكان دائم او موطن 
لغيرض التبلييغ علييه قيررت مديريتنا 
تبليغك اعالنا بواسيطة الصحف املحلية 
فعليك الحضور اىل هذه املديرية خالل 15 
يوما لغرض مبارشة االجراءات التنفيذية 
10/خ/2016  املرقمية  االضبيارة  يف 
واملتضمن الزامك بتسليم االثاث الزوجية 
اىل الدائنة رغد سيالم محسين وبعكسه 
سيوف تقوم هيذه املديريية باإلجراءات 

الجربية وفق القانون
املنفذ العدل/ عماد بجاي عبود

فقدان
فقدت منيي الهوية الصيادرة من وزارة 
اليري – الهيئة العامة لصيانة مشياريع 
الري والبزل باسيم/ حسين هزل حديد 

فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها .

اعالن 
بناء عيىل الدعيوى املقامة من قبيل املدعي ) 
خالد خليفه حميزة ( يطلب تبديل لقبه من ) 
العجيييل ( اىل ) العامري ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هيذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكسيه سيوف تنظر هيذه املديرية يف 
الدعيوى وفق احكام امليادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
اىل الرشيك حسام محمد يوسف 

اقتىض حضورك اىل بلديه التاجي السيتخراج 
اجازه بناء للعقار11051سبع البور

الرشيك
محمدقاسم حسن

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد 1511 / 2015 

اىل / جريدة املستقبل العراقي
م / تنويه 

اشيارة اىل عددكيم املرقيم 1482 يف 19 / 7 / 
2017 نود اعالمكم انه قد ورد نقص يف االعالن 
اسيم املدين لم يذكر يف االعيالن املدير املفوض 
لرشكة مجموعة الريادة اسيعد هاشم حسني 
اضافية لوظيفتيه راجني التنويه عين الخطأ 

الحاصل يف عددكم القادم .
املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

اعالن دعوة دائنني 
انيي املصفي املحاميي عبد الحسيني مطرود 
لرشكة الطائل للتجارة العامة املحدودة ادعو 
كل من له حيق او دين عىل الرشكة مراجعتي 
عىل العنيوان التايل بغداد الكراد خارج  م 905 

ز 1 مبنى 8 
املصفي املحامي 
عبد الحسني مطرود

مجلس القضاء االعىل
الديين  صيالح  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 1679
التاريخ 9 / 7 / 2017 

م / نرش فقدان
قدميت املدعيوة قسيمة هيادي مهيدي طلبا 
اىل هيذه املحكمة تدعيي فيه فقيدان زوجها 
محمد حسن هوير شامي املخلبي والذي فقد 
يف محافظية صالح الدين قضياء بلد – ناحية 
الضلوعيية بتاريخ 18 / 7 / 2014 بعد ان تم 
اختطافه من قبل مجموعة ارهابية ولم يعرف 
اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من سكنة 
محافظة صيالح الدين – قضاء بلد – منطقة 
املخلبي فعىل من لديه معلومات  عنه االتصال 
بذويه ابو بهذه املحكمة او باي مركز رشطة
القايض
احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل
الديين  صيالح  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 1680
التاريخ 9 / 7 / 2017 

م / نرش فقدان
قدميت املدعيوة قسيمة هيادي مهيدي طلبا 
اىل هيذه املحكمة تدعيي فيه فقيدان زوجها 
محمد حسن هوير شامي املخلبي والذي فقد 
يف محافظية صالح الدين قضياء بلد – ناحية 
الضلوعيية بتاريخ 18 / 7 / 2014 بعد ان تم 
اختطافه من قبل مجموعة ارهابية ولم يعرف 
اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من سكنة 
محافظة صيالح الدين – قضاء بلد – منطقة 
املخلبي فعىل من لديه معلومات  عنه االتصال 
بذويه ابو بهذه املحكمة او باي مركز رشطة
القايض
احمد حميد حسان

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

العدد:1846
التاريخ :2017/7/26 اعالن مناقصة دولية رقم )7( لسنة 2017

محكمة بداءة الزبري
العدد:1442/ب/2016

اعالن
اىل املدعيى عليه)عبيد الليه حسين عيل( 
محلة  - لزبري ا - يسيكن / سب كا - شغله

الكوت.
اقيام املدعي)اثري فرج طيارش( الدعوى 
هيذه  اميام  املرقمية1442/ب/2016 
املحكمية وبعيد اجيراء املرافعيه بحقيك 
غيابيا وعلنا قررت هيذه املحكمة الحكم 
وبموجب قرارها املرقم 1442/ب/2016 
يف 2016/12/28 بتملييك املدعيي اعاله 
الكيوت  املرقيم 1842/ب/320  العقيار 
بقيمتيه املذكورة يف ورقية التعهد البالغة 
خمسية مالييني دينيار املدفوعيه نقيدا 
واشيعار مالحضيية التسيجيل العقاري 
يف الزبيري بتأشيري ذليك يف سيجالتها بعد 
اكتسياب القيرار الدرجية القطعية وعند 
اجيراء تبليغك فقيد وردت الينيا التباليغ 
مرشوحيا عليها من قبيل القائم بالتبليغ 
يف مركيز رشطية الزبري بانيك مرتحل اىل 
جهية مجهولة واملؤييد من قبيل مختار 
محلة الكوت يف الزبري لذا وملجهولية محل 
اقامتيك قيررت املحكمة تبليغيك بالقرار 
عن طريق النيرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتيني وفيق القانيون ويف حالية عدم 
اعرتاضيك عىل القرار املذكور اعاله خالل 
امليده القانونية فانه سيكتسيب الدرجة 

القطعية.
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

اعالن
اىل الرشييك /سيعد حسيون رييكان 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقي /فرع النجف /خلف مديرية 
مياء النجيف وذليك لتثبييت اقيرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد احمد 
حسيني عبد الرضا بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة 57407/3 
حي النداء مناصفة مساحة 200 مرت 
لغرض تسليفه قرض االسكان خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسيه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض

اعالن 
بنياء عيىل الدعيوى املقامة مين قبل 
املدعي ) احمد سيلمان جابر ( يطلب 
تبدييل لقبيه مين ) العجيييل ( اىل ) 
العامري ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل ميدة اقصاها 15 
ييوم وبعكسيه سيوف تنظير هيذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل 
البيرة  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد:625/ب/2017
التاريخ:2017/8/1

اعالن
صبياح  )طيارق  الثاليث  الشيخص  اىل 

دنيف(...
اقام املدعي)مدير عام مرف الرافدين/

املرقمية  الدعيوى  لوظيفتيه(  اضافيه 
)625/ب/2017( ليدى هيذه املحكمية 
يطالبك فيها )بدفيع مبلغ القرض البالغ 
وثمانيية  وسيبعمائة  ملييون  ثالثيون 
واربعون اليف وثالثمائة وثالثيون دينار 
( بالتكافل والتضامين مع املدعى عليهم 
عييل  جبارة/محسين  لعيبيي  )كاظيم 
صالح/صبياح دنيف رشهيان( وقد عني 
يوم 2017/8/14 موعدا القامة املرافعة 
وملجهوليية محيل اقامتيك حسيب رشح 
القائيم بالتبلييغ يف مركز رشطية العرب 
عميار عبد املنعم وتاييد املجلس البلدي يف 
منطقة الزبري انتقاليك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
ويف حالة عدم حضيورك اىل املرافعة فأنه 
سيوف يتم اجراء املرافعية بحقك غيابيا 

وفق القانون.

لعيدم حصول راغيب والحاقا باعالننا 125 يف 2017/4/12 تعلين لجنة البيع وااليجار يف 
مديرية بلديات ميسان عن تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرقمة طيا والبالغ 
عددها )1( ملك استنادا   لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل 
من يرغب االشيرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسيان – سيكرتري اللجنة 
وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال 
تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وسيتجري املزايدة خالل الدوام 
الرسيمي مين اليوم االخري من مدة االعيالن ويكون مكان اجراءها يف مقير مديرية بلدية 
السيالم ويتحمل من ترسيوا عليه املزاييدة اجور النرش واجور اللجنية واية اجور قانونية 

اخرى.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 278 

التاريخ: 2017/7/23

رقمه نوع العقار
القيمة التقديرية سنويامدة االيجاروموقعه

كراج غسل 
1750000 مليون وسبعمائة وخمسون سنة واحدة2/17وتشحيم

الف دينار 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بحث وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
، مع وفد رشكة هانوا الكورية للهندس�ة 
واإلنش�اءات م�روع إس�كان موظفي 
ال�وزارة بحض�ور لجن�ة تقي�م وتأهي�ل 
رشكات املجمع�ات الس�كنية يف ال�وزارة 
برئاس�ة مدير ع�ام التخطي�ط واملتابعة 
وف�اء جورج ومدي�ر عام الدائ�رة الفنية 
عيل صاح�ب«. ويفيِ بداية االجتماع قدمت 
الركة هان�وا املنفذة ملروع بس�ماية 
السكني عرضاً توضيحيا ملروع اسكان 
موظف�ي وزارة النقل ع�ر قطعة االرض 
التي خصصتها ال�وزارة لذلك املروع يف 
منطقة الوزيرية وس�ط العاصمة بغداد. 
وقال الحمامي ان »رشكة هانوا الكورية 
قدم�ت طروح�ات جيدة للم�روع عر 
منظومة متكاملة من الخدمات االساسية 
التي س�يتم اعتمادها يف آلية بناءها وفق 
مواصفات حديثة ومتطورة«. واضاف ان 
»املروع الجديد س�يتم بموجبه انش�اء 
2040 وحدة س�كنية عر مساحات بناء 
متباينة من 100م و120م و140م حيث 
س�تكون االولوي�ة فيه اس�كان موظفي 
الوزارة والتش�كيالت العامل�ة يف بغداد«. 
الحمامي ناقش م�ع رشكة هانوا جميع 
املتعلق�ات باملروع الجديد س�يما املايل 
منه�ا والية تس�ديد االقس�اط م�ن قبل 
املوظفني م�ن خالل الوص�ول اىل مرحلة 
والح�وارات  التفاهم�ات  م�ن  ناضج�ة 
املشرتكة مع الركة املنفذة عر لقاءات 
مس�تمرة س�تعقد الحقاً بغي�ة الوصول 
اىل صيغ�ة م�ن الراك�ة يف تنفي�ذ ه�ذا 

لطموح�ات  وامله�م  الحي�وي  امل�روع 
املوظف�ني وآمنياتهم يف الس�كن«.معترا 
ان »نج�اح العم�ل بامل�روع الجديد من 
شانه ان يتم تعميم هذه التجربة يف بقية 
املحافظات إلس�كان موظفي تش�كيالت 
االجتم�اع  نهاي�ة  ويفيِ  هن�اك«.  ال�وزارة 
قدم�ت رشك�ة هان�وا الكوري�ة الش�كر 

واالمتن�ان لوزي�ر النقل ل�دوره يف توفري 
وسائل نقل حافالت املس�افرين والوفود 
للعمل يف مجمع بسماية السكني لخدمة 
العوائل اثن�اء حركة تنقله�ا« .من جهة 
أخرى، أعلن قسم ادراة الجودة والتطوير 
املؤس�ي يف وزارة النق�ل ع�ن »تطبي�ق 
نظام ادارة الجودة الجديد وفق املواصفة 

أصداره�ا  م�ن  ب�دال   9001:2015  ISO
الس�ابق ISO 9001:2008 ».وقال مدير 
القس�م ناظم محمد عبد الرض�ا يف بيان 
العالم الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
أن�ه »تم انج�از النظ�ام وف�ق املواصفة 
القياسية الدولية الجديدة وسيتم تطبيقه 
والعم�ل ب�ه ».وأض�اف عب�د الرض�ا ان 

»التطبيق الفعال لنظام ادارة الجود يوفر 
عدة مزايا اهمه�ا االعرتاف الدويل بجودة 
العمليات التي تقوم بها املؤسس�ة وخلق 
عملي�ات اكثر كف�اءة وفعالي�ة من أجل 
تحقيق وتعزيز رض�ا املواطن العراقي«.

وبني ان »النظام يس�هم يف تجنب حاالت 
ع�دم املطابقة من خالل االفعال الوقائية 

مش�رياً اىل ان�ه »يوف�ر زي�ادة يف االنتاج 
وتقليل ه�در املواد االولي�ة وكذلك تقليل 
املعيب�ات يف االنتاج«.م�ن جانبها اقامت 
دائ�رة التخطيط واملتابع�ة بالتعاون مع 
مكت�ب املفتش العام يف الوزارة محارضة 
ح�ول قان�ون انضب�اط موظف�ي الدولة 
، ع�ى قاعة املختر الذك�ي بحضور عدد 
من موظفي الوزارة وتشكيالتها«. والقى 
املحارضة محمد البخاتي حيث تطرق من 

خاللها عى اهم القوانني واملواد االساسية 
يف قان�ون انضباط موظف�ي الدولة التي 
يج�ب ع�ى املوظف ان يك�ون عى اطالع 
به�ا اثناء تعامالته االداري�ة والوظيفة«. 
واش�ار البي�ان اىل ان »املح�ارضة تأت�ي 
ضم�ن سلس�لة من مح�ارضات وندوات 
دأبت وزارة النقل عى أقامتها باس�تمرار 
من اجل التعريف بالتريعات والقوانني 

التي تخص شؤون املوظفني .

احلاممي يبحث مع رشكة »هانوا« الكورية إنشاء مرشوع إلسكان موظفي وزارة النقل
الوزارة أعلنت تطبيق نظام إدارة اجلودة اجلديد
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الصناعات الفوالذية
تعلن استعدادها العادة 
اعامر اجلسور املترضرة

حمافظ بغداد يرتأس اجتامعًا مشرتكًا مع ثالث جلان خدمية

واسط تبحث مع رشكة نفط الوسط ورشكة صينية االيفاء بالتزاماهتا جتاه أبناء املحافظة

إرتفاع صادرات نفط العراق يف متوز بمعدل 3.230 مليون برميل يوميًا

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العام�ة للصناع�ات 
وزارة  رشكات  اح�دى  الفوالذي�ة 
الصناعة واملع�ادن عن »اس�تعدادها 
العادة اعمار الجسور املدمرة والواقعة 
يف املناطق املحررة من دنس عصابات 

داعش االرهابية« .
وقال مدير ع�ام الركة جالل عباس 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  حس�ني 
اىل  تس�عى  »رشكت�ه  ان  العراق�ي«، 
اعم�ار  اع�ادة  يف  وبق�وة  الدخ�ول 
الجس�ور املترضرة الواقعة يف املناطق 
املحررة يف محافظ�ات نينوى وصالح 
الدين واالنب�ار والتي يقدر عددها ب�) 
176( جرس وذلك من خالل املساهمة 
يف اع�ادة تصني�ع الرواف�د الحديدي�ة 
وان  الس�يما  املت�رضرة  للجس�ور 
الرك�ة مجهزة بخط حدي�ث ايطايل 
الحديدي�ة  الرواف�د  لتصني�ع  املنش�أ 
بعمق 2 مرت وبطول يتجاوز ال�) 24( 
مرت مش�ريا به�ذا الصدد اىل االس�هام 
الفاعل للرك�ة يف اعادة اعمار جرس 
املثن�ى الذي تم افتتاح�ه مؤخرا حيث 
الحديدي�ة  الرواف�د  بتصني�ع  قام�ت 
للجرس املذكور بالكامل فيما كان لها 
تجارب ناجح�ة اخرى يف اعادة اعمار 
جرس دي�اىل القدي�م والحديث وجرس 
س�امراء وجس�ور اخ�رى يف مناطق 
مختلف�ة م�ن العراق« .و اب�دى املدير 
العام »اس�تعداد الركة للمس�اهمة 
يف اع�ادة اعم�ار املناط�ق املحررة من 
خالل تصني�ع اعمدة توزي�ع الطاقة 
الكهربائي�ة بمختل�ف انواعها املدورة 
واملش�بكة 9 مرت و11 م�رت اضافة اىل 
تصني�ع اعمدة مش�بكة 12 مرت و14 
مرت فض�ال عن امكانية اع�ادة اعمار 
ال�ورش الصناعي�ة واملخ�ازن حي�ث 
تس�تطيع الركة تصنيع املس�قفات 
بمختل�ف انواعها والكرين�ات وابراج 
نقل الطاقة الكهربائية كما بأمكانها 
الدخ�ول يف مجال تصني�ع الكرفانات 

والبيوت الجاهزة .

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ت�رأس محافظ بغداد عط�وان العطواني 
»اجتماع�ا موس�عا مع مدير ع�ام دائرة 
صح�ة بغ�داد الك�رخ الدكتور جاس�ب 
لطيف الحجامي ورئيس�ة لجنة الصحة 
والبيئ�ة يف مجلس محافظة بغداد ناهدة 
التميمي باالضافة اىل عضو لجنة الصحة 
مكتب�ه  الش�يخ«.وذكر  ايم�ان  الس�ت 
االعالم�ي ان » العطواني اس�تهل حديثه 
بالثناء الع�ايل لصحة الكرخ ومجهودهم 
يف تقدي�م الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة 
برغ�م التحديات الت�ي تواجههم من قلة 
التخصيصات املالية واضافة اعباء كثرية 
تحملته�ا الدائ�رة فضال ع�ن ترفها يف 

خدمة ابنائنا من القوات االمنية والحشد 
الش�عبي والنازح�ني وتقدي�م الخدمات 
بافضل وجه يف جان�ب الكرخ ».واضاف 
انه »نوقش�ت محاور عدة منها مناقشة 
آليات العم�ل يف الجوانب االدارية واملالية 
توزي�ع  يف  التس�وية  واع�ادة  والفني�ة 
يف  العدال�ة  لتحقي�ق  العامل�ة  امل�الكات 
املؤسس�ات بغية تقدي�م عامة الخدمات 
بصورة عادلة.فيما اشار الحجامي اىل ان 
»دائرته تبذل اق�ى الجهود يف الجوانب 
االداري�ة والفنية والتخطيطية من توفري 
االدوي�ة واملس�تلزمات ومحاولة تعظيم 
ايراداتها لس�د النقص الحاصل يف بعض 
املؤسس�ات التابع�ة له�ا لوج�ود قلة يف 

التخصيصات املالية للدائرة.

   المستقبل العراقي/ الغانم

ت�دارس محاف�ظ واس�ط مال�ك خلف ال�وادي الس�بل 
الضامن�ة اليفاء رشكة الواح�ة الصينية املس�تثمرة يف 
حق�ل االحدب الصيني بالتزاماتها تجاه ابناء املحافظة 
وفقا لبنود العقد املرم بينها ووزارة النفط فيما تشغيل 
العمال�ة وتخصي�ص االس�تحقاقات املالي�ة للعامل�ني 

ومبالغ الحماية االجتماعية« .

وذكر مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي، ان 
» ال�وادي ترأس اجتماعا تداوليا عقد يف ديوان املحافظة 
م�ع معاون مدي�ر عام رشكة الواحة والوف�د املرافق له 
وبحضور النائب االول للمحاف�ظ املهندس عادل حمزة 
والنائب الثاني للمحافظ رش�يد البديري ومعاون مدير 

عام رشكة نفط الوسط اسماعيل علوان عبود«.
واض�اف » وتم مناقش�ة الي�ات العمل واه�م الخطوات 
التي يجب اتباعها يف حل بعض املخالفات التي ارتكبتها 

الرك�ة بحق العامل�ني من ابن�اء املحافظ�ة والزامها 
بتش�غيل ابن�اء املحافظ�ة ح�را يف املش�اريع الت�ي 

تديرها«.
واكد الدريعي بحسب املصدر ان »املجتمعني اتفقوا عى 
اتب�اع الصيغ القانوني�ة يف حل جميع االش�كاالت التي 
تالقيه�ا الركة مع الجهات املعني�ة او املواطنني ،حاثا 
اياها ع�ى رضورة التنس�يق املتب�ادل والتع�اون الجل 

انجاح العمل بافضل صورة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط عن »ارتفاع صادرات 
النف�ط الخ�ام للع�راق يف ش�هر تم�وز 
ال�وزارة  املتحدث باس�م  املايض«.وق�ال 
عاص�م جه�اد يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »وزارة النفط تعلن معدل 
الص�ادرات واالي�رادات املتحققة لش�هر 
تموز املايض، بحس�ب االحصائية االولية 
الص�ادرة ع�ن رشك�ة تس�ويق النف�ط 
»كمي�ة  ان  )س�ومو(«.وبني  العراقي�ة 
الص�ادرات من النفط الخ�ام بلغت أكثر 
و814  ألف�اً  و144  ملي�ون   100 م�ن 
برمي�اًل، باي�رادات بلغت أكث�ر من أربعة 
دوالر«.وأش�ار  ملي�ون  و386  ملي�ارات 

جه�اد اىل ان »املعدل اليوم�ي للصادرات 
بل�غ 3 مالي�ني و230 الف برمي�ل« الفتا 
اىل ان »معدل س�عر الرمي�ل الواحد بلغ 
أن »جمي�ع  )43.798( دوالر«.وأوض�ح 
الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر 
تموز املايض هي من الحقول النفطية يف 
وس�ط وجنوب العراق، يف حني لم تسجل 
االحصائي�ة تصدي�ر كميات م�ن النفط 
الخام لحقول كرك�وك عر منفذ جيهان 
الرتك�ي«.وكان العراق قد صدر يف ش�هر 
حزيران امل�ايض، بحس�ب وزارة النفط، 
98 مليون�اً و200 ال�ف برمي�ل بمع�دل 
يومي بل�غ 3 ماليني و273 ال�ف برميل، 
محققة إيرادات تجاوزت أربعة مليارات 

و144 مليون دوالر.

الكهرباء تعلن إنجازًا »غري مسبوق« 
وتكشف ساعات التجهيز لبغداد

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء انها حققت إنجازاً غري مسبوق يف االنتاج«.
وذكر بيان إلعالم الوزارة تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه ، ان »منتسبي 
وزارة الكهرب�اء تمكنوا من الوصول بإنتاجية املنظوم�ة الكهرباء الوطنية إىل 
15700 مي�كاواط، مما انعك�س ايجابياً بزيادة س�اعات التجهيز يف العاصمة 
بغ�داد واملحافظ�ات رغم ارتف�اع درج�ات الح�رارة وتجاوزها ال�� 50 درجة 

مئوية«.
وأض�اف البي�ان »وصل تجهي�ز مناط�ق جانب الرصاف�ة يف العاصم�ة بغداد 
ومناط�ق رشق القناة ومدينة الصدر إىل أكثر من 20 س�اعة، وجانب الكرخ إىل 

أكثر من 16 ساعة«.
وأكد البيان ان »مالكات وزارة الكهرباء تواصل العمل ليل ونهار من أجل تعزيز 

هذا املنجز وتحقيق األفضل خالل األيام املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه من معايل وزير النفط املهندس 
جبارعيل حسني اللعيبي قررت رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة تخفيض 
 )125S( سعر منتوج اإلس�فلت نوع
وكذلك ن�وع 50/40 لجميع الجهات 
املس�تفيدة الت�ي ترغ�ب بتجهيزه�ا 
أي�ةيِ رشوط ع�ى  باملنت�وج وب�دون 
أن يك�ون تجهي�ز امل�ادة من مصفى 
القيارة .رصح بذلك مدير عام رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة املهندس 
عيل عبد الكريم املوس�وي مضيفاً إن 
سعر منتوجي اإلسفلت تم تخفيضه 

اىل )100( أل�ف دين�ار للط�ن الواحد 
لكاف�ة الجه�ات املس�تفيدة حرص�اً 
منه�ا ع�ى تقدي�م التس�هيالت لهم 
.املوس�وي بني إن الهي�أة التجهيزية 
التابع�ة لركة التوزي�ع قد وضعت 
آلي�ة مح�ددة لضواب�ط وتعليم�ات 
تجهيز هذه املادة للجهات التي ترغب 
بتزويده�ا باملنت�ج وذلك ع�ر تزويد 
رشكة التوزيع بكتاب رسمي معنون 
إليها من الجهة الطالبة يتضمن بيان 
الكمي�ات املطلوب تخصيصها،لتقوم 
الجهة التجهيزية يف الركة باملبارشة 
بإج�راءات وتس�هيالت التجهيز وفق 
إن  .يذك�ر  به�ا  املعم�ول  الضواب�ط 

رشكة توزيع املنتجات النفطية سبق 
وإن قامت بتخفيض السعر الرسمي 
مل�ادة اإلس�فلت ن�وع )50/40( من 
250 أل�ف دينار للطن الواحد اىل 200 
أل�ف دينار للطن الواحد ، أما الس�عر 
التجاري لنفس امل�ادة فتم تخفيضه 
م�ن 400 ألف دينار للط�ن الواحد اىل 
250 ألف دين�ار ، عالوًة عى إن األيام 
املاضية ش�هدت قيام رشكة التوزيع 
بتخفيض سعر منتوج اإلسفلت نوع 
125s اىل )150( الف دينار/ طن بدالً 
م�ن )200( أل�ف دين�ار للط�ن فيما 
أصبح سعره اآلن )100( ألف دينار/

طن .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرافدين عن »رصف رواتب موظفي بعض الدوائر وزارة الصناعة 
واملعادن«.

وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »امل�رف أطل�ق رواتب بعض دوائ�ر وزارة الصناعة واملع�ادن بعد وصول 

الصكوك الخاصة بدوائرهم اىل املرف«.
واوض�ح ان الدوائر هي »مصنع ابن س�ينا، ومصنع النه�روان، ومصنع البدر، 
ومصنع الرماح، ومعمل أدوية س�امراء< مش�ريا اىل ان >الرف تم عن طريق 

أحدى أدوات الدفع األلكرتوني.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الركة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن »استمرارها بمناقلة 
الحنط�ة املحلية من واس�ط وكرك�وك لتجهي�ز املطاحن االهلي�ة والحكومية 

بالحصص املقررة من اجل دعم البطاقة التموينية«.
اكد ذلك مدير عام الركة هيثم جميل الخشايل واضاف يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »عملية مناقلة الحنطة املحلية من محافظتي واسط وكركوك اىل 
ف�روع ومواقع الركة االخرى تجري بانس�يابية عالي�ة وبارشاف لجان فنية 
مش�رتكة من تجارة الحبوب وتصنيع الحب�وب وبرفقة الجهات الرقابية حيث 
ت�م مناقلة كمية )98492( ط�ن من مركزي النعمانية االول والثاني وس�ايلو 
الصوي�رة يف واس�ط اىل محاور البرة والس�ماوة وكربالءوالرصافة وبعقوبة 
والتاج�ي وخان بني س�عد وال�دورة« .وب�ني ان »فرع الرك�ة يف كركوك قام 
بمناقل�ة كمية )20492( طن اىل س�ايلو الدورة والتاج�ي باالضافة اىل تجهيز 
املطاح�ن يف املحافظة بكمية )9735( طن لحصة ش�هر ايار وتجهيز مطاحن 

السليمانية بكمية )6406( طن ولحصة اشهر ايار ايضا.

الرافدين يعلن رصف رواتب موظفي 
بعض دوائر وزارة الصناعة

التجارة: استمرار عملية مناقلة احلنطة
لتجهيز املطاحن االهلية واحلكومية

الوكيل االداري للنقل: الوزارة
عىل أهبة االستعداد لتفويج احلجاج

   بغداد / المستقبل العراقي

قال الوكيل االداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب اثناء جولته امليدانية 
يف املنش�أة العامة للطريان املدني والخطوط الجوي�ة العراقية، ان الوزارة عى 

اهبة االستعداد لتفويج الحجاج العراقيني الداء مناسك الحج هذا العام. 
وأكد عبد أيوب ان وزير النقل السيد  كاظم فنجان الحمامي يتابع مجريات 
تلك االس�تعدادات التي ترف عليها الوزارة اول ب�اول من خالل توفري جميع 

املستلزمات االساسية للحجاج العراقيني واذابة املعوقات امامهم.
واض�اف ان صال�ة كربالء يف مطار بغداد الدويل س�يتم م�ن خاللها تفويج 
الحجي�ج وابت�داء من 2/8/2017 التي س�تكون الرحل�ة االوىل باتجاه الديار 

املقدسة.
وق�ام الوكيل بجولة تفقدية اطلع من خاللها ع�ى واقع العمل ومجرياته 
يف الط�ريان املدني والخط�وط الجوية العراقية حاثا املعنني ببذل ما بوس�عهم 
م�ن جهود واعمال لالرتقاء بطبيعة العمل.ه�ذا ورافق الوكيل يف الجولة مدير 
عام الخطوط الجوية العراقية املهندس سامر كبة ومعاون مدير عام الطريان 

املدني عبد العظيم الساعدي ومدير عام تنفيذ مشاريع النقل اسامة الصدر.

ضمن إجتامع غرفة عمليات وزارة النفط.. رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر ختفيض سعراإلسفلت نوع )125S( ونوع 50/40 جلميع اجلهات املستفيدة
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 إعادة إعالن املناقصة رقم 2/استثامر/2017
اخلاصة بمديرية توزيع كهرباء شامل البرصة

تعلن املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إحدى تشكيالت وزارة الكهرباء املناقصة أعاله لالستثمار 
يف مج�ال إدارة خدمات التوزيع والجباية وتأهيل الش�بكة الكهربائية ملناطق محافظة ش�مال البرصة 
كاف�ة وبرس�م خدمة ال يزي�د عىل 12.9 من مبل�غ الجباية املتحققة وبفرتة اس�تثمار ملدة 5 س�نوات. 
وبموجب قانون االس�تثمار رقم )13( لعام 2006 – املادة )33-ب( وحس�ب قرار لجنة شؤون الطاقة 
يف رئاس�ة الوزراء املرق�م 6 يف 2015/10/26 وكتاب الهيئة الوطنية لالس�تثمار ذي العدد ق/1386 يف 

.2016/8/14
 فع�ىل الراغب�ن من أصحاب ال�ركات املختصة يف مج�ال االس�تثمار والحائزين ع�ىل هوية تصنيف 
املقاول�ن مراجعة الدائرة التجارية يف مقر املديرية العامة يف محافظة البرصة ش�ارع  14 تموز مقابل 
مستش�فى ابن غزوان يف البرصة، للحصول عىل وثائق املناقصة )RFP( واملعلومات الخاصة باملناقصة 
 )RFI( بالنس�بة للركات التي لم تق�دم معلومات )RFI( �وال�روط املع�دة لذلك وطلب معلومات ال
سابقاً وعىل ان يقدم عرض ال� )RFI( اىل املديرية بعد ملئه وبظرف مغلق يحتوي عىل جميع املعلومات 
املطلوب�ة باإلضافة اىل تقدي�م العطاءات يف ظرفن مغلقن مختومن احدهم�ا عرض فني يحتوي عىل 
املعلومات الفنية واملستمس�كات املطلوبة  يف رشوط املناقصة واآلخر عرض تجاري يحتوي عىل مقدار 
رسم الخدمة ورسم التأهيل للشبكة الكهربائية بنسبة مئوية من مبلغ الجباية املتحققة ويكتب عليها 
رق�م املناقص�ة وتاري�خ الغلق  وتوضع يف صن�دوق العطاءات يف مق�ر املديرية العامة وبعكس�ه ال يتم 
استالم العطاء ، علماً إن آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهراً ليوم  االثنن املصادف 
2017/8/21 وعندما يكون يوم الغلق عطلة رس�مية يكون تاريخ الغلق يف اليوم الذي يليه عىل أن يتم 
الفتح يف الساعة العارشة صباحاً من اليوم التايل لغلق املناقصة وبحضور ممثيل أصحاب العطاءات مع 
لجنة الفتح ، علماً انه سيعقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركن يوم االثنن املصادف 
2017/8/14 الس�اعة الواحدة ظهراً وس�يهمل أي عطاء غري مس�تويف لل�روط القانونية أو يرد بعد 

موعد الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات... مع التقدير.
E-mail: sedist@moelc.gov.iq   –  Web: www.sedist.moelc.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 1897
التاريخ 31 / 7 / 2017 

م / نر فقدان
قدمت املدعوة حدهن حس�ن ن�واف طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة تدعي فيه فقدان زوجها رائد 
جمعه رش�يد ثاي�ر الرفيعي  وال�ذي فقد يف 
محافظة صالح الدين قضاء بلد – الش�ميس 
وجمرسي�ة  بتاري�خ 8 / 6/ 2015 بع�د ان 
تم اختطافه م�ن قبل مجموعة ارهابية ولم 
يع�رف اي يشء ع�ن مصريه لح�د االن وهو 
من س�كنة محافظة صالح الدي�ن – قضاء 
بل�د – الش�ميس وجمرسية  فع�ىل من لديه 
معلوم�ات  عن�ه االتص�ال بذويه اب�و بهذه 

املحكمة او باي مركز رشطة
القايض
مكي حسن سعيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 1896
التاريخ 31 / 7 / 2017 

م / نر فقدان
قدمت املدعوة حدهن حس�ن ن�واف طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة تدعي فيه فقدان زوجها رائد 
جمعه رش�يد ثاي�ر الرفيعي  وال�ذي فقد يف 
محافظة صالح الدين قضاء بلد – الش�ميس 
وجمرسي�ة  بتاري�خ 8 / 6/ 2015 بع�د ان 
تم اختطافه م�ن قبل مجموعة ارهابية ولم 
يع�رف اي يشء ع�ن مصريه لح�د االن وهو 
من س�كنة محافظة صالح الدي�ن – قضاء 
بل�د – الش�ميس وجمرسية  فع�ىل من لديه 
معلوم�ات  عن�ه االتص�ال بذويه اب�و بهذه 

املحكمة او باي مركز رشطة
القايض
مكي حسن سعيد

محكمة االحوال الشخصية يف  جلوالء
العدد/1820

اعالن
قدمت  الس�يدة) وطفة  يوسف حميد (طلبا 
اىل ه�ذة املحكمة  تطلب  في�ه نصبها  قيمة 

عىل ولدها املفقود
) احمد حس�ن صال�ح (  والذي فقد بتاريخ 
2015/5/6 ق�ررت ه�ذة املحكم�ة االعالن 
ع�ن ن�ره يف  صحيفتن محليت�ن 0 عليك 
الحض�ور يف املحكم�ة خالل ع�رة ايام من 
تاريخ ه�ذا االعالن ويف حال�ة عدم حضورك 
س�وف  يت�م    نصبها   قيمة عليك  وحس�ب 

القانون0
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

محكمة بداءة السماوة
العدد 1449/ب/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
اىل املدعى عليه : حسن حسن عويد

اق�ام املدعي عيل حس�ن عويد الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 1449/ب/2017 والت�ي يطل�ب فيه�ا 
الحكم بتاديتك ل�ه مبلغ عرة مالين دينار عن 
قيمة بيع سهامه لك يف العقار املرقم 188 رشقي 
يف الس�ماوة   وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
اش�عار مختار محلة الرقي يف السماوة املختار 
حس�ن محمد  عاش�ور واملؤرخ 2017/7/6 لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن بموعد 
املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من صباح يوم 
2017/8/8 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا او بيان معذرة مروعه سوف تسري 
املحكمة باج�راءات الدعوى بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول والقانون
القايض
صباح عجمي الساعدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة /االتحادية

دار القضاء يف الزهور 
محكمة االحوال الشخصية 

العدد 2226/ش/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
املدعية /براء مؤيد توفيق

املدعى عليه /محمد صالح مهدي
اقام�ت املدعي�ة )ب�راء مؤي�د توفي�ق ( الدعوى 
الرعي�ة املرقمة اعاله املتضمن�ة  طلب الحكم 
بتصديق الطالق وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
ال�رح القائ�م بالتبليغ وتاييد م�ن امن املحلة 
واملجلس البلدي قررت املحكمة تبليغك بالحضور 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن والحضور بموعد 
ارس�ال  او   2017/8/10 املص�ادف  املرافع�ة 
م�ن ينوب عن�ك قانونا ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

القانون
القايض

حيدر عبد الكريم نارص 

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

اعالن
ق�دم املواطن)تربيد كاظم عب�ود( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب فيه تبديل االس�م وجعله )خالد 
( ب�دال من )تربيد (  وعم�ال باحكام املادة ) 22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
املع�دل تقرر نر الطلب باحدى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية خالل 
فرتة عرة ايام من تاريخ النر وبعكسه سوف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 2017/6866
التاريخ 2017/7/31

اعالن
قدمت املستدعية )ميمونة محمد محمود( طلب 
اىل ه�ذه املحكمة يطلب في�ه اصدار حجة حجر 
وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود حافظ عب�د الرزاق 
محم�ود والذي فقد بتاري�خ 2015/9/14 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين قررت هذه 
املحكم�ة ن�ره بصحيفت�ن محليت�ن لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

اخطار
من/محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل /املنطق�ة 

الثانية
اىل /املته�م اله�ارب ) ن .ع محم�د عامر مزعل 

طالب (
الساكن /مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة ) 
30( يوما من تاريخ  نره اذا كنت داخل العراق 
و خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق 
املادة )5( ق.ع.د وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 
القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )69( 

ق.أ.د املتضمنة ماييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك 

2-اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية القاء 
القبض عليك اينما وجدت

3-الزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائك 
4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة

اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة عفك
العدد 176/ب/2017
التاريخ 2017/7/30

اعالن
اىل املدع�ى عليهما /عالء ومن�ار اوالد احمد عبد 

الحسن كريم 
اص�درت محكمة ب�داءة عف�ك بحقك�م الحكم 
املرقم 176/ب/2017 واملؤرخ  يف 2017/7/23 
املرق�م  العق�ار  ش�يوع  ازال�ة  واملتضم�ن 
1665/2م2/ ام العظ�ام وبيع�ه يف املزاد العلني 
وتوزي�ع  ص�ايف ثمنه ع�ىل الركاء كال حس�ب 
حصت�ه يف ص�ورة قي�د العق�ار م�ع تحميل كل 
رشيك مايصيب حصته من الرس�وم واملصاريف 
حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز ويف حالة 
ع�دم اعرتاضكم ع�ىل الحكم اع�اله ضمن املدة 
القانونية من اليوم التايل للنر س�يكون الحكم 

بمثابة الحضوري بحقكم
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

الحاقا باعالننا ذي العدد 164 يف 2017/5/10
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قط�ع االرايض الس�كنية العائدة ملديرية  بلدي�ة امليمونة املدرجة 
مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )33( قطعة ارض س�كنية ويج�ري البيع اىل املواطنن كافة للمتزوجن الذين 
اليملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين دار او ش�قة او قطعة ارض س�كنية استنادا للمادة 15 اوال من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان س�كرتري اللجنة 
وخالل مدة 30 يوما تبدا يف اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه تامينات قانونية التقل عن 20 % من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي  من الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية 
امليمونة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واجور اللجنة اضافة اىل اجور الخدمة البالغة 2% من مبلغ االحالة والداللية 

واية  اجور قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان /القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة  بتقديم االقرار قبل موعد 
املزايدة 

2-تاييد استمرار  بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية امليمونة
3-جنسية +شهادة جنسية له وزوجته

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع 

كهرباء اجلنوب

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

اعالن /املواطنني كافة
العدد : 272

التاريخ 2017/7/24

حممد عبداالمري حسني
وزارة الكهرباءاملدير العام وكالة

املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

متديد تاريخ غلق
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
عن تمديد تاريخ الغلق للمناقصات وكما مدرج يف الجدول 
ادن�اه فع�ىل الراغبن باالش�رتاك م�ن ذوي االختصاص 
مراجع�ة مق�ر املديري�ة الكائ�ن يف تقاطع الطويس�ة /

قس�م الش�ؤون التجارية لتس�لم املواصفات  والروط 
للمناقص�ات مقاب�ل مبلغ�ا وق�دره )300.000( فق�ط 
ثالثمائ�ة ال�ف دينارا غري قابل للرد علم�ا بأن اخر موعد 
لقبول العطاءات الس�اعة الثانية ع�ر ظهرا من الدوام 
الرس�مي ليوم الغلق ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

اجور االعالن 
  www.moelc.gov.iq

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

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

ت
رقم 

املناقصة 
املواد

تاريخ الغلق 
القدمي

تاريخ الغلق 
اجلديد

جتهيز مادة معطل الفناديوم 115/2017
حملطة كهرباء شط البصرة

2017/7/302017/8/9

السعر االجماليسعر المتر المربع الواحدالغرض من التخصيصالمساحةم2رقم القطعة والمقاطعةت
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2676/69250 مق15 ابو سبع والعشرات1
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2680 مق15 ابو سبع والعشرات2
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/  2682 مق15 ابو سبع والعشرات3
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2684 مق15 ابو سبع والعشرات4
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2686 مق15 ابو سبع والعشرات5
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2657  مق15 ابو سبع والعشرات6
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2658/69250  مق15 ابو سبع والعشرات7
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2659/69250  مق15 ابو سبع والعشرات8
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2660/69250  مق15 ابو سبع والعشرات9

)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2661/69250  مق15 ابو سبع والعشرات10
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2662/69250  مق15 ابو سبع والعشرات11
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2663/69250  مق15 ابو سبع والعشرات12
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2664 مق15 ابو سبع والعشرات13
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2665 مق15 ابو سبع والعشرات14
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2666 مق15 ابو سبع والعشرات15
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2667 مق15 ابو سبع والعشرات16
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2668 مق15 ابو سبع والعشرات17
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2670 مق15 ابو سبع والعشرات18
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2671 مق15 ابو سبع والعشرات19
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2669/69250  مق15 ابو سبع والعشرات20
)20000000( عشرون مليون دينار)80000( ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2620/69250  مق15 ابو سبع والعشرات21
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية وثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2644/69250  مق15 ابو سبع والعشرات22
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2598/69250  مق15 ابو سبع والعشرات23
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2600/69250  مق15 ابو سبع والعشرات24
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2602/69250  مق15 ابو سبع والعشرات25
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2604/69250  مق15 ابو سبع والعشرات26
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2606/69250  مق15 ابو سبع والعشرات27
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2599/69250  مق15 ابو سبع والعشرات28
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2601/69250  مق15 ابو سبع والعشرات29
)22000000( اثنان وعشرون مليون دينار)88000( ثمانية ثمانون الف ديناربيع بالمزاد العلني2603/69250  مق15 ابو سبع والعشرات30

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد:1958

التاريخ:2017/7/4
اعالن

اىل املدعو )احمد عيل محمد( الس�اكن السيدية م/823 
ز23 د 5 للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل ااملس�تدعية )فائزة 
كاظ�م ج�واد( لنصبه�ا قيم�ة علي�ك ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ن محليتن للحضور امام املحكمة اذا كنت 
داخل العراق خمسة عر يوما واذا كنت خارج العراق 
ثالثون يوما وعند عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءات ضدك وفق االصول.   
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
العدد: 1959

التاريخ: 2017/7/4
اعالن

اىل/ املدع�و )عدن�ان كاظم جواد ( الس�اكن الس�يدية 
م/823 ز23 د 5 للطل�ب املق�دم م�ن قبل املس�تدعية 
)فائزة كاظم جواد( لنصبها قيمة عليك ملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ن محليتن للحضور امام املحكمة اذا كنت 
داخل العراق خمسة عر يوما واذا كنت خارج العراق 
ثالثون يوما وعند عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءات ضدك وفق االصول.
القايض
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أتذكر تلك الشمعة

 »أفتح بريد قلبك«

            مرام عطية 

معَة  أََتذكُر تلَك الشَّ
ِل حبِّنا ؟ الَّتي أوقدناها في أوَّ

كيف أحرقتَك بنارها 
و سالْت على يديَّ

فحفرْت أخاديَد واٍد عطشان 
تركتني شاعرًة 

وُتهَت كضائٍع عنِّي 
فقط ألنها كانت

في الهواء.. !
أََتذكُر ذلَك الحلُم الجميُل 

الَّذي رعيناُه يوماً 
هِر بالدَّمِع والسَّ

كيَف انهاَر سريعاً 
كقصٍر هدمه زلزاٌل

فقْط ألنَّنا على الرِّماِل 
بنيناْه

أتذكْر ذلَك الُجرَح 
الذي أدمى يديَّ 

ِمَن سالسلَك الحديدية
وغيرتَك الحمراء
صاَر اليوَم منبتاً 

للقمِح واألزهاِر ؟!
بِر  إذ ارتوى من ماِء الصَّ

واكتوى بناِر الحقِّ 
فكاَنت رحمتُه سخيًة

من سماْه
أتراُه كيَف صار واحَة حبٍق 

تنشُر أريجها كلَّما هزَّها النسيم
أو منجَم عطاًء 

لتكتَب للعاشقين 
ملحمَة الضياْء 

            كرار سالم الجنابي

لسًة .. ـُ تقـرؤني خ
بيـنما أضـجُّ بـْك 

رفات عيـونك ـُ أقـف عـلى ش
دمـعة رقـراقة

أخـاف إْن سقـطْت ..
تجـرحْك ..

يمكنك أن تغيب أو تبخل علّي
بهديِر صوتْك

لكنك ال تمنع قلبي من النبِض بْك
أمتشْق سيف ضجرْك

حارْب هدأتي لو شئْت
لكن إّياك .. يا قلقي 

أن تبتعد ..

            قراءة وتحليل : عبد الهادى الزعر

نص :
أسـّور  قصـي،  مـكان  فـي  جلسـت 
عزلتـي بحنين لذيذ، لم أعد أطيق لعبة 
النسيان في ظّل مدن خربة، ليلة أمس 
حّط طائرك على نافذة حلم بعد غياب 
طويـل، طويـل جـداً؛ ما الـذي جعلك 
تعتلين سـاللم كون يتغـّزل بالغياب؟ 
ذاكرتـي،  تهـّز  المـوؤدة  أحالمـك 
بهمسـك،  مزدانـاً  األمـس  يتسـاقط 
مكتـّظ بغنجك... أال تذكريـن؟. ها أنا 
أقـف منتظـراً قدومـك، عابـراً حدود 
بالشـوق،  اللحظـة، فتأتين مخمورة 
يضفـر شـعرك الليلكـي ريـح الصبا، 
عطرك يسابق أنفاسك، كانت المحطة 
مزدحمـة والقطار لّما يأِت بعد، هناك 
توّسـد قلبينـا ظـّل أغنيـة جنوبيـة، 
جلسـنا متقابلين، ساهمين، ال نعرف 

ما نفعل، كانت الرؤى مجهولة، نلهث 
وراء أمـل ما برح أن أصبح دخاناً، في 
ذلـك الصبـاح كان كّل شـيء مرتبكاً، 
كنـت أنتظر جوابـاً، ومـا إن أبصرت 
غريبيـن،  افترقنـا  البربـري؛  دمعـك 
تاركيـن بعـض الجنـون فـي زحـام 
المدن... وبعد حين من الشوق، تراني 

أدمنت التحديق عبر نافذة أحالمي؛
الشعرية الصادحة فى قصة االنتظار 

للساعدى :
فـى القصـص القصيرة التـى يدونها 
عبـد الكريم السـاعدى وأطلـع عليها 

أجد أشياًء مبهرة :
فاللغـة كما تعارف عنهـا هى الوعاء 
المادى الذى يحتضن البناء القصصى 
فى ُبعٍد لغوى متزن وهى البؤرة التى 
يرتكـز عليها السـرد ؛ باألخص حين 
تجـود المفـردات بأقصـى طاقاتهـا 

التعبيرية -

ورب سائل يقول : مالعالقة بين ) ق- 
ق ( وبين القصيدة وشعريتها ؟ 

والجـواب : أذا أنطلقـت القصـة رغم 
بكثافـة  مزدانـٍة  بغنائيـة  قصرهـا 
إسـلوبية وأشـفعت بتدفـق عاطفى 
جياش تجد األيقاع والتقابل والتوازى 
ظاهـر المنـاص منـه وهـاك بعـض 
الجمل الشـعرية كمـا أوردها القاص 

فى هذا النص بعد تجريدها :
1 - جلست أسور عزلتى بحنين لذيذ 

2 -حط طائـرك على نافـذة حلم بعد 
غياب -

-3 مالـذى جعلك تعتلين سـاللم كون 
يتغزل بالغياب ؟

4 - أحالمك المؤودة تهز ذاكرتى -
5 - تساقط األمس مزداناً بهمسك 

6 - يضفر شـعرك الليلكى ريح الصبا 
-

7 - هنـاك توسـد قلبينـا ظـل أغنيـٍة 

جنوبية
8 - وما أن أبصرت دمعك البربرى 

9 - أفترقنـا كغريبيـن تاركين بعض 
الجنون فى زحام المدن 

10 - بعدها أدمنت التحديق عبر نافذة 
أحالمى -

فالقصص القصيرة حسـب تعريفات 
المنظريـن أنهـا تنـأى عـن الحشـو 
واألسـفاف وتلهـث مسـرعًة للنهاية 
غايتهـا األدهـاش وتثويـر المتلقـى 
وال  باألحـداث  تطنـب  ال  أنهـا  ثـم 
معنيـة  لكونهـا  الجزئيـات  تالحـق 

بالتقطيروأظهارالخالصة -
وهـى تتنامى رغـم قلة شـخصياتها 
مكانهـا  وضيـق  أحداثهـا  وأختـزال 
وشـحة زمنها فى صيرورة محسوبة 

؟
 : بتـودد  نحاكمـه  للنـص  ولنرجـع 
فبأسـتطاعة أٍي منـا أن يرتـب تلـك 

األسـطر العشرة بعد إضافات بسيطة 
فتمسى قصيدة نثر معتبره !؟

أحيانـاً أرى جمـاًل أسـتهاللية جاذبة 
يتـكأ   ( القصرالشـديد  نحـو  تميـل 
عليهـا القاص ( ورغـم أنها ال تتناقى 
مـع مجريات القـص ولكـن البد من 
أكتنازهـا بقـدر معين مـن جماليات 

الحكى حتى تبث فحواها - 
فالقصة القصيرة ولدت وتنامت كردة 
فعل عن الحياة الصاخبة التى نحياها 
وأجمـل مافيهـا أنهـا تـؤرخ اللحظة 
المعاشة كأن تكون فرحاً حزناً طيشاً 
- - المهـم أنها مراّة ناصعة الشـائبة 

فيها وال ضالل -
فمنذ ناتالى ساروت وانفعاالتها حتى 
يومنا هذا والقصـة القصيرة كلقطة 
الكاميرا الخاطفة تناءت عن النمطية 
وأبتعدت عن األجترار وأستبطنت تيار 

الوعى الفوكنرى وأعتمدت الشذرة ؟

انتظار.. قصة عبد الكريم الساعدي

»بارقليط«
صدرت عن دار روافد للنشـر رواية بارقليط 
للكاتـب والطبيب عمـرو صالح وقـد أصدر 
الكاتب مـن قبل مجموعـة قصصية بعنوان 
»القادمـون من الخلـف« وروايتي »زهزهة« 
و »خداونـد« وكتـب العديد من المسلسـالت 
االذاعيـة كمـا شـارك فـي كتابـة حلقـات 
المسلسـل التليفزيونـي حبيـب اللـه الجزء 

الثاني. 
وتـدور رواية با رقليط في أجواء تشـويقية 
وغرائبية حول أربعة أشخاص يجتمعون في 
مكان ما لمدة سبعة أيام من أجل االتفاق على 
هدف واحـد ومحدد. والكاتـب عمرو صالح 
حاصـل على ماجسـتير األمـراض العصبية 
والطب النفسـي ودبلوم الجـودة الطبية من 

الجامعة االمريكية.

عن سلسـلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب- 2017 صدرت 
المجموعـة القصصيـة -يونيو - للكاتـب عمرو الرديني وهـي المجموعة 
الثالثة للكاتب بعد: )نسائي/ دار الفاروق/ 2010(، )كعب داير/ دار غراب/ 
2015(. تحتوي المجموعة علـى 15 قصة قصيرة.. فازت معظمها بالعديد 
مـن الجوائـز األدبية كما نشـرت فـي أغلـب الصحف والمجـالت المصرية 
والعربية. عمرو عادل أحمد الرديني مواليد: 21 سـبتمبر 1980 م، دمنهور- 
البحيرة.قـاص، وروائي، وكاتب أطفال.رئيس تحرير مجلة »قلم وريشـة« 
التابعة لسلسـلة )كاتب ورّسـام( عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. شاعر، 
وسيناريسـت، وكاتب مسرحي. مدير مكتب البحيرة لجريدة الطبعة األولى 
)سابًقا(. ** روايات:1 - البوابة رقم 10– كتاب المواهب– المجلس األعلى 
للثقافـة- القاهـرة- 2014 م. 2 - أربعـة حبال تسـعة مشـابك– دار العماد 
للنشـر- القاهرة- 2015 م. ** أدب أطفال:1 - في حجرتي ضيف– قصة – 
مطبعة األصدقاء- دمنهور- 2012 م. 2 - اختر صاحبك– سلسلة – دار رسم 
القلم- السعودية- 2015 م. ** كتب جماعية:1 – فراشات عاشقة– دار أكد 

للنشر- القاهرة- 2014 م. 2 - بداية– دار ليان للنشر- القاهرة- 2015 م.

»يونيو«

مـجـانـيـن األدب
           حسن الوزاني 

   
“هذا يومي الثاني عشـر لي في المستشـفي أنا في 
مقهـى نيبون الذي أكتب لك منه. داخل المستشـفى 
أتمشـى تـارة وتـارة أخـرى أجالس أحـد المرضى 
أألذكيـاء فيحكي لي عن مآسـي حياته. اإلحسـاس 
بالكتابـة بدأ يغزونـي في هذا البيمارسـتان. عندما 

أخرج من هنا، سأحاول أن أغّير حياتي
لـم يكن صاحـب ألرسـالة التي تعود إلى سـبعينات 

القـرن الماضي غيـر الكاتب الراحل محمد شـكري. 
العقليـة  األمـراض  مستشـفى  سـيغادر  شـكري 
ليسـتأنف مسـار الكتابة دون أن يتخلص من بعض 
الجنون الذي شكل في كثير من األحيان طريقته في 
أن يكون كما هو..والحقيقة أن مالمح الجنون تطبُع 
الكثيريـن من أألدباء سـواء من خالل طقوسـهم أو 
من خالل تصرفاتهم، أو أحيانا من خالل نصوصهم. 
وذلك بالطبع مع اختالف ألدرجات بين من يسـتثمر 
جرعـة الجنون في حدودها الدنيا ومن يقطع نهائيا 

الخيـَط الرابـط بين العقـل والجنـون، وصنف ثالث 
يذهـب أبعد من ذلك إلى حد القطع مع الحياة. تماما 
كما فعلت الكاتبة العراقية حياة شراره حيث توفيت 

انتحارا هي وابنتها مها باستنشاق الغاز.
ويبدو تاريخ الكتابة األدبية العالمية حافال باألسماء 
التي ظل يطاردها الجنـون، بمختلف أنواعه، ومنها 
مـن قضى جـزءا مـن حياته داخـل المستشـفيات 

العقلية.
أُونطـوان أرتو وتهيؤاته، موباسـون وألمه ألعصبي 

نيرفال وَهوُسـه ألحاد مارسـيل بروسـت وُرهابه، 
ورامبو وهلوسـاته. وفـي كثير مـن أألحيان كانت 

لحظاُت الجنون ُتنعش القدرة على الكتابة.
الكاتبُة األميركية أليس فالهرتي كانت تجد نفسها، 
كما تحكـي في عملهـا “مرض منتصـف ألليل أمام 
فيـض مـن الكلمات، بحيـث ال تسـتطيع أن تتوقف 
عن الكتابة. غير أن هذا الوضع سـيتغير مع تناولها 
أدويـًة مضادة للهـوس. وكان عليهـا أن تنقص من 
الجرعات لكي تحقق التوازن بين قدرتها على الكتابة 

واالحتفاظ بمستوى أقل من الهوس.
وإذا كان هـؤالء قـد عاشـوا الجنون بالتـوازي مع 
مسـارهم الطويـل فـي الكتابة، فإن هنـاك من جاء 
إلى الكتابة من طريـق الجنون. إنهم مجانين األدب، 
كما يسـميهم رايمون كينيو.أما “نصوصهم”، التي 
تمأل أرشـيفات المستشـفيات العقلية، فكثيٌر منها 
يحفل بخصوصياته األدبية، كما هو األمر بالنسـبة 
إلـى نصـوص إيمابل جاييـت، الجزار ألسـابق الذي 
فاجـأ النقـاد بكتاباتـه المدهشـة، والـذي اعتاد أن 
يدونها، أثناء إقامته بمصحة عقلية، على أوراق علب 

السجائر.
يبـدو جنون األدبـاء العظمـاء أحيانا أمـرا مقبوال، 
باعتبـاره في كثير مـن األحيان محفـزا على كتابة 
نصـوص عظيمـة، غير أن المشـكل هو حيـن ُيَجن 

أشباه الكتاب، هؤالء الذين يعيشون بيننا.
جـون بـول سـارتر كان دقيقا في وصـف ما يمكن 
أن يصل إليه هؤالء عبر شـخصية بـول هلبير، بطل 
قصته إيروسـترات، حيث أقدم هـذا األخير على قتل 
مجموعـة من الناس لكي يلفت االهتمام إلى اسـمه 

األدبي الذي لم يكن يحظى بما يكفي من األضواء.

قيس املوىل ..شاعر الضفة االخرى 
          الدكتور على حسون لعيبي

قيـس المولـى ..شـاعر الضفـة األخـرى شـاعر يمـأل 
النص..بمـاء االفـكار الناضجة..بنسـق متسـلل وكأننا 
امام مسـرح متنقل..حاالت إنسـانية فريدة يشـاهدها 
بترحاله المسـتمر..ذلك السـفر الذي يجمـع بين التأمل 
والمتعة..يعيش اللحظة بـكل تفاصيلها..بل يكاد يكون 
أحد شـخوصها ..هذا القيـس الذي يمنحننـا بعض من 
روحه الطيبة..بنصـوص تحاكينا..آلتها تتنفس مثلنا.. 
ال يخلـو نص من تلـك الملهمة ..المرأة..القيدسـية التي 
رأى مـن خالها تكامـل الحياة…..كتب منذ سـبعينيات 
القـرن الماضي بحداثة ملفتة للنظر..وأصبح كما يطلق 
نقاد االدب ..من شعراء تلك المرحلة المهمة من التطور 
الشـعري العراقي..واكبته قريبا منه..فشعرت أننا أمام 
كتلة انسـانية مشتعلة بالحب واالنسـانية..لم يتشظى 
مـع تراكم هذا الكـم من التغيـرات المفاجاة..فبقى هو 
المولى حامال قلمه ليكتب للناس..ال لشـخصنه معينه.. 
الكتابـة عنه كأنسـان واديب مهم في المشـهد العراقي 
تحتاج الى مراجعة تمتد لسنين..لكن سأحاول أن التقط 
بعـض ما يغور فـي قبله وعقلة المتقـد باألمل والعمق 
ألثقافي وحتـى نصل اليه..سـأبدأ بالمرأة..هـذا الكائن 
الحيـوي الجميل الذي كان له السـبق فـي حياته .. أنِت 
… حيـن ترتديَن فسـتاَنِك الذي ُيشـبُه الُغـروب أو حين 
على غفلٍة تتصلين بي وتسـافرين الـى لندن ، بل وحين 
تعوديـن بعد يوم واحـٍد الى بغداد ليسـت هناك بعودتك 
وبهذه السرعِة أشياٌء قصديه وأنا … ليست هناك أشياٌء 
ُترتُب من ِقبلي بقصديٍة حين ترينَي أفتُح الكتاَب وأغلقه 
لعشراٍت من المرات أو حين أقُف جواَر المكتبة لساعات 
ليسـت هناك أشـياء قصديـة حين أجلـس يوميا مقهى 
السـيدة وأسـتمُع الى : أنا بأنتظـارك .. خليـت .. ناري 
بضلوعـي وعديـت .. بالثانية غيابك والجيت ، وليسـت 
هنـاك أشـياٌء قصديـٌة عندمـا تقفين أمامـي وتفتحين 
حقيبتـك لترينـي علبَة السـكائر الباراسـيتول وصورة 

الفيس برسلي وليست هناك أشياٌء قصدية عندما أطرق 
برأسـي جداَر شـريف وحداد وأطلُب المزيَد وأنا والنادُل 
نغنـي : ياريتنـي ياريتني يـا ..باريتني ُعمـري َمَحبّيت 
لـم يكـن قيـس المولى شـاعرا اليحسـب فعـل الحدث 
فـي نصوصه..وال اسـلوبه الثر في الكتابـة ..فهو يرى 
المتلقـي حين يقرأ له ..لذلك جائت كتاباته سـيل ممتع 
ومفيد..وسلسلة ليست مقيده..فقد اطلق لقلمه العنان 
بجرأة ..لكي يصور لنا جوهر الحاالت اإلنسانية ال أكتب 
بطريقة 1+1=2 وال بطريقة الباء البد أن تأتي بعد األلف 
وال بطريقة عالقة العصافير باألشجار والنهر بالزوارق 
والليـل بالنجوم والصبـاح بالشـمس وال حتى بطريقة 
الــــ H البـد أن تأتي بعدها O2 كـي تصبح H2O أو إن 
ذكرت الناَر البـد أن أذُكَر الهواَء والمـاَء والتراب نحتاج 
لـدالالت جديدة دالالت من غيـر معناها المألوف دالالت 
تحقـق المفارقـة بين هـذه المفـردات وقريناتها وهذا 
اليحـدث إال بخلق لغة غرائبية ومجهولة وليكن يُفهمها 
فقط قارعوا الطبوَل في الغابات والمنسيون في أماكن 
مـا من العالم كي نقلَب الطاولة الكونيَة لنعيَش ُسـعداَء 
في رحاِب هسـتيريا الّشعر ونزِق جنونه وللذكرى ايضا 
وقع فـي حياته ونصوصه..وتلك صحبـة المبدعين من 
عاصرهم..فـي ترحالهـم ..وفرديتهم وتلك النرجسـية 
المثقفة الخاصة في التعبير عن الحياة بصغية تختلف..

فهـم جميعا لهم وجهات نظر تصل حد العبثية المنظمة 
المحدده..فمع المجون هناك التزام..ومع الفوضى هناك 
القانون الذاتي الذي يحركهم…فيكون نتاجهم راق يصل 
ذروة المتعة الغير متداولة والتي اليفهمها أال من تعرف 
على ماوراء تلك الحياة المختلطة بالحزن والفرح..فهو 
يتمنـى أن يعود الشـاعر الغـزي ليكمل ما بـدأ من نص 
غنائي فسـر ذلك الواقع وتلـك المحنة..قضية الوصول 
لمعنى الحياة الحقيقي..فهـم مبدعون حقيقيون..لكن 
لم تُعطى لهم ما يستحقون.. من يأتني بــ جبار الغزي 
باب  مَن الَمقبرة … لم يؤكد الَوقُت الذي كان فيه لون الضَّ
أصفرا ، واليوم الذي ُدهَس فيه على جسـر األحرار نادُل 

شـريف وحداد، واللحظة التي قرأ ِبها جبار الغزي نصه 
الغنائـي الجديد أمام قيس مجيد المولى ، وقد تحدثا عن 
مقهى الفنانين في الصالحيـة وزهير الدجيلي ،ولميعة 
توفيـق )هذا الحلـو قاتلنـي ياعمه .. فدوه شـكد أحبه 
وأرد أكلمـه ( وعـن )َيم العيون السـود ماجـوزن أنه ( 
وعن )شـكول عليك … أكول أنسـاك .. مر طرواك ( و ) 
سـلمى ياسـالمه … خنتي العهد وياي .. الليل مانامه .. 
يشهد علّي غطائي ( وعن ) غريبه ألروح( ووصفا عصا 
المايسـترو بــ عصا آمون وفرقة اإلنشاد الخوارق في 
الليلة الظلماء ثم خُلصا بعد أن تناوال الكأس األخيرة من 
قنينة ) مسـتكي ( َخُلصا : أن كَل شـيء تافـه .. تفاهة 
الـذي يريد أن يكمَل : رسـَم الفرس الذي سـيركبه دون 
كيشـوت ويكمَل”قطار لينين” الذي سـيتجه لبتروغراد 
وكـذا القطـط السـيامية التي سـُتباع في سـوق واقف 
وأن كل شـيء في العالم لكي يكون جميال ينقصُه رسم 
المحطـة التـي ينطلق منهـا الباص الـــ )71 ( من باب 
المعظـم الـى حي جميلـة ، من خالل معرفتـي باألديب 
الكبير قيس المولى..ارى هناك كنز من المعلومات التي 
امتلكها من خالل تلـك القراءة الواعية منذ أن بلغ الُحلم 
..وتجربته في السـفر والترحـال الدائم..والتي ترجمها 
في مجموعـة مؤلفات تجاوزت العشـرات..لكن ما زال 
يشـعر بالغربـة الثقافية..,ان هناك شـي أخـر لم يأتي 
بعد..ويجـب البحـث عنه..والتقصـي عليـه. . أتعاطُف 
والمصابيـَن بنوبـاٍت هسـتيرية ثـم وأنا أتخّيـل بأنني 
أكتب أَُفهرُس الوارَد من مخيلتي وأرمي بعَض أشـكالي 
الـى الهوامِش أُ فكـُر في ذخيرتي من الّوقـت إن أكملَت 
رسائَل المهاتما َشرَح إبَن عقيل أو الملكة في ُسن الرُّشد 
سأكون على َسطِح كوكٍب آخر وأنادي الذيَن على األرض 
من يقتـرح لي عنواناً أو من يمهد لي بخاتمة وقد غابت 
الطاولُة والكتاُب وذخيرُة الّوقت ورسـائلي التي كتبتها 
في سـن الرُّشد هذا بعض من االنسـان والشاعر..قيس 
المولـى ..وهو يحاول العبور للضفة االخرى بثقة..وبال 

تردد..عسى أن يصل .
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زينة تنترص عىل عز جمددًا
القاهرة: ع�ززت الفنان�ة زينة موقفها 
القانون�ي يف مواجهة الفن�ان أحمد عز. 
حي�ث أنها حصل�ت عىل حك�ٍم قضائي 
جدي�د لصال�ح توأمها الذين س�بق وأن 
حصل�ت عىل حكم م�ن املحكمة بإثبات 
نس�بهما ل�«عز« رغ�م رفضه اإلعرتاف 

بهما.
ورفضت محكم�ة األرسة بمدينة نرص، 
الطل�ب الثان�ي املقدم م�ن الفنان أحمد 
عز، ملنع الطفلني من السفر ووضعهما 
عىل قوائم املمنوعني من الس�فر، بعدما 

قامت زينة باس�تخراج جوازات س�فر 
مرصية لهم.

واس�تند محامي ع�ز يف القضية إىل أنه 
نم�ا إىل عل�م موكل�ه بمب�ادرة زينة يف 
اس�تخراج ج�وازات س�فر وش�هادات 
ميالد للصغريين ع�ز الدين وزين الدين 
تمهي�دا للس�فر بهما إىل خ�ارج البالد، 
مطالب�ا بمنع ذلك، فيم�ا دفع محامي 
زين�ة بإثبات موقف ع�ز املتناقض من 
رفض االعرتاف بالتوأم ويف نفس الوقت 

املطالبة بمنعهم من السفر.

دانا جرب: احلب بيني وبني زوجي كان سببًا يف انفصالنا
عاش�ت طفولته�ا وش�بابها يف عائلة تعت�ر من أهم 
العائ�الت الفني�ة يف س�وريا، فجده�ا أحد مؤس�ي 
املرسح والتلفزيون يف س�ورية محمود جر، وجدتها 
هيفاء واصف وأختها الفنانة منى واصف، وخالتاها 
ليىل جر ومرح جر التي كانت س�بباً يف دخولها عالم 
التمثي�ل. .هي املمثلة الش�ابة دانا ج�ر، التي تميزت 
من�ذ بدايتها برصاحته�ا وترصيحاتها الت�ي تجعلها 

قريبة من الناس ومن محبيها. 
عن عمله�ا وحياتها وبيئتها الفني�ة، كان لقاؤنا مع 

دانا.
- م�ا مش�كلة األجور الت�ي س�معنا عنه�ا يف العمل 

الشامي »غبار الجوري«؟ 
ل�م تحصل معي أي مش�كلة م�ن ناحي�ة األجر لدى 
مش�اركتي يف »غبار الج�وري«، بل مثلت مش�اهدي 
الت�ي كان�ت عبارة ع�ن بلوك�ني أو ثالثة، ث�م أنهيت 
عميل وس�افرت إىل عمان للمشاركة يف عمل آخر، ولم 

أتعرض ألية مشكالت يف العمل.
- تؤدي�ن البطولة يف مسلس�ل »س�نة أوىل زواج«، ما 

الجديد يف هذا الدور؟ 
أحب ه�ذا العم�ل م�ن كل النواح�ي، إن كان لناحية 
املخرج الجي�د، أو تعاملنا كممثلني حيث كنا كاألهل، 
أو الن�ص الجميل الذي يتناول حياة زوجني يعيش�ان 
س�نتهم الزوجية األوىل، واملش�كالت التي تعرتضهما. 
وأق�ّدم فيه ش�خصية »روال« العفوي�ة، وأظهر يف كل 
حلقة بش�كل جديد، ك�ون العمل من ن�وع الحلقات 
املتصلة املنفصلة، فف�ي حلقات تكون روال مجنونة، 
أو هندي�ة، أو غجرب�ة، وتتأث�ر بم�ن حوله�ا، أمه�ا 

وجاراتها، ألنها تزوجت صغرية ممن تحب.
- س�معنا أن البطولة كانت للفنانة جيني إسر، كيف 

وصلت إليك؟ 
بداية، كانت ثمة ش�خصية أخرى يف العمل معروضة 
عيل، لكن قبل يومني من التصوير تواصلت معي إدارة 
العم�ل، وعرضت ع�يل بطولة العمل ب�دالً من الفنانة 
جيني إس�ر، التي، كما س�معت، كان�ت قد تعرضت 

لحادث.
- تزوجت يف سن صغرية، ثم انفصلت عن زوجك، هل 

ألهلك أو من حولك سبب يف االنفصال؟ 
الس�بب لي�س أهيل طبع�اً، إنم�ا ظروف ع�دة كانت 
س�بباً يف انفص�ايل، من بينها: ظ�روف العمل الصعبة 
ومش�كالت أخرى حال�ت دون إكمال عالقتن�ا، لكننا 
بقين�ا أصدقاء..فأحيان�ا، الحب ب�ني الزوجني هو ما 

يولد املشكالت يف ما بينهما ويكون سبباً يف االنفصال، 
فيس�أل الناس: إذا جمعكما هذا الحب الكبري، فلماذا 
انفصلتم�ا ول�م تكم�ال حياتكم�ا مع�اً؟ فأجيب: إن 
انفصالنا أفضل من أن تشهد عالقتنا مشكالت كبرية 
وغري عادية، سببها الغرية والبحث عن أدق التفاصيل 

إلثارة املشاكل.
- هل تفكرين بال�زواج ثانية، أم أصبحت لديك عقدة 

من موضوع االرتباط؟ 
عق�دة، بالتأكي�د ال، فيكف�ي أن أنظ�ر اىل م�ن حويل، 
فليس كل من تزوجا وبقيا معاً هما س�عيدان، وليس 
من الصعب الزواج ثانية، لكن لم أجد الش�خص الذي 
يتفهم طبيعة عميل، وال يمكن أن أترك التمثيل ألتزوج 

إال إذا أردت أن�ا أن أعت�زل وأن يكون لدي أوالد يف عمر 
معني بحاجة اىل أن أعتني بهم، لكن من دون أن يكون 

ذلك رشطاً عيل.
- ش�اركت يف األجزاء األوىل من »باب الحارة«، ملاذا تم 

استبدالك يف ما بعد؟ 
»باب الحارة« واملخرج بسام املال أعطيا فرصاً للكثري 
م�ن الفنان�ني الذين يراهن عليهم، وق�د حظي العمل 
بنصيب�ه من النجاح واالنتش�ار، بخاص�ة أنه ُيعرض 
عىل شاش�ة »إم ب�ي يس«، وأنا اكتفي�ت بثالثة أجزاء 
صنعت يل حضوراً لطيفاً، فعندما كنت أنزل اىل الشارع 
كانوا ينادونني باسم »جميلة«، وهي الشخصية التي 
أديتها يف املسلس�ل، لذلك لم أُظلم باس�تبدايل يف »باب 

الحارة«، فأنا أخذت حقي وسعيدة بمشاركتي.
- هل بات يزعجك التصاق دور الفتاة الجميلة بك؟ 

يق�ول بع�ض الصحافيني أنن�ي ال أؤدي س�وى أدوار 
الفتاة الجميلة، فلماذا ال يرون الحالة التي أعيشها يف 
تل�ك األدوار، والتي كثرياً ما أبكي فيها؟ وحالة البكاء 
بش�كل طبيعي صعبة ع�ىل املمثل وتأخ�ذ الكثري من 

طاقته، فهذه األدوار تحتاج أيضاً إىل جهد.
- هل تبتعدين عن أدوار الجرأة خوفاً من النقد؟ 

منذ بداياتي، ُيسند إيل املخرجون أدوار فتاة العرشين، 
ألن وجه�ي دائري ويعط�ي انطباع الوج�ه الطفويل، 
وحتى اليوم أجسد تلك األدوار، لهذا ال أقدم كثرياً أدواراً 
أك�ر من عم�ري كأدوار الجرأة. أما بالنس�بة اىل تلك 
األدوار، فنح�ن هنا لدينا مش�كلة، حيث أن كل فنانة 
تق�دم دوراً جريئ�اً، تكثر التعليقات املس�يئة بحقها، 
وال يستطيع املش�اهد هنا أن يفصل بني الفنان وبني 
الش�خصية التي يؤديها. ويف رأي�ي، كل هذه الزوبعة 
اإلعالمي�ة الت�ي تخ�رج بح�ق أي فنان�ة ت�ؤدي دوراً 
جريئاً، ما هي إال ش�هادة بنجاح الدور والش�خصية، 
لكن مش�كلتنا أننا مجتمع ذك�وري، أنا مع الجرأة يف 

العمل الفني إذا استلزم الدور ذلك.
- هل يعود الفضل اىل خالتك الفنانة مرح جر بدخولك 

الوسط الفني؟ 
يع�ود الفضل بدخويل الوس�ط الفن�ي اىل خالتي مرح 
ج�ر، واىل الله بالطب�ع، فقد رش�حتني خالتي لدور 
فتاة شبيهة بها، وقالت يل: ملاذا ال تجسدي الدور وأنت 
تش�بهينني؟ ورغم أني أتواج�د منذ صغري يف مواقع 
التصوي�ر، لكن فكرة التمثيل كانت بعيدة عني كثرياً، 
إنما وافقت الرشكة، وس�افرت للعمل يف املسلس�ل يف 
أب�و ظبي، ويف لندن، وأثناء وجودي هناك، عرض عيل 

العمل يف مسلسل »باب الحارة«.
- بم�اذا أف�ادك الش�به بينك وبني خالت�ك مرح جر؟ 

وماذا عن خالتك الفنانة ليىل؟ 
أفتخر بعائلتي كلها، ومنذ صغري تأثرت بخالتي مرح 
وتمنيت أن أكر وأصبح مثلها بأنوثتها وجمالها، فهي 

أكثر من خالتي وهناك يشء روحي يجمع بيننا.
وبعم�ر الثامن�ة عرشة، ش�ّبهوني بخالت�ي ليىل، ويف 
العرشين ش�بهوني بجدتي الفنانة هيفاء واصف، ثم 
ألم�ي، ويف ما بعد أًصبحت أش�به خالت�ي مرح، لكن 
ش�خصيا أشعر أحياناً بأني أشبه ليىل أكثر من مرح. 
وعموماً، شكيل مستمد تماماً من عائلة جر، العيون 

الجبلية والحواجب العالية.

حني يكتب السينامئي

ما ال�ذي يدفع مخرجني احرتفوا صناعة الس�ينما والدراما إىل عالم الكتابة؟ 
أال تكفي أعمالهم السينمائية والدرامية للتعبري عنهم أم أّن الرغبة يف التعبري 
عن الذات من خالل الكلمات هي التي تس�توطن كيانهم وتدفعهم إىل خوض 
غمار الكتابة؟ أال يكون الس�ينمائّي يف رصاع الصورة واملش�هد والكلمة حني 
يدّون حكاياته ويفصح عّما يعرتك يف وجدانه؟ أال تكون الكتابة بالنسبة لهم 

وسيلة للتغلّب عىل الخوف بصيغة ما؟
لجأ الكثري من املخرجني إىل الكتابة لتكون ميداناً آخر من ميادين تعبريهم عن 
ذواته�م وأحالمهم وخياالتهم، ومن هؤالء مث�اًل املخرج الفرنّي جان رينوار 
)1894- 1979( الذي كان يعّر عن خوفه من تلّقي الرضبات وكان يجد من 
املري�ح جّداً له، إرس�ال املمثلني إىل العراك، من املكان ال�ذي هو فيه كمخرج.

تخىّل عن خوفه وحذره حني كتب مذكراته “حياتي وأفالمي”، وأّكد أنه سعى 
ط�وال حيات�ه إىل صنع أفالم املؤلف، ال عن غرور من�ه، بل ألن الله وهبه توقاً 
إىل تحدي�د هويته والتعبري عنها أمام الجمهور، كما أّكد أن ما يعجبه يف نزعة 
الظهور لدى املؤلف هو أنه ال يظهر ذاته جسدياً، وأّن املؤلّف يختفي بتواضع 
خلف األبطال الذين يبّثون الحياة يف نتاجاته.املخرج الياباني أكريا كوروساوا 
)1910 – 1998( تأثر برينوار ومذكراته فكتب كتابه السريّي “عرق الضفدع” 
الذي وّثق فيه محطات من تاريخ بالده أثناء الحرب العاملية األوىل وما بعدها 
وصوألً إىل الحرب العاملية الثانية وما تالها من فجائع عقب االحتالل األمريكي 
لليابان )1945 – 1952(، وذلك يف سياق تأريخه السينمائي، وتدوينه سريته 
الت�ي يورده�ا يف إطار توثيقي درامي موس�ع.يتذكر كوروس�اوا كلمات أحد 
معلّميه بأّن الذي يريد أن يصبح مخرجاً عليه أن يتعلم كتابة السيناريو أوالً. 
ويتحدث عن مغامرته اإلخراجية األوىل، واملشاعر التي كانت تجتاحه حينها، 
وكيف أن عمله كان يقدم له الس�عادة، ويؤكد أنه حني عمل كمخرج تفتحت 
عيناه فجأة، ورأى ما ال يمكن أن يراه يف أثناء عمله كمساعد مخرج، وأحّس 
بالف�ارق، ب�ني أن تخلق ما هو خاص بك وبني أن تس�اعد أحداً ما، خاصة إذا 
كان هذا املرء يصور س�يناريو خاصاً ب�ه، ألن ال أحد يفهمه جيداً مثل كاتبه.

كما يؤكد أنه موجود مع أبطال أفالمه بكامله، وأنه يجد صعوبة يف أن يكون 
رصيح�ًا حتى النهاية، وأنه عندما يع�رض املرء ما يكتبه عىل اآلخرين فإنهم 
يس�تخفون برس�م صورة حقيقية له. كما يدون أنه ال يشء يف العالم إطالقاً 
يمكن أن يكش�ف املب�دع مث�ل إبداعاته نفس�ها.يتعلّق األمر بتعّدد أس�اليب 
اإلبداع، وتبقى الكلمة املكتوبة وس�يلة السينمائّي الذي يتقّمص دور الكاتب، 
ويسعى إلخراج كتابه بصيغته السينمائّية، وكأّنه يقوم بإخراج عمل مصّور 
له، يزاوج بني املشهد املصّور واملكتوب، وتكون الكلمة مفتاحه إىل عالم يكون 

نتاج العمل السينمائّي املرتاكم والعشق الفّنّي للتأليف والخلق واإلبداع.

بقعة ضوء

هيثم حسين

وائل كفوري يتحدى منافسيه يف اسطوانته اجلديدة
» ب�ريوت: بع�د غيابه ملدة ثالث س�نوات عن س�وق 
األس�طوانات الغنائي�ة من�ذ ط�رح ألبوم�ه األخري 
»الغرام املستحيل« من إنتاج وتوزيع رشكة »روتانا 
للصوتيات واملرئي�ات«، يعود الفن�ان اللبناني وائل 
كفوري م�ع »روتانا« بألبوم جدي�د ومتمّيز يحمل 
تحدّي�اً جديداً ع�ىل صعيد الغناء والفكر املوس�يقي 

والحب.
ويب�دو التح�دّي يف اس�طوانته الجدي�دة أوال ، م�ن 
خالل عن�وان األلبوم )W.( الذي أثار جدالً يف مواقع 
التواص�ل بني جمه�وره ومحبيه كما لف�ت انتباه 
وس�ائل اإلعالم، ليش�كف وائل ان ح�رف )W( فيه، 
يخترص اس�مه االول باللغة االنجليزي�ة Wael، اما 
النقط�ة التي تيل ح�رف )W( فمفهومها »نقطة ع 
الس�طر«، ليك�ون العنوان معن�اه وبوضوح »وائل 
.. ونقط�ة ع الس�طر«، وهي جمل�ة تتضمن الكثري 

م�ن اإلعت�زاز والثقة بالنف�س. اما التح�دي الثاني 
فه�ي أن أغاني األلبوم جميعها وعددها تس�عة من 
كلم�ات ش�اعر واحد، ه�و منري بو عس�اف. وهي 
بمعظمه�ا تحمل جرع�ًة من األلم والغ�رام والغدر 
واملالمة والخوف والهجران واألمل يف ألبوم روماني 
بامتي�از. وه�ي: »وق�ت لبنس�اكي، رصن�ا صلح، 
غلطتي بالتوقيت، غدرتين�ي، طريق الفلة، كذابني، 
خاي�ف، جايي عالهدا، هأل تا فقت�ي«. اّما االلحان، 
فتوزع�ت عىل ثالثة أس�ماء هم: ب�الل الزين )الذي 
لّح�ن 4 أغاني يف االلبوم(، ملحم أبو ش�ديد )لّحن 3 

أغاني(، هشام بولس )لّحن اغنيتان(.
 ).W( ويأت�ي التح�دي االخ�ري يف نجاح األس�طوانة
، الت�ي لفت�ت انتب�اه الن�اس وحص�دت اإلعج�اب 
والنجاح. حيث نرش تغريدة عر صفحته تقول بأن 

.itunes االلبوم يتصدر املبيعات عىل تطبيق

سريين عبد النور : خطويت املقبلة يف مرص مؤجلة!
بعدم�ا نجح�ت النجمة اللبنانية س�ريين عب�د النور يف 
تحقي�ق نجاح هائ�ل يف مسلس�لها الدرامي الس�وري 
األخري »قناديل العش�اق«، جرى تداول أخبار كثرية عن 
عودتها إىل الدراما املرصي�ة وتعاقدها عىل عمل درامي 
لبنان�ي ضخ�م؛ ومن خ�الل نواع�م تكش�ف اللبنانية 

سريين عبد النور حقيقة هذه األخبار.
 

يف إجازة
وبالرغم مّما ترّدد عن مشاركة سريين عبد النور يف جزء 
جديد من أحد املسلس�الت العربي�ة التي حققت نجاحاً 
كب�رياً خ�الل املوس�م الرمضاني املايض، نفت س�ريين 
كل هذا خالل ترصيحاته�ا الخاصة لنواعم وقالت إنها 
تسمع أخباراً كثرية عن تعاقدها عىل عمل درامي ضخم، 
وهو غري صحيح باملرة، فهي تقيض إجازتها الس�نوية 
م�ع زوجها فريد رحمة وابنتهما تاليا، وبالتايل فهي لم 

تتعاقد عىل أّي أعمال فنية خالل الفرتة الحالية.وبشأن 
عودتها إىل الساحة الفنية يف مرص بعد تقديمها أكثر من 
عمل درامي وسينمائي حققت من خاللها نجاحاً كبرياً 
منذ طلته�ا األوىل، أّجلت خطوتها الفنية يف مرص خالل 
الفرتة الحالية، فهي تعش�ق الجمهور املرصي وتتمّنى 
عودته�ا بعمل فّني ق�وي ومتمّيز.كما نفت تحضريها 
ألي عمل غنائي جديد مثلما ترّدد أخرياً، مشريًة إىل أنها 
يف حالة راحة قصرية واس�تجمام يف إجازتها الصيفية.  
ولصداقتها القوية بالفنانة الجزائرية أمل بوشوش�ة، 
حرصت س�ريين عىل وجودها يف محل�ة الزيتونة باي، 
وه�و املكان الذي احتفلت فيه أمل بوشوش�ة وزوجها 
بعيد ميالدها برفقة أصدقائها املقربني.وبدت س�ريين 
عبد النور يف غاية السعادة وهي تستمع لغناء اللبناني 
ن�ادر األتات الذي وّج�ه لها تحّية خاص�ة أثناء الحفل 

ودعاها للغناء معه.

منة فضايل تعود لـ »أفراح إبليس«

نبيلة عبيد: السبب الذي أبعدين عن األضواء.. سيعيدين

بريوت: بعد تأجيالت عدة، بدأ فريق عمل 
مسلس�ل »أفراح إبلي�س« تصوير الجزء 
الثاني منه بعد سنوات من تقديم العمل 

الذي حقق نجاحاً كبرياً عىل الشاشات.
وقررت رشكة أوسكار املنتجة للمسلسل 

عرضه خارج الس�باق الرمضاني، علماً 
ب�أن فريق العمل ب�دأ التصوير بعدد من 
شوارع القاهرة والديكورات الرئيسية يف 

األحداث التي تظهر فيها »فضايل«.
علم�اً بانه�ا تش�ارك أيض�ا يف تصوي�ر 

مسلس�ل »الحب الح�رام« ال�ذي ينتمي 
للدرام�ا الطويل�ة وتص�ل حلقاته إىل 60 

حلقة.
يذك�ر أن الجزء الثاني م�ن أفراح إبليس 
يش�هد غياب الفنانة عبلة كامل التي تم 

اس�تبعاد شخصيتها بش�كل درامي من 
خالل السيناريو الذي كتبه السيناريست 
مج�دي صاب�ر، فيم�ا إنضم�ت الفنانة 
للقي�ام بالبطول�ة  العم�ل  إىل  صابري�ن 

النسائية أمام جمال سليمان.

تبتعد عن األضواء ألن نجوميتها ال تسمح لها باملشاركة يف 
عمل ضعيف، غري مناس�ب وال يليق بتاريخها وهو ما دفع 
النجمة نبيلة عبيد أو »بلبلة« كما يس�ّميها املقرّبون منها 
أن تبتعد لفرتة لكّنها ستعلن قريباً عن عودة قوّية تكشف 
تفاصيلها من جانبها، ويف ترصيحات خاصة ، تقول نبيلة 
عبيد إن ابتعادها عن الشاش�ة س�واء الس�ينما أو الدراما 
كان متعّم�داً، وخ�الل هذه الف�رتة ُعرض عليه�ا بالفعل 
العديد من األعمال لكّنها رفضتها ألنها لم تكن باملس�توى 
الذي ترغب فيه، وتابعت أن مكانتها واسمها الذي صنعته 
ال يجعلها تقبل بأّي عمل دون املستوى.إاّل أن قرار عودتها 
جاء بعدم�ا وجدت الفك�رة والورق الجي�د وبالفعل تقوم 
حالي�اً بالتحضري للعمل وهو بنفس االفالم التي س�بق أن 
قّدمتها لجمهورها من قبل.وتابعت أنها ستكش�ف الحقاً 

ع�ن تفاصيل العم�ل ألنها يف مرحلة االختيار س�واء فريق 
العم�ل أو املخرج لكنها اس�تقرّت فقط ع�ىل القّصة التي 
تراها مناس�بة له، وتابع�ت أنها اعتادت خالل مش�وارها 
أن تتع�اون مع من يقّدم لها عمالً جيداً.وتابعت نبيلة أنها 
ال تض�ع رشوطاً للتعامل معها أو عن�د قبول أّي عمل فما 
يحكمها ه�و املؤلف واملخرج الجيد، وعن مش�اركة نجوم 
ش�باب يف الفيلم الجديد معها رّدت بأنه�ا يف أعمالها دائماً 
ما تحّب أن يش�ارك نجوم ش�باب وبالفعل فيلمها الجديد 
يجري ترشيح عدد منهم مّمن أثبتوا وجودهم عىل الساحة 
الفّني�ة ومنهم يرسا اللوزي وناهد الس�باعي.وعن النجوم 
الذين لفتوا انتباهها يف الفرتة املاضية قالت إن هناك كثرياً 
من النجوم أثبتوا موهبتهم خالل هذه الفرتة منهم الفنان 

محمد رمضان وأمري كرارة وأحمد زاهر وطارق لطفي.

نيليل كريم تبدأ حتضريات رمضان 2018

املرأة يف العراق ومرص.. مقارنة

القاهرة: بدأت الفنانة نيليل كريم تحضرياتها لدراما رمضان 
2018 حي�ث تعاق�دت مع رشك�ة العدل غ�روب عىل تقديم 

مرشوعها املقبل بعد نجاحهما يف مسلسل »ألعىل سعر«. 
وه�و من كتاب�ة الدكتور مدح�ت العدل وس�يخرجه أحمد 
مدحت مخرج مسلس�ل »بني عامل�ني« للفنان طارق لطفي 
الذي سُيعرَض خالل األسابيع املقبلة بعد تأخر اإلنتهاء من 

تصويره وعدم لحاق فريق العمل بالعرض الرمضاني.
ُيذك�ر أن »كري�م« تق�يض إجازة م�ع عائلتها خ�الل األيام 
الحالي�ة وس�تبارش جلس�ات التحض�ري للمسلس�ل الجديد 
من الش�هر املقبل، علماً بأن »العدل« اس�تقر عىل الخطوط 
العريض�ة للمرشوع الدرام�ي تمهيداً لرتش�يح باقي فريق 

العمل.

ناهدة الدراجي / مصر 

أي دراس�ة مقارن�ة للقدي�م والحديث عن 
امل�رأة يف الع�راق وم�رص تقود للدهش�ة يف 
أوج�ه التق�ارب بينهم�ا , س�واء يف تأدي�ة 
االدوار أو مواجه�ه ظ�روف الحي�اة الت�ي 
احاط�ت بالعنرص الذي س�مي فيم�ا أنه ) 

نصف املجتمع ( تكريما له . 
فل�و تتبعن�ا التأريخ لوجدن�ا أن املرأة كان 
له�ا دور رمزي كب�ري يف املجتمعني املرصي 
والعراق�ي , فف�ي الع�راق كان ينظ�ر لها 
بأحرتام منذ القدم , واصل هذا مستمد من 
بعض املعتق�دات الدينية التي تعود للعرص 
الحجري , بينما يف مرص أحيطت املرأة بهالة 
م�ن القدس�ية بأعتباره�ا العن�رص الولود 
ورمز الخصب ومصدر باعث للحياة , ومع 
نضوج املعتقدات وتوايل الثورات الحضارية 
تطورت النظرة للمرأة لرتتقي بها من زمن 
اىل زم�ن , ووص�ل االمر لتخليده�ا بااللهه 
تمام�ا كما يت�م تخلي�د املل�وك والفراعنه 
ففي العراق أش�تهرت اثنتني من الهه املرأة 
) عش�تار واينان�ا ( بينم�ا ضل�ت ) قيثارة 

شبعاد ( تعزف للتأريخ أنشود االرصار عىل 
اثب�ات الوج�ود النس�وي , ويف مرص كانت 
) كيلوبات�را ( أس�طورة زم�ن ربم�ا عرف 
قيم�ة املرأة مبك�را ودورها يف نم�و الحياة 
وتطوره�ا ف�كان كل مايعثر علي�ه االن يف 
التنقيب�ات للم�رأة حص�ة النص�ف ربما , 
قديما أعتق�د العراقيون أن امل�رأة امتلكت 
النقيض�ني ) الحي�اة وامل�وت ( , ويف مرص 
أعتق�دوا أنها س�بب يف انتق�ال الحياة من 
مرحلة الهمجي�ة والتوح�ش اىل الحضارة 
والتم�دن , يف الع�راق نجد كي�ف نجحت ) 
ش�مخه ( الفتاة مع ) انكي�دو ( يف ملحمة 
كلكامش الخالدة , ويف مرص شاركت املرأة 
يف اكر مش�اريع بناء الحضارة واملشاريع 
العمرانية كم�ا أنها لم تك�ن ببعيده حتى 
عن الحمالت العس�كرية من أجل ترس�يخ 
وبن�اء الدول�ة , ولها دور يف تس�يري عجلة 
الحي�اة , يف الع�راق عملت بش�كل فاعل يف 
الحقول واملزارع , ظهرت يف حضارة سومر 

واش�ور واكد وبابل وهي متقدمة ولها 
الري�ادة يف كل املج�االت االخ�رى , ويف 
مرص ل�م يقل دورها ع�ن ذلك فظهرت 

عاملة يف النس�يج والخياط�ة والصناعات 
التقليدي�ة , ام�ا الي�وم فنجده�ا يف العراق 
امل�راة الت�ي وقع�ت عليها وي�الت الحروب 
والحص�ار واالزمات , فكان�ت تتزوج وتلد 
ث�م ت�ودع الول�د وال�زوج واالخ اىل جبهات 
قت�ال قد يعود منه�ا او ال , فضلت صبورة 
صابرة محتس�به , فضال عن ذلك استغلت 
مساحة التغيري الذي حدث فدخلت معرتك 
الحياة السياس�ية بجدارة واصبحت وزيرة 
ونائبه وعميدة كلية ورئيس�ة جامعة , ويف 
أرض الكنانة سعت والزالت املرأة اىل تفعيل 
قوانني اضافية لحمايتها وصيانه كرامتها 
بما يتناس�ب وما قدمته م�ن تضحيات يف 
مجمتع يكن لها التقدير واالحرتام ويعرتف 

أن املرأة لم تخلق من رأس الرجل لكي 
التتعاىل عليه ولم تخلق من قدمه لكي 
اليتع�اىل عليها بل خلقه�ا من ضلعه 

كي تبقى دائما قريبة من قلبه .
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       المستقبل العراقي/ متابعة

يتح�دث اإلع�ام ع�ن انتق�ال محتم�ل 
للربازي�ي نيمار لباريس س�ان جريمان 
الفرنيس، وكيف سيتم دفع مبلغ الرشط 
الجزائي الضخم لربشلونة، ليكون األكرب 

حتى اآلن يف تاريخ الكرة؟.
لك�ن املفاجئ أن تكلفة انتقال نيمار إىل 
سان جريمان ستبلغ نحو أربعة أضعاف 

الرشط الجزائي، وفق تقرير أملاني.
يرتق�ب العالم حالًيا اإلع�ان عن انتقال 
النج�م الربازي�ي نيم�ار من برش�لونة 
اإلس�باني إىل باري�س س�ان جريم�ان، 
والحدي�ث ال ينقط�ع ع�ن مبلغ الرشط 
الجزائ�ي، 222 ملي�ون ي�ورو، النتقال 
الاعب، وال�ذي يجب أن يدفع حتى آخر 
س�نت، كما رصح مؤخ�رًا رئيس نادي 

برشلونة.
لك�ن املتاب�ع ربما يصاب بالدهش�ة إذا 
عل�م أن صفق�ة نيمار س�تكلف س�ان 
جريمان، اململوك لرجل األعمال القطري 
نارص الخليفي، أربع�ة أضعاف الرشط 
موق�ع  فبحس�ب  تقريًب�ا،  الجزائ�ي 
األملاني،  »فينانتس�ن 100« االقتصادي 
س�تكون التكلفة اإلجمالية 800 مليون 

يورو.
وقال�ت تقارير صحفية عدي�دة، ومنها 
مجلة فوكوس األملانية نقاً عن صحيفة 
قطري�ة، إن نيمار وص�ل الدوحة للقاء 
الخليفي، رغم أن�ه لم ُيعلن عن وصوله 

رسمًيا ».
وبحسب »فينانتسن 100« فإن القانون 
اإلسباني ينص عىل وجود رشط جزائي 
يف عق�ود الاعبني، وتق�وم األندية هناك 
بوض�ع مبال�غ فلكي�ة يف عق�ود كب�ار 
النجوم من أجل إبعاد الراغبني يف التعاقد 
معهم، ويقال إن عق�د ليونيل مييس به 

رشط جزائي بقيمة مليار يورو.

س�فريًا للموندي�ال مقاب�ل 300 مليون 
يورو

وقال املوقع األملاني: »النص القانوني يف 
عق�د نيمار يقول إن مبل�غ 222 مليون 
يورو يدفعه الاعب نفسه وليس النادي 

الذي يشرتيه، لكن يف الواقع فإن النادي 
يدفع املبلغ لاعب، ثم يسدده األخري«.

وأض�اف: »هن�ا تأت�ي مش�كلة أخرى: 
فوفق�اً للقواع�د املالي�ة للع�ب النظيف 
الخاصة باالتح�اد األوروبي لكرة القدم 

»يويفا« فإنه يجب عىل النادي أال ينفق 
أكثر من دخله، وناد مثل س�ان جريمان 
ال يمكنه أن يكسب 222 مليون يورو«.

وواصل »فينانتسن 100« إن القطريني 
س�يدفعون لنيم�ار 300 ملي�ون يورو، 

نظري تعيينه س�فريًا ملوندي�ال الدوحة. 
ويفرتض أن يس�دد نيمار قيمة الرشط 
الجزائ�ي منه�ا، أما الباق�ي، 78 مليون 

يورو، فيحتفظ به لنفسه.
لك�ن األم�ر ال يتوق�ف عند ذل�ك فقط، 

فال�رشط الجزائ�ي تض�اف إلي�ه أيًضا 
رضيب�ة القيم�ة املضافة، الت�ي تبلغ يف 
إس�بانيا 21 %، ما يعن�ي أن املبلغ الذي 
س�يدفعه نيم�ار ه�و 268 وليس 222 

مليون يورو.

تكاليف إضافية ضخمة
ثم نأتي اآلن إىل راتب نيمار، الذي سيبلغ 
صافيه يف العام 30 مليون يورو، يضاف 
إلي�ه 69 % م�ن قيمته تدف�ع كرضائب 
دخ�ل ع�ىل أصح�اب الدخ�ول األعىل يف 
فرنس�ا، وهن�اك أيض�اً مبال�غ أخ�رى 
مختلف�ة تتعل�ق بمس�اهمات التأم�ني 

االجتماعي.
وتقول مجل�ة »11 فروينده« الرياضية 
األملاني�ة إن نيم�ار س�يكلف باريس 90 
مليون يورو يف الع�ام الواحد. وألنه من 
املنتظ�ر أن يك�ون عق�ده مل�دة خمس 
س�نوات فبذلك يكون إجمايل راتبه 450 
ملي�ون ي�ورو. ف�إذا أضيف إلي�ه مبلغ 
الرشط الجزائي شاماً الرضائب يصبح 

اإلجمايل 718 مليون يورو.
وهذا لي�س كل يشء، فهناك أيضاً مبلغ 
سيحصل عليه وكيل أعمال نيمار، وهو 
يف هذه الحالة والده، كما أن برش�لونة 
يطالب بالحصول عىل العب من باريس 
م�كان نيمار. وبس�بب راتبه س�يتحتم 
عىل باريس ش�طب راتب العب، موافقة 

للقواعد املالية ملبدأ اللعب النظيف.
وبالنس�بة لربش�لونة فهناك كثريون يف 
باريس يمكن أن يكون�وا محط إعجاب 
ومن بينهم مثاً األملاني يوليان دراكسلر، 
وقيمته السوقية حالياً 35 مليون يورو، 
أو األرجنتين�ي أنخيل دي ماريا، وقيمته 
السوقية 40 مليون، علما بأنه لو عرض 
أي منهما للبيع أصاً فسيحصل باريس 
ع�ىل مبالغ أكثر من ذلك، حس�ب موقع 

»فينانتسن 100«.
وذكرت تقاري�ر صحفي�ة، أن الربازيي 
نيمار، نجم برشلونة اإلسباني، املوجود 
ع�دة  يف  للمش�اركة  الص�ني  يف  حالي�ا 
فعاليات دعائية، سيوقع عقد انضمامه 
لنادي باريس سان جريمان يوم االثنني 

املقبل.

تكلف النادي الباريسي 800 مليون يورو

الكشف عن موعد إعالن أكرب صفقة يف التاريخ

حتديد موعد مباراة االساطريمدرب املنتخب الوطني:  ودية سوريا جتهز العراق ملواجهتي تايالند واإلمارات
مع جيل 2007

كاكا وفيا متحمسان
ملواجهة ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حدد م�درب المنتخب العراقي باس�م قاس�م 
ي�وم 20 م�ن ش�هر أغس�طس/آب الج�اري 
موعًدا لتجمع العبي أسود الرافدين استعداًدا 
لخ�وض مبارات�ي تايان�د واإلم�ارات ضمن 

تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال قاس�م ف�ي تصريحات خاص�ة لموقع 

ك�ورة الرياضي اطلع�ت عليها “ المس�تقبل 
العراقي “: “الجه�از الفني حدد موعد تجمع 
المنتخب ف�ي بغداد على أن يغ�ادر الوفد إلى 
ماليزي�ا ف�ي الثان�ي والعش�رين لمواجه�ة 
الس�ادس  ف�ي  ودًي�ا  الس�وري  المنتخ�ب 
والعش�رين بالعاصمة الماليزي�ة كوااللمبور 
تحضيرا للمباراتي�ن المتبقيتين في تصفيات 

كاس العالم”.

وأضاف: “مدير المنتخب أرسل إلى المحترفين 
موع�د تجمع الفريق وموعد س�فره لماليزيا 
وبالتالي ننتظر الموافقات الرس�مية لاندية 
الت�ي يحترف ضم�ن صفوفه�ا الاعبين قبل 
مباراة سوريا لتكون محطة إعداد مهمة قبل 

مواجهة تاياند نهاية الشهر الجاري”.
وواصل: “نس�تعد لمواصلة إضاف�ة الوجوه 
الشابة وتجديد دماء المنتخب بشكل تدريجي، 

مع حرصن�ا على تحقي�ق نتائ�ج مميزة في 
المباراتين المتبقيتين، أي أن التجديد اليكون 

عل�ى حس�اب النتائج”.وأك�د أنه يس�عى 
لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين 

م�ن أجل تحس�ين موقع الع�راق في 
لارتق�اء  وكذل�ك  الترتي�ب  الئح�ة 

بتصنيف المنتخ�ب ضمن تصنيف 
االتحاد الدولي للمنتخبات.

          بغداد/ المستقبل العراقي

وضعت شركة تواصل العربية عبر ممثلها في العراق مدير شركة عشتار لانتاج الرياضي ملف 
مباراة االس�اطير الت�ي من المؤمل لها ان تجري في مدينة البص�رة الرياضية على طاولة اتحاد 

الكرة للبت فيه في اجتماعه “.
وقال مدير ش�ركة عش�تار محمد هيجل عبر الصفحة الرس�مية للش�ركة على فيس�بوك ان لقاء 
جمع�ه برئيس االتح�اد عبدالخالق مس�عود وبحضور عض�وي االتحاد يحيى كريم وس�عد مالح 
للتباحث بش�أن المباراة حيث تم ح�ل الحواجز التي تعيق اقامة المباراة الس�يما ان اتحاد الكرة هو 

المعني االول باقامتها بصفته راعيا للحركة الكروية في العراق حسب قوله.
واض�اف انه لمس تجاوباً ش�فافاً من رئيس االتحاد وتأييده الش�خصي للمب�ادرة، مبيناً ان الملف برمته 

سيعرض على المكتب التنفيذي التحاد الكرة اليوم الثاثاء للتصديق عليه.
واش�ار ال�ى ان المؤتمر الصحفي للمباراة س�يعقد في غض�ون األيام القليل�ة المقبلة في مدينة 
البص�رة الرياضية بحضور نجمي الكرة العالمية وااليطالية باولو مالديني وديلبيرو فضاً على 

نجم الكرة العراقية يونس محمود.
وتابع ان الش�ركة الراعية للمباراة حددت الثالث من ايلول المقبل موعداً جديداً القامة المباراة 

في مدينة البصرة الرياضية.

           المستقبل العراقي/ متابعة

يواص�ل نجوم ال�دوري األمريكي، تحضيراته�م لمواجهة ريال مدريد اإلس�باني، فجر الخميس 
المقبل، على ملعب “سولجر فيلد” بالواليات المتحدة.

وتتضم�ن قائمة فريق نجوم الدوري األمريكي 23 العبا من بينهم اإلس�باني ديفيد فيا، العب 
س�ابقا، نيويورك س�يتي حاليا وبرشلونة  اإلس�بانيين  مدري�د  وأتلتيك�و 
والبرازيل�ي كاكا العب أورالندو 

سيتي.
وقال فيا “لقد كنت دوما في فرق 
منافس�ة للري�ال داخل إس�بانيا، 
ولك�ن تربطن�ي صداق�ة وطيدة بي�ن العبي 
الملك�ي. أنا متحمس للتمكن من المش�اركة 
ف�ي ه�ذه المب�اراة الممي�زة التي سنس�عى 

لتحقيق الفوز خالها”.
وأع�رب الاع�ب ع�ن ثقت�ه ف�ي أن اللق�اء 
س�يكون على مستوى كبير وسيثير حماس 
الجمهور، مبرزا أن نجوم الدوري األمريكي 

سيسعون لتحقيق الفوز من أجل التاريخ.
أم�ا كاكا، صاح�ب أعلى راتب ف�ي الدوري 
األمريكي ب� 7.5 مليون دوالر في الموسم 
الواح�د، فق�ال إن�ه متحم�س للمواجهة، 
بجانب مقابلة بعض زمائه السابقين في 
الملكي.كما أضاف “س�يكون أم�را رائعا، 
مواجهة زماء س�ابقين أحمل لهم الكثير 
من الحب، ومواجهة نجوم ريال مدريد”، 
مبين�ا “ليس لدي أدنى ش�ك في أنها 
س�تكون مب�اراة رائع�ة بغ�ض 
النظر عن النتيجة التي سنحاول 

أن تكون في صالحنا.

راموس يسابق الزمن لبلوغ السوبر األورويب

مانشسرت يونايتد حيفز العبيه بمكافآت خيالية

            المستقبل العراقي/متابعة

يسعى الدولي اإلسباني سيرجيو راموس، مدافع 
فري�ق ريال مدريد، م�ن أجل اللح�اق بمواجهة 
كأس السوبر األوروبي، أمام مانشستر يونايتد 

اإلنجليزي، 8 أغسطس/آب الجاري.
وتع�رض راموس خال الفترة الماضية إلصابة 
ف�ي األذن اليمن�ى، حي�ث كان يم�ارس رياضة 
الغط�س أثناء عطلته، وأث�ر الضغط تحت الماء 

عل�ى أذن�ه وتس�بب ل�ه ف�ي مش�اكل س�معية 
أث�رت على تركيزه، ولم يش�ارك ف�ي المباريات 

الماضية.
ويس�ير راموس، وفق خطة ُمحددة من أجل أن 
يلح�ق بمواجهة مانشس�تر يونايتد، فهو يؤدي 
تدريبات إضافة في الصال�ة الرياضية، من أجل 
الوص�ول إل�ى أفضل جاهزي�ة على المس�توى 

البدني، بحسب ما أفادت صحيفة “ماركا”.
ويس�تعد راموس، للمشاركة في ثاني مبارياته 

م�ع الفري�ق الملكي، ف�ي الجول�ة التحضيرية 
بالوالي�ات المتح�دة، أم�ام نج�وم ال�دوري 

األمريك�ي غ�ًدا، بع�د مش�اركته لمدة 45 
دقيقة أمام برشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس الذي 
كان حاسًما في السوبر األوروبي العام 
الماضي، بتس�جيله هدف�ا في الدقيقة 
92 أمام إش�بيلية، يس�عى لتك�رار ذلك 

هذا العام أمام الشياطين الحمر.

            المستقبل العراقي/متابعة

يس�تعد مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي لمنح 
العبي�ه أكبر قيمة م�ن المكافآت ف�ي تاريخ 
الن�ادي، ف�ي ح�ال تمكنوا م�ن إح�راز لقبي 
ال�دوري اإلنجلي�زي الممت�از ودوري أبط�ال 

أورروبا الموسم المقبل.
وذك�رت صحيف�ة “ذا ص�ن” عب�ر موقعه�ا 
اإللكتروني، أن إدارة مانشس�تر يونايتد تنوي 
تقديم مكافأة قيمتها مليوني جنيه استرليني 
لكل العب في حال ف�از الفريق بلقب الدوري 
اإلنجلي�زي الممتاز، ومكاف�أة مثيلة في حال 
الظفر بلقب “األبط�ال”، أي ضعف المكافآت 

الت�ي كان�ت مق�ررة لاعبي�ن نظي�ر الفوز 
بالبطولتين سابقا.

ف�وز  مكاف�أة  أن  الصحيف�ة،  وأضاف�ت 
مانشس�تر يونايت�د بلق�ب كأس إنجلت�را 
س�تبلغ 90 ألف جنيه إسترليني لكل العب، 
مقابل 70 ألف جنيه إسترليني نظير الفوز 

بكأس رابطة المحترفين.
ونقل�ت “ذا ص�ن” ع�ن مصدر في 
مانشس�تر يونايتد لم تذكر اسمه: 
“ت�م تجهي�ز الخطط بش�أن أكبر 
مكاف�أة ف�ي تاري�خ الن�ادي، إنها 
مكاف�آت كبيرة، يت�م تجهيز األمر 
خلف الكوالي�س حيث من المتوقع 
أن تكون المكافآت السابقة في طي 

النسيان”.
أم�وال  “هن�اك  المص�در:  وأض�اف 

ضخم�ة في اللعبة حالي�ا تمكن النادي 
من مضاعفة المكافآت، صفقة حقوق 
بث المباريات كانت نقطة تحول كبيرة 
في هذا السياق، هناك تفاؤل حول قدرة 
الن�ادي بالف�وز بلقب ال�دوري الممتاز 
ألول م�رة منذ ع�ام 2013، والمكافآت 
تع�د حاف�زا إضافيا م�ن أج�ل تحقيق 

ذلك”.
يونايت�د ق�د  وكان العب�و مانشس�تر 
تقاس�موا فيما بينهم مبل�غ 38 مليون 
جني�ه اس�ترليني نظي�ر الف�وز بلق�ب 
ال�دوري األوروب�ي الموس�م الماضي، 
كم�ا حصل كل الع�ب على ع�اوة في 

راتبه بلغت 25 %.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن إعادة تدوير دورق زجاجي واحد يوفر طاقة 

كافية لتشغيل التلفاز ملدة ثالث ساعات.
هل تعلم أن »البوم« ه�و الطائر الوحيد القادر عىل رؤية 

اللون األزرق.
ه�ل تعلم أن عدد الن�اس الذين ُيقتلون م�ن ِقبل الحمري 
س�نوًيا أكث�ر م�ن الذي�ن يموت�ون يف ح�وادث تحط�م 

الطائرات.
هل تعلم أن�ه مطلوب من كل مواطن بموجب القانون يف 

والية »كنتاكي« االستحمام مرة واحدة يف السنة.
ه�ل تعل�م أن الوالي�ات املتحدة ل�م تخرس أب�ًدا أي حرب 

استخدمت فيها البغال.
ه�ل تعلم أن »اللحظة« هي ف�رة زمنية ُتقدر ب 100/1 

جزء من الثانية.
ه�ل تعل�م أنه يف األص�ل كان منتج »ك�وكا كوال« أخرض 

اللون.
ه�ل تعلم أنه يتم طباع�ة أموال يومًيا بغ�رض االحتكار 

أكثر من األموال املوجودة بوزارة الخزانة األمريكية.
هل تعل�م أن الحروف األبجدية يف »ه�اواي« تتضمن اثنا 

عرش حرًفا.
هل تعل�م أن الرج�ال يتمتعون بنظر أقوى من النس�اء, 

لكن النساء تفوقن عىل الرجال يف حاسة السمع.

س�ريه  يع�اود  ال�ذي  جوبيت�ري  إن  مهني�اً: 
املبارش يف ه�ذا الوقت، يتح�دث عن مرشوع 
قد يتجس�د. عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية 
مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح 
قلب�ك أو دع�وات إىل تمضي�ة بع�ض الوقت 

خارج البالد

مهني�اً: يكتم�ل القم�ر يف برج الج�وزاء، ما 
مثري مس�ألة مالي�ة أو قضي�ة رشاء أو بيع، 

وتستشريبعض العارفني بشأنها
عاطفياً: حان الوق�ت لالنفتاح عىل الرشيك، 
فق�د تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إىل أمور 

جديدة لم يألفها منك يف السابق

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يضع�ك أم�ام خيار 
وقرار ال بد منهما، وتطرح تس�اؤالت كثرية، 

وقد تطل عىل انعطاف يف حياتك
عاطفياً: تشّع بشخصية ممّيزة، لكّنك ترتبك 
إزاء متغرّيات قد تحص�ل فجأة يف هذا الوقت 

وال تعرف كيف تترصف فتقع يف املحظور

مهني�اً: القم�ر املكتمل يف ب�رج القوس يثقل 
علي�ك بامله�ام الجدي�دة، لكنه أيض�اً يجعلك 
تميل إىل التهرب من بعض املس�ؤوليات أو إىل 

تأجيل بعض الجهود املطلوبة منك
عاطفي�اً: ترتاح إىل وج�ود الحبيب إىل جانبك 

ووقوفه معك

مهنياً: القمر املكتم�ل يف برج الجوزاء يكون 
مؤرشاً جيداً إلطالق بعض املش�اريع وبلورة 
بعض األفكار واالحتفال بجديد ولن تعاكسك 
الظروف. عاطفياً: تجنب املشاكل مع الرشيك 
ال�ذي قد تلتبس عليه األمور، وس�وِّ األوضاع 

بأرسع ما يمكن

مهني�اً: القمر املكتمل يف برج القوس يحذرك 
من الوقوع ضحية بع�ض الفخاخ، وقد يثري 
مس�ألة مهني�ة أو يذك�رك بواجب�ات مهنية 
تخلف�ت عنها. عاطفي�اً: وقت مالئ�م إلزالة 
التش�ّنجات والتس�اؤالت الت�ي ل�م تج�د لها 

األجوبة يف املايض

مهنياً: القمر املكتمل يف برج القوس مناسب 
ويفتح أمامك مجاالت جديدة، وتبدو نشيطاً 
ذهنّي�اً وجس�دّياً، وبالت�ايل ل�ن تتأخر يف بت 

املوضوعات التي أثارت حريتك سابقاً
عاطفي�اً: قد تتوت�ر اليوم عالقت�ك بالحبيب 

بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما

مهني�اً: القمر املكتمل يف برج القوس يتحدث 
عن عملي�ة بيع ورشاء تفكر فيها وقد تكون 

مناسبة لك وتزدهر األعمال
عاطفي�اً: ال تع�ارض الرشي�ك ع�ىل كل م�ا 
يقرح�ه علي�ك، وعلي�ك أن تكون سلس�اً يف 

تعاطيك معه وتبادله األفكار والنقاش

مهنياً: القمر املكتمل يف برجك أي يف القوس، 
يضعك أم�ام خيار ويجعلك حائ�راً، يجب أن 
تعط�ي جواباً رسيعاً عن ع�رض أو دعوة أو 

اقراح وتميل إىل عدم االلتزام
عاطفي�اً: يبدو االرتب�اك واضحاً يف ترصفاتك 

مع الرشيك

مهنياً: تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من 
خاللها خربة يف الحياة املهنية، ال تكن لجوجاً 

يف بعض األمو
عاطفي�اً: ق�د تعرض�ك مع الرشي�ك بعض 
التطورات املفاجئة، لك�ن ذلك يكون مرحلياً 

ورسعان ما يزول

مهنياً: القم�ر املكتمل يف ب�رج القوس يلقي 
تدعم�ك  اجتماعي�ة،  قضاي�ا  ع�ىل  الض�وء 
صداق�ات فاعل�ة يف ه�ذا الوق�ت وتبتعد عن 

التشبث بأفكار قديمة
عاطفي�اً: لن تواجه ش�كوكاً ويس�هل عليك 

التعبري عن نفسك

مهنياً: القمر املكتمل يف برج القوس يعاكسك، 
يضللك قليالً ويجعل�ك تخطئ الخيار ربما او 

تترسع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلباً
عاطفياً: تأخذ عىل أحد األحّباء إهماله وعدم 
تعاطف�ه معك، وقد تكتش�ف أم�وراً مخفية 

تجعلك تعيد النظر يف تعاطيك مع أحدهم.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كوب زي�ت زيتون او زبدة - 3/1 كوب ماء - 
3/1 ك�وب لبن - 1 ملعقة صغ�رية ملح - 2 كوب 
دقي�ق - 2 ملعقة صغرية ثوم مفروم - 3/2 كوب 

جبن بارميزان مبشور - 2 بيضة مخفوقة
طريقة التحضري:

س�خني الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 180 درج�ة 
مئوية.

يف اناء ع�ىل نار عاية ضعي الزيت و اللبن و املاء و 
املل�ح و قلبي جيدا حتى يب�دا يف الغليان ثم ارفعيه 

من عىل النار.
ضع�ي الدقي�ق و الثوم ع�ىل مزيج اللب�ن و قلبي 
بإس�تمرار حتى تمام الذوبان ثم ضعيه جانبا ملدة 

من 10-15 دقيقة.
اضيف�ي البي�ض و الجب�ن البارمي�زان اىل مزي�ج 

الدقيق و قلبي حتى تمام اإلختالط.
قوم�ي بتش�كيل كل 4/1 كوب من مزي�ج الدقيق 
و الجب�ن اىل ك�رات ث�م ضعيه�ا يف صيني�ة قابلة 

لإلستخدام يف الفرن.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 15-20 دقيقة.

قدم�ي خبز الجب�ن البارمي�زان الربازي�ي كوجبة 
إفطار خفيفة مع الشاي او القهوة.

استنشاق »األسبست« هيدد برسطان الرئة
ح�ذر الربوفيس�ور خافيري ب�اور من أن م�ادة البناء املعروفة باس�م 
“األسبس�ت” ق�د ت�ؤدي إىل عواقب صحي�ة وخيمة؛ إذ أن استنش�اق 
القليل من أليافها قد ُيلحق رضرا جس�يما بالرئ�ة ويؤدي إىل اإلصابة 
بالرسطان.وأوض�ح رئي�س الجمعية األوروبية للط�ب البيئي واملهني 
أن ألياف األسبس�ت، التي تم استنشاقها، تس�تقر يف الرئة، وال يمكن 
للجس�م التخلص منه�ا، وبالتايل تتس�بب األلياف يف تهيج األنس�جة 
وتؤدي إىل نش�وء ندبات، وهو ما يعرف ب�”داء األسبست”.وأضاف أن 
األمر قد يستغرق وقتا طويال للغاية حتى يصاب املرء باملرض؛ إذ يمكن 
أن يس�تغرق األمر نح�و 40 عاما إىل أن ُتلحق ألياف األسبس�ت رضرا 
جس�يما بأنسجة الرئة..ويعترب “ورم املتوس�طة” الخبيث ورما نادرا 
وقات�ال؛ حي�ث إنه قد يؤدي إىل الوفاة يف غضون ع�ام. وتتمثل أعراض 
اإلصابة بورم املتوس�طة الخبيث يف الش�عور بضي�ق يف التنفس وآالم 
يف الصدر.ل�ذا ينبغي عىل َمن يالحظ هذه األعراض ويس�اوره الش�ك 
يف استنش�اقه أللياف األسبس�ت حت�ى يف مراحل الطفولة استش�ارة 
طبيب رئة عىل الفور للخضوع لفحوصات باألش�عة السينية واألشعة 

املقطعية وإجراء فحوصات دم وفحوصات للرئة.

الرياضات املجهدة تؤثر عىل الركبة
يقول باحثون إن ممارس�ة بع�ض الرياضات مث�ل كرة القدم 
واملصارعة والعدو ملس�افات طويلة ق�د تزيد من خطر اإلصابة 

بالتهاب مفصل الركبة. 
وق�ال جيفري ب. دريبان من مركز توفتس الطبي يف بوس�طن 
لرويرز هيلث ع�رب الربيد اإللكروني “رغم أن الريايض العادي 
لي�س معرّض�ا لخط�ر اإلصابة بالته�اب مفصل الركب�ة إال أن 
بع�ض الرياضي�ني قد يكون�ون عرضة بش�كل أك�رب لإلصابة 
ب�ه يف مرحلة متقدم�ة من العمر خاصة م�ن العبي كرة القدم 
وعدائي املس�افات الطويلة والرّباعني واملصارعني يف املنافسات 

الرياضية الكبرية”.
لك�ن ما يبعث ع�ىل الطمأنينة هو أنه حت�ى يف هذه الرياضات 
عالي�ة املخاطر أقل من واحد من كل عرشة رياضيني س�ابقني 

يصاب بالتهاب مفصل الركبة. 
وأكث�ر من 40 باملئة من الناس يصابون بالتهاب مفصل الركبة 
يف مرحلة عمرية ما خاصة إذا كان لديهم تاريخ من اإلصابة يف 

الركبة أو كانوا يعانون من البدانة.

متسولة ترتك ثروة بال وريث
توفي�ت متس�ولة عراقية يف مدين�ة النجف، ، تارك�ة وراءها ماليني 
الدنان�ري العراقية، وكمي�ات كبرية من العمالت األجنبي�ة يبدو أنها 

حصلت عليها من الزائرين الذين يتوافدون لزيارة املراقد الدينية.
وكش�فت مديرية رشطة النجف يف بيان لها األح�د، أنها عثرت عىل 
متس�ولة متوفاة وبحوزته�ا مبالغ مالية ضخم�ة وعمالت أجنبية 
ومصوغ�ات ذهبية.وأوضح�ت املديرية، يف بيانها، أن�ه “بعد أن ورد 
اس�تخبار عن وجود امرأة كبرية يف الس�ن متوفاة يف منزلها املؤجر، 
والتي كانت تمتهن التس�ول، بحضور قائ�د رشطة النجف ومفارز 
رشط�ة الغ�ري واألدلة الجنائية حس�ب االختص�اص وعند تفتيش 
املنزل عثروا عىل أموال عراقية وعمالت أجنبية”. كما عثرت الرشطة 
ع�ىل كنز من الحي ملفوف يف أكياس من النايلون.وعندما عّد رجال 
الرشطة أموال املتس�ولة، وجدوا 72 مليونا و322 ألف دينار عراقي، 
و562 دوالرا أمريكيا، مع تسعني رياال سعوديا، و119 لرية لبنانية، 
و10 ي�ورو، و300 دين�ار كويت�ي، و440 تومانا إيرانيا، وس�بعني 
روبية أفغانية، و320 روبية باكس�تانية، م�ع عمالت نقدية هندية 

وأخرى غري معروفة فضال عن العثور عىل مخشالت ذهبية.

1عام o من الشهور الهجرية
2من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم
3أفضل العب لكرة قدم يف العالم 2008

4يدعو إىل األلم والحزن o ثلثا شام
5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي

6نصف تواق o يرسل من ينوب عنه
7العب كرة قدم األكثر شعبية يف الوطن العربي

8دار o إذا تعدى اثنني شاع
9دواء شاف ضد السم أو املرض o غجري

ق�روض   o افريقي�ة  امريكي�ة  10موس�يقى 
مستحقة

1نصف يحطم o 4 متشابهة o قوام 2يف السلم املوسيقي 
o فصيل�ة م�ن النبات�ات تض�م الف�ول )معكوس�ة(. 
3االس�م األول للمغني االس�باني ايغليس�ياس o كثري 
4مذك�رات يومي�ة o نص�ف راه�ب 5ح�ارس مرمى 
فري�ق النس الفرن�ي o أجرة موظ�ف 6وكالة فضاء 
امريكية 7ثروة o آخر االس�بوع )باالنجليزية( 8موقع 
املرجان الطبيعي يف البحر o صوت األلم العميق o نعم 
 – o بالفرنس�ية( 9تعدي�الت طفيفة عىل عم�ل فني(
أشجار رفيعة وعالية لحماية املزارع من الريح 10من 
حاالت البحر o الدولة العربية التي اخرجت السعودية 

من كأس العالم 2010

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..خبز اجلبن البارميزان الربازييل
طب

حافالت صغرية من دون سائق
تجوب حافالت صغرية من دون سائق 
من�ذ عطلة نهاي�ة االس�بوع الحالية 
شوارع وس�ط تالني يف إطار مرشوع 
تجريبي اطلق بمناس�بة تويل استونيا 
رئاس�ة االتحاد األوروبي الدورية عىل 

ما ذكرت السلطات املحلية.
املكل�ف  كافات�س  مارت�ن  وق�ال 
التكنولوجي�ات يف حكوم�ة اس�تونيا 
خالل إطالق امل�رشوع »قبل 15 عاما 
والتوقي�ع  الذكي�ة  الهوات�ف  كان�ت 
االلكرون�ي والس�يارات الكهربائي�ة 
وصناديق الدفع اآليل يف املتاجر الكربى 

تبدو لنا رضوبا من الخيال العلمي.«
واضاف: »أما بالنسبة ألط��فال اليوم 
لم تعد فكرة االس�تغناء ع�ن اجازات 
قي������ادة الس�يارة له�م بغريبة« 
التكنولوجي�ات  »تطوي�ر  ان  مؤك�دا 

الجديدة اسايس الستونيا واوروبا.«
وستس�ري حافلتان تتس�ع كل واحدة 
ثماني�ة ركاب ملدة ش�هر خالل س�تة 
اي�ام يف االس�بوع ع�ىل مس�ار محدد 
النق�ل  ووس�يلة  املدين�ة.  وس�ط  يف 
ه�ذه مجانية. ويوض�ح دليل للركاب 

الجوانب التقنية للمرشوع.

الشعور بالندم يساعد األطفال عىل اختاذ القرارات

الش�عور  أن  دراس�ة  كش�فت 
بالن�دم له دور مهم يف مس�اعدة 
ق�رارات  اتخ�اذ  ع�ىل  األطف�ال 
يف  الدراس�ة  أفضل..وأُجري�ت 
جامعة كوينز، بمدينة بلفاس�ت 
الربيطانية ع�ىل عينة بحثية من 
326 من أطفال املدارس يف أيرلندا 
الشمالية تحت عنوان “هل يتخذ 
األطف�ال الذين يش�عرون بالندم 
قرارات أفضل؟”، وتضمنت أربع 
تج�ارب أجري�ت كل منه�ا ع�ىل 
البحثية  العين�ة  مجموع�ة م�ن 
وأجري�ت التجرب�ة األوىل عىل 78 
طف�ال أعماره�م ما ب�ني خمس 
وتسع سنوات.وخلصت الدراسة 
بحس�ب ‘بي بي يس’ إىل أنه بدءا 
م�ن س�ن السادس�ة قد يش�عر 

لك�ن  بالن�دم،  األطف�ال  بع�ض 
هؤالء الذين ينتابهم هذا الشعور 
يتميزون بق�درة أكرب عىل اتخاذ 
القرارات الس�ليمة.وقال األستاذ 
بكلية كوينز للدراسات النفسية 
وامل�رشف ع�ىل الفري�ق البحثي 
املع�د للدراس�ة، أدي�ان فيني إن 
تطوي�ر  أن  ترج�ح  “دراس�تنا 
الق�درة ع�ىل الش�عور بالندم قد 
يكون ل�ه أهمية كبرية«.وأضاف 
أنه )الش�عور بالندم( “قد يكون 
قيمة مهمة لتطور األطفال وذلك 
بس�بب دوره يف اتخ�اذ القرار”. 
وتاب�ع “ال نعني هن�ا بالرضورة 
أن يع�رض املعلم�ون والوال�دان 
األطف�ال لتجارب ن�دم حقيقية 

بشكل مبارش«.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1492
  االربعاء 2 آب 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

أزواج من نوع خاص ملاذا علينا دعم القضاء؟

شيماء رحومة سالم مكي

“زوجت�ي الغالي�ة أقس�مت أن يكون طع�ام إفطاري بأول يوم من ش�هر 
رمضان من طبخك حتى تكس�بي أجر إطعام صائم”، بهذه الكلمات نعى زوج 
زوجته الراحلة منذ عام. وتداولت العديد من المواقع االجتماعية واإلعالمية، 
خب�ر هذا الزوج الوفي الذي زين مائدة إفطاره ب�أكل تعود صالحيته إلى عام 

كامل أو أكثر.
خلق ه�ذا الخبر أزمة بين الباث والمتلقي قائمة على ش�عور من المتقبل 
بأنه مس�تبله، وأنه بات مجبرا على عملية الفرز للكم الهائل من األخبار التي 
ما عادت تهتم بالجودة بقدر الكم، فهي تحاول الترويج لعالقات مثالية تغطي 

بطرق وهمية عددا من الشروخ التي تمأل أغلب العالقات الزوجية.
فال أح�د من الزوجين ينكر أن�ه دخل إلى القفص الذهبي بهدف تأس�يس 
أس�رة قوامها التفاهم والحب، لكنه تعثر في مجموعة من الخيوط المتداخلة 
بعضها عائد إلى هول المس�ؤوليات واآلخر إلى المصاعب المادية والمعنوية. 
ولنج�اح الزوجين في تخط�ي أي عقبة تعترضهما وج�ب أن تقوم عالقتهما 

على الوفاء واإلخالص، وال سيما مع ارتفاع نسب الطالق.
وتس�تدعي الحكمة عادة عند وقوع خصومة بين الزوجين عدم تدخل أي 
أط�راف أخرى س�واء من عائلة الرج�ل أو المرأة، إذ عليهما معالجة المس�ألة 
بمفردهما، ولكن ما صار واضحا للعيان أن طرفا ثالثا يصر على حش�ر أنفه 
بينهم�ا بق�وة. وكحال كل من أراد التدخل لفض اش�تباك إم�ا أن يرتدي قناع 

المالك أو قناع الشيطان وفي كال الحالتين ال يخرج عن كونه مجرد دخيل.
وهو ما أصبح عليه حال مواقع التواصل االجتماعي التي فتحت وجهتين 
متضاربتين إحداهما تس�هل على األسر بدءا من رب العائلة وصوال إلى أصغر 
ف�رد فيها الدخ�ول في عالقات مش�بوهة، واألخ�رى تروج لعالق�ات مثالية 
وهمية تستغل حاجة المجتمعات العربية إلى تحيين عالقات الغابرين القائمة 

على الوفاء واإلخالص.
ف�ي الس�ابق كان الزوج يرتح�ل على ال�دواب مبتعدا عن زوجت�ه، للحج 
أو للتج�ارة أو الح�رب، فيغيب ألعوام ون�ادرا ما كانت تخون عه�ده، واليوم 
يجلس�ان على أريك�ة واحدة وتس�افر بهم�ا التطبيقات المجاني�ة والمواقع 

االجتماعية إلى أحضان افتراضية.
وع�وض البحث عن حلول مجدية بات الخلق يتنف�س الصعداء معتقدا أن 
العالق�ات الزوجية مازالت بخير وال تش�كو وهن الس�نين، عند قراءة قصص 
انتش�رت عبر مواقع التواصل االجتماعي م�ن قبيل قصة هذا الرجل الذي أكل 
طعاما ال زلنا نجهل تعويذته السرية في حفظه قابال لألكل بعد أكثر من عام، 
أو قص�ة غريب�ة بطلها رجل فيتنامي أحب زوجته حت�ى أنه لم يتقبل وفاتها. 
تظاه�ر بقبول دفنها. وفي ليلة ماطرة تس�لل إلى المقبرة ونبش قبر الزوجة 
واس�تخرج رفاته�ا ووضعه في كي�س بالس�تيكي. ونقل الجثة إل�ى منزله. 
وم�ازال يعيش مع رفاته�ا منذ 13 عاما بعد أن وج�د طريقة لحفظها. وكان 
يش�تري لها مس�تحضرات التجميل والمالبس وينظفها ويضع الماكياج على 
وجهها. الجامع بين الخبرين أنهما يحمالن في طياتهما ما يكش�ف أنهما من 
نس�ج خيال مس�وقيهما. ولكن هل تس�تثير فينا مثل هذه األخب�ار عواطفنا 
البلهاء أم تزرع بدواخلنا طمأنينة آنية تغطي القلق من التفكير في مس�تقبل 

أسري يسير بتؤدة نحو الهاوية؟

ما تتعرض له الس�لطة القضائي�ة من هجمة اعالمية وبعض 
األحي�ان ش�عبية، م�رده ال�ى ام�ر واحد فق�ط: نق�ص الثقافة 
القانونية، اضافة الى االجندات السياس�ية والحزبية التي تحاول 
بع�ض الكتل السياس�ية تس�ويقها بواس�طة وصوليين وس�ّذج 

لغرض تشويه صورة القضاء أمام الرأي العام.
 مجلس القضاء األعلى، ليس مؤسسة مالئكية، وال معصومة 
من األخط�اء، فالقضاة بش�ر ويخطئون احيان�ا، لكن اي خطأ؟ 
خط�أ في تطبي�ق القان�ون وهذا يحتم�ل التصحي�ح، عبر لجوء 
المتض�رر من الحك�م الى الطع�ن به بالط�رق المق�ررة قانونا. 
وربما ثمة أخطاء أخر، لكن اين تلك األخطاء من ممارسات باقي 

السلطات؟
السلطة التنفيذية مس�ؤولة عن تسيير امور الدولة، وحماية 
ارواح الن�اس، وتوفي�ر مس�تلزمات العيش والخدم�ات وكل ما 
يهم المواطن. الواقع ينط�ق ويقول بكلمات اكثر بالغة من قول 
البعض ال�ذي ال يصمد في صناديق االقتراع. الس�لطة القضائية 
ليس�ت بمعزل عن الظرف الذي يعيش�ه البلد، فهي جزء ال يتجزأ 
من�ه، بالتالي، ما يصيب باقي المؤسس�ات الب�د ان ينال القضاء 
شيء منه، لكن رغم هذا، فإن ظاهرة خطيرة كالفساد مثال، تكاد 
ان تك�ون قاعدة في بعض المؤسس�ات الحكومية، لكنها ال تكاد 
تذكر في الس�لطة القضائية، فلو س�ئلت عن نس�بة وجود قاض 
فاس�د بين مئات القضاة، لكان الجواب واحدا او ال احد. في حين 
ان اغل�ب وزراء الحكوم�ات المتعاقب�ة على الحكم بع�د التغيير، 
متهمون بالفس�اد. لألس�ف، ثمة تيار داخل الفئة التي تدعي انها 
تحترم القانون والجهة التي تطبق القانون، تس�عى الى تش�ويه 
صورة القضاء امام الرأي العام، ألس�باب حزبية وفئوية ضيقة. 
فمث�ال، اصدرت اح�دى محاك�م الجنح، ق�رارا بحبس مس�ؤول 
محل�ي، تراه الجماهير مذنبا هنا اصبح القضاء منبرا للحق، وان 
القضاة شجعان وال تأخذهم في الحق لومة الئم. قبلها تم الحكم 
على مس�ؤول آخر نفس الجماهير تراه نزيها، ال يأتيه الباطل من 
اي جه�ة، هنا اصبح القضاء، مناوئا للجماهير، يحابي الس�لطة 
على حس�اب الش�رفاء. والمش�كلة ان ال احد اطلع على حيثيات 
قضية كل منهما، ولم يعرفوا ايا من األسباب التي ادت بالمحكمة 
الى اصدار حكميه�ا. ومثلها الكثير من الحاالت، التي تريد بعض 
الجه�ات ان تجعل م�ن القضاء ميدانا لتنفي�ذ اجنداتها. في حين 
ان القاض�ي مل�زم بتطبيق القانون بش�كل س�ليم وبعيد عن اي 
ضغوطات. ش�جاعة القضاة، ش�اخصة، في ش�وارع العديد من 
المحافظات، حيث صور ش�هداء الس�لطة القضائية تدين كل من 
يتجاوز على اهم ش�ريحة في المجتمع، وما حادثة االعتداء على 
احد قض�اة التحقيق في البصرة قبل ايام اال دليل على ان القضاة 
يس�يرون ف�ي الطري�ق الصحي�ح. اذا: علينا الدفاع عن الس�لطة 
القضائية، ألنها الحصن األخير ال�ذي يلجأ اليه المواطن، واألمل 

المتبقي بوجود نزاهة حقيقية في بلد، يعاني من الفساد.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

مصابيح توفري الطاقة تضعف البرص !!

ح�ذر خبراء م�ن أن المصابي�ح الموفرة للطاقة يمكن أن تس�بب 
الص�داع ألنه�ا تومض أكثر من ال�الزم، كما يمكنها التس�بب في 
الش�عور بالدوخ�ة وأل�م الرأس ف�ي غضون 20 دقيق�ة فقط من 
تش�غيلها..وقال البروفسور أرنولد ويلكنز، أستاذ علم النفس فى 
جامع�ة »Essex« البريطاني�ة إن وميض األض�واء التي تنتج عن 
مصابيح LED أقوى من المصابيح التقليدية..ففي حين أن أضواء 
الفلورس�نت، مثل تلك الموج�ودة فى المكات�ب، تخفت إضاءتها 
بمع�دل %35 في كل ومض�ة، فإن مصابي�ح LED تضيء بمعدل 
%100، وهذا يعني أنها تنطفئ وتشتغل مرة أخرى مئات المرات 
في كل ثانية..وهذا ما يمكن أن يس�بب الصداع عن طريق تعطيل 
التحك�م في حركة العيني�ن، مما يضطر الدماغ إل�ى العمل بجهد 
أكبر، بحيث تتضاعف فرص المعاناة من الصداع وفقا لما تؤكده 

دراسات سابقة.

توف�ر مزرع�ة لحيوان�ات األلب�اكا في كن�دا، فرصة 
للراغبين في ممارسة الرقص وتعلمه داخل المزرعة 
والقيام بالعديد من النشاطات التفاعلية مع حيواناتها 
األليفة..وتقّدم المزرعة 6 أسابيع من دروس الرقص 
واللياقة البدنية برفقة حيوانات األلباكا، حيث يستمر 
ال�درس 45 دقيق�ة، وتلي�ه 15 دقيق�ة للتفاع�ل مع 

األلباكا وإطعامه�ا والتقاط صور 
الس�يلفي معها. وقالت آن باتمان 
م�ن إدارة المزرع�ة ف�ي تصري�ح 
لها لغلوبال ني�وز “الجميع يأتون 
إل�ى المزرع�ة لممارس�ة الرقص 
على وقع الموسيقى وسط تواجد 
حيوانات األلباكا، ويحصلون على 
فرصة للتدرب عل�ى مختلف أنواع 

الرقص”.
األلباكا  وأضافت “تتميز حيوانات 
بكونه�ا حيوان�ات ودودة، وه�ي 
اجتماعي�ة وتتفاع�ل م�ع البش�ر 
بش�كل جيد. إّن الناس هنا يحبون 
ه�ذه الطريق�ة كثي�را ويرغب�ون 
األلب�اكا،  حيوان�ات  م�ع  باللع�ب 

وخاصة األطفال الصغار”.
وأوضح�ت قائلة “تتب�ع المزرعة 

سياس�ة مرنة مع المتدربين، إذ يحق لهم أن يلتحقوا 
ب�دروس الرق�ص دون الحاج�ة إل�ى التفاع�ل م�ع 
الحيوان�ات إن رغب�وا بذلك”..وبحس�ب موقع يو بي 
آي اإللكتروني، فإن تكالي�ف دروس الرقص تتراوح 
بين 10 و15 دوالرا كنديا للدرس الواحد، وُيطلب من 

السياح التسجيل بشكل مسبق في الدروس.

أك�دت دراس�ة أجراها باحث�ون من جامعة إكس�يتر 
البريطانية أن ممارسة رياضة كرة القدم تحسن من 

نمو العظام عند األطفال..
ويش�ير العديد من خب�راء الصحة إلى أن لممارس�ة 
الرياض�ة ف�ي مرحلة الطفول�ة أو المراهق�ة العديد 
م�ن الفوائ�د عل�ى صح�ة الجس�م، وبعضه�م يؤكد 

أن التماري�ن الرياضي�ة تحس�ن م�ن نم�و العظ�ام 
والغضاريف وتحمي من هشاشة العظام.

وح�ول الموضوع ق�ال علم�اء من جامعة إكس�يتر 
البريطاني�ة: »خ�الل دراس�اتنا الت�ي تتعل�ق بنم�و 
األطفال قمنا بمتابعة مئات الحاالت الصحية ألطفال 
تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما. خالل الدراسة تم 
تقس�يم األطفال إلى مجموعتين: 
األولى ضمت الذين يواظبون على 
ممارس�ة بع�ض أن�واع الرياض�ة 
كالسباحة وركوب الدراجات وكرة 
القدم، أما الفئة الثانية من األطفال 
فضم�ت من يفضلون الجلوس في 
المن�زل وع�دم القيام بنش�اطات 
الفراغ«.وبعد  بدني�ة ف�ي أوق�ات 
انتهاء الدراس�ة تبي�ن أن األطفال 
الذين يمارسون الرياضة يتمتعون 
والذي�ن  أعل�ى،  نم�و  بمع�دالت 
تحدي�دا  الق�دم  ك�رة  يمارس�ون 
كانت مع�دالت نمو عظامهم أعلى 
م�ن غيرهم، و حتى أن مؤش�رات 
هشاش�ة العظام لديه�م كانت أقل 
من البقية وس�رعة التئام الكسور 

العظمية كانت أكبر.

مزرعة تدعو ملشاركة حيواناهتا دروس الرقص كرة القدم حتسن نمو العظام عند األطفال


