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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الّدنيـا سجن
 املـؤمـن، واملـوت حتـفـتـه، 

واجلّنـة مـأواه

ص3الربملان يقر قانون »إقامة االجانب« ويناقش تعديل مقرتح قانون مفوضية االنتخابات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السـعـوديـة تـهـدم »املـدينـة املتمـرة«

الـسـعـوديـة: نـجـل رئـيـس هـيـئـة »األمـر بـالـمـعـروف« يـقـتـل والـده

رئيس الوزراء حيذر من »احتكار النرص« ويؤكد: ال نية حلل احلشد الشعبي

»فيتو« جديد أمام »استفتاء« كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال�ت القنصلية األمريكي�ة يف إقليم 
كردس�تام أن وزير الخارجية األمريكي 
اتصال�ن  أج�رى  تيلرس�ون  ريك�س 
هاتفي�ن م�ع رئي�س إقليم كردس�تان 
مس�عود بارزاني ورئيس الوزراء حيدر 
العبادي، داعياً إياهم إىل فتح باب الحوار 
لتس�وية الخالف�ات القائمة ب�ن أربيل 
وبغداد، فيما نفت أربي�ل تلقي بارزاني 

ألي اتصال من الجانب األمريكية.
وأشارت القنصلية األمريكية يف بيان 
نرش عىل موقعها الرسمي ان تيلرسون 

بح�ث خالل االتصال م�ع بارزاني »آخر 
التطورات السياسية واألمنية يف العراق«، 
وأشاد ب�«شجاعة البيشمركة ودورهم 

الحيوي يف هزيمة داعش باملوصل«.
وج�دد تيلرس�ون معارض�ة ب�الده 
اس�تقالل  اس�تفتاء  اإلقلي�م  إلج�راء 
كردس�تان يف ي�وم 25 من ش�هر أيلول 
الوالي�ات  دع�م  الوزي�ر  واك�د  املقب�ل. 
املتحدة املس�تمر لع�راق »واحد اتحادي 

وديمقراطى«.
وش�جع يف الوق�ت ذات�ه كال الرئيس 
ال�وزراء  مجل�س  ورئي�س  بارزان�ي، 
االتحادي حي�در العبادي عىل الدخول يف 

حوار »بناء بش�أن مجموعة كاملة من 
املسائل«.

أك�د  العب�ادي،  م�ع  اتصال�ه  ويف 
تيلرس�ون دعم بالده للش�عب العراقي 
والحرب املشرتكة ضد »داعش«، مضيفاً 
أن »الوالي�ات املتحدة األمريكية والعراق 
ملتزم�ان بالرشاك�ة القائم�ة بينهم�ا 
بش�كل كامل، يف إطار االح�رتام املتبادل 
وع�ىل أس�اس االتفاقية االس�رتاتيجية 
بن الع�راق والواليات املتحدة األمريكية 
السيايس واالقتصادي  التعاون  لتحقيق 

والثقايف واألمني«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

تص�دت القوات األمنية لهجوم واس�ع 
حاول تنظيم »داعش« اإلرهابي من خالله 
فتح ثغرة واإلغارة عىل مواقع إسرتاتيجية 

بمحافظة صالح الدين، شمال بغداد.
وذكرت تقارير إعالمية نقال عن مصدر 
أمني، أن قوات عملي�ات محافظة صالح 
الدين، والحشد الشعبي قتلت 116 عنرصا 
من تنظي�م »داعش« هاجموا باملفخخات 
واألسلحة الخفيفة والثقيلة، ثالثة مواقع 

ه�ي مفرقة منطق�ة الزوي�ة، والتصنيع 
البيض�اء«،  »الع�ن  وقري�ة  العس�كري، 
جنوب قضاء الرشقاط، شمايل املحافظة، 

شمال العراق.
وأوض�ح املصدر أن مع�ارك عنيفة قد 
دارت ب�ن الق�وات املتصدي�ة، وعن�ارص 
التنظيم اإلرهابي، يف املناطق املذكورة، ما 
أسفر عن قطع الطريق الواصل بن بغداد 

واملوصل، مركز محافظة نينوى.
لك�ن »القوات رسعان م�ا تمكنت من 
إحباط الهجوم وتكبيد )داعش( خس�ائر 

برشية فادحة، وأعيد فتح طريق بغداد — 
املوصل«، يقول ذات املصدر. منوها إىل أن 
الوضع »جيد« اآلن والطريق بات س�الكا. 
والهجوم الذي شنه اإلرهابيون عىل صالح 
الدين هو نوع الهجمات املتوقع أن يشنها 
التنظيم اآلن مع استعادة القوات العراقية 
املدعوم�ة من الواليات املتحدة س�يطرتها 
عىل املدن التي استوىل عليها اإلرهابيون يف 

هجوم خاطف عام 2014.

التفاصيل ص3

الـبـنـتـاغـون
يـرسـل »قـوات خـاصـة« 

إلـى الـيـمـن

اياد بنيان
 يعـود لرئـاسـة نـادي 

الرشطة الريايض

اخلارجية األمريكية أبلغت بغداد وأربيل بدعم »عراق موحد« ورفض »االنقسامات«.. وبارزاني ينفي
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املحكمة االحتادية : مخسة خرباء لدعوى الطعن ببعض مواد املوازنة املاليةمنشق عن بارزاين يؤسس »جبهة كردستانية« تضم شخصيات أكاديمية ورجال دين
اهايل الشعلة ومناطق يف بغداد يبعثون رسالة للربملان وهيددون باالعتصام معصوم أثناء لقاءه بطهران روحاين ووفد سوري: العراق مستمر بمطاردة »داعش«

الوكيل االداري لوزارة النقل
 يتابـع عمليـة تفويـج احلجـاج 

واخلدمة التي تقدم هلم
ص2

واليـتـي: 
إيران صمدت أمام مجيع 

األعداء واملؤامرات
ص4

حتطم طائرة لـ »املارينز« األمريكي وفقدان الطاقم قرب أسرتاليا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات البحرية األمريكية »املارينز«، 
أمس السبت، تحطم مروحية عسكرية تابعة 
له�ا، ع�ىل س�واحل أس�رتاليا، مما نت�ج عنه 
فق�دان 3 جنود »مارين�ز«، يحتمل أن يكونوا 

لقوا حتفهم يف الحادث.
ووفق�ا ملص�ادر أس�رتالية، ف�أن الطائرة 
تحطمت أثناء محاولتها الهبوط عىل س�طح 

حاملة طائرات أمريكية، قرب س�واحل والية 
كوينزالند، رشقي أسرتاليا.

وت�م إنق�اذ 23 م�ن أصل 26 م�ن عنارص 
»املارين�ز« كانوا عىل متن الطائ�رة، التي تعد 
م�ن ن�وع »أم يف 22 أوس�ري«، فيم�ا ب�دأت 

عمليات البحث عن 3 ال يزالوا مفقودين.
وأف�اد بي�ان املارينز »تج�ري عملية بحث 
وانق�اذ للعث�ور عىل عنارص تعرض�وا لحادث 
طائ�رة من ط�راز »أم يف 22« قبالة الس�احل 

الرشقي ألس�رتاليا«. وذكر البي�ان أن الطائرة 
» أقلع�ت م�ن ع�ىل ظه�ر الس�فينة ي�و اس 
اس�بونهوم ريتش�ارد وكانت تجري عمليات 
روتينية ». وتعد طائرات » أم يف22 أوس�ري« 
الت�ي تعم�ل بتقني�ة امل�راوح القابل�ة لتغيري 
االتج�اه، من أه�م طائرات الدع�م الهجومي 
بالنس�بة للمارين�ز، إذ تمتل�ك محرك�ن عىل 
أط�راف أجنحته�ا، ما يس�مح له�ا بالهبوط 

واإلقالع بشكل عمودي.

حمافظ بغداد يطالب جملس الوزراء والكهرباء باعادة 
النظر بتوزيع حصة العاصمة من الطاقة

وزير النقل يرعى حفل خترج دورة املرشدين 
6البحريني اجلديدة يف حمافظة البرصة 6

سد الثغرات األمنية يف صالح الدين: ال عودة لـ »داعش«
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بطريرك الكلدان ينتقد األحزاب املسيحية: حتاول احتكار املوقف املسيحي ملن يدفع أكثر
        بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب بطري�رك الكل�دان يف الع�راق 
والعالم لويس س�اكو، أمس السبت، عن 
قلقه لتأخري إعمار س�هل نينوى املحرر، 
الفتا اىل أن املس�يحيني يشعرون بالخطر 
يف ه�ذه املنطقة املقطعة ب�ني الحكومة 
املركزية وحكومة اإلقليم، فيما عزا سبب 
تلك »املحنة« اىل ما وصفه بأنه »انقس�ام 
املس�يحية  األح�زاب  وتبعي�ة«  وفش�ل 
ومحاولة احتكار املوقف املسيحي لصالح 
م�ن يدف�ع أكث�ر.  وق�ال س�اكو يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»إذ نس�تذكر مرور ثالث أعوام عىل نكبة 
مس�يحيي بلدات س�هل نين�وى املوجعة 
والتي س�تبقى شاخصًة يف الذاكرة نعرب 
باس�م البطريركي�ة الكلدانية ع�ن قلقنا 
وحزنن�ا العمي�ق لتأخ�ر عملي�ة إعم�ار 
البي�وت والبن�ى التحتية املدم�رة وإعادة 
الخدم�ات«، مش�ريا اىل أن »ذل�ك يعي�ق 

عودة النازح�ني إىل دياره�م، بالرغم من 
تحريرها منذ أش�هر«.  وأضاف س�اكو، 
أن »املس�يحيني يخش�ون م�ن اس�تمرار 
ثقاف�ة داع�ش الظالمي�ة، والخطاب�ات 
التحريضي�ة ومن�اخ الرصاع�ات يف هذه 
املنطق�ة املقطعة ب�ني الحكومة املركزية 
اإلقلي�م، وفق�ا مل�ن حرره�ا  وحكوم�ة 
لضمه�ا«، مبينا أن »هذه األمور تش�كل 
هاجس�اً لديهم حول مس�تقبل هويتهم 
الجغرافية والدينية والقومية، ويشعرون 
ب�أن وجوده�م وس�بل رزقه�م معرضة 
للخطر«. وحمل ساكو باسم البطريركية 
الكلداني�ة األح�زاب املس�يحية »قس�طاً 
كبرياً م�ن مس�ؤولية ما يعيش�ه املكون 
املس�يحي من معان�اة وارتب�اك«، معتربا 
أن »جانباً كبرياً من هذه املحنة، س�ببها 
انقسام هذه األحزاب وتبعيتها، وفشلها 
يف توحي�د صفه�ا«، الفت�ا اىل أن »بع�ض 
تلك األحزاب تبحث ع�ن مصالح خاصة، 
خصوص�ا عندما يحاول اخت�زال املوقف 

املسيحي واحتكاره للسيطرة عىل القرار 
لصالح من يدفع أكثر إلنجاح مشاريعه«. 
ودعا ساكو هذه األحزاب إىل »الحوار مع 
بعضها ومع العقالء املس�تقلني من أهايل 
س�هل نينوى، وتحمل مس�ؤولية خدمة 
املس�يحيني واملواطن�ني اآلخري�ن بصدق 
وبروح الفريق الواحد والواعي بمتطلبات 
املرحلة الراهنة«. وجدد س�اكو دعوته إىل 
جمي�ع املس�ؤولني يف الحكوم�ة املركزية 
وحكوم�ة إقلي�م كردس�تان، إىل »احرتام 
األخرى،  املس�يحيني واألقلي�ات  حق�وق 
وفق الدستور لينالوا نصيَبهم العادل من 
املش�اركة يف اإلدارة والتوظي�ف والعملية 
السياس�ية«. وكان بطري�رك الكل�دان يف 
العراق والعالم لويس روفائيل ساكو أكد، 
الجمعة )28 تموز 2017(، أن املسيحيني 
»غ�ري متأكدي�ن« من عودته�م اىل مدينة 
املوص�ل املحررة، فيما أش�ار اىل أن اغلب 
مدن املوص�ل »مدم�رة« وال تتوفر حياه 

خدمات تمهيدا لعودة النازحني.

          بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى رئيس الوزراء حي�در العبادي، 
أم�س الس�بت، وجود أي ني�ة حكومية 
لحل قوات الحش�د الشعبي، مؤكدا إنها 
تعمل تح�ت قي�ادة املرجعي�ة والدولة، 
وفيم�ا قال ان الع�راق ارعب داعش من 
خالل الحش�د وقوات�ه االمنية، حذر من 
ان الن�رص للجمي�ع وال يج�وز الحد ان 
يحتك�ره. وق�ال العب�ادي، يف كلم�ة له 
خ�الل مؤتمر »فتوى الجه�اد والنرص« 
إن »تنظي�م داع�ش انك�رت ش�وكته 
يف معرك�ة املوص�ل، رغ�م اس�تخدامه 
املواطن�ني دروع�ا برشية إلعاق�ة تقدم 
القوات األمنية«، كاش�فا عن اس�تمرار 
االس�تعدادات ملعرك�ة اس�تعادة قضاء 
الصن�وف  كاف�ة  وبمش�اركة  تلعف�ر، 

العسكرية.
وانتق�د العبادي، مح�اوالت البعض، 
تجيري الن�رص يف املوصل لجه�ة معينة، 
مؤكدا أن« النرص س�جله العراقيون وال 

يجوز ألحد أن يحتكره«.
وقال العبادي »لق�د أرعبنا داعش يف 
العراق من خالل حشدنا وقواتنا األمنية 
وأصب�ح العالم ينظ�ر الين�ا بإعجاب«، 
مش�ريا اىل انه »يج�ب ان ال ننىس فتوى 
الجه�اد الكفائ�ي الت�ي اطلقها الس�يد 
السيس�تاني والتي ولِد منها هذا الحشد 

املبارك والتي ساهمت بالنرص«.
واض�اف ان »ابن الجن�وب هو الذي 
وقف مع اخيه ابن الغربية وابن الشمال 

فتوح�دوا لصناع�ة الن�رص م�ن خالل 
التضحيات التي قدمها الجميع«، مبينا 
ان »العراق ق�دم التضحيات مرتني مرة 
عندم�ا قتل داعش أبناءنا عند دخوله و 
مرة ثانية عندما قدمنا الشهداء لتحرير 
كل تلك املناطق التي سيطر عليها داعش 
وإن أغل�ب املتطوع�ني كان�وا يقاتلون 
بدون رات�ب وهذا دليل ح�ب الوطن بل 

برهان عىل رفضهم للطائفية«.
وش�دد قائال »لن نس�مح ملن تسبب 
يف الطائفي�ة ودعاته�ا يف بالع�ودة مرة 
ثاني�ة.. وكما نقول لن نس�مح الحد ان 
يحتك�ر الن�رص نقول أيضا لن نس�مح 
له�ؤالء الذي�ن تس�ببوا بم�ا حصل من 
انكس�ار بدعواتهم الطائفية ان يعودوا 
ويرددوا الوصل بليىل ويعيدون املش�هد 

اىل املربع االوىل«.
ان  ع�ىل  تأكي�ده  العب�ادي  وج�دد 
»الحشد الش�عبي تحت قيادة املرجعية 
والدول�ة وه�و للعراق لن يح�ل«، مبينا 
ان »االس�تعدادات جارية لتحرير قضاء 
تلعفر غرب�ي املوصل من تنظيم داعش 
وهناك ارصار عىل مش�اركة الجميع يف 
عمليات التحرير«. قال أيضا »نعمل عىل 
اع�ادة النازحني اىل مناطقه�م املحررة 
ورعاية عوائل الش�هداء وتشكيل لجان 
لزيارته�م«، موضحا ان�ه »رغم الحرب 
عىل داعش تمكنا من تحسني االقتصاد 
العراق�ي«. ونب�ه إىل ان »تنظيم داعش 
استخدم املواطنني دروعاً برشية بحسب 

التقارير الدولية«.

كشف عن استمرار االستعدادات النطالق معركة حترير تلعفر

رئيس الوزراء حيذر من »احتكار النرص« ويؤكد: ال نية حلل احلشد الشعبي

        بغداد / المستقبل العراقي

كلف�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا خمس�ة خرباء 
لكتابة تقرير يتضمن الجوانب الفنية يف دعوى الطعن 
ببعض مواد قان�ون املوازنة العامة للعام الحايل، فيما 
قررت تأجيل دع�وى الطعن بنظام املراس�م رقم )4( 
لس�نة 2016 إىل م�ن 28 الش�هر الح�ايل. وذك�ر بيان 
صادر عن املكت�ب االعالمي للمحكمة االتحادية العليا 
أن »املحكم�ة عق�دت جلس�تها اليوم ونظ�رت يف عدد 
م�ن الدعاوى«.وتابع البيان أن »املحكمة كلفت خرباء 
دعوى الطعن ببعض م�واد املوازنة وقامت بتحليفهم 
اليم�ني القانوني«. وأش�ار إىل أن »الخرباء طلبوا مهلة 
14 يوماً لغرض اعداد تقريرهم«، موضحاً ان »الجلسة 
تأجلت إىل 21 من الشهر الحايل عىل أمل تقديم التقرير 
قبل هذا املوعد«. وأس�تطرد ان »املحكمة قررت تأجيل 
دعوى الطعن بنظام املراس�م )4( لس�نة 2016 إىل 28 
من الش�هر الحايل بعد ادخال وزي�ر الخارجية اضافة 
لوظيفته طرف�اً ثالثاً يف الدعوى«. ومىض البيان إىل ان 
»املحكم�ة قررت ايض�اً تاجيل دعوى النائب الس�ابق 
الس�يد محمد الطائي ال�ذي طلب الحك�م بالغاء قرار 
مجل�س النواب املتخ�ذ يف جلس�ته )37( بتاريخ 25/ 
5/ 2017 واعادته إىل عضوي�ة مجلس النواب، إىل 28 
من الشهر الحايل، بعد تكليف االطراف ببيان املدة التي 
شهدت غياب املدعي عن الجلسات وهل كانت باجازة 

رسمية أو من دون عذر مرشوع.

املحكمة االحتادية : 
مخسة خرباء لدعوى الطعن ببعض

 مواد املوازنة املالية
         بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئيس الجهورية ف�ؤاد معصوم يف مقر 
اقامت�ه بطه�ران أم�س الس�بت املهن�دس عم�اد 

خميس رئيس الوزراء السوري.
وذك�ر بيان ص�ادر عن رئاس�ة الجمهورية ان 
معص�وم اكد خ�الل اللق�اء عىل »عم�ق العالقات 
األخوي�ة ب�ني العراق وس�وريا، الس�يما العالقات 
التجاري�ة والصناعية والرواب�ط االجتماعية التي 
ترب�ط ش�عبيهما الش�قيقني، مش�ريا إىل أهمي�ة 

تطويرها يف جميع امليادين«.
كما ش�دد معصوم عىل أهمية التعاون املشرتك 
بني البلدين يف مج�ال مكافحة االرهاب، من خالل 

التنس�يق املش�رتك يف مط�اردة عصاب�ات داع�ش 
االرهابية، والقضاء نهائيا عىل آفة االرهاب.

م�ن جانبه نقل رئيس الوزراء الس�وري تهاني 
الرئيس بش�ار األسد إىل الرئيس معصوم بمناسبة 
تحرير مدين�ة املوصل من س�يطرة تنظيم داعش 

االرهابي واالنتصار عىل االرهاب.
كم�ا ش�دد خميس ع�ىل عم�ق العالق�ات بني 
جمهورية العراق والجمهورية العربية الس�ورية، 
مؤك�دا اس�تعداد ب�الده لتوس�يع آف�اق التعاون 

املشرتك بني البلدين بما يخدم مصالح الشعبني.
ويف بي�ان ث�ان قال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة ان 
معص�وم التق�ى أيض�ا يف الق�رص الجمه�وري يف 

طهران الرئيس االيراني حسن روحاني.

و اع�رب معصوم خ�الل اللقاء ع�ن ثقته بان 
املرحلة القادمة ستشهد املزيد من تطور العالقات 
بني الع�راق واي�ران، مثمن�ا املس�اعدات االيرانية 

للعراق يف حربه ضد االرهاب.
وأك�د الرئي�س معصوم ع�ىل أهمي�ة العالقات 
التاريخي�ة الت�ي تربط الع�راق واي�ران، ورضورة 
تمتينها يف مجاالت الصناعة والزراعة واالس�تفادة 
م�ن الخ�ربات االيراني�ة وتفعيل اللجنة املش�رتكة 

والتعاون يف قطاع النفط، والبيئة.
م�ن جانبه أع�رب روحاني عن رغب�ة بالده يف 
تعزي�ز عالق�ات الصداق�ة ب�ني البلدي�ن، وتطوير 
التعاون يف مجاالت ربط الس�كك الحديدة وتسهيل 

منح التأشريات بني البلدين.

         بغداد / المستقبل العراقي

نقل نواب م�ن التحالف الوطني، 
امس الس�بت، رس�الة م�ن مواطني 
أرب�ع مناط�ق يف بغ�داد اىل رئاس�ة 
مجل�س الن�واب، مش�ريين فيها اىل 
امهال مواطني تلك املناطق الحكومة 
مهلة للسبت املقبل لتوفري الخدمات 
وإال س�ينفذون اعتصاما ويقطعون 
الشوارع. وقال النائب حيدر الفوادي 
يف مؤتم�ر صح�ايف مش�رتك حرضه 
داخ�ل  مختلف�ة  كت�ل  ع�ن  ن�واب 

التحالف الوطني »ننقل رس�الة ابناء 
مناطق )الشعلة والحرية والصابيات 
والغزالي�ة( واملناط�ق املحيط�ة بها 
اىل رئي�س الربملان واعض�اء مجلس 
النواب«، مبينا أن »أبناء تلك املناطق 
ت�ام  ش�به  انقط�اع  م�ن  يعان�ون 
للكهرب�اء حي�ث نحصل عىل س�اعة 
واحدة غري مس�تقرة ومتقطعة لكل 
خمسة س�اعات انقطاع، بينما تنعم 
الكرخ الجنوبي ب�16 س�اعة تجهيز 
ومناطق ش�مال الشعلة ب�24 ساعة 
تجهي�ز، أم�ا االس�تثناءات للمحالت 

التجاري�ة واملصان�ع وغريها فحدث 
وال ح�رج«. وأض�اف الف�وادي، »يف 
الوقت الذي نب�ارك انتصارات قواتنا 
املس�لحة ع�ىل العصاب�ات اإلرهابية 
نذكركم انتم ممثلني الشعب أن هذه 
املناطق زفت أعداد كبرية من أبناءها 
م�ن اج�ل س�المة األرض والعرض، 
متس�ائال »هل من املعقول أن تعاقب 
أن  اىل  وأش�ار  الطريق�ة؟«.  به�ذه 
»أبناء تلك املناط�ق أمهلوا الحكومة 
أس�بوعا ينتهي الس�بت الق�ادم ويف 
ينف�ذون  االس�تجابة  ع�دم  حال�ة 

الط�رق«،  يغلق�ون  اعتصام�ات 
موضحا أن »مطالبهم تتضمن إعادة 
توزي�ع الطاق�ة الكهربائية بش�كل 
عادل وبإرشاف مكتب رئيس الوزراء 
وإلغاء جميع االس�تثناءات ومتابعة 
ه�ذا املل�ف حيث يوج�د فيه فس�اد 
مايل واداري كبري ومحاس�بة وإقالة 
املقرصين وعىل رأسهم وكيل شؤون 
التوزي�ع يف وزارة الكهرباء، وتوجيه 
هيئ�ة النزاهة بمتابع�ة ملف توزيع 
الس�نة  له�ذه  الك�رخ  يف  الكهرب�اء 

والسنوات السابقة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم، الس�بت، 
أهمية تطوير العالقات بني العراق وبوليفيا يف جميع 
امليادي�ن، فيما تس�لم دع�وة من الرئي�س البوليفي 
لحضور قمة ال�دول املصدرة للنف�ط »أوبك«. وقال 

مكت�ب رئيس الجمهورية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »رئي�س الجمهورية فؤاد 
معصوم استقبل يف مقر اقامته بالعاصمة االيرانية 
طهران وزير العدل وزير الخارجية البوليفي السابق 
هيكتور آركة زاكونيته«. واكد معصوم خالل البيان 
»أهمي�ة تطوي�ر العالقات ب�ني الع�راق وبوليفيا يف 

جميع امليادين، الس�يما القطاع النفطي«، مش�ددا 
ع�ىل »رضورة العمل املش�رتك لتطوير عمل منظمة 
ال�دول املص�درة للنفط )اوب�ك(«. وبحس�ب البيان 
ف�ان معصوم تس�لم دعوة م�ن الرئي�س البوليفي 
ايفو موراليس لحضور قم�ة الدول املصدرة للنفط 

»أوبك« املقرر اقامتها يف بوليفيا.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال الوكيل االداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب، خالل 
متابعته اليومية لتفويج الحجاج العراقيني منذ ساعات الصباح 
االوىل ع�رب صالة كربالء يف مطار بغداد ال�دويل، ان »وزارة النقل 
تبذل جهود كب�رية يف متابعة متطلبات الحجي�ج العراقيني من 
خ�الل فريق عمل متكامل من جميع تش�كيالت الوزارة املعنية 

بذلك باالضافة اىل الخدمات التي تقدم لهم«. 
واض�اف ان »وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عىل تواصل 
مستمر لوضع الحجاج العراقيني منذ اللحظات االوىل لدخولهم 

اىل مطار بغداد وحتى مغادرتهم اىل املدينة املنورة«. 
وأشاد » بانسيابية الرحالت ومواعيدها حسب الجدول الذي 
وضعت�ه الرشكة العام�ة للخطوط الجوية العراقية بالتنس�يق 
والتع�اون مع الهيئة العلي�ا للحج والعمرة من اجل اس�تكمال 

جميع الرحالت لبعثة العراق الخاصة بالحجاج هذا العام .

الوكيل االداري لوزارة النقل يتابع عملية 
تفويج احلجاج واخلدمة التي تقدم هلم

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن يف اربيل، أمس السبت، عن تأسيس كيان سيايس كردي 
يضم أحزاب سياس�ية ومنظمات مدنية وشخصيات أكاديمية 

ورجال دين و منشقني عن أحزاب كردستانية.
وقال األمني العام لجبهة مستقبل كردستان صمد خوشناو 
إنه »تم اإلعالن عن تشكيل كياني سيايس كردستاني تحت اسم 
جبهة مستقبل كردستان«، مبينا أن »الجبهة تضم أربعة أحزاب 
سياس�ية و22 منظم�ة مدنية وش�خصيات أكاديمي�ة ورجال 
دين والطاقات الش�ابة من عموم مناطق اقليم كردستان ومن 

مختلف املكونات الدينية والقومية«.
وأض�اف خوش�ناو أن�ه »تم تش�كيل الجبهة بعد إنش�قاقه 
من الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني«، مش�ريا إىل أن »عددا 
من املس�ؤولني املنشقني عن األحزاب الكردس�تانية انضموا اىل 

الجبهة«.
وتابع أن »أولويات عمل الجبهة محاربة الفس�اد واالحتكار 
والعم�ل ع�ىل مس�اندة الطبق�ات الفق�رية وتحقي�ق العدال�ة 
اإلجتماعي�ة واإلصالح�ات«، الفتا إىل أن »الجبه�ة أعدت قائمة 
تضم 50 شخصية أكاديمية ودينية وثقافية وسياسية لخوض 

اإلنتخابات املقبلة يف اقليم كردستان«.
وأكد خوش�ناو أن »الجبهة س�تمارس سياس�تها املستقلة 
ولن تك�ون تابعة ألي جهة، وانها تعتم�د يف تمويلها فقط عىل 
تربع�ات أعضائه�ا البال�غ عدده�م 117 ألف ش�خص«، داعيا 
املواطن�ني إىل »التخ�ي ع�ن دع�م الفاس�دين ومس�اندة جبهة 

املستقبل الكردستاني«.
يذك�ر أن هناك الع�رشات من األح�زاب السياس�ية يف اقليم 
كردس�تان إال أن تأثريالساحة السياس�ية الكردستانية تخضع 
لخمس�ة أحزاب رئيسية وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعام�ة مس�عود البارزان�ي واإلتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
برئاس�ة جالل الطالباني وحركة التغيري والجماعة اإلس�المية 

والكردستانية واإلتحاد اإلسالمي الكردستاني.

منشق عن بارزاين يؤسس »جبهة كردستانية« 
تضم شخصيات  أكاديمية ورجال دين

اهايل الشعلة ومناطق يف بغداد يبعثون رسالة للربملان 
وهيددون باالعتصام

معصوم أثناء لقاءه بطهران روحاين ووفد سوري: 
العراق مستمر بمطاردة »داعش«

العراق يتسلم دعوة حلضور قمة الدول املصدرة للنفط »أوبك« يف بوليفيا
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     بغداد / المستقبل العراقي

اوضح مرصف الرافدين، أمس الس�بت، اس�باب تأخر رصف رواتب املتقاعدين، فيما اشار اىل انه 
لغاية االن لم تصل القوائم من التقاعد.

وق�ال امل�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »أس�باب تأخ�ر رصف رواتب 
املتقاعدين املدنيني لشهر اب حتى االن جاء لعدم وصول قوائم وكشوفات أسماءهم وبياناتهم من 
قبل هيئة التقاعد«، محمال »هيئة التقاعد مسؤولية تاخري رصف الرواتب لكون مرصف الرافدين 

جهة تنفيذية يف عملية الرصف وال عالقة له بهذا التاخر«.
وتاب�ع املرصف انه »س�يتم رصف الرواتب فور وص�ول الصكوك الخاص�ة باملتقاعدين وتغذيتها 

بالرصيد املايل من قبل التقاعد«.
وحم�ل م�رصف الرافدي�ن، يف 2 اب 2017، هيئ�ة التقاعد العامة مس�ؤولية تأخ�ر رصف رواتب 
املتقاعدي�ن املدنيني لش�هر اب املايض، مؤكدا أنه س�يبارش فورا بدفع الروات�ب للمتقاعدين حال 

وصول الصكوك الخاصة بهم.

مرصف الرافدين يوضح اسباب تأخر رصف رواتب املتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

إقلي�م  يف  األمريكي�ة  القنصلي�ة  قال�ت 
كردس�تام أن وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي 
ريكس تيلرس�ون أج�رى اتصالني هاتفيني 
مع رئيس إقليم كردس�تان مسعود بارزاني 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي، داعياً إياهم 
إىل فت�ح ب�اب الح�وار لتس�وية الخالف�ات 
القائمة بني أربيل وبغ�داد، فيما نفت أربيل 
تلق�ي بارزان�ي ألي اتص�ال م�ن الجان�ب 

األمريكية.
وأشارت القنصلية األمريكية يف بيان نرش 
ع�ى موقعها الرس�مي ان تيلرس�ون بحث 
خالل االتص�ال مع بارزاني »آخر التطورات 
وأش�اد  الع�راق«،  يف  واألمني�ة  السياس�ية 
ب�«شجاعة البيشمركة ودورهم الحيوي يف 

هزيمة داعش باملوصل«.
وجدد تيلرس�ون معارضة بالده إلجراء 
اإلقليم استفتاء اس�تقالل كردستان يف يوم 

25 من شهر أيلول املقبل.
واكد الوزير دعم الواليات املتحدة املستمر 

لعراق »واحد اتحادي وديمقراطى«.
الرئي�س  كال  ذات�ه  الوق�ت  يف  وش�جع 
بارزاني، ورئيس مجل�س الوزراء االتحادي 
حيدر العب�ادي عى الدخول يف ح�وار »بناء 

بشأن مجموعة كاملة من املسائل«.
ويف اتصال�ه مع العبادي، أكد تيلرس�ون 
والح�رب  العراق�ي  للش�عب  ب�الده  دع�م 
أن  مضيف�اً  »داع�ش«،  ض�د  املش�ركة 
والع�راق  األمريكي�ة  املتح�دة  »الوالي�ات 
ملتزم�ان بالرشاكة القائمة بينهما بش�كل 
كامل، يف إطار االحرام املتبادل وعى أساس 
االتفاقية االسراتيجية بني العراق والواليات 
املتحدة األمريكية لتحقيق التعاون السيايس 

واالقتصادي والثقايف واألمني«.
لك�ن بيان�ا صادرا ع�ن مكت�ب العبادي 
ركز عى أش�ارة وزير الخارجي�ة االمريكي 
اىل اس�تمرار الدعم لجهود العراق يف مرحلة 
ما بعد داع�ش، وتأكيده »موق�ف الواليات 
املتحدة وحرصها عى وحدة العراق واحرام 

دستوره«.
البي�ان  العب�ادي بحس�ب  فيم�ا أش�ار 
اىل اهمي�ة الركي�ز ع�ى توف�ري الخدم�ات 

للمواطن�ني، وتحري�ك عجل�ة االقتصاد من 
خالل محاربة الفساد، وتشجيع االستثمار، 
ورفع معّوقات�ه، واهمية االنفتاح اإلقليمي 

والدويل عى الع�راق، م������ؤكدا رضورة 
بخالف�ات  الجه�ود  ت������ش�تيت  ع�دم 
جانبي�ة و الركي�ز عى ما يخدم اس�تقرار 

العراق ووحدته وازدهاره.
إال أنه يف خط�وة مفاجئة، نفى املتحدث 
الرس�مي باس�م رئاس�ة إقلي�م كردس�تان 

اوميد صباح ما تّم تداوله بشأن اجراء وزير 
الخارجية األمريكي ريكس تريلسون مكاملة 

هاتفية مع رئيس اإلقليم مسعود بارزاني.

وق�ال صباح يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه ن�رش يف عدد 
من املؤسس�ات والوس�ائل اإلعالمية خالل 
اليوم�ني املاضي�ني ب�أن وزي�ر الخارجي�ة 
االمريكي�ة ق�د اج�رى مكامل�ة هاتفية مع 

رئيس إقليم كردستان.
وأضاف انه نعلن هن�ا ولجميع الجهات 
ان هذا الخرب عار عن الصحة، مؤكدا انه لم 
يج�َر أي اتصال هاتفي بني الرئيس بارزاني 

ووزير الخارجية األمريكي.
ويف جانب منفصل، أوض�ح بارزاني، أن 
عملية االس�تفتاء التي من املزمع  إجراؤها 
يف اقليم كردس�تان يف 25 من سبتمرب املقبل 
لن تش�كل خطراً عى أحد ب�ل بقاء الوضع 

كما هو الذي سيشكل خطراً كبرياً.
وترصيح�ات بارزاني جاءت خالل لقائه 
وفد اعالم�ي كويتي يزور إقليم كردس�تان 

حالياً.
وقال بارزاني إن »الهدف من االس�تفتاء 
هو حماية الشعب الكردس�تاني من تكرار 
وح�ول  املس�تقبل«،  يف  وامل�آيس  الك�وارث 
مخ�اوف دول املنطق�ة من االس�تفتاء قال 
بارزان�ي إن�ه »ال يجب عى ال�دول املحيطة 
باإلقليم بأن تتخوف من االس�تفتاء إذ أثبت 
األقليم خالل ال26 عاما املاضية بأنه عامل 

استقرار يف املنطقة«.
وأض�اف أن »عالقات اإلقليم االقتصادية 
والسياس�ية يف املنطقة ستكون أكثر متانة 
بع�د االس�تفتاء«. كم�ا أوض�ح بارزاني أن 
»االع�راض اإليران�ي الرك�ي ع�ى إج�راء 
االستفتاء يعود إىل وجود الكرد يف بلدانهم«، 
مش�رياً إىل أن »الوالي�ات املتح�دة االمريكية 
لم تب�د رفضه�ا بل قال�ت ب�أن الوقت غري 

مناسب«.
وأكد رئيس إقليم كردستان، بأن »إجراء 
االس�تفتاء هو قرار الش�عب الكردس�تاني 
والش�عب أس�مى م�ن األحزاب ول�ن يتخى 
عن حق�ه ولن يراجع عن ق�راره تحت أي 

ضغوط«.
ولفت بارزاني إىل أنه »بناء عى التجارب 
الس�ابقة فم�ن األفض�ل أن يك�ون اإلقليم 
والحكوم�ة العراقي�ة جاري�ن جيدي�ن ملنع 

حدوث مشاكل أكرب«.
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ص�وت مجلس النواب يف جلس�ته 
االعتيادية الحادية عرش التي عقدت 
الجبوري وبحضور  برئاس�ة س�ليم 
200 نائبا، أمس الس�بت، عى قانون 
إقام�ة االجان�ب وانهى ق�راءة ثالثة 

مرشوعات قوانني.
وبحس�ب بيان للدائ�رة االعالمية 
»املس�تقبل  تلق�ت  الن�واب  ملجل�س 
يف  فان�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
مستهل الجلس�ة اكد رئيس املجلس 
كرك�وك  محافظ�ة  ممث�ي  توص�ل 
خ�الل  النيابي�ة  الكت�ل  ورؤس�اء 
اجتماع�ات عقدت عى م�دى يومني 
الفق�رات  بع�ض  بش�أن  اتف�اق  اىل 
الخاصة بقان�ون انتخابات مجالس 
املحافظ�ات واالقضي�ة، معلن�ا ع�ن 
استكمال االجتماعات لتسوية نقاط 
الخ�الف املتبقي�ة لحس�م القان�ون، 
منوها اىل »عقد اجتماع يوم غد االحد 
يضم رؤس�اء الكتل النيابي�ة ونواب 
محافط�ة كرك�وك م�ن اج�ل ادراج 
م�رشوع القانون عى ج�دول اعمال 

جلسة يوم االثنني املقبل«.
وارجأت هيئة الرئاسة التص�ويت 
ع�ى مش����روع قان�ون التعدي�ل 
غ�ري  املحافظ�ات  لقان�ون  الثال�ث 
املنتظم�ة يف أقلي�م رقم }21{ لس�نة 
2008 واملقدم من اللجنتني القانونية 
واالقالي�م واملحافظات غري املنتظمة 
يف اقليم اىل حني عقد جلسة مشركة 
للجنت�ني ب�ارشاف رئاس�ة املجل�س 
م�ن اجل ازال�ة التناق�ض املوجود يف 

مرشوع القانون.
وص�وت املجلس عى مش���روع 

قان�ون اقام�ة االجان�ب واملقدم من 
لجنت�ي االم�ن والدف�اع والقانوني�ة 
ع�ى  الجاري�ة  التعدي�الت  لكث�رة 
قان�ون اقام�ة االجان�ب رق�م 118 
لس�نة 1978ولظهور حاالت جديدة 
تس�توجب اع�ادة النظ�ر باحكام�ة 
وبم�ا يتالئ�م والظ�روف املوضوعية 
ولتش�جيع  الع�راق  لجمهوري�ة 
االس�تثمار وتس�هيل الحص�ول عى 
وتنظي�م  لالجان�ب  الدخ�ول  س�مة 

اقامتهم.
ويف ش�أن آخر، لفت النائب حيدر 
يف  تظاه�رات  خ�روج  اىل  الف�وادي 
منطقة الش�علة والغزالي�ة والحرية 

الطاق�ة  ازم�ة  والصابي�ات بس�بب 
الكهربائية، منوها اىل ان املتظاهرين 
س�يمهلون الحكومة اسبوعا لتوفري 
الكهرب�اء قب�ل القي�ام باعتصامات 
ش�عبية يف املناطق، داعي�ا اىل تحديد 
جلس�ة يف القاع�ة الدس�تورية تضم 
نواب محافظة بغ�داد ولجنة الطاقة 
وممثلني عن مجلس الوزراء ملناقشة 

لحل ازمة الكهرباء.
وق�ررت هيئ�ة الرئاس�ة تاجي�ل 
الطع���ون  ف������ي  النظ����ر 
صح�ة  ح�����ول  املقدم����ة 

عضوي��ة بعض الن��واب.
وات�م املجل�س ق�راءة تقري����ر 

قان��ون  مش���روع  ومناقش�ة 
التش�جي�ع  اتفاقي�ة  تصدي�ق 
والحماي��ة املتبادلة لالس�تثم�ارات 
الع�راق  بي��ن حكوم�ة جمهوري�ة 
االس�المية  الجمهوري�ة  وحكوم�ة 
االيرانية واملقدم من لجنتي العالقات 

الخارجية واالقتصاد واالستثمار.
ويف مداخ�الت النواب دع�ا النائب 
جواد البوالني اىل توفري رشوط عالية 
من الش�فافية اثناء مناقل�ة االموال 
فضال عن اهمية التزام البلدين بتوفري 
الكافي�ة ع�ن مش�اريع  املعلوم�ات 
االس�تثمار وتجنيبها غس�يل االموال 
او تعريضه�ا ملالحق�ات قانونية من 

قبل املؤسسات الدولية.
وش�دد النائب ري�اض غريب عى 
اهمي�ة التصوي�ت ع�ى االتفاقية يف 
ظل ع�دم امكاني�ة تحقي�ق التنمية 
يف الع�راق م�ن دون تطوي�ر واق�ع 
يم�ر  البل�د  ان  الس�يما  االس�تثمار 

بضائقة اقتصادية خانقة.
ق�راءة  املجل�س  انه�ى  بعده�ا، 
تقري���ر ومناقش�ة مق�رح قانون 
العلي�ا  املفوضي�ة  قان�ون  تعدي�ل 
املستقلة لالنتخابات رقم }11{ لسنة 

2007 واملقدم من اللجنة القانونية.
اك�دت  الن�واب،  مداخ�الت  ويف 
النائب�ة في�ان دخي�ل اهمي�ة تعديل 

القان�ون ليش�مل جمي�ع مكون�ات 
الشعب العراقي، داعية اىل تخصيص 
والركم�ان  للمس�يحيني  مقاع�د   3

وااليزيديني يف املفوضية.
النائ�ب جوزي�ف صلي�وا  وح�ث 
ع�ى رضورة تمثيل كاف�ة املكونات 
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات خصوص�ا 
والديمقراطي�ة  العدال�ة  لتحقي�ق 
ارش�د  النائ�ب  ودع�ا  الحقيقي�ة. 
الصالحي اىل االرساع بترشيع القانون 
قب�ل اج�راء االنتخاب�ات م�ن اج�ل 

الحصول تمثيل حقيقي للجميع.
اىل  كن�ا  يون�ادم  النائ�ب  ون�وه 
اهمية تمثي�ل املكونات وفق الكفاءة 

التدخ�الت  ومن�ع  واالس�تحقاقات 
تمثي�ل  اعاق�ت  الت�ي  السياس�ية 

املكونات.
اىل  طالبان�ي  اال  النائب�ة  ودع�ت 
تواف�ق ب�ني الكت�ل النيابي�ة بش�ان 
الي�ة توزي�ع املقعدي�ن يف مفوضي�ة 
املكونات  االنتخابات لضم�ان تمثيل 

يف املفوضية.
وطال�ب النائ�ب عب�اس البيات�ي 
بضمان حقوق املكونات يف مفوضية 
االنتخاب�ات وفق�ا للتفاهم�ات ب�ني 
الكت�ل النيابي�ة والعمل ع�ى ضمان 

نزاهة االنتخابات.
املداخ�الت،  ع�ى  رده�ا  ويف 
اك�دت اللجن�ة املعني�ة حرصها عى 
املكونات وضم�ان حقوقهم  تمثي�ل 
املنص�وص عليه�ا يف الدس�تور بم�ا 
يراع�ي الت�وازن للجميع س�واء كان 
ضمن حدود تس�عة اعضاء أو زيادة 
العدد يف مجلس املفوضية املس�تقلة 
لالنتخابات، مش�رية اىل عدم تسمية 

من يشغل املقعدين األضافيني.
وأت�م املجل�س ق�راءة تقري����ر 
ومناقش�ة مق�رح قان�ون التعدي�ل 
العرشي�ن لقان�ون املالك رق�م }25{ 
لس�ن�ة 1960 واملق�دم م�ن لجن�ة 

التعليم العايل والبحث العلمي .
وأق�رح النائ�ب جب�ار العب�ادي 
تضمني تعديل املواد يف قانون الخدمة 
املدن�ي الذي س�يتم التصوي�ت عليه 
قريب�ا .وأش�ارت اللجن�ة املعني�ة اىل 
ان قان�ون امل�الك هو قان�ون خاص 
ال يرب�ط بالخدم�ة املدني�ة ال�ذي ال 
يتضم�ن الوص�ف الوظيف�ي. بعدها 
تق�رر رفع الجلس�ة اىل ي�وم األثنني 

املقبل.

اخلارجية األمريكية أبلغت بغداد وأربيل بدعم »عراق موحد« ورفض »االنقسامات«.. وبارزاني ينفي

»فيتو« جديد أمام »استفتاء« كردستان

نواب طالبوا بزيادة متثيل األقليات يف املفوضيات املستقلة

الربملان يقر قانون »إقامة االجانب« ويناقش تعديل مقرتح قانون مفوضية االنتخابات
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تصدت القوات األمنية لهجوم واس�ع حاول 
تنظيم »داع�ش« اإلرهابي من خالله فتح ثغرة 
واإلغ�ارة ع�ى مواق�ع إس�راتيجية بمحافظة 

صالح الدين، شمال بغداد.
وذك�رت تقاري�ر إعالمي�ة نقال ع�ن مصدر 
أمن�ي، أن قوات عمليات محافظة صالح الدين، 
والحشد الش�عبي قتلت 116 عنرصا من تنظيم 
واألس�لحة  باملفخخ�ات  هاجم�وا  »داع�ش« 
الخفيف�ة والثقيل�ة، ثالثة مواقع ه�ي مفرقة 
منطق�ة الزوي�ة، والتصنيع العس�كري، وقرية 
»الع�ني البيض�اء«، جن�وب قض�اء الرشق�اط، 

شمايل املحافظة، شمال العراق.

ق�د  عنيف�ة  مع�ارك  أن  املص�در  وأوض�ح 
دارت ب�ني القوات املتصدي�ة، وعنارص التنظيم 
اإلرهاب�ي، يف املناط�ق املذك�ورة، ما أس�فر عن 
قطع الطريق الواصل بني بغداد واملوصل، مركز 

محافظة نينوى.
لك�ن »القوات رسعان ما تمكنت من إحباط 
)داع�ش( خس�ائر برشي�ة  وتكبي�د  الهج�وم 
فادح�ة، وأعيد فتح طريق بغ�داد — املوصل«، 
يقول ذات املص�در. منوها إىل أن الوضع »جيد« 

اآلن والطريق بات سالكا.
والهج�وم الذي ش�نه اإلرهابيون عى صالح 
الدي�ن هو ن�وع الهجم�ات املتوقع أن يش�نها 
التنظي�م اآلن م�ع اس�تعادة الق�وات العراقية 
املدعوم�ة م�ن الواليات املتحدة س�يطرتها عى 

املدن التي اس�توىل عليه�ا اإلرهابيون يف هجوم 
خاطف عام 2014.

وتجدر اإلش�ارة أن القوات العراقية تمكنت 
م�ن تحرير م�دن محافظ�ة ص�الح الدين، من 
قبض�ة تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي، يف معارك 
حس�مت خالل عام�ي 2016-2015، بالتزامن 
م�ع االنتص�ارات التي تحققت ع�ى التنظيم يف 
األنبار. ولكن وبعد الخس�ارة الكبرية التي مني 
به�ا التنظيم يف املوصل يش�ن بني الحني واآلخر 
هجمات متتالية يف مناطق كانت تحت سيطرته 
يف وقت س�ابق قب�ل أن تنتزع من�ه، يف محاولة 

منه لفتح ثغرات.
ويق�ول مس�ؤولون محلي�ون إن الكثري من 
املدن العراقية التي تم تحريرها ال تزال معرضة 

لهجم�ات من الصحراء مرامي�ة األطراف التي 
يع�رف دروبه�ا اإلرهابي�ون، غ�ري أنه�ا تمنى 

بالفشل.
وأعل�ن التنظي�م يف حزي�ران 2014 إقام�ة 
»الخالفة اإلس�المية« املزعوم�ة يف املوصل، ويف 
17 ترشي�ن األول ع�ام 2016، ب�دأت الق�وات 
األمني�ة حمل�ة اس�تعادة املوص�ل بدع�م م�ن 
التحالف الدويل، واس�تعادت تل�ك القوات كامل 
الش�طر الرشقي من املدينة يف 24 كانون الثاني 
امل�ايض، وم�ن ث�م ب�دأت يف 19 ش�باط حمل�ة 
اس�تعادة الش�طر الغربي قبل اإلعالن رس�ميا 
ع�ن تحرير املدينة بالكامل، بعد أن حررت مدن 
مثل صالح الدين والفلوج�ة وديايل وغريها من 

سيطرة اإلرهابيني.

التنظيم حياول فتاح ثغرات لزعزعة األمن يف احملافظات احملررة

سد الثغرات األمنية يف صالح الدين: ال عودة لـ »داعش«
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قالت صحيف�ة »اإلندبندنت« الربيطانية 
إنه�ا حصلت عىل معلوم�ات حول ما يجري 
يف بل�دة العوامي�ة، الواقعة رشق�ي اململكة، 
حي�ث تقاتل ق�وات األمن الس�عودية بعض 

املعارضني.
وأك�دت الصحيفة أنها أج�رت مقابالت 
نادرة مع نشطاء محليني، لتكشف الظروف 
املروعة التي يواجهها املدنيون يف تلك املعركة 

الرسية بني الرياض واملتظاهرين.
وأوضحت الصحيف�ة الربيطانية أن تلك 
»املعرك�ة الرسية« بدأت منذ وصول الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إىل السعودية يف أيار 
املايض، وس�ط تغطي�ة إعالمي�ة قليلة جدا 
لتل�ك األحداث س�واء م�ن داخ�ل اململكة أو 

خارجها.
وكش�ف س�كان محليون ع�ن مقتل ما 
ال يقل عن 25 ش�خصاً ج�راء قصف املدينة 

ونريان القناصة.
ونرش النشطاء صوراً مزعومة للشوارع 
وه�ي تغطيه�ا األنق�اض ومي�اه ال�رف 
الصح�ي، الت�ي تب�دو وكأنه�ا مش�هد من 
املع�ارك الدائ�رة يف س�وريا ال مدين�ة لدولة 

خليجية غنية بالنفط.
وأش�ارت الصحيف�ة الربيطاني�ة إىل أنه 
من الصعب التحق�ق من املعلومات املتعلقة 
بالعوامية، ألنه غري مسموح لوسائل اإلعالم 
األجنبية االقرتاب م�ن تلك املنطقة من دون 

مسؤولني حكوميني.
وتابعت قائلة »هذا يعني أن العالم يعتمد 
يف تغطي�ة أح�داث العوامي�ة عىل م�ا تنقله 
وسائل اإلعالم الحكومية السعودية، خاصة 
وأن مواقع ووس�ائل التواصل االجتماعي ال 
يمكن االعتماد عليها كمصدر للمعلومات«.

ونقل�ت »اإلندبندنت« ش�هادات مفصلة 
عما يحدث داخل مدينة العوامية املحارصة، 
من أحد املتظاهرين داخل املدينة، واثنني من 
النش�طاء الس�لميني الذين يعيشون خارج 

البالد.
وقال ناش�ط مس�لح مناهض للحكومة 
يف مقابلة نادرة مع وس�ائل اإلعالم الغربي، 
»كن�ت متظاهرا س�لميا، ويعي�ش معظمنا 
يف العوامي�ة، حتى ق�ررت الحكومة إدراجنا 
كإرهابي�ني مطل�وب القبض عليه�م، وكل 
م�ا طالبن�ا ب�ه ه�و االس�تمرار يف دع�وات 

اإلصالح«.
وتاب�ع »س�كان املدين�ة ال يخاف�ون من 

النظام، فتم استهداف املدينة كلها«.
وأوض�ح أن الق�وات الحكومية اقتحمت 
منزل�ه يف بداية الحصار، ورضب�ت زوجته، 
ذات  ابنت�ه  وج�ه  يف  األس�لحة  وأش�هرت 
الخمس س�نوات، وهددوا بإس�قاط طفلته 

ذات الثمانية أشهر.
وأضاف »قالوا للطفلة الصغرية س�نقتل 

والدك، ثم ألقوها تحت ساقي«.
وأردف »ل�م يك�ن لدينا خي�ار، إال الدفاع 
عن حياتنا ونس�ائنا، وهو أم�ر واجب، لقد 

دم�رت املن�ازل بالقناب�ل وإط�الق الن�ريان 
املكثف وبقذائف آر بي ج�ي، وكان الجميع 

هدفا لقذائفهم«.
وقالت الصحيفة الربيطانية إنه من غري 
املعروف من أين يحصل النشطاء املسلحون 
يف تل�ك املدينة عىل األس�لحة وك�م عددهم، 
مش�رية إىل أن الناش�ط املس�لح الذي أجرت 
معه الحوار رفض الرد عىل ذلك السؤال عىل 

وجه التحديد.
ويصف النش�طاء بأن الهدف للس�لطات 
الس�عودية ل�م يكن ه�دم املدين�ة القديمة 
وإعادة تطويرها، ولكن الهدف هو القضاء 

عىل تلك املدينة املتمردة، بحسب قولهم.
ونقلت الصحيفة عن آدم كوغل، الباحث 
يف الرشق األوس�ط بمنظمة »هيومن رايتس 
ووتش« قوله: »وثقت الراع يف الس�عودية 
من قبل، ولكن لم أر ش�يئا م�ن هذا القبيل، 
لق�د ش�اهدت احتجاج�ات، لكن لم أش�هد 
ع�ىل تحوله�ا إىل مواجه�ات مس�لحة بتلك 

الطريقة«.
وأض�اف »التفاصي�ل هن�ا واضحة عىل 
األرض، فهناك اش�تباكات عنيفة بني الدولة 

ومواطنيها، وهذا أمر غري مسبوق«.
ونقل�ت الصحيفة ع�ن نش�طاء قولهم 

إن املدين�ة تعاني من »حصار دائم«، وس�ط 
مخاوف عميقة من اس�تمرار اس�تهدافهم 
س�واء بالقص�ف أو ع�ن طري�ق القناصة، 

والكثريون يخشون مغادرة منازلهم.
كم�ا أش�ارت إىل أن�ه ت�م قط�ع كاف�ة 
خط�وط املياه والكهرباء عن مناطق عديدة 
بالعوامي�ة، وت�رك آخ�رون م�ن دون مياه 
عذب�ة أو تكييفات هواء رغم حرارة الصيف 

يف تلك املنطقة.
وقال ناشط من املدينة يعيش يف الواليات 
املتحدة »الناس يخشون من أن هناك العديد 

من الجثث تركت يف الشوارع لعدة أيام«.

تقاري�ر  أن  إىل  »اإلندبندن�ت«  وأش�ارت 
عديدة زعمت أن سيارات اإلسعاف والرف 
الصحي تواجه صعوبة يف الوصول للمدينة.

ونقل�ت أيض�ا عن ع�ي أدوب�ايس، مدير 
مجموعة الناش�طني األوروبيني السعوديني 
لحقوق اإلنسان، الذي هرب من اململكة عام 
2013، إن املواجه�ة الحالي�ة يف العوامية ال 
يمكن أن يتم اختزاله�ا يف أنها مجرد قضية 

طائفية.
وتاب�ع »أعتق�د أنهم س�يدمرون بنفس 
فه�م  معارض�ة،  منطق�ة  أي  الطري�ق 
يري�دون تفري�غ البل�د م�ن الن�اس وإنهاء 

االحتجاجات«.
الس�عودية، ي�وم  الس�لطات  وأص�درت 
الجمع�ة املايض، إخط�ارا جدي�دا برضورة 
إخالء س�كان العوامية للمدينة، ومغادرتها 
من طريقني تم اختيارهما من قبل السلطات 

األمنية.
ونفت الري�اض كافة التقارير التي تتهم 
السلطات باستهداف املدينة وإطالقها النار 
عشوائيا عىل املدنيني ومنازلهم وسياراتهم.

واس�تمرت الصحيفة الربيطانية يف نقل 
تريحات الناش�ط الذي يعيش يف الواليات 
املتح�دة، وق�ال: »هن�اك مئات األش�خاص 
هربوا م�ن املدينة، 90% منهم من الس�كان 
املحليني، وال يزال عالقا ما يقرب من 3 آالف 

أو 5 آالف شخص«.
وأدان�ت األم�م املتح�دة، يف أي�ار املايض، 
خط�ط إع�ادة تطوي�ر العوامي�ة، واتهمت 
الس�لطات بأنها تحاول إزالة السكان قرسا 
م�ن دون تقدي�م خي�ارات كافي�ة إلع�ادة 
توطينه�م، كما أن تلك العملية تهدد »الرتاث 
التاريخي والثق�ايف للمدينة، برضر ال يمكن 

إصالحه«، عىل حد قولها.
أنها  الربيطاني�ة  وأوضح�ت الصحيف�ة 
حاول�ت االتصال بالس�فارات الس�عودية يف 
بريوت ولن�دن للتعليق عىل تل�ك االدعاءات، 
ولكن ل�م يتوف�ر أي رد حتى اآلن، بحس�ب 

قولها.
وتع�د العوامي�ة إح�دى أق�دم امل�دن يف 
الس�عودية، حي�ث يبل�غ عمره�ا نحو 400 
عام، وتوجد يف املنطقة الرشقية، وتحديدا يف 

محافظة القطيف.
ويقط�ن املدين�ة نحو 30 ألف ش�خص، 
كم�ا أنه ينحدر م�ن املدينة اإلمام الش�يعي 
الش�هري نمر النمر الذي أعدمته الس�لطات 
السعودية قبل أعوام، بسبب اتهامه بتأجيج 
االضطرابات يف الس�عودية يف أعقاب ثورات 

الربيع العربي عام 2011.
وقررت السلطات الس�عودية إجالء عدد 
واس�ع من س�كانها، وهدم املدينة القديمة 

وإعادة تطويرها، يف 10  أيار املايض.
م�ن  املئ�ات  ت�رك  امل�ايض،  والثالث�اء 

السعوديني بلدة العوامية.
واشتد القتال يف األيام األخرية يف العوامية 
بمحافظة القطيف، حيث تحاول السلطات 
من�ذ أيار امل�ايض، ه�دم الح�ي القديم ملنع 
مس�لحني من اس�تخدام أزقت�ه لإلفالت من 

قبضة األمن.
ونقل�ت وكال�ة »رويرتز« عن ناش�طني 
محليني أن القوات السعودية سهلت خروج 
الهاربني من االش�تباكات التي أس�فرت عن 
مقتل 7 عىل األقل بينهم رشطيان، وحصلت 
عرشات األرس ع�ىل أماكن إقام�ة مؤقتة يف 

بلدة قريبة من العوامية.
وظه�رت دعوات ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي لتوف�ري مأوى ل�أرس النازحة، 
ورد عدد من األشخاص بفتح بيوتهم، بينما 
ع�رض آخ�رون دفع مقاب�ل توف�ري أماكن 

إقامة مؤقتة خارج العوامية.

»العوامية« ختوض معركة سرية منذ »3« أشهر وسط تعتيم دولي

الــسـعـوديــة تـهـدم »الـمـديــنـة الــمـتـمــرة«

الـبـنـتـاغـون يـرسـل »قـوات خـاصـة« إلـى الـيـمـن
         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنتاغون أن ق�وات خاصة أمريكية تس�اعد 
اإلماراتي�ني والق�وات املحلية يف عملياته�م ضد تنظيم 

القاعدة يف اليمن.
وقال املتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس 
إن الهدف من هذه العمليات التي تجري بش�كل رئييس 
يف محافظة شبوه، حيث ينشط تنظيم »قاعدة الجهاد 
يف جزي�رة العرب« بش�كل خ�اص، هو »تدم�ري »قدرة 
القاع�دة عىل ش�ن عملي�ات إرهابية. وتعت�رب الواليات 

املتحدة هذا الفرع األكثر خطرا بني شبكات القاعدة.
وق�د تضاعف�ت غ�ارات الطائرات ب�دون طيار منذ 
أش�هر بدعم من العمليات امليدانية بعد وصول الرئيس 
دونالد ترامب يف كانون الثاني إىل البيت األبيض. وأضاف 
ديفيس »مس�اعداتنا يف املكان استمرار ملا نقوم به منذ 

كانون الثاني«.
وأك�د أن »هذا يتضم�ن عددا قليال ج�دا من القوات 
األمريكي�ة ع�ىل األرض وه�م هناك خصوص�ا من اجل 

املساعدة يف تدفق املعلومات«.
ويأتي ه�ذا التريح غ�داة إعالن اإلم�ارات إطالق 

عملية »واسعة النطاق«.
وأوضحت س�فارة اإلمارات يف واشنطن إن »العملية 

تدعمها قوة تجمع بني اإلمارات والواليات املتحدة«.
وتابع ديفي�س إن الواليات املتحدة ش�نت أكثر من 

80 غارة جوية منذ 28 شباط يف اليمن.
وبع�د وق�ت قصري من تولي�ه منصبه، أم�ر ترامب 
بغارة جوية أس�فرت ع�ن مقتل احد عن�ارص القوات 

الخاصة ومواطنني يمنيني يف محافظة البيضاء.
وكثريا ما تش�ن طائرات بال طيار وطائرات حربية 
أمريكي�ة غارات عىل تنظي�م القاع�دة يف اليمن. ولكن 
تنفيذ قوات إقليمية عمليات برية واس�عة النطاق نادر 
من�ذ ع�ام 2015 عندما تم ط�رد تنظي�م القاعدة من 

املنطقة التي سيطر عليها يف مدينة املكال الساحلية.
وكان الجي�ش األمريك�ي ق�د ش�ن غ�ارة جوية يف 
محافظ�ة ش�بوة الواقع�ة يف جن�وب اليم�ن يف يونيو 
حزي�ران أس�فرت عن قت�ل أبو خط�اب العولقي وهو 
أح�د أمراء تنظي�م القاعدة يف جزيرة الع�رب إىل جانب 

متشددين اثنني آخرين.
ويق�ع يف محافظ�ة ش�بوة أيض�ا املين�اء الوحي�د 
لتصدير الغاز يف اليمن وهو ميناء بلحاف كما استهدف 
فرع القاع�دة باليمن خط األنابيب ال�ذي يغذي امليناء 
عدة مرات. وتوقف امليناء عن العمل بعد إجالء الخرباء 
األجان�ب من املنش�أة يف 2015. وأدت الحرب األهلية يف 

اليمن إىل تعقيد العمليات ضد املتشددين.

       بغداد / المستقبل العراقي

حول�ت وزارة الداخلية البحريني�ة املدخل الرئييس لبلدة 
الدراز إىل »منطقة محظ�ورة«، بعد وضع الفتة تفيد بذلك، 

بعد ساعات من وضع حواجز اسمنتية.
ونرش نش�طاء ص�ورة ليافط�ة تحمل ش�عار الداخلية 
وكت�ب عليها »منطق�ة محظ�ورة ... نأم�رك بالرجوع إىل 

الخلف«.
وتعاني بلدة الدراز من حصار خانق منذ حزيران 2016، 
ع�ىل خلفية اعتص�ام أقامه مواطن�ون عند من�زل الزعيم 
الروح�ي لأغلبية الش�يعية آية الله الش�يخ عيىس قاس�م، 

للتنديد باستهدافه وإسقاط جنسيته.
وفضت الس�لطات اعتصام ال�دراز يف 23 حزيران 2017 
بالقوة، وس�قط 5 شهداء وعرشات الجرحى جراء العملية، 

كما اعتقلت السلطات حوايل 300 مواطن يف ذلك اليوم.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو الهيئة العليا للمجمع العاملي ألهل البيت )ع( 
»عي أك�رب واليتي« إن إيران اليوم صم�دت بإقتدار إقليمياً 

ودولياً بوجه جميع العداوات واملؤامرات.
ورصح مستشار قائد الثورة االسالمية للشؤون الدولية 
ورئيس مركز الدراس�ات االسرتاتيجية يف مجمع تشخيص 
مصلح�ة النظام خ�الل نرشه لصورة من مراس�م تنصيب 
الرئي�س حس�ن روحان�ي رئيس�اً للجمهورية اإلس�المية 
اإليرانية لفرتة رئاسية ثانية عىل صفحته الخاصة يف موقع 

التواصل اإلجتماعي »إنستقرام«، قائالً:
الي�وم ق�ام ق����ائ�د الث�ورة اإلس�المية بتنفيذ حكم 
الرئاس�ة يف ال�دورة الثانية ع�رشة، ون�وه وأك�����د عىل 
ع�دد من القضايا املهم�ة يف مج�ال اإلدارة، واإلق���تصاد، 

والعالقات الدولية.

واليتي: إيران صمدت أمام مجيع 
األعداء واملؤامرات

السلطات البحرينية حتول مدخل 
الدراز إىل »منطقة حمظورة«

اجليش اللبناين يرفض التعاون مع اجليش السوري
 ضد »داعش« 

       بغداد / المستقبل العراقي

أبلغ مصدر عس�كري أن الجيش 
اللبنان�ي ل�ن يتع�اون م�ع الجي�ش 
الس�وري لقتال تنظي�م »داعش« يف 
منطق�ة ع�ىل الح�دود ب�ني البلدين 
رافض�ا بذل�ك تقريرا إعالمي�ا محليا 
عن وجود تنس�يق عس�كري مبارش 

بني الجيشني.
وقال املص�در إن الجيش اللبناني 
لديه من القدرة العسكرية ما يمكنه 
من مواجهة التنظيم املتشدد وهزيمته 
دون أي دعم إقليمي أو دويل. ووجود 

عنارص »داع�ش« وجبهة النرة يف 
جيوب عىل الحدود اللبنانية هو أكرب 
التداعيات العس�كرية عىل البالد من 

الحرب األهلية السورية.
وأجرب هجوم شنته الشهر املايض 
جماع�ة ح�زب الل�ه، وه�ي حلي�ف 
مهم للرئيس الس�وري بش�ار األسد، 
متشددي جبهة النرة عىل مغادرة 
منطقة تس�يطر عليه�ا املعارضة يف 
ش�مال غرب س�وريا بموجب اتفاق 
إجالء. ولم يشارك الجيش اللبناني يف 
الهج�وم لكن م�ن املتوقع عىل نطاق 
واس�ع أن يق�ود هجوما يس�تهدف 

جيب »داع�ش«. وكان األم�ني العام 
لحزب الله السيد حسن نر الله قال 
إن الهجوم عىل عن�ارص »داعش« يف 
املنطقة الحدودية س�يبدأ خالل أيام. 
وأضاف أن الجيش اللبناني سيهاجم 
»داعش« من الجانب اللبناني للحدود 
بينما سيهاجمها حزب الله والجيش 
الس�وري يف نفس الوقت من الجانب 

السوري.
ويخ�وض حزب الل�ه مع الجيش 
ض�د  س�وريا  يف  قت�اال  الس�وري 

الجماعات اإلرهابية.
وأفادت صحيفة الجمهورية التي 

تصدر يف لبنان السبت نقال عن مصادر 
بحدوث تنس�يق عسكري مبارش بني 
الجيش�ني اللبنان�ي والس�وري فيما 
يخص الهج�وم املقبل عىل »داعش«. 
وذك�ر املصدر العس�كري أن الجيش 
اللبنان�ي يهاجم »داع�ش« منذ فرتة 
بمنعها من توس�يع نطاق انتشارها 

وقطع طرق إمدادها.
وقال�ت الوكالة الوطني�ة لإلعالم 
ووحدة اإلعالم الحربي لحزب الله إن 
الجيش اللبناني قصف مواقع تابعة 
ل«داع�ش« يف منطقت�ي رأس بعلبك 

والقاع يف شمال رشق لبنان.

       بغداد / المستقبل العراقي

ألقت س�لطات األمن السعودية القبض 
يف مدين�ة القصيم عىل قات�ل فهد الخضري، 
رئي�س ما يس�مى هيئ�ة األم�ر باملعروف 
والنه�ي ع�ن املنك�ر باإلناب�ة يف منطق�ة 

الخرباء.
ونش�طاء  محلي�ة  مواق�ع  وكش�فت 
س�عوديون يف مواقع التواص�ل االجتماعي 

بأن املشتبه به يف ارتكاب الجريمة هو نجل 
الخضري البالغ من العمر 17 عاما.

ولم تتض�ح حتى اآلن دواف�ع الجريمة 
التي هزت السعودية الشهر املايض، مع أن 
البعض اتهموا س�ابقا جهات تحرض عىل 
هذه الهيئة الدينية باملسؤولية عن ارتكاب 

الجريمة.
ونقل�ت مواق�ع إخباري�ة ع�ن تقري�ر 
مح�ي قول�ه إن »الرشط�ة اش�تبهت بابن 

الخض�ري، كم�ا تمكن�ت م�ن العث�ور عىل 
السالح املستخدم بالحادثة، وبناء عليه تم 
ضبط املتهم وتوقيفه، وعرضه عىل النيابة 
العامة، وقد اعرتف بما نس�ب إليه وصادق 

عىل أقواله رشعا«.
يذك�ر أن الخضري ف�ارق الحي�اة األحد 
23 تموز بعد أن ش�ب حريق يف بناء ملحق 

بمنزله كان ينام فيه.
إال أن�ه تب�ني الحقا بع�د نق�ل جثمانه 

إىل املستش�فى أن�ه تع�رض إلط�الق نار يف 
صدره.

وكان لهذه الجريمة صدى واس�عا بني 
الس�عوديني، خاص�ة أن ش�ائعات راج�ت 
يف البداية ع�ن أن الجريم�ة مرتبطة بعمل 
الهيئ�ة الديني�ة الت�ي يعمل به�ا الضحية، 
وه�ي بمثابة رشطة دينية يثور جدل حول 
نش�اطاتها واختصاصاته�ا الت�ي تتعرض 

النتقادات منذ مدة.

السعودية: نجل رئيس هيئة »األمر باملعروف« يقتل والده
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بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة اعادة التقدير 
املرق�م )156 يف 2017/6/1( تاجري االم�اك املدرجة مواصفاتها يف 
القائم�ة املرفقة طيا والبال�غ عددها )1( ملك اس�تنادا  لقانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدول�ة املرق�م )21( لس�نة 2013. فع�ىل من يرغب 
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري 
اللجن�ة وخال )30(ثاثون يوم تبدأ من الي�وم التايل لصدور االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 50 % من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزاي�دة خال الدوام الرس�مي من الي�وم االخري من مدة 
االعان ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية كميت ويتحمل 
من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية 

اخرى.

اعالن
بالنظ�ر لحصول راغ�ب تعلن ادارة وقف )حس�ينية الحاج مذبوب ( 
ع�ن اجراء املزايدة العلنية )للمحات ( املدرجة اوصافه يف ادناه فعىل 
الراغبني يف االش�رتاك  باملزايدة مراجعة ادارة الوقف الكائنة يف )نفس 
الحس�ينية ( يف النجف االرشف للدفع التامينات البالغة 20% من بدل 
التقدير وخال ) 10 عرشة ايام ( من تاريخ النرش وستجري املزايدة 
يف مق�ر مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف الس�اعة العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم االخري من الن�رش واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية فاليوم ال�ذي يليه موعدا  للمزايدة وع�ىل املزايدة جلب براءة 
ذمة من الرضيبة وهوية االحوال املدنية + بطاقة السكن ) مصورات 
+اصليات ( واليجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة 
م�ن دخول املزاي�دة  ويتحمل من ترس�و عليه  االحال�ة اجور النرش 
والداللي�ة واملصاري�ف االخرى علما ان تس�ديد ب�دل االيجار صفقة 

واحدة وخال ثاثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة االحرار 
العدد 137 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) عامر يونس سلطان ( 
م / تبليغ 

اق�ام عليك املدعي ) جلي�ل الزم جبار ( الدعوى 
املرقم�ة اعاه والتي ادعى فيها بانك مش�غول 
الذم�ة اليه بمبلغ قدره ثاث�ة مايني دينار عن 
قرض�ة حس�نه ورغ�م مطالبته لك بالتس�ديد 
اال ان�ك امتنع�ت وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف 
الوقت الحارض وحس�ب كتاب مكتب التحقيق 
القضائ�ي يف االح�رار بالع�دد 1318 يف 30 / 7 
/ 2017 ومرفقة اش�عار املختار مرشوحا فيه 
بانك كنت تس�كن ضمن اعم�ال ناحية االحرار 
اال انك ق�د ارتحلت اىل جه�ة مجهولة يف الوقت 
الحارض لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني بالحضور اىل موعد املرافعة 
الق�ادم يف 10 / 8 / 2017 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضور او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 
خالد محمد االعرجي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة االحرار 
العدد 136 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) عامر يونس سلطان ( 
م / تبليغ 

اق�ام عليك املدعي ) جلي�ل الزم جبار ( الدعوى 
املرقم�ة اعاه والتي ادعى فيها بانك مش�غول 
الذم�ة اليه بمبلغ قدره ثاث�ة مايني دينار عن 
قرض�ة حس�نه ورغ�م مطالبته لك بالتس�ديد 
اال ان�ك امتنع�ت وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف 
الوقت الحارض وحس�ب كتاب مكتب التحقيق 
القضائ�ي يف االح�رار بالع�دد 1319 يف 30 / 7 
/ 2017 ومرفقة اش�عار املختار مرشوحا فيه 
بانك كنت تس�كن ضمن اعم�ال ناحية االحرار 
اال انك ق�د ارتحلت اىل جه�ة مجهولة يف الوقت 
الحارض لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني بالحضور اىل موعد املرافعة 
الق�ادم يف 10 / 8 / 2017 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضور او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض خالد محمد االعرجي

محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب  
العدد: 811/ش/2017

التاريخ:2017/8/3
اعان 

اىل املدعى عليه / حمد عبدالستار عبدالله
أص�درت ه�ذه املحكمة حكم�اً غيابي�اً بحقك 
بموجب اضبارة الدع�وى املرقمة أعاه بتاريخ 
2017/7/30 يق�ي بتأيي�د حضان�ة املدعية 
هدى حمي�د مجيد البنتها )الق�ارصة ريماس( 
بغية مراجعتها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية 
ومنه�ا دوائر األح�وال املدني�ة ومديرية الرتبية 
والبطاقة التموينية وشهادة الجنسية العراقية 
عدا مديرية الجوازات والسفر بالقارصة خارج 
الع�راق اال بع�د موافقت�ك، وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك وحسب رشح مركز رشطة الزبري وتأييد 
مختار املنطق�ة واملجلس البلدي لقضاء الزبري. 
عليه تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني 
يوميتني محليتني ولك حق االعرتاض عىل الحكم 
الغياب�ي خال املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

قرار الحكم درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسني عيل

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 251/ب/2017 

التاريخ: 2017/8/2
اعان 

اىل املدعى عليهم / 1- نفيس�ة الش�يخ حسني 
الحمداني 2- حسني حامد الحمداني 3- بلقيس 

حامد الحمداني 4- سعاد حامد الحمداني
5- عيل العبدالحي الطعمة 6- مريم محمود.                                 
اقام املدعي حامد محمد حامد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 251/ب/2017 ام�ام محكم�ة بداءة 
اب�ي الخصيب والتي يطلب فيه�ا الحكم بإزالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 1/333 مقاطعة 45 
حمدان البل�د وكوت الف�رج والجزيرة، ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد مخت�ار املنطقة. تقرر تبليغكم 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2017/8/22 الس�اعة العارشة صباحاً 
ن�رشاً ويف صحيفت�ني يوميت�ني ويف حال�ة عدم 
حضورك�م او حض�ور من ينوب عنك�م قانوناً 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق 
القانون ويف حالة مصادفة موعد املرافعة عطلة 

رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

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

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

رقم الدعوى 2233 / 7 / 2017
التاريخ  30 / 7 / 2017

اعان
اىل املدع�ى علي�ه / عبدالكري�م نادر يوس�ف / 

مجهول محل اقامته حاليا
اق�ام املدع�ي عبدالل�ه في�اض كايض الدعوى 
املرقمة اعاه لدى ه�ذه املحكمة يطالبك فيها 
باعادة البدل والبالغ )4500000( اربعة مايني 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار اوتس�جيل الس�يارة 
املرقمة 22595 دهوك نوع متسوبويش ستيشن 
موديل 93  لون اس�ود وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجلس 
البل�دي انتقال�ك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
يوم  2017/8/10 الس�اعة التاس�عة ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون   
القايض 
استربق حمادي عزاوي

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2016/156

إعان
إىل/ املتهم اله�ارب )الرشطي بدر خالد رايض( 
املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة.  

 مل�ا كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك من 
إن  وبم�ا  اآلن.   ولح�د   2015/1/23 تاري�خ 
مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا 
اإلع�ان عىل أن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خ�ال مدة ثاثون 
يوم�اً م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�ان يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمه املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابياً 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك إىل اقرب سلطة حكومية 
وإل�زام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بأخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/ أوالً وثاني�ًا وثالث�اً ورابعاً م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 
17 لسنة 2008.                                                                                           
رئيس املحكمة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف واسط /2 
اعان 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بن�اء عىل الطلب املقدم إىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2017/1/5 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
758محله العزة  باس�م  ورث�ه عبد طه مجددا 
باعتبار حائزا له بصف�ة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وفق إحكام قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لس�نة 1971  قررنا إع�ان هذا الطلب فعىل كل 
م�ن يدعي بوجود عاق�ة او حقوق معينة عىل 
ه�ذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بينات اىل هذه 
الدائ�رة خال مدة ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
الت�اىل لن�رش ه�ذا االع�ان وكذل�ك الحضور يف 
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
اليوم التاىل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
نصري حليو بشيت  
 / واس�ط  يف  العق�اري  التس�جيل  مديردائ�رة 
الثانية 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  با  

اىل / املفقود / كرار محمد نارص  فرج  
م / اعان فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حج�ة الحجر والقيموم�ة والدته )هديه 
صالح عبدالله( 

املطلوب الحج�ر عليه / واع�ان فقدانه )كرار 
محمد نارص فرج(

بن�اءا عىل الطلب املقدم من قب�ل طالب الحجر 
والقيموم�ة املدع�وه )هدي�ه صالح عب�د الله 
( والت�ي تطل�ب االع�ان ع�ن فق�دان املدع�و 
)ك�رار محمد نارص فرج ( وال�ذي فقد بتاريخ 
2014/6/10 وال تع�رف عن�ه اي خ�رب ي�دل 
ع�ن حياته او ممات�ه  تقرر  تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ويف حالة ع�دم حضورك 
اواع�ام هذه املحكمة ع�ن حياتك خال عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ النرش س�يتم اع�ان فقدانك 
والحج�ر علي�ك ونص�ب املدع�و والدتك)هديه 
صال�ح عبدالله( قيما علي�ك الدارة اموالك وفق 

قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
ماحظة 

ع�ىل من يملك اي معلومات ع�ىل املفقود اعاه 
يرجى اباغ هذه املحكمة  

القايض

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية
العدد 269 /ب /2017 

م/ اعان
اىل املدعى عليه / محمد غانم عبد مطر  

بالنظ�ر ملجهولي�ه مح�ل اقامت�ك ق�ررت هذة 
املحكمة تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذة املحكمة يف الدعوى املقامة 
من قبل املدع�ي عادل عبد دبي�س والتي موعد 
مرافعتها 2017/8/13 ويف حاله  عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخافه  سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 

والقانون 
القايض 
عيل عبد شكري 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1822 /2017 

إعان
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار املرقم 3/ 
797م38 الخاجي�ة  الواق�ع يف الك�وت العائ�د 
للمدي�ن راقية عبد املطلب عبد الخالق  املحجوز 
لقاء طلب الدائن ضي�اء كاظم جابر وجماعته  
البالغ مائة وخمس�ة مايني دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة ثاثون  
يوم�ا تبدءا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / الخاجي�ة 797/3 م38 
الخاجية   

2- جنسة ونوعه / بستان ملك رصف  
3- ح�دوده واوصاف�ه / 796/3 ش.غ     3             

 3
785         783

4- مشتماته يحتوي عىل عدة اشجار نخيل   
5- مساحته / 6دونم و13أولك و18,46م2 

6- القيم�ة التقديري�ة / لاس�هم املحج�وزة 
البالغ�ه )21س�هم( بمبل�غ )489,555,000( 

مليون   
املنفذ العدل
عيل طالب عزيزالجلييل

اعان
 قدم املواطن )حسني عزيز زغري( 
طلب�اً ي�روم في�ه تس�جيل لقب�ه 
وجعله )الرشهاني( بدال من الفراغ 
واس�تناداً اىل احكام املاده 24 من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش 
هذا االع�ان يف الجريدة الرس�مية 
فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

 
اعان 

قدم املواطن )عبدالحس�ني حسن 
عبيد ( طلباً يروم فيه تسجيل لقبه 
وجعله )الجربي( ب�دال من الفراغ 
واس�تناداً اىل احكام املاده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش 
هذا االع�ان يف الجريدة الرس�ميه 
فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

النارصي�ة                     تنفي�ذ  مديري�ة 
العدد:2200 /2015

إع���ان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النارصي�ة 
الس�يارة املرقم�ة 15377 ذي قار 
اجرة مودي�ل 2011 اللون برتقايل 
رحي�م  ع�يل  املدي�ن  اىل  العائ�دة  
صكر لق�اء طل�ب الدائن�ة رابحة 
كاظ�م خ�دام  البال�غ  3898000 
ثاث�ة مايني وثمانمائ�ة وثمانية 
وتس�عون الف دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خال 10 أي�ام تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة 10% من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
التحصي�ل والداللي�ة ع�ىل  رس�م 

املشرتي .
منفذ ع�دل النارصية/ع�يل مران 
بطاح الطائي

املواصفات
-------------

رق�م  ذات  س�مند  ن�وع  مركب�ة 
مودي�ل  اج�رة  ق�ار  ذي   15377
رق�م   – برتق�ايل  الل�ون   2011
 012BF680815 AC الش�ايص  
 7000000 التقديري�ة  القيم�ة 
سبعة مايني دينار فقط – املركبة 
موجودة حاليا يف معرض الحسنني 

يف الشموخ.

م/ تبليغ
م�ن/ املديري�ة العام�ة لرتبي�ة يف 
محافظ�ة ذي ق�ار/ اىل الس�يد / 

ضياء الدين مطر
املوظف عىل ماك مديريتنا سابقا 
الس�اكن ذي  املس�تقيل حالي�ا   /
ق�ار مرك�ز النارصي�ة . اقت�ىض 
حض�ورك ام�ام لجن�ة التضم�ني 
املركزي�ة / وزارة الرتبي�ة خ�ال 
م�دة 10 ايام م�ن تاريخ نرشه يف 
الصحف اليومية الرسمية اذا كنت 
داخ�ل الع�راق او خارج�ه لغرض 
افادت�ك لوج�ود تحقي�ق  تدوي�ن 
س�وف  حض�ورك  وبع�دم  اداري 
تتخذ االج�راءات القانونية واملالية 

واالدارية بحقك0
املديرية العامة لرتبية ذي قار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى 

العدد  6/تسجيل مجدد/2017
التاريخ 2017/7/19

التاريخ : 2017/7/20
اعان

تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اء ع�ىل ص�دور ق�رار تثبي�ت 
العائي�دة )تمام العقار ( تسلس�ل 
254 رشق�ي يف الس�ماوة القايض 
بتثبيت امللكية بأسم ورثة املرحوم 
خطار تقي محمد حسني بموجب  
امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار 
2017/7/19 الص�ادر م�ن لجنة 
تثبيت امللكية واس�تنادا اىل احكام 
امل�ادة 49 م�ن قان�ون التس�جيل 
لس�نة 1971  العق�اري رق�م 43 
املعدل نعلن هذا القرار  مدة ثاثني 
يوم�ا وع�ىل م�ن لدي�ه اع�رتاض 
ع�ىل الق�رار املذك�ور الطع�ن فيه 
ل�دى رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�ان  وعن�د انتهاء امل�دة وعدم 
ورود اشعار من رئاسة االستئناف 
بوق�وع  الطعن عىل الق�رار لديها 
خال املدة املذكورة ستبارش هذه 
الدائ�رة بالتس�جيل وفق�ا لق�رار 

تثبيت العائدية
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
قايض محكمة البداءة يف السماوة

لعدم حصول راغب والحاقا باعاننا 165 يف 2017/5/10 تعلن لجنة 
البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري االماك املدرجة 
مواصفاته�ا يف القائمة املرقمة طيا والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا   
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من 
يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – 
سكرتري اللجنة وخال مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة 
لبدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة خال الدوام الرسمي من 
الي�وم االخري من مدة االعان ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدي�ة كميت ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

اىل / السادة املسامهني يف الرشكة العربية للمياه الغازية املسامهة اخلاصة املحرتمني 
م / اعالن دعوة هيئة عامة 

اس�تنادا الحكام امل�واد ) 86 / 87 ( م�ن قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجلس االدارة امل�ؤرخ يف 7 / 6 / 2017 املتضمن دع�وة الهيئة العامة 

لاجتماع .
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املراد عقده يف تمام الساعة العارشة من 
صب�اح يوم الثاثاء املوافق 22 / 8 / 2017 يف مق�ر الرشكة الكائن يف بغداد – العبيدي 
املنطق�ة الصناعية ويف حال عدم اكتم�ال النصاب القانوني س�يؤجل االجتماع اىل يوم 
الثاث�اء املوافق 29 / 8 / 2017 يف نفس الزمان واملكان وذلك ملناقش�ة جدول االعمال 

االتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2016 واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 

/ 12 / 2016 واملصادقة عليهما .
3 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

4 – تعيني مراقب الحسابات للسنة املالية يف 31 / 12 / 2017 وتحديد اجوره .
5 – معالجة العجز املرتاكم .

راجني من السادة املساهمني الحضور يف الزمان واملكان اعاه ويف حالة تعذر الحضور 
انابة غريكم من املساهمني بموجب صك االنابة املعد لهذا الغرض وفق القانون او توكيل 
الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل تخوله حق الحضور واملناقشة والتصويت 

مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات اعاه .
ياسني سليامن عبد اجلبار 
رئيس جملس االدارة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار اعالناعالن

العدد: 290 
التاريخ: 2017/8/1

العدد: 245 
التاريخ: 2017/7/17 

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة االيجارالقيمة التقديرية للمتر المربعرقمهامساحتهنوع الملكت

3سنوات1640549750000م2معمل جرش1
القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه وموقعهنوع العقار

1350000 مليون ومائة وخمسة االف 400م415/262كازينو

بدل التقديرالمساحةرقم المحل
257.500.000م12-جزء من 9/3554

93.300.000م22-جزء من 9/3554

93.300.000م32-جزء من 9/3554



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رعى وزير النقل كاظم فنجان حفل تخرج دورة 
املرش�دين البحري�ن الجديدة الخ�اص بتدريب 

الطالب بمحافظة البرصة«.
وق�ال الحمام�ي أن »وزارة النقل تس�عى لرفع 
كف�اءة املتدرب�ن املرش�حن لدورة املرش�دين 
البحرين، وتحس�ن قدراتهم الذاتية يف املحادثة 
والتحاور باللغة اإلنجليزي�ة، مؤكداً انه »أوىص 
القائمن يف رشكة املوان�ئ بتهيئة أفضل برامج 
التأهيل العايل لطلبة الدورات البحرية الخاصة«.

الخط�وات  الخط�وة م�ن  أن »ه�ذه  وأض�اف 
املستقبلية املثمرة نحو تطوير قدرات املرشدين 
البحرين املبتدئن، واالرتقاء بمستواهم العلمي 
واملالح�ي بم�ا ينس�جم م�ع تطلع�ات املوان�ئ 
العراقية وسعيها الدؤوب إلحراز املراكز املينائية 

واملالحية املتقدمة«. 
من جانبه أكد مدير عام رشكة املوانئ العراقية 
ري�اض س�وادي أن »املوان�ئ العراقية تس�عى 
الصحي�ح م�ع  الحض�اري  التعام�ل  ملواصل�ة 
املتطلبات املستقبلية الهادفة يف ضوء سياستها 
القائم�ة عىل تطبي�ق املعاي�ر القياس�ية التي 

اعتمدتها املنظمات البحرية العاملية«.
الش�هرية  زيارت�ه  وخ�الل  الحمام�ي  وكان 
ملحافظ�ة الب�رصة ق�د تفق�د ، مق�ر أكاديمية 
الخلي�ج العربي واطل�ع عىل املراف�ق التعليمية 
الخاص�ة باألكاديمي�ة بع�د جولة ش�ملت اهم 

االقسام االساسية فيها«. 
ووجه الحمامي الرشك�ة العامة للنقل البحري 
بإعادة تأهيل املس�ابح الخاصة بها ومس�اعدة 
جمي�ع الطلب�ة م�ن خ�الل تلبي�ة احتياجاتهم 

لالرتقاء باملستوى التعليمي«. 
وق�ال الحمام�ي ان »ال�وزارة كانت س�باقة يف 

دعم ومساندة اي جهة ذات عالقة وثيقة بعمل 
ال�وزارة وتش�كيالتها عرب تقدي�م الدعم امليرس 
امامه�ا باالضاف�ة اىل اذابة املعوق�ات التي من 

ش�أنها ان تعزز من روحية التواصل والتنسيق 
خصوصا مع أكاديمية الخليج العربي« .

كم�ا التق�ى الحمام�ي خ�الل زيارت�ه رشكات 

التش�غيل املش�رك العامل�ة يف  مين�اء ام قرص 
الش�مايل، وش�دد عىل رضورة إنه�اء األعمال يف 

أوقاتها املحددة«. 

وقال الحمامي ، خالل جولة ميدانية يف ميناء ام 
قرص الش�مايل، ان »الرشكات يجب عليها مزيدا 
من االلت�زام باملعاير الدولي�ة«، ملزما »جميع 

الرشكات برضورة تطبيق املعاير الدولية«.
وأضاف البيان ان »الوزير منح بعض الرشكات 
األخرى مهلة ملدة أس�بوع آخر كون العمل كبر 

ويحتاج إىل جهود مضنية«. 
وتاب�ع الحمام�ي ع�ىل مراح�ل بن�اء األرصفة 
الجديدة، عازيا ذلك إىل أن املوانئ العراقية تنتظر 

العديد من التطور يف االمكانات.
م�ن جان�ب آخ�ر وض�ع وزي�ر النق�ل ، حج�ر 
االساس ملرىس الزوارق يف الچبايش يف محافظة 
ذي ق�ار بحض�ور نائب املحافظ ع�ادل الدخيل 

وقائمقامية قضاءالچبايش وعدد من األهايل. 
وق�ال الحمام�ي انه »بع�د انضم�ام األهوار اىل 
الئحة الراث العاملي وتش�جيعاً لواقع السياحة 
فيها دبت وزارة النقل عرب الرشكة العامة للنقل 
البحري عىل انش�اء عدد من املشاريع الخدمية 
س�يما مرىس ال�زوارق ال�ذي س�يكون محطة 
خدمي�ة تس�اهم يف تس�هيل تنق�ل املواطن�ن 

والسواح. 
واضاف ان »الوزارة كانت يف الطالئع االوىل يف دعم 
محافظة ذي قار بأهم املش�اريع االسراتيجية 
ومنه�ا مط�ار النارصية ال�دويل وحمالت كبرة 
من اعمال التأهيل لعمل تش�كيالتها العاملة يف 
املحافظ�ة بهدف تقديم ما بوس�عها من جهود 

وامكانات ألبناء املحافظة«. 
واك�د ان�ه »س�يتم انش�اء منص�ة يف الچبايش 
لهب�وط الطائ�رات الصغرة التي ستس�اهم يف 

تنقل السواح من مطار النارصية واليها«. 
وقدم نائب محافظ ذي قار عادل الدخيل الشكر 
واالمتن�ان لجه�ود لوزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي يف دع�م املحافظ�ة بتل�ك املش�اريع 
الخدمي�ة والت�ي ألق�ت بظالله�ا م�ن الناحية 
الخدمي�ة مما س�تعطي اضافة جدي�دة لواقع 

املحافظة واملواطنن .

وزير النقل يرعى حفل خترج دورة املرشدين البحريني اجلديدة يف حمافظة البرصة
وضع حجر االساس ملرسى زوارق اجلبايش يف الناصرية
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التجارة: تسويق أكثر
من مليوين طن من احلنطة 

يف عموم العراق

حمافظ بغداد يطالب جملس الوزراء والكهرباء باعادة النظر بتوزيع حصة العاصمة من الطاقة

االعامر تبحث مع رشكة هونداي تنفيذ مشاريع خدمية وجممعات السكنية

احلج توجه بإكامل اجراءات سفر »املتعهد واملرشد« دون دفع رسوم التأشرية

املثنى تطالب املالية بتخصيص املبالغ الالزمة للدرجات الوظيفية يف الرتبية والصحة

   بغداد/ المستقبل العراقي

لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
الحب�وب يف وزارة التجارة ان »كميات 
الحنطة املحلية املسوقة من الفالحن 
واملزارعن يف عم�وم محافظات البالد 
بلغت 2,379,466 طن خالل املوس�م 

الحايل 2017«.
واضاف مدير عام الرشكة هيثم جميل 
الخش�ايل يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، بان »اللجنة العليا للتسويق 
حددت الخام�س والعرشين من تموز 
امل�ايض موع�داً اليق�اف التس�ويق يف 
املركز التس�ويقية املنت�رشة يف عموم 
الب�الد الت�ي ت�م تحديده�ا وتهيأتها 
الس�تالم الحنطة املحلية من الفالحن 
واملزارعن خالل العام الحايل وحس�ب 
اقرته�ا  الت�ي  التس�ويقية  الخط�ة 

الرشكة«.
الوس�طى  »املحافظ�ات  ان  وب�ن 
والجنوبي�ة كان�ت له�ا الحصة االكرب 
يف اس�تالم الكميات الحنطة املس�وقة 
من الفالح�ن واملزارعن حيث جاءت 
محافظة واس�ط باملرتب�ة االوىل تليها 
محافظ�ة باب�ل باملرتب�ة الثاني�ة ثم 
الديوانية ثالث�ا تليها محافظة النجف 
االرشف رابعا ومحافظة دياىل خامسا 
ثم ميسان وذي قار ومحافظة صالح 

الدين«.
واش�ار اىل ان »الكمي�ات املس�وقة يف 
محافظة بغداد لم تكن جميعها ضمن 
الخط�ة الزراعية لبغداد بل اضيف لها 
عدد من الدوائر الزراعية من محافظة 
واس�ط وبتحدي�د يف س�ايلو الرصافة 
باالضاف�ة اىل توجيه ع�دد من الدوائر 
الزراعي�ة يف محافظة دياىل للتس�ويق 

الحنطة يف سايلو خان بني سعد«.
الفت�ا ان »املوس�م التس�ويقي الحايل 
يف  تس�ويقية  مرك�ز  افتت�اح  ش�هد 
دام  توق�ف  بع�د  نين�وى  محافظ�ة 
الكثرمن ثالث س�نوات بسبب سيطرة 
الجماعات االرهابية عليها بعد اعتماد 
محافظ�ة  تس�ويقية  مراك�ز  ع�دة 
نينوى اس�تالم الحنطة املس�وقة من 

الفالحن.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

 طال�ب محافظ بغداد عطوان العطوان�ي مجلس الوزراء 
ووزارة الكهرب�اء ب�رضورة اع�ادة النظر بقط�اع توزيع 
الطاق�ة الكهربائية للعاصمة ومناطق اطرافها، جاء ذلك 
خالل اس�تقباله يف مكتبه عضو مجل�س النواب العراقي 
حي�در الفوادي. وذكر املكتب االعالمي ان »املحافظ رصح 
عق�ب اللقاء ان العاصم�ة واطرافها تعاني من غبن كبر 
يف تجهيز وتوزيع الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 ولحد 
االن مجددا الدعوة لرئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء باعادة 
النظ�ر بالحصة املق�ررة للعاصمة مقارن�ة باملحافظات 

االخرى«. واضاف العطواني ان سوء توزيع حصة الطاقة 
الكهربائية للعاصمة اثر بش�كل كبر عىل ش�بكات املياه 
الصالحه للرشب  فضال عن املش�اريع االروائية االخرى«.

العاصم�ة اليمك�ن  الكهرب�اء يف  الفت�ا اىل ان »مش�كلة 
معالجتها مالم تكن هناك خطوط ناقلة حديثة ومتطورة 
تقوم بتحويل ونقل الطاقة الكهربائية«. مشددا يف الوقت 
نفس�ه عىل »رفع جميع التجاوزات املوجودة عىل ش�بكة 
الكهرب�اء بالتعاون مع جمي�ع الجهات املعنية مؤكد عىل 
الرضب بيد من حديد عاى الفاسدين ومحاسبة املخالفن 
وم�ن جهتة ثمن الفوادي دور املحافظ عىل اهتمامه بهذا 

امللف املهم والحيوي.

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وكي�ل وزارة االعم�ار واالس�كان 
والبلديات واالشغال العامة استربق الشوك 
وفد رشك�ة هون�داي لالنش�اءات«.وافاد 
بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان » اللق�اء ال�ذي حرضه الوكي�ل الفني 
لل�وزارة جابر عبد خاجي واملدراء العامن 
لدوائ�ر االعمار الهن�ديس واملركز الوطني 
لالستش�ارات الهندس�ية يأتي اس�تكماال 

لنهج الوزارة يف اطالع الرشكات الهندسية 
العاملية واملحلية الرائدة يف مجال االنشاءات 
عىل خطته�ا الحالية واملس�تقبلية لتنفيذ 
املش�اريع الخدمية واملجمعات الس�كنية 
ومش�اريع البنى التحتي�ة للماء واملجاري 
واعمار الجس�ور يف محافظات العراق ويف 
اعمار املناطق املحررة من االرهاب او عن 
طري�ق االس�تثمار او تنفيذه�ا من خالل 
الق�روض الدولية«.كم�ا اوض�ح الوكي�ل 
الفني لش�ؤون البلديات يف الوزارة بحسب 

البيان أن »لدى الوزارة عدد من املش�اريع 
الخاصة بمحطات امل�اء واملجاري جاهزة 
للتنفيذ يف املحافظات الوسطى والجنوبية 
, اضاف�ة اىل ق�رب اعالنه�ا للتنفيذ ومنها 
اعداد التصاميم االولية واالساسية ملرشوع 
ماء البرصة والذي يغطي حاجة املحافظة 
م�ن املاء ويعد من املش�اريع ذات امليزانية 
الضخم�ة وس�ينفذ ع�ن طري�ق التمويل 
بقروض من البن�وك العاملية وكذلك تدوير 
ومعالج�ة النفايات , ودعا رشكة هونداي 

للمس�اهمة يف تنفيذ املش�اريع بأعتبارها 
م�ن ال�رشكات الت�ي اكتس�بت الس�معة 
الجي�دة يف الع�راق وبمواصف�ات ونوعية 
ممتازة«.وش�دد الش�وك عىل »رضورة ان 
يك�ون للمراك�ز االستش�ارية التصميمة 
التابع�ة لل�وزارة ومنه�ا املرك�ز الوطن�ي 
لالستش�ارات الهندس�ية ودائ�رة االعمار 
الهنديس دور يف اعداد التصاميم الهندسية 
لبعض هذه املش�اريع كونه�ا من الدوائر 

ذات الخربة الطويلة بهذا املجال.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت الهيئ�ة العلي�ا للحج والعم�رة مكاتبه�ا كافة 
باكمال اجراءات سفر املرش�دين واملتعهدين مع قوافل 
الحج�اج ب�دون دفع رس�وم التاش�رة الت�ي فرضتها 

السلطات السعودية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني 
يف بيان له تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 

»الهيئة وجه�ت مكاتبها يف بغداد واملحافظات باالرساع 
يف اكمال س�فر املرش�دين واملتعهدين الذين ادوا مناسك 
الح�ج اكثر من مرة خ�الل الثالث س�نوات املاضية بعد 
ف�رض الس�لطات الس�عودية دف�ع مبل�غ 2000 ريال 
عليهم«.واضاف البيان، ان »جميع املتعهدين واملرشدين 
س�يغادرون م�ع قوافل حجاجه�م اىل الديار املقدس�ة، 
مؤك�دا ان الهيئ�ة تعمل عىل تس�وية املوضوع بش�كل 

نهائي مع الجانب السعودي خالل االيام املقبلة.

    المثنى / المستقبل العراقي

طال�ب محافظ املثنى فالح الزي�ادي ، وزارة 
املالي�ة بتخصي�ص املبال�غ املالي�ة الالزم�ة 
للدرجات الوظيفية التي تدخل ضمن درجات 
الحذف واالس�تحداث وفرق امل�الك الوظيفي 
يف دوائ�ر الربية والصح�ة ، فضال عن توفر 
السيولة املالية للمشاريع املتلكئة و تنظيفات 

امل�دن« .واف�اد مص�در اعالم�ي يف املحافظة 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » املحاف�ظ اكد 
خالل لقائه ماهر حماد جوهان وزير املالية 
املحلي�ة  الحكوم�ة   « ان   ، وكال�ة يف بغ�داد 
ل�ن تتنازل عن حقه�ا بالدرج�ات الوظيفية 
املخصص�ة لدائرت�ي الربي�ة والصح�ة التي 
تدخل ضمن درجات الحذف واالستحداث مع 
احتس�اب ) فرق املالك( ». كما شدد املحافظ 

عىل »توفر السيولة املالية للمشاريع املتلكئة 
يف املحافظة ومن اهمه�ا مرشوع ماء املثنى 
الكبر الذي سيس�اهم عند انجازه يف ايصال 
ماء االس�الة اىل غالبية مناطق املحافظة ، و 
انج�از العمل يف مرشوع ش�بكات املجاري يف 
الرميثة ، الذي س�اهم توقف�ه يف تأخر اعادة 
تأهيل الشوارع واالحياء السكنية يف القضاء 
، واكم�ال )طريق املوت ( املمتد من الش�ارع 

العام بال�وركاء اىل مدخل مدينة الس�ماوة ، 
فضال ع�ن مرشوع مجرس الصدرين وس�ط 
الس�ماوة ال�ذي تس�بب توق�ف العم�ل فيه 
املروري�ة والتنظيمي�ة يف مرك�ز  بالف�وىض 
مدينة الس�ماوة ».و طالب الزيادي » بتوفر 
املبال�غ املخصصة لرواتب عم�ال التنظيفات 
يف م�دن املحافظة ، وان تكون مس�تمرة و ال 

تتوقف«.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر زيادة حصة العوائل النازحة يف املوصل من النفط األبيض
    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة توزي�ع كمي�ة )100( 
ل�ر  م�ن م�ادة النف�ط األبيض 
لكل عائلة مقابل ثمن وبالس�عر 
الرسمي املدعوم ملحافظة نينوى 
بدال من الحصة املقررة السابقة 
والبالغ�ة )٥0( ل�ر ل�كل عائلة 
.وج�ه بذل�ك معايل وزي�ر النفط 

املهن�دس جب�ار اللعيب�ي ال�ذي 
يويل ملل�ف النازحن أهمية كبرة 
نظرا للظروف اإلنسانية الصعبة 
الت�ي يواجهونه�ا وخصوصي�ة 
الظروف  محافظة نينوى نتيجة 
التي تعيشها وخروجها من فرة 
إحت�الل صعبة من جه�ة ولكي 
يك�ون هنال�ك خزي�ن كاف من 
م�ادة النفط األبيض عند العوائل 
النازح�ة ملواجهة موج�ات الربد 

يف فصل الش�تاء القادم من جهة 
أخرى . 

ي�ن مدي�ر ع�ام رشك�ة التوزيع 
الكري�م  عب�د  ع�ي  املهن�دس 
التوزي�ع  رشك�ة  إن  املوس�وي 
حريص�ة ع�ىل تجهي�ز العوائ�ل 
كاف�ة  يف  واملواطن�ن  النازح�ة 
املحافظات بحصصهم من مادة 
النف�ط األبي�ض لغ�رض توف�ر 

خزين كاف لديهم .

    بغداد / المستقبل العراقي

برعاي�ة رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر العبادي جرت ، امس الس�بت، مراس�م 
التوقي�ع ع�ىل املذكرات املتبادل�ة بن الع�راق واليابان لتأهيل محط�ة الهارثة 
الحراري�ة }املرحل�ة الثانية{ يف محافظة البرصة بتكلف�ة مقدارها 19٥ مليون 

دوالر .
وبحس�ب بيان ملكتب العبادي تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه، وقع عن 
الجان�ب العراقي ماهر حم�اد وكيل وزارة املالية وكالة وع�ن الجانب الياباني 

السفر الياباني يف العراق فوميو ايواي«.
وجرى قبل اللقاء لقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع السفر الياباني 
والوف�د املراف�ق له، حيث نقل الس�فر اليابان�ي مباركة الياب�ان باالنتصارات 

املتحققة عىل عصابات داعش.
واكد السفر الياباني » دعم بالده للعراق يف مرحلة ما بعد داعش وتأهيل البنى 
التحتي�ة ومش�اريع التدريب وخلق ف�رص العمل اضافة اىل مش�اريع الطاقة 

واالدارة املالية.

توقيع مذكرات متبادلة بني العراق 
واليابان لتأهيل حمطة اهلارثة احلرارية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب رسي املدرس، عن »تعرض 
خط اس�تراد الطاقة الكهربائية الضغط الفائق)مرساد – دياىل()400 ك.ف( 
اىل عملية ارهابية تخريبية يف املنطقة الواقعة بن تقاطع الصفرة وسد حمرين 
ادت اىل سقوط ثالثة ابراج لنقل الطاقة، وخروج الخط عن العمل وفقدان طاقة 
مقدارها )400( ميكاواط«.واوضح املدرس يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »اس�تهداف هذا الخط س�يوثر سلباً عىل ساعات التجهيز يف محافظة دياىل، 
مطالب�اً يف الوق�ت ذاته الجهات األمنية يف محافظة دي�اىل برضورة حماية هذا 
الخ�ط والذي اس�تهدف ملرات عديدة، وخاصة ان م�واد اصالح االبراج هي اخر 
ماتبق�ى ل�دى املديرية العامة لنق�ل الطاقة الفرات األعىل يف ظ�ل الظرف املايل 

الصعب الذي تمر به البالد«.
وبن ان » وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي، قد وجه املالكات الهندس�ية 
والفنية باس�تنفار كافة الجهود إلعادة الخط اىل العمل خالل الساعات املقبلة 

بعد التنسيق مع الجهد العسكري«.
واشار البيان اىل ان » الوزارة تؤكد سعيها لتقديم خدمة متكاملة للمواطنن، يف 
الوقت الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة )٥0( درجة مئوية، وانشغال منتسبي 
الوزارة بتقديم الخدمات اىل املواطنن، يس�تمر اس�تهداف خطوط نقل الطاقة 
الكهربائي�ة من اجل ايذاء املواطنن ومحاربته براحته وحياته ووس�ائل رزقه، 
لذا نهيب باملواطنن التعاون مع األجهزة األمنية لإلبالغ عن االرهابن واملخربن 
لغرض ادامة الخدمة بافضل السبل، ورغم ذلك حققت وزارة الكهرباء سيطرة 
جيدة عىل الوضع بس�اعات تجهيز مرضية يف بغداد واملحافظات، وتود ان تبن 
ان هذه االس�تهدافات تؤثر بش�كل س�لبي عىل خططها املوضوعة وتستنزف 

قدراتها املالية والفنية«.
ويف س�ياق ذي صلة تم اس�تهداف م�الكات مديري�ة نقل الطاق�ة الكهربائية 
ملنطقة الفرات االوس�ط العاملة بصيانة خط نق�ل الطاقة الكهربائية الضغط 
العايل )اس�كندرية – مس�يب( )132 ك.ف( من خالل زرع عبوة ناس�فة تحت 
احد األبراج يف منطقة اللطيفية، ما ادى اىل استش�هاد مدير قس�م الخطوط يف 
ش�بكات بابل املهندس ع�ي حمودي، واصابة احد منتس�بي رشطة الكهرباء، 
وكان من املؤم�ل ان يضيف هذا الخط طاقة قدرها )400( ميكاواط اىل جانب 

الكرخ يف العاصمة بغداد ماكان سيسهم بزيادة ساعات التجهيز.

الكهرباء: تعرض خطان لنقل الطاقة 
الكهربائية يف دياىل وبابل اىل عمل ارهايب
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دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة /2017/449
التاريخ 2017/8/2

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة العق�ار 
املصولب�ة    24 رق�م   1/270 تسلس�ل 
للمدي�ن  العائ�د  الرميث�ة  يف  الواق�ع  
كريم عب�د االمري عاري�ة  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن عب�اس كاظم عب�د البالغ 
47.280.000 س�بعة واربع�ون مليون 
ومائت�ان وثمان�ون ال�ف دين�ار عراقي   
فع�ى الراغ�ب بال�راء مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا 
م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والنر 

والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه :الرميث�ة –املصولبة 

-1/270م24
 2-جنسه ونوعه : دار سكن

ح�ي  :يق�ع  واوصاف�ه  3-ح�دوده 
العسكري –عى شارع رئييس

4-مشتمالته : استقبال وغرفتني –هول  
ومطبخ وحمام ومرافق صحية تحتاني 
وغرف�ة واح�دة فوقاني  البن�اء طابوق 

والسقف من الكونكريت
5-مساحته : 1 اولك و 80 مرت

6-درجة العمران : متوسط
7-الشاغل : 

 80.000.000  : املق�درة  8-القيم�ة 
ثمانون مليون دينار 

مجلس القضاء االعى
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف الخرض
العدد 245/ب/2017
التاريخ 2017/8/1

اعالن
عطفا عى الحكم الص�ادر من محكمة 
بداءة الخ�رض بالع�دد 245/ب/2017 
وبتاري�خ 2017/6/5 املتضم�ن ازال�ة 
155/18م3  املرق�م  العق�ار  ش�يوع 
والواق�ع يف ح�ي الكوثر قض�اء الخرض  
املوص�وف ادن�اه باملزاي�دة العلنية ملدة 
ثالث�ني يوم�ا واعتب�ارا من الي�وم التايل 
للن�ر فعى الراغبني بال�راء مراجعة 
محكمة بداءة الخرض يف تمام الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القان�ون 10%  م�ن القيم�ة 
املقدرة البالغة اربعة وخمس�ون مليون 
دينار بصك مص�دق فقط  ان لم يكونوا 
من الركاء وعن�د انتهاء املدة املذكورة 
ستجري االحالة القطعية وفقا لالصول 
مع العل�م ان الدفع نق�دا والداللية عى 
املشرتي  وان صادف يوم االحالة عطلة 
رس�مية فيكون اليوم ال�ذي يليه موعدا 

لذلك 
القايض

حسن عبد الكاظم مايع 
االوصاف :

العم�ران  درج�ة  /240م-  املس�احة 
متوسط

الشاغل /ماجد عجل بندر 
املشتمالت/الطابق االريض يحتوي عى 
غرفتني نوم وهول واس�تقبال وطارمة 

امامية  ومرافق صحية ومطبخ 
الطاب�ق العلوي / يحت�وي عى غرفتني  

ومسقف بالطابوق والشيلمان 
ويق�ع العق�ار يف الجه�ة املقابل�ة لحي 

الكوثر عى الشارع العام

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد/7/تسجيل مجدد/2017
التاريخ 2017/7/18

اعالن
ق�رار تثبي�ت عائدية  عقار تس�جيل 

العقاري
اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها 
اس�تنادا   2017/7/18 بتاري�خ 
ملح�رض تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 
2017/7/18 وال�ذي يقيض بتثبيت 
 )2251  ( املرق�م  العق�ار  عائدي�ة 
محل�ة )رش�ادية( جن�س العق�ار ) 
/7( املرقم�ة  االضب�ارة  ويف   ) دار 

تس�جيل مج�دد/2017( بتس�جيله 
باسم طالب التسجيل املجدد العراقي 
)محم�د احم�د عبد العب�اس ( وفقا 
قان�ون  ) 49( م�ن  امل�ادة  الح�كام 
التس�جيل العقاري رقم ) 43( لسنة 
1971 املع�دل لذا نعل�ن القرار اعاله 
بواسطة نرة يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعى من لديه اعرتاض عى 
الق�رار املذك�ور خ�الل م�دة االعالن 
البالغ�ة ثالثون يوما م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ ن�ره يف الصح�ف املحلي�ة 
تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها 
التمييزي�ة  خ�الل امل�دة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف بوق�وع الطعن 
ع�ى الق�رار املذك�ور لديها فس�وف 
يك�ون الق�رار ق�د اكتس�ب الدرجة 
القطعية وستبارش مديرية التسجيل 
العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار 
وفق�ا لق�رار تثبيت العائدية حس�ب 

االصول
القايض

يف  العائدي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  رئي�س 
محكمة بداءة الكوفة

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد 1486/ش2017/2

التاريخ 2017/8/2
اعالن

اىل املدع�ى عليه /حس�ن عب�د العايل 
عطية

اقام�ت املدعية زينب كريم حس�ون 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكم�ة تطلب فيه�ا تاييد حضانة 
االطفال ليث ورقية حسن عبد العايل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فق�د قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2017/8/14 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك  او من ينوب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 484/ج/2017
التاريخ 2017/7/20

اىل املته�م الهارب /احمد مكطاف جبار 
عطية

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك متهم�ة بالدع�وى املرقم�ة 
484/ج/2017 واملش�تكي  فيه�ا كرار 
غازي عبود وفق حاكم املادة 1/459/أ 
عقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
بموعد املحاكم�ة املوافق 2017/8/15 
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2139/ب2017/2
التاريخ 2017/8/2

اعالن
بن�اءا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
)2/1534 ح�ي الحس�ني(   يف النج�ف 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكم�ة  ع�ن بيع 
العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه 
وقيمت�ه ادن�اه فعى الراغب�ني بالراء 
مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل 30 يوما 
من اليوم التايل لنر االعالن مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
م�رف الرافدي�ن رق�م )7( يف النجف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة ع�ر م�ن الي�وم االخ�ري م�ن 
االعالن يف املحكمة وعى املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 2/1534 حي الحس�ني يف 
النج�ف عب�ارة عن دار س�كن يقع عى 
ش�ارع 40 مرت وبواجه�ة 12 مرت ونزال 
20 م�رت وانه مف�رز اىل جزئيني بصورة 
غري رسمية وان الجزء االول يحتوي عى 
مم�ر طوي�ل )دوالن ( بعرض مرت واحد 
وطول 10 مرت ومدخل وهول ومجموعة 
صحي�ة ومطبخ يف الطاب�ق االريض  اما 
يف الطاب�ق العل�وي يحتوي ع�ى غرفة 
واح�دة وان بناء هذ االجزء من الطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان ومش�غول م�ن 
قبل املس�تاجر حس�ني محم�د رسحان 
وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر وان درجة عمران هذا 
الجزء وس�ط اما الج�زء الثاني يحتوي 
عى غرفة واحدة واس�تقبال وصحيات 
ومش�غول م�ن قب�ل املس�تاجر بس�ام 
الخفاج�ي حس�ب مااف�اد ب�ه الوكي�ل  
املدعي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مستاجر وان درجة عمران 
ه�ذا الج�زء دون الوس�ط وبن�اءه من 
بالش�يلمان ومجهز  الطابوق ومسقف 
بامل�اء والكهرب�اء وان القيم�ة املق�درة 
اربعمائة  للعقار مبل�غ 412.700.000 
واثنا عر مليون وسبعمائة الف دينار 

فقط الغريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 488/ج/2017
التاريخ 2017/7/20

اىل املتهم الهارب /محمد ياسني عبد عون
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك متهم�ة بالدع�وى املرقم�ة 488/
ج/2017 واملش�تكي  فيه�ا ع�ي حس�ني حاتم 
وفق حاك�م املادة 1/459 عقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2017/8/15 
ويف حالة ع�دم حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد بال/حجة اذن بالسفر

التاريخ 2017/8/3
اعالن

اىل املدعى عليه /كاظم عباس عاشور
بن�اءا عى الطلب املق�دم من قب�ل طالبة حجة 
االذن بالس�فر للمدع�وه )نغ�م حم�زة عباس 
( ام�ام ه�ذه املحكمة فق�د اص�درت املحكمة 
حج�ة اذن باس�تصدار جواز س�فر املرقمة 10 
يف 2016/7/27 واملتضمنة اصدار جواز س�فر 
للقارص ) احمد كاظم عباس ( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار النجف /العمارات الس�كنية مقابل حي 
االم�ري ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني رس�ميتني فعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة بعد تبلغ�ك بثالث ايام وعند 
عدم حضورك س�وف يتم اكمال بقية االجراءات 

القانونية الصدار الحجة وفق االصول
القايض
احمد عبد االمري هليل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 865/ج2017/2
التاريخ 2017/7/26

اعالن
اىل املتهم الهارب /حسني كاظم عنيوي 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 865/
ج2017/2والخاص�ة باملش�تكي )الحق العام( 
وف�ق امل�ادة 10/ثاني�ا م�ن قان�ون الج�وازات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف يوم 2017/8/31 وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض
حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1069/ج2017/1

التاريخ 2017/7/16
اعالن

املتهم الهارب /طارق جاسم عي املعمار 
حيث ان�ك متهم�ة يف الدعوى املرقم�ة 1069/

ج2017/1 والخاصة باملشتكي محمد نوكر عي 
عى  وفق احكام املادة 432 من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا هذه الدعوى لذا قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني بوج�وب الحضور 
يف موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2017/8/23 
وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  

غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض محمد كريم جابر 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 1121/ج2017/2

التاريخ 2017/7/26
اعالن

اىل املتهم الهارب /اسامة عبد هاني طرخان
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 1121/

ج2017/2والخاصة باملش�تكي )صادق صالح 
هادي( وفق امل�ادة )453( من قانون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف ي�وم 2017/9/7 وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض
حسن جواد الحبيب

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 1039/ج/2017
التاريخ 2017/7/27

اعالن
اىل /املجرم الهارب /عبد الحمزة  عباس عبد 

اصدرت هذه املحكمة بالدعوى املرقمة 1039/
ج/2016 قرارها  املؤرخ 2017/7/25 املتضمن 
تجريم�ك وفق اح�كام امل�ادة 1/459 عقوبات 
وحكمت عليك بالحبس البسيط ملدة اربعة اشهر 
عن شكوى املشتكي ظاهر حسن شداد ولك حق 
االعرتاض عى الحكم املذكور خالل ثالثة اش�هر 
م�ن اليوم التايل للنر ويف حال�ة عدم اعرتاضك  
رغم مرور امل�دة القانونية يعترب الحكم الغيابي 

بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض
خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنايات القادسية /الهيئة الثانية
العدد 536/ج/2017
التاريخ 2017/7/30

اىل املتهم الهارب ) حسني كاظم عليوي الغانمي 
 )

لص�دور امر القب�ض بحقك وفق اح�كام املادة 
405 م�ن قانون  العقوبات ولهروبك  ومجهولة 
مح�ل اقامت�ك تع�ذر تبليغ�ك قانون�ا ل�ذا قرر 
تبليغ�ك  بصحيفت�ني محليت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة يف الساعة الثامنة من صباح يوم 
2017/10/10 الج�راء محاكمت�ك يف الدع�وى 
الجزائي�ة املرقم�ة 536/ج/2017 واملقامة من 
قب�ل املش�تكي )امينة عنبار ع�داي (  ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
الرئيس 
حيدر جواد رديف 
رئيس محكمة جنايات القادسية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 1212/ج/2017
التاريخ 2017/7/30

اعالن
اىل /املجرم الهارب /نبيل حاكم جبار 

املرقم�ة  بالدع�وى  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
1212/ج/2016 قراره�ا  املؤرخ 2017/7/26 
املتضم�ن تجريم�ك وفق اح�كام امل�ادة 384/ 
عقوب�ات وحكمت عليك بالحبس البس�يط ملدة 
ش�هر واحد عن شكوى املش�تكية فقاد شالكه 
عبطان  ولك ح�ق االعرتاض عى الحكم املذكور 
خالل ثالثة اشهر من اليوم التايل للنر ويف حالة 
عدم اعرتاض�ك  رغم مرور املدة القانونية يعترب 

الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض
خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1684 / 2017 
التاريخ 3 / 8 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حسان هادي قاسم الحرية محلة 418 زقاق 
43 دار 7 مقابل اعدادية التأميم  

لقد تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار التبليغ�ات القضائية 
ملحكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل املرقم 1684 / 
2017 يف 2 / 8 / 2017 وتأيي�د املجل�س املح�ي لحي الحرية 
ان�ك مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً للم�ادة )27( 
م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عر يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للن�ر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية املرقم 2088 / 
ش / 2017 يف 31 / 7 / 2017 املتضم�ن الزامك بتأدية نفقة 
مس���تمرة للمدعية واالطفال عي وليالن اوالد حسان هادي 
قاس�م البالغة ) 465,000 ( الف دينار عدا الرسم اعتباراً من 
1 / 8 / 2017 وبصورة مس�مرة باالضافة اىل املرتاكم البالغ 

)2,005,500 ( مليون دينار للدائنة زينب موىس جعفر

وزارة الصناعة واملعادن
اعادة اعالنرشكة دياىل العامة

مناقصة استريادية
2017/9 م/د تجهي�ز كمي�ة )110 طن ( س�لك نح�ايس قياس 2 مل�م ذو الرقم الرمزي 

)R156/D( ملعمل محوالت التوزيع
)معلنة للمرة الثانية (

تاريخ الغلق ) 2017/8/22(
ي�ر ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العام�ة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 

وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم مع مالحظة ماياتي :
1-ع�ى مقدمي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عى معلوم�ات اضافية االتصال 
)رشك�ة دي�اىل العامة ( وع�رب الربي�د االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com( وخالل 
ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة السابعة والنصف صباحا وحتى 
الس�اعة الثاني�ة بعد الظهر مس�اءا وكم�ا موضح�ة بالتعليمات ملقدم�ي العطاءات مع 

مالحظة مايي:
أ-الكلف�ة التخمينية للمناقصة ه�ي ) 848705( دوالر )ثمانمائة  وثمانية واربعون الف 

وسبعمائة وخمسة دوالر فقط ( واصل مخازن الركة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو )25461.15( دوالر )خمس�ة وعرون 
الف واربعمائة وواحد وس�تون دوالر وخمس�ة عر سنت فقط ( واملطلوب تقديمها مع 

العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان  الف 
دين�ار الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقص�ة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن 

الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عى مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج 
العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل 

كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الركات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او 

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

3-يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي ) رشكة دياىل العامة /طري�ق بغداد بعقوبة 
الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية 
ظه�را من تاريخ غلق املناقص�ة يف 2017/8/22 وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف 
العن�وان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا 
ليوم 2017/8/23 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

تعل�ن الركة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأجري املشيدات املدرجة  ادناه يف محافظة )بغداد( يف اليوم )الثالثني( 
تب�دأ اعتبارا من الي�وم التايل لنر االعالن وفق�ا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 والروط التي يمكن الحصول 
عليه�ا من قس�م الركة اعاله لقاء مبل�غ )5000( دينار غري قابلة 

للرد.
فعى الراغبني الحضور يف الساعة العارشة  يف مقر الركة اعاله  ان 
يق�دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الركة 
العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية) 
او البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ودفع 
التأمينات القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% كذلك ويتحمل الناكل 
فرق البدلني يف عدد س�نني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة 

رسميه  تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان ... يدفع عى شكل قسط واحد لكل سنة

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

اعالن
رقم )14875(

العدد: 14875
التاريخ: 2017/7/26

مالحظاتالتأميناتاسم العقارت
120.000 الف دينارمحل رقم )23( مراب الكرخ1
150.000 الف دينار محل رقم )24( مراب الكرخ2
150.000 الف ديناركشك )18( مراب الكرخ3

فقدان وصوالت
فق�دت مني وص�والت االمان الصادرة م�ن بلدية الرميثة وحس�ب كتاب مكتب التحقي�ق القضائي يف 
الرميث�ة املرقم 47593 يف 2017/8/1 والعائدة اىل املواطن )حس�ني دخيل عندول( واملدرجة تفاصيلها 

ادناه فعى من يعثر عليها تسليمها اىل مصدرها 

تنويه
يف اع�الن املرق�م 272 يف 24/ 7/ 2017 والص�ادر م�ن مديريه بلديات ميس�ان والخاص ببيع 
قط�ع ارايض مديريه بلديه امليممونه  واملنش�ور يف صحيفه املس�تقبل العدد 1492 يف 28/ 7/ 
2017سقط سهوا من الجدول الحقول الخاصة بقطع االرايض املنشورة أسفل هي الفقرات)31 

/ 32/ 33( لذا اقتىض التنويه  مديريه بلديات ميسان / لجنه البيع واإليجار.

الغرض من المساحةم2رقم القطعة والمقاطعةت
التخصيص

سعر المتر المربع 
السعر االجماليالواحد

2605/69 مق15 ابو 31
بيع بالمزاد 250سبع والعشرات

العلني
)88000( ثمانية 
وثمانون الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

69/ 2607 مق15 32
بيع بالمزاد 250ابو سبع والعشرات

العلني
)88000( ثمانية 
وثمانون الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

69/  2426 مق15 33
بيع بالمزاد 250ابو سبع والعشرات

العلني
)88000( ثمانية 
وثمانون الف دينار

)22000000( اثنان 
وعشرون مليون دينار

الجهةالمبلغتاريخهرقم الوصلت
مديرية الرميثة14500282016/1/2840.000
24500292016/1/2840.000
34500302016/1/2840.000
44500312016/1/2840.000
54500322016/1/2840.000
64500332016/1/2840.000
74500342016/1/2840.000
84500352016/1/2840.000
94500362016/1/2840.000

104500372016/1/2840.000
114500382016/1/2840.000
124485462015/4/6192.000
134499642016/1/111974.000
144508562016/8/16112.000
154508582016/8/16136.000
164505902016/7/1890.000
174508572016/8/16136000



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1494(  االحد 6 آب 2017

املتنبي.. واحتاد االدباء.. 
أنطباعات

        ناهدة الدراجي / مصر 
 

منذ التغيير الشامل في الحياة العراقية بكل مفاصلها , واالنطباع 
كان يمتد الى ) الشريان االدبي العراقي ( الذي كان ولعقود طويلة 
من الزمن يغذي كل جوانب االدب العربي من المحيط الى الخليج 
حينم�ا كانت بغداد توصف بأنها العاصمة االكثر قراءة , وغزارة 
في الشعر والقصة والرواية والفن التشكيلي , وضلت الى جانب 
ش�قيقاتها ) القاهرة وبيروت ( من اه�م عوامل المحافظة على 
لغ�ة الضاد والمنجز العربي عبر تأريخة من امرء القيس وعنترة 
العبسي وطرفة بن العبد مرورا بسلسلة يستحيل حصرها وعدها 
تمت�د م�ن هناك لتقف س�ويعة من الزم�ن على ) شناش�يل أبنة 
الجلبي ( لتس�تريح وتعيد حس�ابات الزمن وماجادات به االقالم 
والقرائ�ح والعقول وافئده العش�اق وارهاصات دجلة والفرات , 
وتنهيدات بغداد التي أبت ان ) تلقي ثوب عزتها ( رغم كل ماكان 
ينتابه�ا من أل�م المخاض العس�ير لس�نوات القح�ط والجفاف 
والرص�اص والعزل�ة , والن الذين ) غادروا ( بغ�داد كثيرون من 
مفكريها واداباءها وش�عراءها من الذين لم يرتضوا ان يدخل أي 
منجز لهم تحت عباءة السياسة أو عسكرة الكلمة والحرف , كان 
االنطباع ان تحدث بعد 2003 ثورة أدبية كبرى مردها عودة أدباء 
المنفى ليأسس�وا لمدارس ادبية جديدة تعي�د وصل الحلقة التي 
يرى الكثير ان قطعت منتصف ثمانينيات القرن الماضي , وبعين 
المراقب للمشهد أرى ان ماكان مرجوا لم يحدث اال من خالل نتف 
قليلة هنا أو هناك , فالعائدون للوطن من التصنيفات االدبية التي 
ذكرته�ا كانوا قلة قليلة جدا قياس�ا بمن نعرف ونس�مع عنهم , 
ولم تحدث تلك الثورة االدبية التي توقعناها , يلقي الكثير باللوم 
على عدم وجود رؤيا واضحة للعاملين على اعادة المشهد االدبي 
, واخ�رون يب�ررون بعدم جدية المؤسس�ات الثقافي�ة في بناء 
نفسها او االهتمام بالمثقفين واالدباء في غمرة سباق متسارع 
نحو السياسة اكثر من االدب , مع كل ماذكرت انطلقت القصيدة 
العراقية من جديد , وشرع ) النجارون ( بتصميم وعمل ) المنابر 
( الش�عرية !! ووجد االدباء العراقيون في الداخل انهم المعنيون 
االكث�ر بالمحافظة على ارثه�م وتأريخ االدب في بالدهم واعادة 
بلورت�ه من جديد , فصاروا يش�كلون اداة ضغط على المتصدين 
للمؤسس�ة الثقافي�ة بمختل�ف مس�مياتها ب�أن يوفروا أبس�ط 
مقومات مايحتاجه الشاعر واالديب والفنان ,, شارع ادبي , قاعة 
للع�رض , متحف ولوحة , والبقيه له�م يتكفلون هم ويتعهدون 
ب�أن تعود مياه االدب النقيه تجري وتنس�اب مثل دجلة والفرات 
, وبالفعل , فلمس�ات قليل�ة وضعت لش�ارع ) المتنبي ( وبضع 
احج�ار مقرنص�ة وتوفير مس�حة امان كانت كفيل�ة بأن تجعل 
دجلة الخير بفتح احدى روافده يوم الجمعة ) حصرا ( ليغتس�ل 
به�ا عش�اق االدب الذين ص�اروا يقررون من س�اعات الخميس 
المتأخ�رة ان يك�ون صباحهم تحت تمث�ال المتنبي , وفطورهم 
من ) كبة السراي ( وشايهم من ) مقهى الشابندر العتيق ( , هذا 
المش�هد هو ساحة العرض ليوم الجمعة , اما بقية ايام االسبوع 
, والن العط�ش والجوع والنهم االدبي عن�د العراقيين الينتهي , 
فقد اخذ ) اتحاد االدباء العراقيين ( مسؤوليته تجاه ذلك ,تنوعت 
جلس�اته , وتعددت اقس�امة عل�ى غير المعتاد , نوادي للس�رد , 
للقصة , للش�عر , لنازك المالئكة , حتى االذاعيين والتلفزيونيين 
كان له�م حصة في يوم من ايام االس�بوع , بل لقد نحى االتحاد 
نحو منعطف جديد لم يس�بقه اليه احد حينما قرر منتدى ) نازك 
المالئك�ة ( في خطوة جريئة ان ينقل جلس�اته الش�عرية خارج 
قاعة االتحاد ) الجواهري ( مستهدفا قاعات الكليات والمعاهد , 

وكان هاجس البعض هو عدم تحقق.

            حسن المهدي
 

حين تتفجر انهار االالم من صخور 
متجم�دة ف�ي اقاصي ال�روح هناك 
حيث يسوق الراعي القطعان الضالة 

فاصمت..
اصمت ودعني اعب من اواني الحزن 
الش�فيفة  في س�مت الغرب�ة وابلل 
ارديتي بالنار و اتوظا نش�يج الريح 
تسوق الغيوم الثقال فوق النواصي 
الش�اردات ف�ي الوه�اد.. وانتش�ي 
كلم�ا مد عصفور منق�اره الحجري 
ليغت�رف من مغتس�ل الغيث النازف 

من االغصان الراعشة ليتطهر ..
اصمت.. اصم�ت ودعني اعدو تحت 
ببل�ه النتش�اء  وارن�و   الالش�مس 
االش�جار بقطرة مطر قبل ان تلبس 
رداء السواد و تنزلق رويدا في االديم 
.. يال اواني الحزن المستطرقة التي 
وكلما اس�تل راعي نايه في االصال 
مهدهدا خرافه .. تنزف عينيك بريقا 
احمر يتس�اوق مع ح�زن نملة فتك 
المبي�د الحش�ري بمملكته�ا حت�ى 
ليتش�رنق نبض�ك خالي�ا مملكلتها 

المسحون في التوحد الالمرئي..
و حت�ى وان كن�ت ذئب�ا تع�دو م�ع 

القطي�ع ويداهم�ك ثغاء اي�ل فتكت 
لبوة بوالدته فسيحزنك خواء معدتك 
فتروح تبلل غشاءها ولو بقطرة من 

دمه المسفوح ..
اصم�ت .. ففي م�دار الح�زن تدور 
مج�د  يتخث�ر  لئ�ال  الح�زن  اوان�ي 
القس�وة في اوصال الالشيء ليفقد 
االنعتاق كينونته  فنعدو ونعدو كما 

االبل المستنفرة يقول ابي :
ان  فاح�رص  الب�كاء  داهم�ك  اذا 
تتموضع عند جذع شجرة وامنحها 
بركة الحياة.. فللدمع طعم الدم في 

التغابن يابني.

نصوص.. اواين احلزن

ذاكرة الفرح
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يصدر قريبا 
دي�وان ذاكرة الفرح للش�اعر أحم�د الالوندى.. 
الدي�وان يض�م مجموع�ة م�ن القصائ�د الت�ي 
كتبه�ا في الس�نوات األخي�رة.. حي�ث تتحدث 
معظمه�ا عن الهم العام كما بها بعض القصائد 
أن  بالذك�ر  والكالس�يكية..جدير  الرومانس�ية 
أحمد الالوندى صدر له قبل س�بعة دواوين هي 
نق�وش على جدار العش�ق والفجر الجديد ومن 
دفتر الري�ح وقطرات من أثرها وس�يدة بحجم 

األرض وقلت لها وأنا ضحكة الماء حين أمر.
من أجواء الديوان 

يا هذا الباني..
َهْل يعرُف َمْن َيْقُطُن بالبيِت الفاخِر..

َكْم َجَرَح األسمنُت..
يديْك؟

أنخت�ار الُح�ّب أم هو ال�ذي يختارنا؛ أنبح�ث عنه أم هو ال�ذي يبحث عّنا؟ 
هذا هو الس�ؤال الذي يدور حوله عالم الش�اعر أحمد بن س�ليمان اللهيب 
الش�عري في مجموعته الشعرية الجديدة “حين النوافذ امرأة” الصادر عن 
ال�دار العربية للعلوم ناش�رون، وه�و يقف على حافة الذك�رى يبحث عن 
امرأة مّس�ُه منه�ا الهوى، وعرف معها ذائقة الُحّب، وعاش�ها ُحلم يقظة، 
لم يرد مفارقته أبدا، ففتح له النوافذ مشرعة، ليتنسم عبيره ويحيا. يقول 

الشاعر:
حين النوافذ امرأة/ النوافذ ُمش�َرعٌة للس�هر/ وُمتعبٌة بالّنحيب/ وحالمٌة 
بالمطر/ حيَن تغفو الش�وارُع تْبس�ُم أضواؤها للغريب/ وترس�ُم واجهَة 

الُحزِن… “.
يضم الكتاب قصائد نثرية جاءت بعناوين مختلفة منها “ما لم يقله الشعراء 
من مذكرات أبي الطيب المتنبي المنسية”، “قراءة في أروقة لندن”، “حين 
النوافذ ام�رأة”، “جنة من زنابق أهدابها”، “أح�رٌف ضائعة”، “البحث عن 
مخرج في ذاك�رة حمراء”، “المرأة/القصيدة والبح�ر”، وغيرها، وهو ما 

نستشف من خالله العوالم التي انفتح عليها الشاعر من خالل الحب.

حني النوافذ امرأة

عـاقـر
   ضرغام عالوي  

  انس�حبت من الجلس�ة بهدوء . وهي 
تح�اول أن تتفادى انهيار دموعها التي 
أغرقت  أجفانه�ا .  واأللم الذي اعتصر 
روحه�ا . بالكاد قدماها يحمالنها .من 

هول ما وقع عليها من إحراج . 
     فق�د اخف�ت عنها أح�دى قريباتها . 
واعز صديقاتها . حملها السابع . خوفا 
من عين امرأة ) عاقر ( كي ال تحسدها 
. فقد مرت تسع سنوات . ولم يستطع 
ذل�ك الرحم أن ينج�ح باألثمار بجنين . 
أغلقت باب غرفتها واستنجدت بالباب 
أن يحملها .أال أن الباب كانت أقل غيرة 

من أن ينتخي لعاقر 
   ات�كأت على تلك الب�اب وقد رمت كل 
ما عليه�ا من ثقل راحت تف�رغ كل ما 
حبس�ت م�ن دمع خ�الل تلك الجلس�ة 
حيث أن الدمع هو فيض من المش�اعر 
زادت عل�ى احتم�ال القل�ب . فتحولت 

لماء يسمى بدوره الدمع 
    ص�ار يبك�ي معها كل أث�اث غرفتها 
. فهو الش�اهد على معاناته�ا اليومية 
.  وعل�ى آالمها التي ترافق يومها .فقد 

أصبح الطفل هاجسها األوحد .
     كان�ت تكل�م مرآته�ا ع�ن أحالمه�ا 

بطفل صغير يمأل حضنها .
وتتشارك مع سريرها شوقهما لسرير 

صغي�ر يوضع بجانب س�ريرها الكبير 
يحتوي جسد رضيع  

   كان خب�ر حم�ل أحدى نس�اء العائلة 
خب�ر س�يئ عليه�ا . ال حس�دا منه�ا . 
ولكن تجنبا الستهزاء باقي النسوة من 

تصحر بطنها  واخضرار بطونهن 
تخيلوا  وص�ل األمر أن وصفتها أحدى 

العجائز أنها ) أرض بور (. 
   كانت معاناتها تكبر مع شغف زوجها 
باألطف�ال كان�ت ترق�ب كي�ف يالعب 

أطفال العائلة أو الجيران . 
  ب�دا الخ�وف يصاح�ب األل�م الروحي 
ألن الكل ينصح�ون  ذلك الزوج الطيب 

بالزواج من امرأة ثانية . 

   شعرت أنها ستخسر كل شئ و بدون 
ذن�ب . فقد وصل بأحد أخوته باإللحاح 
علي�ه بال�زواج م�ن أخ�رى . لكن حبه 
لزوجته الصالحة . وقف عائقا أمام كل 

تلك المحاوالت . 
    بعد كل تلك المعاناة . ظهر فجر يوم 
س�عيد ليعل�ن للجمي�ع أن تل�ك الطيبة 

استجاب لها ربها . 
ه�ي ) حام�ل( ... نعم ) حام�ل ( . بعد 
عشر سنوات المس طفل أخيرا صدرها 
. واخذ يرضع من ثديها  . س�عادة ليس 
بعدها س�عادة وال توازيها س�عادة إال 

دخول الجنة .
ل�م يك�ن ذلك الطف�ل طفال عادي�ا . بل 

كان المنقذ له�ا من كل آالِمها . صفعة 
بوجه كل ممن صفعها عش�ر سنوات . 
دون أن يرحم قلب أنثى رقيقة ال تعرف 
الرد عليهم . س�وى الب�كاء وحدها في 
غرفته�ا . كان األثاث وحده  من يعرف 
مقدار فرحها وس�عادتها . ألنه الوحيد 
ال�ذي كان�ت تتع�رى أمام�ه بحزنه�ا 
وتخلع رداء التصبر ال�ذي ترتديه أمام 

اآلخرين . 
   تل�ك المرأة س�يدتي وتاج راس�ي .. ) 

أمي ( رحمها الله  
   ذلك الزوج المحب ..هو س�يدي وتاج 

راسي أبي رحمه الله .
   ذلك الطفل المحظوظ…أنا.

النحات كريم احلمد : أمنيتي أن أرى بغداد تعج بالتامثيل والنصب فتارخينا زاخر باملآثر
الذي يشغلين هو بلدي الذي يتعرض إىل هجمات بربرية

           حاوره قاسم وداي الربيعي 

كريم الحمد اإلنسان الذي درس الهندسة 
وتخ�رج منه�ا إال أن هاجس�ه األول هو 
الفن والش�عر لم يمنع�ه عمله الوظيفي 
م�ن أن يبدع في النحت والش�عر بل كان 
يقض�ي الكثي�ر م�ن وقت�ه بي�ن الطين 
واألبجدي�ة . له ثقافة نحتية هائلة وهذا 
م�ا تعلمه من الرواد الذي تأثر بهم كثيرا 
. صحيح أنه يعمل بصمٍت ش�ديد وبعيد 
أيضا عن اإلعالم لكنه أستطاع أن يصنع 
لذاته العدي�د من المنجزات الفنية . كتب 
الش�عر النثري فصنع ل�ه تجربة جميلة 
منحته العديد من المش�اركات , يس�تمُد 
ثقافت�ه وصوره الش�عرية م�ن جذوره 
الميس�انية فت�راه يتغنى بس�ومر كثيرا 
وهذا ما يميزه في أعماله .. حين التقيت 
ب�ه وجدته مركبا من الح�زن وذاكرة لم 
تس�تطع المدينة أن تغير جلده بل ما زال 
يصنع المواويل ويداعب األرض ..تحدث 

للمستقبل العراقي وكان ضيفا أنيقا
_ ما هي العالقة بين فن النحت والش�عر 

والهندسة 
الهندس�ة  بي�ن  وثيق�ة   هن�اك عالق�ة 
فجميعه�ا  والف�ن  واألخ�رى  والعل�وم 
له�ا دور جوه�ري بالتح�والت الثقافية 
والسياس�ية للمجتمع وتخ�دم قضاياه، 
والفن يش�كل عنصراً مهم�اً من عناصر 
الحض�اري والثقاف�ي والفكري  البن�اء 
عب�ر التاريخ .والثقافة ل�دى الفنان هي 
م�ن تع�زز وعيه فيك�ون أكث�ر قربا في 
معالج�ة قضاي�ا مجتمعه بم�ا ينعكس 
إيجابا على إبداع�ه ،فالفن والثقافة إلى 
جانب والعلوم األخرى تسهم جميعا في 
صناعة الوعي والفكر، وتحرر اإلنس�ان 
من تخلفه وجهله واألس�وار التي تحيط 

بعقله وفكره وتربيته.
_ دور الفنان ف�ي صنع الحياة دور مهم 
هل أنت تحاول صنع الجمال الذي صنعه 

الرواد في األزمنة الجميلة
بمواقف�ه  متم�رد  والمثق�ف  الفن�ان 
تجاه قضايا ش�عبه لقد تدفعه رس�الته 
اإلنس�انية والوطنية للنه�وض بالواقع 
من خالل التش�خيص والمعالجة  وبذلك 

يكون للفنان دوراً أساس�يا في تحفيز و 
رفع الروح المعنوية للناس في مجتمعه، 
وهو خط الدفاع الحقيقي عن المجتمع 
عبر تأثيره في اإلنس�ان ومساهمته في 
صوغ وعي مختلف ورس�م آفاق جديدة، 
فالفن�ان الحقيق�ي يق�رأ الواق�ع بدقة 
من دون الركون إل�ى الفكر الجامد، مع 
التركيز على أهمية اإلنس�ان و مركزيته 
ف�ي الفن كموض�وع وهدف. فالصعوبة 
ال تكم�ن ف�ي المنج�ز الفن�ي النحت�ي، 
بمعزل ع�ن البيئات االجتماعية الثقافية 
فحس�ب، بل بالعثور على عالقة تسمح 
للف�ن أن ال يكون س�طحا ً� بمعنى بنية 
فوقي�ة كاألص�وات، والش�عارات � ب�ل 
ج�زءا ً محركا ً لإلس�هام ببناء تصّورات 
متقدم�ة، مقارنة بما يح�دث في العالم 

الحديث.
_ الم�رأة ش�اغلت الش�عراء والفنانيين 
أين كريم الحم�د منها وهل تناولتها في 

أعمالك
-- الم�رأة ديموم�ة الحي�اة اإلنس�انية 
محرضة للخيال وملهمة له ولذلك تجدها 
حاضرة بقوة في أعمالي تارة متخيلة أو 
تارة على ش�كل أسطورة أو بطلة تحمل 
أف�كاري, فكانت دائماً تحمل في طياتها 
تاريخ�اً وحض�ارة، و الم�رأة هي عامل 

تعبيري للخصب والوالدة واألرض.
_ كيف هو المش�هد الفني “ النحت “ في 
الع�راق اليوم بعد رحيل كب�ار الفنانيين 

العراقيين وكيف تقرءاه
الجي�ل األول من رواد النحت في العراق، 
تلقوا دراس�اتهم في الدول األوربية، في 
فترة ذروة الحداثة هناك، ولذلك عكست 
إعماله�م الخالص�ات التراثي�ة والبيئية 
والحضارية والفكرية العراقية ممتزجة 
بثقاف�ات تل�ك البل�دان فأصبح�ت هناك 
محصلة يتجاذب أطرافها طرفي الثقافة 
وحورها الفنان العراقي فمنهم من بقي 
بتجربته العراقية الخالصة المس�توعبة 
ل�إلرث الحض�اري العمي�ق ومنه�م من 
التجئ لمعظم التيارات الثقافية والفنية 
العالمية،كم�ا وأن لهؤالء النحاتين دوراً 
ب�ارزاً في أظه�ار طبيعة الف�ن العراقي 

المعاصر وتحديد مساره الفني، 

أما الي�وم المش�هد التش�كيلي العراقي 
عموما والنحت بش�كل خاص يعاني من 
معوقات كثيرة بعضه�ا مرتبط بالواقع 
المحيط بالفنان والبعض األخر بالفنان 
نفس�ه ففي ظ�ل التحوالت السياس�ية 
التي ش�هدها العراق والظروف الداخلية 
والخارجي�ة المحيطة ب�ه كان لها األثر 
الكبير على ضبابية المشهد الفني بشكل 
عام فالفنان والمثق�ف يؤثر ويتأثر بما 
يحي�ط به فقد عانى كثيرا في الس�نوات 
األخيرة بسبب وضع البلد غير المستقر، 
مم�ا دف�ع العدي�د م�ن الفناني�ن إل�ى 
الهجرة لينعكس ذلك س�لبا على الحركة 
التش�كيلية عموما وغياب المش�اركات 
عبر إقامة مع�ارض دولية تجعل الفنان 
يطلع على تج�ارب الدول األخرى، بينما 
اختفت اليوم المعارض العربية والدولية 

المشتركة في العراق
_ بم�اذا يتمي�ز النحت عن باق�ي الفنون 

التشكيلية؟
النحت هذا الفن بالتحديد بسبب صالبته 
وتحمله مش�قة االنتقال م�ن مكان إلى 
أخر ومقاومته للظروف واالندثار بفعل 

الزمن أسهم في التعرف على الحضارات 
القديم�ة اذ ل�م يم�ارس الرس�م بكث�رة 
باس�تثناء بع�ض الجداري�ات التزييني�ة 
في الوقت الذي عثر عل�ى النحت بوفرة 
وتس�نى االط�الع عليه ف�ي كل متاحف 
العالم  وإذا اس�تثنينا الفخار، يعد النحت 
العنص�ر األه�م ف�ي انتش�ار األس�اليب 
ف�ي العص�ور الحديث�ة، بفض�ل قدرته 
عل�ى مقاومة الدم�ار مقارن�ة بالفنون 
األخرى، فمثالً لو ال الش�واهد التاريخية 
لحضارة م�ا بين النهرين واللقى األثرية 
من رقيم�ات وأختام لما أمك�ن التعرف 
على درجة وعي ذلك اإلنس�ان ودراس�ة 
واالجتماعي�ة  السياس�ية  الظ�روف 

المحيطة به.
_ ما الذي يشغلك وأنت صانع الجمال في 
أزمن�ة ال تجيد صنع اللحن وس�ط ركام 

الحروب والجثامين
الذي يشغلني هو بلدي الذي يتعرض إلى 
هجمات بربرية وإرهابية تريد النيل من 
تاريخه لتس�تأصله من عمقه الحضاري 
واإلنس�اني وواجب الفنان والمثقف أن 
يكون جزءا من المصدات التي تبعد عنه 

الهجمات والتحديات، فعندما يستحضر 
الفنان م�ا أحدثه اإلنس�ان العراقي عبر 
التاري�خ من فع�ل كبير في خل�ق قواعد 
حضارية يس�تمد منه�ا إبداعا اقوي من 
التحدي، يحول الحزن إلى فرح، والخراب 
إلى بناء، واليأس إلى آمال، واألحالم إلى 
حقيقة والحروب إلى انتصار والجثامين 

إلى تضحيات تخلدها األجيال.
م�ا يش�غلني أن ه�ذه األرض. ..ال تجيد 
 .. إش�عارنا.  منحناه�ا  كلم�ا  فطامن�ا 
حلي�ب  ..وأرضعتن�ا  دمن�ا.  اس�تباحت 
الرف�ض م�ا أن تنته�ي ح�رب. ..حت�ى 
أش�علت من رمادها ح�رب أخرى فمتى 
تعلن فطامنا... متى نشهد نهاية الحرب. 

..لنعثر على وطن من بين األنقاض.
_ كري�م الحمد النحات والش�اعر فأيهما 
أق�رب إلى نفس�ك وأنا أرى في�ك تجربة 

شعرية جميلة
أنا اقرب إلى النحت ألنني أجد فيه الحرية 
ويعبر عن مكنونات نفسي وذاتي والطين 
أكثر طواعية لترجمة انفعاالتي، أما عن 
الش�عر فنتاج�ي قلي�ل جداً ول�م تنضج 
تجربتي بعد كما أنن�ي اهرب إلى النحت 

أحيانا حي�ن يعجز الحرف عن التعبير أو 
الحال�ة أو االنفعال ، وله�ذا تجدني أميل 
إلى صفة النحات أكثر من صفة الشاعر 
ك�ون األخيرة  مس�ؤولية كبيرة وس�ط 
هذا  العدد الكبير من الش�عراء في خضم 
الج�دل الدائر بين أه�ل التجديد ) قصيدة 
النثر ( وأصحاب العمود والتفعيلة. وكل 
فري�ق له حجته الصائب�ة فقصيدة النثر 
فيه�ا روحي�ة التجرب�ة األوربي�ة وهي 
ليس�ت قصيدة منبرية وإنما تعتمد على 
التكثيف وتخلق الدهش�ة ل�دى المتلقي 
وال تت�رك أثرا بعي�دا في البع�د الزمني،  
وإما القصيدة العمودية وشعر التفعيلة 
فه�ي قصيدة منبرية تس�هم في التعبئة 
والتحش�يد وتش�كل امت�دادا للم�وروث 

الشعري، 
_ ما هي أخر أعمالك وهل لديك مشاركات 

داخلية وخارجية 
أخر إعمالي نموذج لنصب يخلد ش�هداء 
الصحاف�ة العراقي�ة كلف�ت ب�ه من قبل 
األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء لصالح 
نقابة الصحفيين العراقيين والعمل األخر 
عم�ل نحتي يمثل الم�رأة العراقية اهدي 
لها ببعيده�ا العالمي، تثمينا لدورها في 
شتى الميادين. مش�اركاتي فردية كون 
طبيع�ة عملي الوظيف�ي بعيدة عن الفن 
وال املك الوقت الكافي فالعمل في مجال 
النح�ت يحت�اج إلى تفرغ والى س�اعات 
عم�ل طويلة، طموح�ي ان أقيم معرضا 

شخصيا يمثل تجربتي في هذا المجال.
أمنيت�ي أن أرى بغ�داد تع�ج بالتماثي�ل 
بالمآث�ر  زاخ�ر  فتاريخن�ا  والنص�ب 
والبطوالت فكلما مررت بساحة مهملة 
تمنيت أن يقام نصب هنا وجداريه تزين 
بناية مؤسس�ة ما ،أن تبتعد المؤسسات 
المعنية بالثقافة واألدب عن نش�ر الفن 
والمبت�ذل  وان تنف�ذ النص�ب األخي�رة 
الفائزة كنصب العراق وش�هداء سبايكر 
وإع�الم الع�راق )الجواه�ري والدكتور 
العالمة حس�ين علي  محف�وظ الوزيرة 
وإع�الن  الدليم�ي(  ج�ودت  نزيه�ة 
مس�ابقات إلقامة نص�ب وتماثيل جدية 
تخل�د بطوالت جيش�نا وحش�دنا خالل 

تصديه لقوى الظالم.
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سالف فواخرجي: االعتذار غري وارد
تمّنلت الفنانلة السلورية سلاف 
ملر،  إىل  العلودة  فواخرجلي 
وبالفعل اتفقلت مع املنتج محمد 
فلوزي على أن تعلود بمسلسلل 
واللذي  الصعايلدة«  »هجلرة 
تحّمست له كثرياً، لكن أُّجل العمل 
به لُيعلن  فيما بعد عن االسلتعداد 
للبلدء بالتصويلر قريبلاً. لكلن يف 
الوقلت نفسله، رّصحلت سلاف 
عن مشلاركتها يف مسلسلل »هوا 
أصفلر« وهو عملل ينتمي للدراما 
السورية ويشاركها بطولته النجم 

يوسف الخال.

ال يمكن أن أرفض العمل يف بلدي
ملن جانبهلا، ويف تريلح خاص 
، رّدت الفنانلة سلاف فواخرجي 
بأنها لم تعّطل »هجرة الصعايدة« 
ألن العملل توّقلف وال تعللم متى 
سليعود العمل به، لذللك ال يمكن 
أن تتوقلف علن العملل كملا أنها 
ال يمكلن أن ترفلض املشلاركة يف 
مسلسلل سلوري، فهي ملع دعم 
الدراملا السلورية وتجلد رضورة 
مشلاركة النجوم السلوريني فيها 
وأن ال يبخلوا عليهلا إطاقاً، لذلك 
هي لن تغيب وال يمكنها أن تعتذر 
أعمال  انشلغلت بتصويلر  مهملا 

أخرى.
االعتلذار علن  قلّررت  إن  وحلول 
»هجرة الصعايدة«، رّدت قائلة بأن 
العمل حتى هذه اللحظة لم ُيحّدد 

موعد تصويلره، لذلك ال يمكن أن 
تقول بأنها اعتذرت بل عى العكس 
هي متحّمسلة كثرياً للتجربة التي 
كانت ستعيديها إىل الدراما املرية 
ولكلن بصورة مختلفلة من خال 
صعيديلة أو غازيلة غجريلة وهو 
دور جديد ومختلف بالنسبة إليها 

بكّل املقاييس.

أسلباب ابتعادهلا علن السلينما 
املرية

سلاف التي شلاركت يف السلينما 
املرية بفيلم »حليم« أمام النجم 

الراحلل أحمد زكلي، وبفيلم »ليلة 
البيبلي دول« اللذي شلارك فيله 
كوكبة من النجوم، أوضحت بأنها 
بكّل تأكيد تتمّنى أن تعود للسينما 
املرية، لكلن السلبب وراء عدم 
حضورها كونها شاركت يف أعمال 
مهّملة مع عمالقلة الفّن املري 
مثل الراحلني أحمد زكي ومحمود 
عبلد العزيز ونور الرشيف، لذلك ال 
يمكلن أن تقبل عماً قلد ال يكون 
بنفلس القيملة ولكنهلا تأمل أن 
تجد قريباً العملل الذي يعيدها إىل 

مر.

فريال يوسف: لـم أسىء للمضيفات..ورغم نجوميتي ال مكان للغرور
مختلفة عن غريها من الفنانات....هي إبنة 
تونلس الخرضاء التي تحققلت نجوميتها 
هنلاك ويف عملر صغلري وكان ذللك وقلت 
الدراسلة، ورغم مواجهتها إعرتاضات من 
العائلة قبل دخولها الفن لصعوبة التوفيق 
ما بني الدراسلة والتمثيإلال أن قدرتها عى 
التنظيم ملا بني الطرفلني، جعلتها تواجه 
دعملا معنويا كبريا ملن والدها وعائلتها.. 
هي الفنانةفريال يوسف، التي تتحدث عن 
مسلسلل: »أرض جو«، الذي شلاركت فيه 
وتفاصيله.  وكواليسله  فريمضانامللايض، 
باإلسلاءة  املسلسلل  اتهلام  على  وتلرد 
الىاملضيفلات، هلذا إىل جانلب حديثها عن 
بدايتهلا الفنيلة ونجوميتهلا ومشلوارها 
وتنفلي وجلود الغرور يف حياتهلا وتوضح 
وتلرد عى الكثلري من التسلاؤالت يف اللقاء 

التايل:
يف البداية.. قدمت شخصية »منار« مضيفة 
الطريان الوصولية يف مسلسل »أرض جو« 
والتي تتمرد عى ظروف معيشلتها، وهذه 
الشلخصية لم تقدميها من قبل، فهل هي 

ما جذبتك للعمل؟
شلخصية »منلار«، جديدة عيل وللم أُقدم 
أي دور مشلابه لها ملن قبل، ويف الحقيقة 
الشلخصية أعجبتنلي للغاية والسليناريو 
كلله رائلع وتحمسلت لله منلذ أن قرأته. 
يكشلف هلذا العملل عامللا جديدا للم يتم 
التطلرق إليله يف الدراملا. وقصلص أربلع 
مضيفلات كل واحلدة منهن لهلا تفاصيل 
حياتها التلي تخصها، هذا إىل جانب وجود 
الفنانلة غلادة عبدالرازق واملخلرج محمد 
جمعة وفريق العمل كله. كل هذه العوامل 
مجتمعلة جذبتنلي اىل لعملل، إىل جانلب 
أننلي للم أُقدم شلخصية مضيفلة طريان 
ملن قبل ويف الوقت نفسله هلذه املضيفة 
لها شلخصية مختلفلة ووصولية وتتمتع 

بمامح وتفاصيل أعجبتني.
مسلسلل:«ارض  أصلداء  كانلت  وكيلف 
جو«، وسلط كم األعملال الدرامية املميزة 
واملختلفة يف نوعياتهلا التي ُعرضت خال 

شهر رمضان املايض؟

األصلداء كانلت طيبلة للغايلة، واملقربون 
منلي هنأونلي عى هلذا العملل إىل جانب 
أننلي ُكنت أتابلع ردود الفعل على مواقع 
التواصلل اإلجتماعي وكانلت إيجابية ويف 
صاللح العمل، وأنلا ُكنت أنلرش صورا من 
كواليس العمل عى حسلاباتي الشلخصية 
عى السوشيال ميديا، والحمد لله املسلسل 
تم تسويقه بشكل مميز واحتوى تفاصيل 
مختلفة وجديدة. املنافسة كانت موجودة 
وخصوصلا يف ظلل وجلود كلم مميلز من 
كان  جلو«،  »أرض  ولكلن:  املسلسلات، 
مختلفا كليا عن بقيلة األعمال، وكل يشء 

يف الدنيا عرض وطلب.
كانت هناك شلكوى مقدمة ضد املسلسلل 

واتهام باإلساءة للمضيفات.. فما ردك؟
للم أجلد تربيلرا لهلذه الشلكوى التي تم 
تقديمها وقت عرض املسلسل ألنه لم يسء 
للمضيفلات إىل جانب أنني ُنقلدم فنا وقد 
يكون من عالم الواقلع أو الخيال أو مزيج 
ما بلني الواقع والخيال، ومن الرضوري أن 
يتقبل اآلخرون فكرة أن الفن ليس املقصود 
به إساءة، فهو رسالة إجتماعية ومناقشة 
لقضايا وطرح أفكار وأشلياء أخرى كثرية 
يف املجملل، وطاملا أن ما ُنقدمه ال يحمل أي 

ابتذال، فا غبار عى ما يتم تقديمه.
حملل املسلسلل أفلكار جريئلة وتفاصيل 
جديلدة عن قصة أربع مضيفات، فهل هذا 

األمر كان ميزة بالنسبة للعمل؟

لقلد احتلوى على تفاصيل كثلرية مميزة 
وجديدة ولم يتم التطرق إليها دراميا وكلها 
مرتبطلة ببعضهلا البعلض، فكانت هناك 
جلرأة يف املوضوع نفسله ويف حياة األربعة 
نماذج. كما أن رسالة العمل االساسية هي 
عدم الترسع وإيصال رسالة للناس مفادها 
أن األحلام والطموحلات ال تأتي أرض جو 
بل أن لكل مجتهد نصيب وأن الحياة مليئة 
باإلختبارات وفيها من ينجح ومن يفشلل، 

ومن الرضوري التأني يف كل شئ.
ملع  التصويلر  كواليلس  كانلت  وكيلف 
عملل  الرازقوفريلق  عبلد  املمثلةغلادة 

املسلسل؟
الكواليلس كانت مميزة ورائعلة وعاقتي 

بلكل األبطال والبطات كانت طيبة للغاية، 
وكان هناك جو من اإلنسجام والخوف عى 
بعضنلا البعلض، بهدف تقديلم عمل فني 

مختلف ومتميز للجمهور.
وماذا عن السينما؟

ليسلت هناك أية أعمال سلينمائية جديدة 
معروضلة عليّل حاليا، وأتمنلى أن ُيعرض 
عيّل عمل مميز ومختلف أُشارك من خاله 
يف السلينما ألنني غائبة عنها. ولكن هناك 
أعملال ُعرضت عليّل واعتلذرت عنها ألنها 
للم تكلن مناسلبة يل، كملا أننلي ال أعمل 
بمبدأ التواجد بلل التدقيق يف الخيارات هو 
االهلم بالنسلبة إيلّ، وحينما تكلون هناك 
فرصة مميزة سلينمائية مميلزة، بالتأكيد 

ساشارك.
الحظنا نشلاطا دراميا واضحلا من خال 
التلفزيلون على عكلس السلينما.. فملا 

السبب؟
األمر لم يكن مقصودا ولكن فرص األعمال 
الدرامية التي ُعرضت عيل كانت أفضل من 
تلك السلينمائية، ويف النهاية سلواء دراما 
أو سلينما فأنلا أُقدم فنا، وملن الرضوري 
وكما قلت، أن أُدقلق يف خياراتي ألختار ما 
يناسلبني وهذا ما وجدته يف ما ُعرض عيّل 

من أعمال درامية عى عكس السينما.
وهل تغريت ِخياراتك الفنية وتفاصيل عملك 

يف مجال الفن بعد ان حققت النجاح؟
النجاح يولد النجاح، ولكن من الرضوري أن 
يعمل الفنان بمبدأ اإلسلتمرارية واإلهتمام 
بما هو مقبل ألن النجاح شئ صعب ولكن 
األصعب منه الحفاظ عى املسلتوى نفسه 
والتقلدم يف األعملال املقبلة عّملا قمنا به، 
ولكلن املبادئ ثابتة والِخيارات أصبح فيها 

تدقيق أكثر وطموح لتقديم األفضل.
وهل للغرور مكان يف حياتك؟

لم يكن للغلرور مكان يف حياتي وأنا بعيدة 
كل البعلد علن هذا األملر، على الرغم من 
انني حققلت نجوميتي وانا بعد طالبة، اال 
انني كنت أتعامل مع كل من حويل كطالبة 
عاديلة وليلس كممثلة مشلهورة حققت 

النجاح.

نحن يف وضع أفضل

اليوم سليكون علينا أن نعيد اكتشاف أنفسلنا، لسنا األفضل بني 
األملم، نحن يف القاع، لو نظرنا إىل األسلفل فلن نرى أحدا، ولكن ال 
يكفلي أننا تخلينا عن قناعتنا بتفوقنا الوهمي لكي نكون كائنات 

واقعية.
هناك خيال يضعنا يف مكان أسلوأ من املكان الذي نحن فيه اليوم، 
األمور يمكنها أن تكون أسوأ دائما، من فرصة للذهاب إىل املستقبل، 

قد نختفي يف القريب العاجل وال نرتك أثرا يشري إىل مرورنا.
الفلن وحده كفيل بأن يهب إنسلانيتنا املعنى املعلرب عنها، ما لم 
يدفعنا الفن إىل أن نكون أفضل فإنه سليجعل منا مادة للسلخرية 

وهذا بالضبط ما تفعله األعمال الفنية الهابطة.
هنلاك فن هابلط كثري يف العاللم العربي ال يليق بنلا ونحن نواجه 

سؤال مصرينا، نكون أو ال نكون.
من غري فن يرتقي بأرواحنا وينظف رسائرنا ويزيل الغشلاوة عن 
أعيننا لن يكون يف إمكاننا أن ننجو من وحوش املسلتنقعات التي 

وقعنا فيها.
للم نقع هناك بالصدفة، كل يشء حلدث بالتدريج وتحت األنظار، 
حني دأبت أنظمة االستبداد عى استعمال الفن يف ماكنتها الدعائية 
كان هناك يشء من روح النزاهة الحقيقية يختفي وسلط ضجيج 

شعبوي غادر.
كان نسليج امللادة النبيلة التلي يتألف منها الفلن يتمزق من غري 
أن تنفلع الرتلوق التلي كنا نحلاول أن نلصقها هنلا وهناك، كان 
الفلن فضيحتنا بدال من أن يكلون عامة نبلنا، لقد خنا الفن حني 
وضعنلاه يف مكان ال يليق به فكان علينلا أن نتوقع اختفاءه من 
حياتنا.ملا للم ندركله إالّ متأخريلن أن يف زوال الفلن زوال لنعمة 
الحيلاة، من غري فن لن يكون للحيلاة طعم وال لون وال رائحة، لن 
نتمكن من إعادة اكتشلاف أنفسلنا إالّ عن طريق الفن، لن يكون 
جملال الطبيعلة ممكنلا إذا غاب الفلن، سلنكون يف وضع أفضل 

بالتأكيد إذا استعدنا ثقتنا بالفن، األهم أن يثق الفن بنا.

بقعة ضوء

فاروق يوسف

حقيقة مشاركة وفاء وآيتن عامر يف بطولة مسلسل »الرس«

علم من مصلادر خاصة أن كل ما نرش 
علن تعديلات يف سليناريو مسلسلل » 
الرس« بطولة نضال الشلافعي بسلبب 
انضمام الفنانة وفاء عامر للمشلاركة 
يف املسلسلل , أخبلار ال أسلاس لها من 

الصحة خاصة انه تم االنتهاء من كتابة 
الل60 حلقة الخاصلة بالجزء األول من 

املسلسلل املقرر عرضه خال الفرتة 
املقبلة بالقنوات الفضائية ..وكشف 
مصدر من داخل املسلسلل انه حتى 

هذه اللحظة لم يحسلم بشلكل نهائي 
الفنانة التي سوف تقوم بدور شخصية 
غالية التلي اعتذرت عنهلا الفنانة دنيا 
نظلرا النشلغالها بأعمال فنيلة أخري, 
وقد تم ترشليح أربلع فنانلات لتقديم 
عاملر  وفلاء  وهلم  غاليلة  شلخصية 
ومريفت أمني و سوسلن بدر وشلريين 
رضا , سلوف يتم عقد جلسة عمل غدا 
الثاثلاء بني كل من املنتج محمد فوزي 
واملخلرج محمد حمدي والسيناريسلت 
حسام مويس لاسلتقرار بشكل نهائي 
عليل أي منهلم , لتقديلم الشلخصية , 
كما نفي املصدر نفسله مشلاركة ايتن 
عاملر يف بطولة املسلسلل مؤكدا انه لم 
يتم ترشليحها من األسلاس للمشاركة 

باملسلسل.
يشلار إيل أن مسلسلل » اللرس« بطولة 

حسلني فهمي و نضال الشلافعي 
مايا نري وأحمد حاوة و أرشف 
عبدالغفور و عهدي صادق ومحمد 
سلليمان، ويضم أيًضا كوكبة من 
الوجوه الشلابة منها ألفت عمر، 

ومنة جال وأحمد كرارة.

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكمة اسلتئناف القادسلية 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 731/ج/2017
التاريخ 2017/7/30

اعان
اىل /املجلرم الهارب /حكمت سللمان 

حمد 
بالدعلوى  املحكملة  هلذه  اصلدرت 
املرقمة 731/ج/2017 قرارها  املؤرخ 
املتضملن تجريمك وفق   2017/7/30
احكام املادة 1/459 عقوبات وحكمت 
عليك بالحبس البسيط ملدة ستة اشهر 
علن شلكوى املشلتكي فليح ملرزوك 
محسن  ولك حق االعرتاض عى الحكم 
املذكلور خال ثاثة اشلهر ملن اليوم 
التلايل للنلرش ويف حالة علدم اعرتاضك  
رغم ملرور املدة القانونية يعترب الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكمة اسلتئناف القادسلية 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 1899/ج/2017
التاريخ 2017/7/30

اعان
اىل /املتهم الهارب /ضياء كامل فليح

التهاملك بالدعلوى الجزائيلة املرقملة 
1899/ج/2017 املشتكي فيها )الحق 
العام ( وفق احلكام املادة /مرشوبات 
ملن قانلون العقوبلات واملقاملة امام 
هلذه املحكملة ولهروبلك ومجهوليلة 
محلل اقامتك قلررت املحكملة تبليغك 
يلوم  وعلني  محليتلني  بصحيفتلني 
2017/9/20 موعدا الجراء محاكمتك 
ويف حلال عدم حضلورك باملوعد املحدد 
سلتجري بحقلك غيابيلا وعلنلا وفلق 

القانون
القايض
خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكمة اسلتئناف القادسلية 

االتحادية
محكمة جنح عفك

العدد 108/ج/2017
اىل املحكوم الهارب )محمد كاظم بتور 

حسني املرجاني (
اعان

بتاريلخ 2017/6/12 وبالعلدد 108/
ج/2016 اصدرت هذه املحكمة حكما 
غيابيلا بحقك يقيض بحبسلك  حبسلا 
بسليطا ملدة سلتة اشلهر عن شلكوى 
املشلتكي ) زغلري عبلد الخلرض جعيم 
امللادة 457 ق.ع  اسلتنادا الحلكام    )
واصدار املر القبض والتحلري بحقك 
وفق املادة املذكورة اعاه للقبض عليك 
عليه تقرر تبليغك بواسلطة صحيفتني  
محليتلني يوميتني ولك حلق االعرتاض 
والتمييز عى الحكم الغيابي خال مدة 
ثاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نرش هذا 
االعلان وبعكلس  ذلك يصبلح الحكم 
الغيابي بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي 

ووفقا للقانون
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

مجلس القضاء االعى
القادسلية  رئاسلة محكمة اسلتئناف 

االتحادية
القادسلية /الهيئة  محكملة جنايلات 

االوىل
العدد 559/ج/2017
التاريخ 2017/7/27

اىل املتهم الهارب
1- ماهلر محسلن كميلل الخزاعي 2- 

فاضل جبار داخل الناييل
لصدور املر القبض بحقك وفق احكام 
املادة 4/ق.ارهاب ولهروبكم ومجهولية 
محل اقامتكلم وتعذر تبليغكلم قانونا 
لذا قلرر تبليغكلم بصحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة يف الساعة 
الثامنلة من صباح يلوم 2017/9/28 
الجراء محاكمتكلم يف الدعوى الجزائية 
املرقملة 559/ج/2017 واملقاملة من 
قبل املشتكي الحق العام ويف حالة عدم 
حضوركم سلتجري املحاكملة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون
الرئيس 
كاظم هال ثجيل
رئيس محكمة جنايات القادسية

اعان
اىل الرشيك عبد الحسني عيل دخيل 

بلديلة  مديريلة  اىل  حضلورك  اقتلى 
السلوير  وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عى قيام الرشيكة غفران علوان خضري 
ملنحها اجازة بنلاء عى القطعة املرقمة 
667/58 م37 ابو محار شباية وخال 
املدة القانونية خمسلة علرش يوما من 

تاريخ النرش 

اعان
اىل الرشيك احمد حسني عبد الرضا 

اقتلى حضورك اىل صندوق االسلكان 
العراقلي /فرع النجلف /خلف مديرية 
اقلرارك  لتثبيلت   النجلف وذللك  ملاء 
باملوافقلة على قيلام رشيلكك السليد 
سعد حسلن ديكان بالبناء عى حصته 
املشلاعة يف القطعة املرقمة  57407/3 
مرت حي النداء مناصفة املسلاحة 200 
مرت لغلرض تسلليفه قرض االسلكان 
خال ملدة اقصاها خمسلة وعرشون 
يوما داخل العراق وشلهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعان وبعكسله سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض 

مجلس القضاء االعى
البلرة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد 2007/ب/2017
التاريخ 2017/8/2

اعان
اىل املدعى عليه /عمار فاضل عباس

اقلام املدعلي مديلر ملرف الرافدين 
البدائيلة  الدعلوى  لوظيفتله  اضافلة 
املرقملة 2007/ب/2017 املام هلذه 
املحكمة ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بتسلليم املبلغ املتبقي ملن القرض مع 
مجملوع  الفوائلد الباللغ 32189444 
اثنلان وثاثلون مليون ومائة وتسلعة 
واربعلة  واربعمائلة  اللف  وثمانلون 
واربعون دينار وملجهولية محل اقامتك 
حسلب رشح القائلم بالتبليلغ وتاييلد 
املجلس البلدي ملنطقة شط العرب عليه 
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني يوميتني 
بالحضلور املام هذه املحكملة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2017/8/10 وعند 
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك 
قانونا سلتجري املرافعلة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 223/ب/2017
التاريخ 2017/8/3

اىل املدعى عليه صدام سعيد حسن 
املدعلي شلكر محملود حسلني  اقلام 
املام هلذه املحكملة الدعلوى املرقمة 
فيهلا  يطللب  والتلي  223/ب/2017 
الزامك بتسلديد مبلغ 9750000 تسعة 
مايني وسلبعمائة وخمسون الف دينار 
وملجهولية  محل اقامتك حسلب اشعار 
مختلار منطقلة  قريلة االحملر ورشح 
القائلم بالتبليلغ وكتلاب مركز رشطة 
البلازول  املرقلم 4227 يف 2017/7/27 
قررت تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني 
يوميتلني بالحضلور يف موعلد املرافعة 
املوافق 2017/8/17 السلاعة التاسعة 
صباحلا ويف حالة علدم حضورك او من 
ينلوب عنلك قانونلا سلتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

خضري عباس التميمي 

مجلس القضاء االعى
البلرة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد 551/ب/2017
التاريخ 2017/8/3

اعان
تبيلع محكملة بلداءة املعقلل باملزايدة 
1773/1م39  املرقلم  العقلار  العلنيلة 
كلوت الفرنكلي وان جنس العقلار دار 
مع ابنيتهلا  نوه ملك رصف مسلاحته 
قطعلة  عبلارة  وهلو  65م2  اوللك    3
ارض فارغة والقسلم االخلر عبارة عن 
حديثلة  150م2  مسلاحته  سلكن  دار 
البنلاء مؤلفلة من طابقلني ومبنية من 
املسلح  بالكونكريت  الطابوق مسلقفة 
ودرجة العملران جيدة ويحتوي الطابق 
االرض على غرفتلني منلان واسلتقبال  
وهلول ومطبخ وحملام ومرافق صحي 
واالرضيلة مبلطلة بالكرانيلت ومجهز 
بالكهربلاء وامللاء املا الطابلق اثانلي 
فيحتلوي عى ثاث غرف وهول ومطبخ  
وحملام ومرافلق صحي ويقلع العقار 
عى شلارع فرعي مبلط فملن له رغبة 
باللرشاء الحضور امام هذه املحكمة يف 
بناية قر العدالة يف تمام السلاعة 12 
من ظهلر اليوم الثاثون التايل لنرش هذا 
االعان مسلتصحبني معهلم التامينات 
القانونيلة البالغة 10% من قيمة العقار 
املقلدرة البالغلة 308000000 ثاثمائة 

وثمانية مايني دينار 
القايض

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السليد كاظم 
محمد عبد الواحد الذي يطلب فيه تبديل 
اللقلب ملن )العطبي ( اىل )املوسلوي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال ملده اقصاها خمسلة عرش يوم 
وبعكسله سلوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفلق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة

رئاسة ديوان الوقف السني 
فرع هيئة ادارة واستثمار اموال 
الوقف السني يف املنطقة الجنوبية

العدد : هل /1362/8
التاريخ 2017/7/18

اىل ورثة ياسني العامر 
تبليغ 

بالنظر لثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب 
كتاب مركز رشطة ابي الخصيب بالعدد 4400 
يف 2017/4/13 ومرفقلة ورقة تبليغك املؤيد  
ملن قبل مختار منطقة نهر خوز التي تشلري 
بأنكلم مرتحللني اىل جهة مجهوللة منذ عام 
1980 لذا نبلغكم  بفسخ عقد التعبة بالقطعة 
املرقملة 4/143م7 نهر خلوز بموجب كتابنا 
ذي العلدد هل /1573/8 يف 2016/8/18 عن 
طريق نرش يف صحيفتلني يوميا وفق القانون 
ملراجعة مقر فرعنا خال خمسلة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسله سنتخذ االجراءات 

الازمة بصدد القطعة اعاه من قبل دائرتنا 
خالد عبد الرحمن صليبي
مدير فرع الهيئة /املنطقة الجنوبية /وكالة

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسلني العراقيني 
فرع البرة بأسم ) زينب صادق جبار ( فعى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
رقم الدعوى 3390/ش/2017

التاريخ 2017/7/25
اعان

اىل املدعى عليه /ضياء حمادي محمود 
اقامت املدعية رودينة محسلن محمد الدعوى 
الرشعيلة املرقملة 3390/ش/2017 ضلدك 
ضياء حمادي محمد تطللب الحكم بالتفريق 
للهجر وملجهولية محل اقامتك حسلب ماورد 
بلرشح القائم بالتبليغ وتاييلد املجلس البلدي 
ملنطقة العشلار الخرضاوية شلارع املقاولني 
لذا تقلرر تبليغك اعانلا بصحيفتني يوميتني 
بالحضلور املام هلذه املحكمة صبلاح يوم 
2017/8/17 للمرافعة وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
فاح حسن حصني

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

العدد /با
التاريخ 2017/8/3

اعان مفقود
اسم املفقود /موفق نعمان حميد

بتاريخ 2017/8/3 قدمت ابنتك املدعو ارساء 
موفق نعملان تطلب فيه نصبهلا قيمة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2009 ولم تعد لحد االن 
لذا تقلرر تبليغك بالصحف املحليلة ويف حالة 
عدم حضلورك خال خمسلة علرش يوم من 
اليوم الثانلي من تاريخ النرش سلوف تنصب 

ابنتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا

العدد 2/ش/2017
التاريخ 2017/7/28

اعان
اىل املدعى عليله )مراد صالح مهدي( مجهول 
محلل االقاملة بالنظر لصلدور قلرار الحكم 
املرقم 2/ش/2017 والقايض بتصديق الزواج 
الخارجي الواقع يف سلنة 2010 واثبات نسب 
االطفال وهم كل من ) فرح تولد 2011 وزينب 
تولد 2015( اىل املدعلى عليه وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار والقائم بالتبليغ 
لذا قررت املحكمة تبليغلك بالحكم الغيابي يف 
صحيفتني محليتني ويعترب ذلك تبليغا رسميا 

وفق القانون
القايض
سعد جزاع حسني
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       المستقبل العراقي/ متابعة

»جن�ون«،  مث�ل  كلم�ات  تطاي�رت 
»انزع�اج«،  و«ذه�ول«،  و«س�خرية«، 
يف س�ماء ال�دوري األملاني بع�د صفقة 
انتق�ال نيمار من برش�لونة إىل باريس 

سان جريمان.
كان امل�درب األملاني أوت�و ريهاجل قال 
يف ع�ام 1977 إن�ه ليس هن�اك العب يف 
العالم يس�تحق مليون م�ارك. كان هذا 
قبل 40 عاًما. لن�ا أن نتخيل ونخمن ما 
قال�ه املدرب حني س�مع بقيمة الرشط 

الجزائي للربازييل نيمار!
ريهاج�ل وغريه كث�ريون يف عالم الكرة 
ُصعقوا بقيمة الرشط الجزائي املدفوع 
من باريس س�ان جريمان لربشلونة يف 
صفق�ة انتقال نيمار إىل صفوف النادي 

الفرنيس.
م�درب  دفع�ت  ي�ورو،  ملي�ون   222
كل�وب  يورج�ن  األملان�ي  ليفرب�ول، 
للس�خرية م�ن االتح�اد األوروبي لكرة 
القدم، بعد هذه الصفقة، ربما سخرية 

ملؤها ألم عىل حال الكرة.
أم�ا أويل هوني�س رئي�س ن�ادي بايرن 
ميوني�خ، فقال إن الصفق�ة تعدت حد 
الجنون، وك�رة الق�دم األملانية يف حالة 

ذهول، واستغراب وانزعاج.
222 ملي�ون ي�ورو باإلضاف�ة إىل راتب 
س�نوي بقيمة 30 مليون ي�ورو ملدة 5 
أع�وام، وربما تفاصيل أخ�رى لم يعلن 
عنه�ا بع�د. كل هذا س�يجعل من قيمة 
صفق�ة نيمار تتج�اوز النص�ف مليار 

يورو.
هذه الصفقة لن تمر مرور الكرام عىل 
عالم ك�رة القدم، وس�ترتك آثارها عىل 
ال�دوري األملاني، ال�ذي تكاف�ح أنديته 
الكبرية والصغرية للبقاء عىل قيد الحياة 

يف عال�م الكرة األوروبي�ة الذي وصل إىل 
حد الجنون.

كريس�تيان  فراي�ربوج  ن�ادي  م�درب 
يك�رب  امل�ال  »رّب  إن  ق�ال،  ش�رتايخ، 

برسعة، وسيبتلع كل يشء يوًما ما«.
املدرب وصف ما جرى بأنه غري واقعي، 
وال يمك�ن تص�وره. وأوض�ح وه�و يف 
حالة من الذهول »ال فرق عندي إن كان 

املبلغ 222 مليون، أو 440 مليون يورو. 
ال يمكنني مالحظة أي فرق، هذا يفوق 

تصوراتي وقدراتي«.
هوني�س م�ن جانب�ه، ق�ال إن »مث�ل 

هذه األش�ياء نرفضه�ا تماًما يف بايرن 
ميونيخ. لن أشرتي العًبا ب�150 مليون 
أو 200 ملي�ون يورو. لن نش�رتك بمثل 
ه�ذا الجن�ون«.دور االتح�اد األوروبي 

لك�رة الق�دم. يورج�ن كل�وب م�درب 
ليفربول، انتقد مب�ارشة قواعد االتحاد 
األوروبي لك�رة القدم، وس�لوك النادي 
الباري�يس، إذ أنَّ م�ن واجب�ات نظ�ام 

»FFP« يف اليويف�ا، وه�و نظام مراقبة 
»اللعب املايل النظيف«، مراقبة وضمان 
الت�وازن يف التعامالت املالي�ة يف األندية 

وبني األندية أيًضا.
قواعد هذا النظام تس�مح مثالً لناٍد ما، 
بتسجيل خسارة بقيمة 30 مليون يورو 
خالل 3 أعوام، وعوقب 29 نادًيا صغريًا 
بإج�راءات من االتح�اد، 3 منها منعت 
م�ن املش�اركات الدولي�ة، حت�ى أندية 
كبرية يملكها شيوخ النفط مثل باريس 
س�ان جريمان، ومانشسرت سيتي تمت 
معاقبته�ا ألس�باب تتعل�ق بمخالفات 
مالية.ويف حالة صفقة نيمار يتس�اءل 
يورج�ن كلوب حول معن�ى وجود مثل 
 )FFP( هذا النظام: »كنت أظن دائماً أن
وج�د ملثل ه�ذه الح�االت وضمان عدم 
حدوثها، لكن يبدو أن هذا النظام مجرد 

اقرتاح أكثر منه قواعد وقوانني«.
ه�ذه  ع�ىل  األوروب�ي  االتح�اد  ورد 
االنتق�ادات بأنَّ�ه »يج�ب اإلع�الن ع�ن 
كل تفاصي�ل الصفقة«، والتي س�تؤثر 
ع�ىل تش�كيلة وميزانية س�ان جريمان 
نفس�ه ألعوام قادمة، بل م�ن املحتمل 
مغ�ادرة نج�وم م�ن الفري�ق البارييس 
ألندي�ة أخرى، مثل بط�ل العالم األملاني 
يوليان دراكسلر، يهتم نادي انرت ميالن 
بالتعاق�د معه.صفقة نيمار س�تتبعها 
صفق�ات أخ�رى يف س�وق االنتق�االت 
عىل ط�ول وع�رض الق�ارة األوروبية، 
لنيم�ار،  لبدي�ل  بحاج�ة  فربش�لونة 
واألسماء املرشحة هي، فيليب كوتينيو 
من ليفرب�ول، وأنط�وان جريزمان من 
أتلتيكو مدريد، وهذه األندية، أو غريها 
س�تكون بحاجة لبدائ�ل لالعبيها الذين 
ستستغني عن خدماتهم، والبوندسليجا 
املذهول�ة مرش�حة لتعويض  األملاني�ة 

املقاعد الفارغة.

بعد مغادرته البلوجرانا

صفقة نيامر تصيب األملان بالذهول: »ربُّ املال يبتلع كل يشء«

             المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى الفرنس�ي زين الدي�ن زيدان، مدرب ري�ال مدريد، مقابل�ة صحفية، قبل مواجهة مانشس�تر 
يونايتد في كأس الس�وبر األوروبي، الثالثاء المقبل، في س�كوبيه عاصمة مقدونيا.ونقلت صحيفة 
“موندو ديبورتيفو” الكتالونية قول زيدان: “ريال مدريد فريق جائع، نحن نعرف ما حدث في الموسم 
الماض�ي، والتحدي األكبر بالنس�بة لنا هو أن نقدم أداًء مماثاًل، ونح�اول الفوز باأللقاب مجدًدا”.وعن 
مباراة السوبر، قال: “إنها أول مباراة في الموسم، والجميع يعرف كم هي مهمة بالنسبة لنا، الهدف هو 
الوصول للمباراة ونحن بحالة جيدة جًدا”.وحول لقاء كأس السوبر الماضي، الذي فاز به ريال مدريد على 
حس�اب إش�بيلية بصعوبة بالغة )2-3(، قال زيدان: “الجميع يعلم أننا قدمنا موس�ًما عظيًما، خسرنا عدًدا 

قلي�اًل من المباريات، وفي نهاي�ة المطاف حصدنا العديد 
م�ن النجاحات، والفكرة هي نفس�ها، س�نحاول إعطاء 
كل ش�يء، والفوز بكل شيء ممكن، الالعبون مندفعون 
ومتحفزون للمزيد من األلقاب”.وتابع المدرب: “الجميع 
يعرف أن بداية الموس�م مهمة، لقد فزنا بكأس الس�وبر 
في الموس�م الماضي، ثم بدأنا جيًدا ف�ي الدوري، وفزنا 
بكأس العالم لألندية.. نحن نعلم أنه ستكون هناك أوقاًتا 
صعبة، لكننا نحاول أن نبقى جيدين حتى نهاية الموسم، 
أنا فخ�ور جًدا بالعب�ي فريقي وبالجمه�ور الذي دعمنا 
حت�ى نهاي�ة الموس�م األخير”.وبخصوص رغب�ة ريال 
مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على 
التوال�ي، قال: “بالطب�ع إنه هدفنا، لك�ن األمر لن يكون 
س�هاًل، سنحاول الكفاح من أجل ذلك، حصلنا على لقبين 

على التوالي، وسنحاول الحصول على الثالث.

منتخب الناشئني يستعد للمونديال يف إسبانيا

حتديد مواعيد مباريات
كأس العراق

زيدان حيدد التحدي األكرب

اياد بنيان يعود لرئاسة نادي الرشطة الريايض
             المستقبل العراقي/ متابعة

عق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الش�رطة الرياضي، 
الس�بت، اجتماعها األول بعد انتخابها من قبل الهيئة 
العام�ة للن�ادي، فيما ت�م اختي�ار اياد بنيان رئيس�ا 

للنادي.
وأسفر االجتماع عن اختيار عدي الربيعي أمينا ماليا 

وع�الء بح�ر العل�وم أمينا للس�ر فيما اختي�ر وهاب 
الطائي نائبا للرئيس.

يذك�ر أن بني�ان تمكن من تحقيق النص�اب باإلضافة 
إل�ى تس�عة مرش�حين آخ�ر بالف�وز 
لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  بعضوي�ة 

الشرطة في االنتخبات االتي جرت 
اليوم السبت.

يوفنتوس يضع برشلونة أمام خيارين كالمها مّر

مبايب يقلق موناكو يف افتتاح الدوري

            المستقبل العراقي/متابعة

حدد يوفنت�وس اإليطالي حالتين للموافقة على طلب 
برشلونة اإلسباني، التعاقد مع أحد أبرز العبيه خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية. 
وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية، 
أن يوفنت�وس رد عل�ى طل�ب برش�لونة بالتعاقد مع 
نجم�ه األرجنتيني باولو ديب�اال، بتأكيد أن الالعب لن 
يرح�ل عن صف�وف البيانكوني�ري إال إذا دفع الفريق 

الكتالون�ي 120 ملي�ون ي�ورو، أو 90 ملي�ون ي�ورو 
باإلضافة للتخلي عن أندريس إنييستا، قائد البلوجرانا 

لصالح فريق السيدة العجوز.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن روب�رت فيرنانديز، المدير 
الرياضي للنادي الكتالوني، يفضل التعاقد مع البرازيلي 
فيليب كوتينيو، الع�ب ليفربول اإلنجليزي، والذي لن 
يكلف النادي أكثر من 90 مليون يورو، بينما يتمس�ك 
بوروسيا دورتموند األلماني بمبلغ 100 مليون يورو 
للموافق�ة على بيع الفرنس�ي عثم�ان ديمبلي.ورحل 

البرازيل�ي نيم�ار دا س�يلفا لصف�وف 
باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي بعد 
فسخ عقده مع البلوجرانا ودفع 222 
مليون ي�ورو ليصبح أغلى صفقة في 

تاريخ كرة القدم.
وخرج كوتينيو من قائمة الريدز لمواجهة 

أتليتك بلباو وديا في دبل�ن األيرلندية ما يعزز 
إمكانية مغ�ادرة الالعب “أنفيل�د” وارتداء قميص 

برشلونة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

يس�تعد منتخب العراق للناش�ئين )تحت 17 سنة( 
لدخ�ول معس�كر تدريبي في إس�بانيا، 
تحضي�ًرا للمونديال الذي س�يقام في 
الهند.وقال مدرب منتخب الناشئين، 
قحط�ان جثي�ر، ف�ي تصريحات 
الرياضي  خاصة ل�موقع ك�ورة 
“المس�تقبل  عليه�ا  اطلع�ت 
“اللجن�ة  إن  العراق�ي”، 
األولمبي�ة أبلغتن�ا بإنهاء 
معس�كر  إج�راءات 

إس�بانيا، الذي س�يبدأ في األول من سبتمبر/أيلول 
المقبل”.وأض�اف: “ت�م تأمين عدد م�ن المباريات 
الودي�ة، م�ع بع�ض المنتخب�ات المش�اركة ف�ي 
مونديال الناش�ئين، قبل التوجه إلى الهند وخوض 
غم�ار البطول�ة، التي نس�عى من خالله�ا لتحقيق 
إنجاز جديد للكرة العراقية”.وتابع جثير: “معسكر 
تونس كان مثمًرا ج�ًدا، نأمل أن يتم تجهيز الفريق 
بش�كل جيد خ�الل معس�كر إس�بانيا، عبر خوض 
مباريات عالية المستوى”. يذكر أن القرعة أوقعت 
منتخب العراق، بطل آسيا للناشئين )تحت 16 عاًما( 
في 2016، ضمن المجموعة السادسة بالمونديال، 

إلى جانب المكسيك وتشيلي وإنجلترا.

             بغداد/ المستقبل العراقي

حدَّدت لجنة المس�ابقات باالتحاد العراقي لكرة القدم، مواعي�د األدوار المتبقية ببطولة كأس 
الع�راق، بعد مطالبات متك�ررة من األندية المش�تركة.وقال صادق عبد الحس�ين، عضو لجنة 
المس�ابقات في تصريحات تابعتها “المستقبل العراقي”، إنَّ “اللجنة حدَّدت يوم 14 من الشهر 
الج�اري موع�ًدا إلقام�ة مباريات دور ال��16، على أن ُتجرى ي�وم 18 مباريات رب�ع النهائي”.

وأضاف “فيما س�ُتقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 21 أغس�طس/آب الجاري، بينما تقام 
المب�اراة النهائية بعد مباراة المنتخ�ب أمام اإلمارات نهاية هذا الش�هر بتصفيات المونديال”.

وأوضح “قرعة دوري الثمانية واألربعة، ستقام يوم اإلثنين المقبل بمقر االتحاد لتحديد أماكن 
مباري�ات الدوري�ن”، الفًتا إل�ى أنَّ جميع المباريات س�تقام بطريقة خ�روج المغلوب من دون 

اللجوء للتمديد في حالة التعادل.

مورينيو حيرض جاريث بيل 
عىل الرحيل

            المستقبل العراقي/متابعة

موريني�و  جوزي�ه  البرتغال�ي  أنَّ  بريطاني�ة  صحفي�ة  تقاري�ر  ذك�رت 
انته�اء  قب�ل  صفوف�ه  تدعي�م  ف�ي  يأُم�ل  يونايت�د  مانشس�تر  م�درب 

موس�م االنتق�االت الحالي�ة، بصفق�ة م�ن العي�ار الثقيل.وقال�ت صحيف�ة 
“إكس�برس” البريطاني�ة إنَّ مورينيو، طل�ب من الويلزي جاريث بي�ل، جناح ريال 

مدري�د، التق�دم بطلب إلدارة النادي الملكي للرحيل عن النادي.وُيعتبر بيل أحد الالعبين الذين تأمل إدارة الش�ياطين 
الحمر في التعاقد معهم خاصة بعد مجيء المدرب البرتغالي على رأس القيادة الفنية، وبدء مش�روعه الجديد مع النادي.وما زال مس�تقبل 
بيل مع ريال مدريد محل ش�ك؛ بس�بب عدم الثقة من الجمهور واإلعالم بعد اإلصابات المتكررة التي الحقته منذ انضم للريال، وزاد القلق 
بع�د رغب�ة فلورنتينو بيريز، رئيس الريال في التعاقد مع مبابي.كان مورينيو، قال في تصريحات س�ابقة، إنَّ “التعاقد مع العب مثل بيل، 
س�يكون إضاف�ة عظيمة للمانيو، لك�ن على الالعب الذهاب لإلدارة وتقدي�م طلب للرحيل عن النادي، حتي يظه�ر للجميع نيته لالنضمام 
لليونايتد، ومن ثم تتحرك اإلدارة لضمه.ويأمل مدرب ريال مدريد وتشيلس�ي الس�ابق، في إنهاء فترة االنتقاالت الجارية بالتعاقد مع أحد 

العبين إما جاريث بيل، أو الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميالن.

            المستقبل العراقي/متابعة

خس�ر ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو، أحد تبديالته خالل مباراة تولوز، في مس�تهل مباريات 
الدوري الفرنسي، بسبب إصابة المهاجم الواعد، كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 74 س�قط مبابي متأثًرا بإصابة عضلية، ودخل الجهاز الطبي إلس�عافه، إال أن كل المحاوالت باءت 
بالفشل، ليضطر الالعب الشاب لمغادرة أرض الملعب.

وشارك في المباراة بداًل من مبابي، الجناح الشاب، آالن سان ماكسيم.
واس�تهل موناك�و حملة الدف�اع عن لقب الدوري الفرنس�ي، بفوز صعب عل�ى ضيفه تولوز 

بثالثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب األمير لويس الثاني.
وتحوم الشكوك حول اس�تمرار مبابي مع موناكو، حيث تتردد أنباء عن اقترابه من 

االنضمام إلى أحد عمالقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
يقال أن وزن النمل املوجود يف األرض جميعها يفوق وزن 

البرش بنسبة 10-1 .
كم�ا أن بصم�ة االصبع تمي�ز كل انسان ع�ن اآلخر فإن 

بصمة اللسان كذلك .
يف ك�ل ع�ام يتحط�م أكثر من ع�رشة آالف منق�ار طائر 

بسبب اصطدامها بزجاج النوافذ 
يف بنجالدش ُيحكم عىل طلبة املدارس بالسجن إذا اتهموا 

بالغش يف اإلمتحان النهائي .
احرتاق مادة الزجاج ينتج طاقة تكفي ملش�اهدة التلفاز 

ملدة ثالث ساعات .
يص�ل عدد ان�واع الحيوانات املوجودة ع�ىل األرض حوايل 

املليون .
تعت�ر مادة الزجاج م�ن املواد غري القابل�ة للتحلل حيث 
يتطل�ب تحليله�ا مالين السن�ن وهذا م�ا يسهل عملية 

اإلحتفاظ بها وإعادة تصنيعها مالين املرات بسهولة .
15 دقيق�ه ِمن الضحك تعآدل س�آعتن ِمن النوم لِجسم 

اإلنسان.
اخرتعت ممحآة القلم الرصآص بعد 220 سنه ِمن أخرتآع 

القلم.,
َمع�دل إنجآب املرأه يف القرن السآبع عرش يف أنجلرتآ َيبلغ 

13 طفل.

مهنياً: إن جوبيتري الذي يعاود سريه املبارش 
يف ه�ذا الوق�ت، يتح�دث ع�ن م�رشوع ق�د 

يتجسد
عاطفي�اً: تب�دو حيات�ك العاطفي�ة مميزة، 
وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو 

دعوات إىل تمضية بعض الوقت خارج البالد

مهني�اً: يكتم�ل القم�ر يف برج الج�وزاء، ما 
مث�ري مسألة مالي�ة أو قضي�ة رشاء أو بيع، 

وتستشريبعض العارفن 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 منهم�ا، وتطرح تساؤالت 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 
تمي�ل إىل التهرب من بعض املسؤوليات 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 
مسأل�ة 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 وجسدّي�اً، 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 ك�ل ما 
يقرتح�ه علي�ك، وعلي�ك أن تكون س�لساً 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 

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

مع الرشيك

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

يف بعض األمو
عاطفي�اً: ق�د تعرتض�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 تواج�ه شكوك�اً ويسهل 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:
600 جرام سمك فيليه مخيل مقطعة مكعبات - 
12 جمري مقرش - 12 قطعة سبيط مقطعة - 
12 سيخ خشب منقوع يف ماء -  مقادير تتبيلة 
الليم�ون والكزبرة : - 3/1 ك�وب عصري ليمون 
طازج - 3/1 حزم�ة كزبرة تغسل وتجفف - 2 
ملعقة كبرية صوص س�ويت تشييل - 1 ملعقة 
كبرية صوص س�مك - 1 ملعقة كبرية زيت فول 

سوداني - 2 ملعقة شاي سكر بني
طريقة التحضري:

يوض�ع الجم�ري و السم�ك و السبي�ط ع�ىل 
األسياخ و ترص يف طبق .

و يسكب عليها 4/3 كوب تتبيلة و يقلب ليغطي 
و يرد يف الثالجة عىل األقل 1 ساعة   .

نزيل األس�ياخ م�ن التتبيلة و تسخن الش�واية 
ع�ىل نار عالية ثم نخفض الحرارة ملتوس�طة  و 
يش�وى عليها األس�ياخ مع دهنها بالتتبيلة من 
آن آلخ�ر مل�دة 1-2 دقيقة لكل جان�ب  أو حتى 

ينضج و يحمر و يقدم  .
طريقة التتبيلة : يقل�ب العصري مع الصوصات 
والزي�ت والسك�ر يف طب�ق و تض�اف الكزب�رة 
املفروم�ة و تخل�ط جي�داً و تغط�ي و ت�رد يف 

الثالجة لحن الحاجة.

الـ »إيمراغن« صيادون بشباك وزوارق من الشجر
ال�”إيمراغن”، مجموعة برشية اس�توطنت شاطئ املحيط األطليس يف الشمال 
الغربي ملوريتانيا منذ القدم، ويعيش�ون عىل الصيد التقليدي، الذي يمارس�ونه 
بواسطة أدوات ووسائل بدائية صنعوها محليا، وما زالوا حتى اليوم متمسكن 
بها، كما يتش�بثون بعاداتهم املوروثة يف طرق الصيد ومواسمه املعروفة لديهم 
بدقة فائقة، ويرفضون التعامل مع الوسائل الحديثة، التي يقولون إن ظهورها 

كان سببا يف تناقص األسماك وانقراض عينات منها بصورة نهائية.
الصي�ادون ومفرده�ا  بربري�ة ومعناه�ا  )الكلم�ة  ال�”إيمراغ�ن”  ويسك�ن 
ال�”آمريغ”( يف حوايل 12 قرية متناثرة عىل الشاطئ، يقع معظمها يف “محمية 

حوض آرغن”.
وعرفوا بخرتهم الطويلة ومعرفتهم الدقيقة بعينات األس�ماك ومواس�م صيد 
كل صنف منها، وأماكن تكاثرها، ولهم فنون وأساليب وطقوس خاصة يف صيد 
األس�ماك يرصون عىل التمسك بها حتى يف زم�ن العوملة وطغيان التكنولوجيا، 
هذا فضال عن أن حياتهم تعتمد عىل السمك بشكل كامل، من غذاء ودواء وغري 

ذلك.
ويعتره�م عدد من املؤرخ�ن مجموعة ذات أصول مختلف�ة، أغلبها جماعات 

هاجرت إىل املنطقة قبل قيام دولة املرابطن.

الشاي األخرض ُيفقد الوزن ويعزز وظائف الدماغ
ق�ال بحث جديد إن رشب الش�اي األخرض يساعد ع�ىل فقدان الوزن 
ويع�زز وظائ�ف الدماغ..ويش�ري البح�ث إىل أن هذا ال�رشاب يعد من 
املرشوب�ات املفضلة ل�دى أخصائيي التغذية منذ ف�رتة طويلة، فضال 
عن أن العديد من العالمات التجارية للش�اي ت�روج لفوائده املتعددة 

وخاصة تحسن عملية األيض.
وأكدت الدراس�ة التي أجريت عىل الفرئان أن ملرشوب الشاي األخرض 
تأث�ري تحويل عىل الجس�م خالل بضعة أشه�ر فقط..ووجد الباحثون 
يف مدينة يانغلينغ الصينية، أنه عندما أعطي املركب الرئييس للش�اي 
األخرض واملع�روف باس�م »EGCG«، للفرئان، انخفض�ت الدهون يف 
أجسامها بش�كل كبري، كما أن هذه الفرئان أظهرت أداء أفضل بكثري 

يف اختبارات اإلدراك والذاكرة.
وق�ام الباحثون بتحليل الفرئان الذك�ور البالغة أعمارها ثالثة أشهر، 
ومل�دة 16 أس�بوعا، تم إلزامه�ا بنظام غذائي موحد، ع�ايل الفركتوز، 
أو نظ�ام عايل الفركت�وز مع إضافة 2 غرام من م�ادة »EGCG« لكل 
ل�رت من املاء.وتع�رف م�ادة »EGCG« باحتوائها كمي�ات مركزة من 

مضادات األكسدة املتوافرة بشكل كبري يف الشاي األخرض.

نسخة ذهبية ملركبة أرمسرتونغ بني أيادي اللصوص
رسق�ت نسخة مصنوعة من الذهب الخال�ص ملركبة قمرية صغرية تابعة 
ملهمة أبولو 11 أهدتها دار كارتييه إىل نيل أرمسرتونغ من املتحف املخصص 
ألول إنسان مىش عىل س�طح القمر يف واباكونيتا، عىل ما ذكرت الرشطة.

وهذه القطعة البالغ ارتفاعها حوايل 15 س�نتمرتا »نادرة جدا«، إذ تتوافر 
ثالث نسخ منها فقط، وقد أنجزتها دار املجوهرات الفرنسية الشهرية لكل 
واح�د من راود مهمة أبولو 11 وهم ني�ل أرمسرتونغ وباز ألدرين ومايكل 
كولينز.وقال�ت الرشطة “من املستحيل تقدير قيمة قطعة كهذه”. وتمت 
عملي�ة الرسقة قبيل منتص�ف ليلة الجمعة يف املتح�ف الصغري املخصص 
لني�ل أرمسرتونغ يف مدينة واباكونيت�ا الصغرية مسقط رأس رائد الفضاء 
األمريكي، .وثمة إقبال كبري عىل القطع املتعلقة برواد مهمة أبولو 11 بن 
هواة الجمع الش�غوفن بالفضاء. فقد بيعت محفظة صغرية استخدمها 
أرمسرتون�غ ليضع فيها العينات القمري�ة األوىل التي جمعها اإلنسان من 
س�طح ه�ذا الكوك�ب، بسعر 1.8 ملي�ون دوالر قبل 24 س�اعة فقط عىل 
رسق�ة النسخة الذهبية للمركب�ة القمرية. وال ت�زال املحفظة تحمل آثار 

غبار وحىص قمرية صغرية.

1أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال يف الغرب
2يتكل�م o انه�ض 3روائ�ي مرصي راح�ل حائز 
جائزة نوبل. 4الشاعر كاتب قصيدة »أخي جاوز 
 o نص�ف شومر o الظامل�ون امل�دى« 5نصف دادا
 o تفيد تفسري املعنى واالسرتس�ال. 6قىض وقتا
غطى وحجب. 7يسهر ع�ىل الحماية من الخطر 
أو الرسق�ة o أديب وروائ�ي انجليزي كتب رواية 

ديفيد كوبرفيلد.
8وقت مغيب الشمس o نصف خروب

9بحر o سهولة o تكلفة
10أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

1ملك�ي o ممث�ل مرصي يق�وم غالبا ب�دور األب 
الحن�ون. 2الصف�ا )معكوس�ة( o بن�اء أو مك�ان 
واجبة حرمت�ه. 3جبل ياباني o حجر ابيض صلب 
ناعم امللمس. 4أشه�ر أديب انجليزي عىل مستوى 
العالم. 5دراسات وتمحيص o ما يبلغه االنسان من 
عمره. 6توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب 
غ�رب الخلي�ل. 7أجه�زة وبرمجي�ات الكمبيوتر. 
8قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي. 9ما تعطاه 
الع�روس يوم زفافها o دق وقرع o بيت العصفور. 
10الش�كل الخارج�ي o بطل اس�طوري اس�باني 

انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..أسياخ فواكه البحر
طب

إيرانيون يستبدلون األملاس والياقوت بالبصل
اختار اإليرانيون التعبري عن رفضهم الرتفاع 
أس�عار البص�ل م�ن خ�الل التن�در بوصفه 
الوس�يلة األمث�ل واأللطف واألنج�ع إليصال 
صوته�م إىل صاح�ب الق�رار، حي�ث أحدثت 
أخب�ار ارتفاع أس�عار البص�ل يف إيران ضجة 
كب�رية بن س�كان البالد عىل مدى األس�ابيع 
القليلة املاضية..ويب�دو أن هذه الضجة التي 
أحدثه�ا ارتف�اع س�عر البصل ق�د وصلت إىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حي�ث يسلط 
مستخدمو موقعي التواصل االجتماعي تويرت 
وإنستغرام يف إيران الضوء عىل ظاهرة الغالء 
ه�ذه بالكث�ري م�ن روح الدعاب�ة، من خالل 
مقارنته�م للبصل بالحج�ر الكريم، واألملاس 

الن�ادر، والذهب الغايل..وبحس�ب موقع يس 
إن إن، ق�ام بعض املستخدم�ن بنرش العديد 
م�ن الصور ألنفسه�م وهم يرت�دون قالدات 
علّقت عليها قطع م�ن البصل، لتبدو وكأنها 
مجوه�رات ثمينة..كما نرش آخ�رون صورة 
لخاتم زواج سوليتري استبدلت حجرة األملاس 
علي�ه بحب�ة بص�ل صغ�رية، وأرف�ق معه�ا 
تعلي�ق يقول “خاتم ال�زواج األغىل يف إيران”.

وت�داول مستخدمو مختل�ف مواقع التواصل 
مزارع�ا  تظه�ر  ص�ورة  أيض�ا  االجتماع�ي 
ين�ام بن أع�داد هائلة م�ن أكي�اس البصل، 
واصفن إياه ب�”امللك الذي يخبئ ثروة وكنزا 

كبريين”.

كيف كانت أول زهرة عىل األرض؟!

حلل علماء األحياء تاريخ تطور 
النبات�ات املزهرة واكتش�فوا أن 
أول األزه�ار ع�ىل كوكب األرض 
كان�ت تش�به الزناب�ق البيضاء 
الرتيلي�وم م�ن حي�ث  وأزه�ار 
املعروف  واللون..وم�ن  الش�كل 
أن أوىل النبات�ات املزه�رة الت�ي 
األرض،  كوك�ب  ع�ىل  ظه�رت 
الع�رص  إىل  تاريخه�ا  ويع�ود 
الطباشريي )يمت�د من 135 إىل 
65 مليون سنة مضت(، أحدثت 
طفرة يف عالم األزهار والنباتات، 
حيث ك�ان اعتماده�ا عىل دعم 
الح�رشات وامللقح�ات األخ�رى 
س�الحها الوحي�د، يف رصاعه�ا 
م�ع الرسخس وس�ائر النباتات 
عاري�ة البذور.لقد تمكن، يورغ 

شونرغ�ر، م�ن جامع�ة فيينا 
)النمسا( وزم�الؤه من التعرف 
عىل شكل تلك النباتات األوىل التي 
ظه�رت عىل س�طح األرض من 
النباتات  خالل مقارنتها بمئات 
املزه�رة ومثيالته�ا املع�ارصة، 
املميزة  الخصائ�ص  واس�تبيان 
الت�ي لم تتغري يف ه�ذه النباتات 

منذ عرص الديناصورات.
كانت نتائج ه�ذه األبحاث هي 
زهرة افرتاضية يعتقد الباحثون 
أنها تشبه أول زهرة ظهرت عىل 
كوكب األرض من�ذ 100 مليون 
ع�ام. ومن حي�ث الش�كل فإن 
هذه الزه�رة تش�به الكثري من 
النباتات املعارصة إال أنها تحمل 

بعض الخصائص املميزة.
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إبراهيم الجبينفاطمة عمارة

شعبان اخترعا آلة واحدة لسببين مختلفين قبل مئات السنين، 
شعب القطب المتجمد الذي ابتكر النظارات الملونة لوقاية العينين 
من وهج الثلج حين تس�فعه أش�عة الش�مس فيصبح أشبه بمرآة 
تبهر األبصار. والشعب الصيني الذي ابتكر النظارات الملونة ذاتها 
ليرتديه�ا القضاة. فقد كان هؤالء مضطرين لحجب أعينهم بهدف 

إخفاء مشاعرهم داخل قاعة المحكمة وأثناء نطقهم باألحكام.
وأنص�ح بين الوق�ت واآلخر بالبح�ث في ذاك�رة العلم ومعها 
تاريخ األشياء من حولنا، إذ أن غالبية ما يحيط بنا، لم يوجد أصال 
لألغ�راض التي فكر فيها صانعوه األوائل. وهنا التش�ويق الذي ال 

حدود له.
أقرب األش�ياء هي تلك الت�ي تختبئ في بيتك، وم�ن بينها ذاك 
ال�ذي ابتك�ره روي بالنكي�ت، ال�ذي أراد صناعة ثالج�ات خارقة 
باس�تخدام غاز الفلورنيلين. فقام بتخزين هذا الغاز مع ثلج داخل 
علب�ة محكمة. لكنه حي�ن فتح العلبة إلخراجه، ل�م يجد الغاز، بل 
وجد كائنا آخر قد نتج عن التفاعل، فقد تحول الغاز إلى مادة صلبة 
س�وداء التصقت بجدران العلبة. فحاول إزالتها بش�تى الوس�ائل، 

لكن ذلك كان صعبا، فأطلق عليها اسم “تيفال”.
وقب�ل أن تخرج م�ن مطبخك، عليك أن تقرأ الس�الم على روح 
مهن�دس الرادارات بيرس سبنس�ر، الذي كان مش�غوال تماما في 
عمل�ه بداي�ة قبل 70 س�نة، فخطر ل�ه أن يقضم ش�يئا من قطعة 
الش�وكوال التي في جيبه، فوجدها قد ذابت، مع أن الجو بارد جدا، 

فانتبه إلى أنه يقف بالصدفة قرب “صمام إلكتروني”.
أراد سبنس�ر تجريب شيء مختلف، فأحضر بعض حبات الذرة 
ف�ي كيس، ووضعها أم�ام الصم�ام، فانفجر الكي�س، فأعلن عن 

والدة أول ميكروويف في التاريخ.
ومن ي�دري لماذا وجد الكثير من األفكار والصراعات باألصل، 
وه�ل موجودة لألس�باب المعروف�ة حاليا، أم ألس�باب نجهلها؟ 
فالس�بب ف�ي العربية هو “ش�يء ُيتوّص�ل به إلى غي�ره”، وحتى 
نص�ل إلى ما نريده يتوجب علينا أن نصعد تلك األس�باب الش�بيهة 
بالس�اللم، وإن لم نصل فهذا يعني أننا صعدنا على س�اللم خاطئة 

أو هبطنا بساللم خاطئة.
أما أش�هر موضع وردت فيه “األس�باب” فهو بي�ت ابن نباتة 
الس�عدي البغ�دادي “من ل�م يمت بالس�يف مات بغي�ره/ تعددت 

األسباب والموت واحُد”.
ابن نباتة كان رقيقا محبا ألرضه قال عنها “َسقى اللُه أرضا ال 
أبوُح بِذْكِرها/ فُتْعَرُف أشجاني بها حيَن ُتذكُر/ ِسوى أّنها مسكيُة 
الت�رِب ريُحها/ َت�روُق وَتْنَدى والَهواِجُر َتْزُف�ُر”. ولكن ذلك الرجل 
كان ناقم�ا أيضا عل�ى عصره العرب�ي، الذي لم يك�ن يهتم بالعلم 
والفن�ون، فقال يوما “ب�الٌد أنُفُس األح��راِر فيها/كَض�ّب القاِع 
ُتروى بالنس�يِم/يجوُز به�ا وينف�ُق كلُّ شيٍء/س�وى اآلداِب طراً 

والعل�وِم”.

يب�دأ اآلباء واآلمهات فى نس�ج أحالم لمس�تقبل أبنائه�م مع أول مرة 
يحملوه�م ف�ى أيديهم ، وتكبر األح�الم لتصبح خطط وُترس�م الخطوات 
لتحقيقه�ا .. وم�ع أول خط�وة يخطوها الصغار يب�دأ التنفي�ذ .. فكل ما 
يمارس�ه الصغار من رياضة خطط له الكبار أما الس�تكمال مش�وار األب 
أو األم أو لتحقي�ق ُحل�م داعبهم ولم ينجح�وا فى إتمامه أو اس�تكماله .. 
ولألسف البعض يتجاهل ميول أبنائهم وخاصة إذا كانت هذه الميول فنية 
. ينجح كثيرون فى أس�لوب دفع األبناء ف�ى تجاه تحقيق المخطط عندما 
يتوافق مع أحالم الصغار الش�خصية ولكن هناك حاالت يتمرد األبناء على 
خارطة الطريق المرس�ومة لهم ويقرروا أن يحيدوا عنها فال يورثوا مهنة 
األهل ويبعدوا تمام البعد عن هوايتهم ويقرروا تحقيق أحالم ش�خصية .. 
بعض التمرد أساس�ه العند والبعض اآلخر لهدف تحقيق الذات ولكن ينتج 
ع�ن األثنين أبن تائ�ه وأب حائر وقنوات اتصال معطلة . َس�عي إلرضاء ال 
يتحق�ق يبذله األبناء ويضن به اآلباء فس�قف التوقعات مرتفع والمجهود 
المب�ذول م�ن الصغار ال ي�وازي الجهد الم�ادي الذي يمنح�ه اآلباء وضاع 
وسط الماديات احتواء وتفهم واستيعاب الختالف جيل وزمن تتسابق فيه 
المغري�ات وتعلو تطلعات األبناء التجاهات معاكس�ه ألحالم اآلباء وتأتي 
اللحظة التي تتحطم جميعها علي صخرة الواقع واالمكانيات . والمشكلة 
ببس�اطة رغبه أهل في نق�ل خبرة حياتية ليحم�وا صغارهم مرار تجربة 
أو ألم س�بق اختب�اره في حين تكمن رغب�ة هؤالء الصغار ف�ي بناء حياة 
خاص�ة بهم متكاملة األركان من انتصارات وخذالن فقد ش�بو عن الطوق 
في س�ن مبكرة عن آبائهم فكل ما حولهم يدفعهم للنضج السريع وال يهم 
م�ا لم يختبروه من حالوة فترة عمريه ت�م تخطيها من وجهة نظر الكبار 
.. وكل م�ا ينتظروه نظرة فخر لنجاح تجاوز مرحلة بس�الم او حتي بأقل 
الخس�ائر الممكنة وإذا حدث وكان الفش�ل نصيب يكون الدعم والمؤازرة 
ف�ي انتظارهم ففي النهاية أهلهم هم صخ�رة دعمهم في تلك الحياة التي 
يتخبطوا فيها . وِفي وسط سباق الحياة يتحين الوالدان كل فرصة لضمان 
مستقبل األبناء ويستخدموها عند الحاجة لجلدهم بالعبارة الشهيرة “أحمد 
ربنا أن اهلك عملوا لك حاجة في حياة عينهم “ ونسي األهل معاناتهم هم 
في بناء أنفس�هم فش�عروا بقيمة كل خطوة أخذوها في الطريق وحرموا 
أبنائهم من تلك اللذة بدعوي مس�اعدتهم واس�تثمار للمستقبل .. خلق هذا 
جيل أنانى تعلم األخذ بال عطاء في حين أن االستثمار األنجح هو استثمار 
األبناء في حد ذاتهم بناء شخصيات سوية مسئولة تعرف ما لها وما عليها 
تمنح قبل أن تأخذ تتعلم كيف تقف بعد الس�قوط وتتخذ من فشلها ركيزة 
النطالق�ة جديدة تحق�ق النجاح ، كم�ا يعتبر األهل رفض ابنائهم لش�كل 
معين من المس�اعدة نوع من انواع الجحود وليس رغبة فى تحقيق الذات. 
ال نس�تطيع ب�كل تأكيد وضع مقياس أو معيار مح�دد لنقيس نجاحنا فى 
تربية أوالدنا ولكن االس�اس أن نمنحنهم ركيزة قوية من األخالق وننتقى 
م�ن الع�ادات ما ه�و صالح لزمنهم ، نخت�ار أن نكون ف�ى حياتهم مرجع 
ُيستش�ار عند الحاجة ودفة توجه عند اللزوم .. نغرس فيهم كيف يفكروا 
ويخططوا لمس�تقبلهم واألهم كيف يكتش�فوا انفس�هم، نبحث عن أرض 
مشتركة ولغة حوار بس�يطة نستوعب رغباتهم وتمردهم فقد يكون فيه 

تميز ويكون هو النجاح واالنطالق لهم.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

حّذرت دراسة أميركية حديثة من أن توقف المرضى 
عن تن�اول العقاقي�ر المخفضة للكولس�ترول، التي 
يطلق عليها اس�م “أدوية الس�تاتين”، يمكن أن يمثل 
خطًرا عل�ى المدى الطويل..أجرى الدراس�ة باحثون 
بمستشفى بريغهام آند ويمنز في الواليات المتحدة، 
وللوصول إلى نتائج الدراس�ة، حلل الباحثون بيانات 

جمعوه�ا م�ن مستش�فيين ف�ي 
والية بوس�طن في الفترة من عام 
2000 حتى عام 2011.وكان هدف 
الباحثي�ن معرفة ما إذا كانت حالة 
الناس الذين يس�تمرون في تناول 
العقاقير المخفضة للكولس�ترول 
-بم�ن فيه�م م�ن يتناول�ون دواًء 
الجرع�ة-  يقلل�ون  أو  مختلًف�ا 
تتحسن مقارنة بمن يتوقفون عن 
اس�تخدامها.وخالل ه�ذه الفت�رة 
جرى عالج أكثر من 200 ألف بالغ 
للكولسترول،  الخافضة  بالعقاقير 
وأبل�غ نح�و 45 ألًفا ع�ن أعراض 
جانبية يعتق�دون أنها ربما ترتبط 
بالعقاقي�ر، خاص�ة آالم العضالت 
والمع�دة. وبع�د نح�و 4 س�نوات 
من اإلبالغ ع�ن األعراض الجانبية 

توفي 3677 مريًضا أو أصيبوا بأزمة قلبية أو جلطة.
وتوصل الباحث�ون إلى أن المرضى الذين توقفوا عن 
تناول العقاقير بعد أعراض جانبية محتملة مثل آالم 
ف�ي العضالت أو في المع�دة زادت احتماالت وفاتهم 
أو إصابته�م بأزمة قلبية أو جلطة بنس�بة 13 بالمئة 

مقارنة بمن استمروا في تناول الدواء.

JAMC /بغداد

اإلعالم�ي  المرك�ز  أص�در 
األعل�ى  القض�اء  لمجل�س 
)JAMC( ع����دداً ش�هرياً 
جديداً من صحيفة القضاء، 
واحت�وى الع�دد مقابلة مع 
نين�وى،  اس�تئناف  رئي�س 
ولقاءات  وموض���وع�ات 

مهمة أخرى.
لق�اًء  الصحيف�ة  وضم�ت 
اإلره�ابي  م�ع  حص��ري�اً 
ب�«أمير  إعالمي�ًا  المعروف 
كيمي�اوي داع�ش« تح�ّدث 
فيه عن نشاطاته اإلرهابية 
ف�ي الب�الد قب�ل أن يه�رب 
إلى لبن�ان من ثم يع�اد إلى 
العراقي�ة بجه�د  األراض�ي 

مخابراتي.
واحتوت الصحيفة عددا من 
الُكّتاب  للقض�اة  المق�االت 
عالجت موضوعات قانونية 

واجتماعية مختلفة.

التوقف عن تناول دواء الكولسرتول خطر هتنئـة السيـدة »خـولة سلمـان مـرهـون«عدد شهري جديد من صحيفة »القضاء«
 وكافة العاملني يف رشكة النرجس الذهبية

نهنأكم ونبارك لكم افتتاح فرع الش�ركة 
ف�ي الكاظمي�ة / بغ�داد الع�راق وفروع 
الش�ركة في دبي وعم�ان وتركيا ونثمن 
الجهود  المبذولة وااليادي الكريمة التي 
تقوم بها الس�يدة خولة سلمان مرهون 
التي تسعى بفتح فروع 
الش�ركة ف�ي جمي�ع 
البل�دان .نتمن�ى لهم 
والنجاح  الموفقي�ة 
الدائم لجميع فروع 

الشركة.  
ليندا

الصحفية واالعالمية


