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ص4 إردوغان يتهم أملانيا بمساعدة »إرهابيني« من تركيا

مطالبات بالتحقيق بشأن استهداف كتائب سيد الشهداء »ع« 
اخلارجية اإليرانية: ال نسمح لرتامب بانتهاك االتفاق النووي 
انطالق محلة واسعة بعنوان »ال لالستفتاء« يف اقليم كردستان
أربع دول من بينها العراق تبدي دعمها الكامل التفاق »أوبك« 

رئيس الوزراء يصادق عىل »توقيتات« حترير األرايض
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن القائد الع�ام للقوات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء أنه واف�ق عىل بعض توقيت�ات الخطط 
العسكرية لتحرير األرايض التي ما زالت تخضع 
لس�يطرة تنظيم »داع�ش«، فيما أك�د أن قوات 
التحال�ف ال�دويل ضد تنظي�م »داع�ش« ال تملك 
صالحيات تنفيذ رضب�ات دون موافقة حكومة 

بغداد.
وقال العبادي يف مؤتمره الصحايف االسبوعي 
»وافقت عىل بعض توقيتات الخطط العس�كرية 

لتحرير ما تبقى من األرايض املغتصبة«.
م�ن جهة أخرى، أضاف العب�ادي أن »قواتنا 

األمنية أفش�لت جميع عمليات االختطاف خالل 
املدة املاضية وتم إع�ادة املختطفني إىل ذويهم«، 
داعي�اً املواطنني إىل »اإلبالغ بالرسعة املمكنة عن 
أية عملية اختطاف«. يذكر أن عدداً من األقضية 
من بينها قضائي تلعفر والحويجة ما تزال تحت 

سيطرة تنظيم »داعش«.
وأك�د رئيس الوزراء أيض�اً أن قوات التحالف 
الدويل ضد تنظيم داعش ال تملك صالحيات تنفيذ 

رضبات دون موافقة حكومة بغداد.
وقال العبادي أن القوات األمنية أفش�لت كل 
عمليات االختطاف خالل املدة املاضية وتم إعادة 
املختطفني إىل ذويهم«، داعيا املواطنني إىل اإلبالغ 

بالرسعة املمكنة عن أية عملية اختطاف.

وتط�رق العب�ادي إىل املع�ارك ض�د داع�ش، 
حيث كش�ف ع�ن موافقته عىل بع�ض توقيتات 
الخطط العس�كرية الس�تعادة األرايض املتبقية 
تحت س�يطرة تنظيم داع�ش، مؤكدا عدم وجود 
خطوط حم�راء للقوات العراقي�ة داخل الحدود 

العراقية.
وفيم�ا يخ�ص الطلع�ات الجوي�ة للتحالف 
ال�دويل ض�د تنظيم داع�ش، أوضح العب�ادي أن 
»ق�وات التحال�ف ال تملك صالحي�ات بتنفيذ أي 
رضبة جوية دون موافقة مسبقة من الحكومة 

العراقية«.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت أنقرة بناء جدار على طول الحدود 
م�ع إيران بما يش�ابه الحاج�ز التركي على 
طول الحدود الس�ورية، حسبما ذكر تقرير 
لوكال�ة أنب�اء دوغ�ان اإلخباري�ة التركي�ة 
الخاصة. وأضافت الوكالة أن س�ليمان إلبن 

محاف�ظ أغري تفقد تش�ييد الج�دار األمني 
أمس الثالثاء.

وذكر التقرير أن السلطات التركية تشيد 
الحاجز بعرض متري�ن وارتفاع ثالثة أمتار 

بكتل غير ثابتة.
وتقي�م تركيا الجدار عل�ى طول األجزاء 
الحدودية اإليراني�ة لتعزيز األمن عبر وقف 

عمليات تسلل المسلحين األكراد والمهربين 
غير الشرعيين.

طي�ب  رج�ب  الترك�ي  الرئي�س  وكان 
أردوغ�ان أعلن في يناير، خط�ط بناء جدار 
على ط�ول الحدود مع الع�راق وإيران وهو 
ما يش�به الجدار الجاري إقامته بطول 911 

كيلومترا مع سوريا.

تركيا تبني »جدار عازل« عىل حدودها مع إيران والعراق

جملس الوزراء ناقش »العفو العام«.. وقرر دمج ست شركات بأسم »الصناعات احلربية«

وزير النقل يقرر منع دخول سيارات الوزراء والنواب واملسؤولني اىل مدارج املطارات

وزير النقل يصادق عـىل إرسـال جممـوعـة 
مـن طـالب الطيـران إىل بولندا واليونان 

الوكيل االداري: الخدمات المقدمة للمسافرين
حتديد اخلميس املقبل  توازي ما يقدم لهم في دول الجوار

موعدًا الفتتـاح اجلسـر
 املعلق فـي الـبـصـرة
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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الـعـقـل
 أن تقـول ما تعـرف وتعمـل 

ممّا تنطق به

ص3املركزي يكشف بالتفاصيل عن »انتكاسة« 2014: »داعش« استوىل عىل ماليني الدوالرات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 طالبان تدير »صناعة املخدرات« يف أفغانستان
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اجلبهة الرتكامنية تعد من يعرقل ترشيع قانون حقوق الرتكامن يريد »تقسيم البلد«
         بغداد / المستقبل العراقي

اتهم رئيس الجبهة الرتكمانية 
النائ�ب ارش�د الصالح�ي، أم�س 
الثالثاء، الرافضني لترشيع قانون 
حماية الرتكمان بالسعي لتقسيم 
العراق، مش�را إىل إرس�ال بعض 
األطراف السياسية رسائل تسعى 
من خاللها لعرقلة ترشيعه. وقال 
الصالحي إن »هن�اك أطرافا تريد 
دائم�ا إزاح�ة األقليات م�ن البلد 
وحرمانها من حقوقها ولألس�ف 
أصبح�ت األقلي�ات غ�ر مرغوب 
»الرتكم�ان  أن  مبين�ا  فيه�ا«، 
ليس�وا أقلية ولهذا الس�بب ألغينا 
الكوت�ا املخصص�ة لن�ا يف مقاعد 
بغداد كونن�ا نعتقد بأن الرتكمان 
مكون أس�ايس يف البلد«. وأضاف 
الصالحي، أن »القومية الرتكمانية 
ينبغي لها أن تحصل عىل حقوقها 

كما حصل عليها املكون الكردي«، 
الفتا إىل أن »ترشيع قانون حقوق 
الرتكم�ان س�يعيد لنا ج�زءا من 
وس�يحافظ  املغتصب�ة  حقوقن�ا 
عىل وجودن�ا اإلداري والس�يايس 
ويك�ون  واالجتماع�ي  والثق�ايف 
لنا هيئ�ة ترشف عىل ش�ؤوننا«. 
وأوضح أن »الكرد وضعهم واضح 
كردس�تان،  إقلي�م  يف  ومس�تقل 
واملكون الش�يعي مزاراته الدينية 
تت�م املحافظة عليها م�ن الوقف 
الشيعي، ونفس الحال مع الوقف 
واملناس�بات  وامل�زارات  الس�ني 
الس�نية، وحت�ى املس�يح لديه�م 
وق�ف يحاف�ظ ع�ىل حقوقه�م، 
باس�تثناء الرتكمان الذين حرموا 
من ابس�ط الحقوق«، مش�را إىل 
أن »الرتكم�ان ال يش�عرون اليوم 
أنه�م جزء من بل�د وفقط عليهم 
دون حق�وق«. وح�ذر  واجب�ات 

الصالح�ي من »مح�اوالت بعض 
األطراف تعوي�ق ترشيع القانون 
الن ه�ذه األفع�ال من يق�وم بها 
فهو يريد بما معناه تقسيم البلد 
ويريد االستهانة بهذا املكون وكل 
م�ن يري�د حقوق�ه فليطالب بها 
ولن نس�مح ألي طرف منعنا من 
ترشيع ه�ذا القان�ون بذريعة أن 
ترشيعه س�يفتح الب�اب لترشيع 
قانون لكل املكونات«، موضحا أن 
»هناك أطرافا بدأت ترسل رسائل 
لتك�رار مش�هد الدورة الس�ابقة 
ح�ني عرقل�وا ترشي�ع القان�ون 
بع�د وصوله ملرحل�ة التصويت«. 
وكان مقرر الربملان نيازي معمار 
ترشي�ن   5( يف  طال�ب،  اوغل�و 
الثاني 2014(، الهيئات الرئاسية 
يف  للمك�ون  الت�وازن  بمراع�اة 
مؤسسات الدولة، داعياً إىل الكف 

عن تهميشه.

          بغداد / المستقبل العراقي

ال�دول  ملنظم�ة  بي�ان  أف�اد 
املص�درة للنف�ط “أوب�ك” ب�أن 
محادثات أبوظبي بشأن االلتزام 
باتفاق خفض اإلنتاج، ستساهم 
الكام�ل،  االمتث�ال  تس�هيل  يف 

بحسب ما نقلته “رويرتز”. 
وأش�ارت “أوب�ك” يف بيانه�ا 
والع�راق  اإلم�ارات  أن  إىل 
وكازاخس�تان وماليزي�ا، أب�دت 
دعمه�ا الكام�ل آللي�ة املراقب�ة 
الحالي�ة، مضيف�ة أن املحادثات 
كانت بناءة ومثم�رة وتهدف إىل 
تحقي�ق االمتثال الكامل لالتفاق 
يف األشهر املقبلة. وكانت مصادر 
مطلعة قد قالت إن مسؤولني من 
منظم�ة “أوبك” وم�ن خارجها 
يج�رون اجتماعات لليوم الثاني 
يف أبوظبي، ملناقش�ة سبل تعزيز 
مس�توى االلتزام باتفاق خفض 
إنتاج النف�ط. وتخفض “أوبك” 
آخ�رون  ومنتج�ون  وروس�يا 
اإلنتاج بنح�و 1.8 مليون برميل 
 ،2018 م�ارس  حت�ى  يومي�اً 
للتخل�ص م�ن تخم�ة اإلمدادات 

ودعم األسعار. 
النف�ط،  أس�عار  وتراجع�ت 
الثالث�اء، بفعل زي�ادة صادرات 
منتج�ني يف منظمة “أوبك” رغم 
أنب�اء ع�ن انخف�اض ش�حنات 

الخام السعودية. 
الوطني�ة  املؤسس�ة  وقال�ت 
يف  اإلنت�اج  إن  ليبي�ا  يف  للنف�ط 
ينت�ج  ال�ذي  ال�رشارة،  حق�ل 
270 أل�ف برمي�ل يومي�اً، ع�اد 
إىل طبيعت�ه بع�د تعطله بس�بب 
اقتح�ام محتج�ني غرفة تحكم. 
وليبيا معفاة من خفض اإلنتاج 
ال�ذي اتفق علي�ه معظم أعضاء 
“أوبك” لدعم أسعار النفط التي 
تشهد هبوطا منذ أكثر من ثالثة 
أعوام بس�بب تخم�ة املعروض. 
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت 
غرينت�ش، تراجع خ�ام القياس 
العامل�ي مزي�ج برنت 40 س�نتا 
إىل 51.97 دوالرا للربمي�ل. ونزل 
الخام األمركي الخفيف 40 سنتا 
إىل 48.99 دوالرا للربميل. وقالت 
مص�ادر مطلع�ة ل�� “رويرتز” 
الس�عودية  النف�ط  رشك�ة  إن 
الحكومية “أرامكو” س�تخفض 
مخصصاتها إىل عمالئها يف أنحاء 
العالم، يف س�بتمرب، بمقدار 520 

ألف برميل يومياً عىل األقل. 
وتسبب انتعاش إنتاج النفط 
الليب�ي وزيادة إنت�اج نيجريا يف 
اآلون�ة األخرة يف عرقل�ة جهود 
املع�روض  لخف�ض  “أوب�ك” 
النفط�ي، مما أذكى الش�كوك يف 
فاعلية تخفيضات اإلنتاج املتفق 

عليها. 

حمادثات أبو ظيب ستلتزم خبفض انتاج النفط 

أربع دول من بينها العراق تبدي دعمها الكامل التفاق »أوبك« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جن�ح النزاه�ة يف الرصافة 
حكم�اً بالحبس س�نة واحدة بح�ق مدير عام يف 
وزارة الهج�رة واملهجري�ن، بس�بب مخالفات يف 
عق�ود مربمة م�ع وزارة الصحة. وق�ال القايض 
عب�د الس�تار برق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
يف  النزاه�ة  »محكم�ة جن�ح  إن  من�ه،  نس�خة 
الرصافة نظرت دعوى فس�اد إداري تتعلق بأحد 
امل�دراء العام�ني يف وزارة الهج�رة واملهجري�ن«. 
وأض�اف برق�دار أن »املحكم�ة أص�درت حكماً 
بالحبس ملدة سنة واحدة استنادا إىل أحكام املادة 
341 من قانون العقوب�ات العراقي«، الفتا إىل أن 
»املتهم مدان بمخالف�ات تضمنتها عقود مربمة 

مع وزارة الصحة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قرر وزير النقل كاظم فنجان الحمامي،امس  
الثالث�اء، من�ع دخ�ول س�يارات ال�وزراء وكافة 
النواب واملس�ؤولني اىل مدارج املط�ارات واملنافذ 
املؤدي�ة اليه�ا.  وقال�ت وزارة النق�ل يف بيان  إن 
»وزي�ر النق�ل اص�در، اليوم، ق�راراً ش�ديدا منع 
بموجبه دخول س�يارات ال�وزراء والنواب وكافة 
املسؤولني والدرجات الخاصة اىل مدارج املطارات 
العراقي�ة والط�رق واملناف�ذ املؤدية اليه�ا مهما 
كان�ت مناصبه�م ومراكزه�م ودرجاته�م ملا له 
م�ن تأثر عىل ام�ن املطارات وتقاط�ع االمر مع 
االحكام والترشيع�ات الدولية«. ونقل�ت الوزارة 
عن الحمامي قول�ه، إن »القرار يرسي ابتداًء من 
هذا الي�وم وعىل جميع املطارات العراقية ويتعني 
ع�ىل ادارات املط�ارات مراقب�ة الخروقات ورصد 
االنتهاكات والتحري عن املخالفات ومنع تكرارها 
وتقديم تقارير فورية عن اي خرق يحدث وسيتم 
اتخ�اذ اقىص العقوب�ات االدارية بح�ق املطارات 

التي التلتزم بذلك بهذه التعليمات«.

وزير النقل يقرر منع دخول 
سيارات الوزراء والنواب واملسؤولني 

اىل مدارج املطارات

حمكمة النزاهة: احلبس ملسؤول 
يف وزارة اهلجرة واملهجرين

         بغداد / المستقبل العراقي

إنطلق يف محافظة الس�ليمانية، أمس الثالثاء، 
حمل�ة »ال لإلس�تفتاء حاليا« بمش�اركة عدد من 
الربملانيني والش�خصيات السياس�ية واألكاديمية 
يف كردس�تان، وس�ط تأكيدات أن اجراء االستفتاء 
يف الوق�ت الح�ايل اليخ�دم املصالح العليا للش�عب 
الكردس�تاني. وقال املتحدث بإس�م الحملة رابون 
مع�روف يف مؤتمر صحفي عقده باملحافظة »اننا 
نعلن رس�ميا إطالق حملة )ال لإلستفتاء حاليا(«، 
مبينا أن »اجراء االس�تفتاء يف الوقت الحايل اليخدم 

املصالح العليا للشعب الكردستاني«.
وأض�اف مع�روف أن »هذا اإلس�تفتاء ليس�ت 
خطوة بإتجاه االستقالل وتأسيس دولة جمهورية 
ديمقراطي�ة عادل�ة، وإنم�ا يه�دف اىل إجه�اض 
األهداف والتفكك«، مش�را اىل ان » هذا اإلستفتاء 
هو خطوة لفقدان األصدقاء ومساندي شعبنا عىل 

الصعيدين الدويل واإلقليمي«.
وتاب�ع ان »األط�راف الت�ي تس�اند اإلس�تفتاء 
تتأل�ف م�ن األحزاب الت�ي تدرير اإلقلي�م منذ عام 
1991، والتي تعترب أس�وء أنظم�ة الحكم عىل هذا 
الش�عب«، مطالبا ب�«الغاء قرار اجراء االس�تفتاء 

يف 25 أيلول املقبل«. وش�دد معروف »عىل رضورة 
إجراء اس�تفتاء اس�تقالل اقليم كردستان يف حال 
توفر آليات اإلس�تقالل«، داعيا املواطنني اىل »دعم 
الحملة من أجل مس�تقبل أفضل ألجيالنا وحماية 

وطننا من الكوارث«.
وعقدت االحزاب الكردية اجتماعا يف )7 حزيران 
2017( يف منتجع صالح الدين بأربيل ترأسه رئيس 
اقليم كردس�تان مسعود البارزاني وسط مقاطعة 
بعض القوى السياسية، واتفقت تلك االحزاب عىل 
إج�راء االس�تفتاء الش�عبي عىل مص�ر اإلقليم يف 

الخامس والعرشين من ايلول املقبل.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة العلي�ا يف مدينة 
س�يلله يف والية سكس�ونيا السفىل، 
عن تحديد يوم 19 أيلول املقبل موعداً 
لب�دء محاكم�ة العراقي »أب�و والء« 
ال�ذي تعتربه النيابي�ة العامة »رجل 

داعش األول« يف أملانيا.
»ال�رشق  صحيف�ة  وبحس�ب 
األوس�ط«، فإن »العراق�ي أحمد عبد 
العزيز أ. أبو والء )33 سنة( نال كثراً 
م�ن األلق�اب يف الس�نتني األخرتني 

بس�بب نش�اطه كداعي�ة متط�رف. 
ولقب�ه  بالش�يخ،  أعوان�ه  يلقب�ه 
وزي�ر داخلي�ة والية الراين الش�مايل 
فيستفاليا بالتآمري الخطر، ولقبته 
الصحاف�ة األملانية بداعي�ة اإلرهاب، 
إال أن النيابة األملانية العامة لقبته يف 
محرض الدعوى برجل داعش األول يف 

أملانيا«.
حماي�ة  »دائ�رة  أن  وأضاف�ت 
الدس�تور األملاني�ة )مديري�ة األم�ن 
العامة( لقبت�ه بالداعية )بال وجه(، 
ألن�ه ال يكش�ف عن وجه�ه، ويظهر 

رأس�ه من الخلف فقط، يف كل خطبه 
الت�ي ينرشه�ا يف أف�الم الفيديو عىل 
يوتيوب. واتهم�ت النيابة العامة أبو 
والء بتنظي�م ش�بكة إرهابي�ة تتوىل 
تجنيد املسلمني األملان الشباب للقتال 
إىل جانب داعش يف س�وريا والعراق، 
وتهمة التحضر ألعم�ال عنف تهدد 
أم�ن الدولة األملاني�ة. كما وجهت إىل 
أب�و والء تهم�ة إضافية هي الس�فر 
إىل الع�راق رساً عدة مرات والقتال إىل 

جانب داعش«.
تش�مل  »املحاكم�ة  أن  وتابع�ت 

رئي�س الش�بكة أحم�د عب�د العزيز 
)أب�و والء( م�ن مدين�ة  الل�ه  عب�د 
تونيزفورس�ت و4 م�ن أعوان�ه؛ هم 
الرتك�ي حس�ن س. م�ن دورتموند، 
واألملان�ي الرصبي األص�ل بوبان س. 
م�ن دويس�بورغ، واألملان�ي محمود 
و. والكامرون�ي أحم�د ف. ي. م�ن 
هلدسهايم. ويش�كل الخمسة النواة 
الصلبة يف حلقة املس�لمني الناطقني 
وزارة  حظرته�ا  الت�ي  باألملاني�ة 
الداخلية بعد حملة اعتقاالت واسعة 

يف ترشين الثاني املايض«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفادت الس�لطات األمنية أم�س الثالثاء بالقاء 
القب�ض ع�ىل مطل�وب بقضايا إره�اب وعىل احد 
اف�راد عصابة تختطف وتس�اوم الن�اس، فيما تم 
تحرير فتاة مختطفة والقي القبض عىل خاطفها 
بح�وادث متفرقة يف مناطق مختلفة يف محافظتي 
كركوك والعاصمة بغداد. وقالت )مديرية اسايش 
كركوك - معاونية اس�ايش العروبة( يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه�ا وبعد اخذ 
املوافق�ات القانونية قامت بالق�اء القبض املدعو 

)ع . ق . ع( حس�ب امل�ادة )4( أره�اب و ه�و من 
سكنة ناحية )العبايس( منطقة )الكطيعات(.

وأض�اف البيان ان املقب�وض عليه احد ارهابي 
داع�ش و قد دخ�ل اىل مدين�ة كركوك ع�ن طريق 

اختبائه بني صفوف املهجرين.
االس�تخبارات  مديري�ة  ذك�رت  جهته�ا  م�ن 
العسكرية يف بيان ان استخبارات اللواء44 الفرقة 
11 وبمعلوم�ات ومتابعة دقيق�ة القت القبض يف 
منطقة بوب الش�ام ش�مايل بغداد ع�ىل احد افراد 
عصاب�ة متخصص�ة بعملي�ات الخط�ف لغ�رض 
املس�اومة واالبتزاز  املايل. وأض�اف البيان انه تمت 

إحال�ة املذكور للقض�اء بموج�ب املادة)421(بعد 
اعرتاف�ه بالقي�ام بع�دة جرائم خط�ف يف عدد من 
املناط�ق  داخ�ل العاصم�ة بغ�داد . اىل ذل�ك قالت 
قي�ادة عمليات بغ�داد ان »قوة من الف�وج الثاني 
اللواء الثاني رشط�ة اتحادية تمكنت من مالحظة 
وج�ود حالة خطف لفتاة يف منطقة بغداد الجديدة 

بالقرب من جامع السامرائي«.
واردف البي�ان انه عىل الفور ت�م اتخاذ االجراء 
ال�الزم من قبل احدى الدوري�ات املرابطة نتج عنه 
تحري�ر الفت�اة املختطفة م�ع الق�اء القبض عىل 

خاطفها.

         بغداد / المستقبل العراقي

انه�ى الوفد املكل�ف من قبل اللجن�ة العليا الس�تفتاء إقليم 
كردس�تان للتف�اوض مع الحكوم�ة االتحادية يف بغ�داد، أمس 

الثالثاء، اجتماعا عقده يف مدينة أربيل عاصمة اإلقليم.
والوفد مكون إضافة اىل ش�اويس من عضو االتحاد الوطني 
الكردس�تاني س�عدي بره، ورئيس ديوان رئاس�ة اإلقليم فؤاد 
حس�ني، وعن االتحاد اإلسالمي الكردستاني محمد احمد، وعن 
املك�ون الرتكماني ماجد عثمان، وعن املكون املس�يحي روميو 

هكاري، وعن رشيحة الكورد االيزيديني االيزيدي فيان دخيل.
وقال س�عدي بره يف ترصيح للصحفيني عقب االجتماع ان 
الفود سيزور بغداد األسبوع املقبل.من جهته، قال رئيس ديون 
رئاس�ة اإلقليم فؤاد حس�ني، ان هناك اجتماعا اخر س�يعقده 
الوفد للمناقش�ة يف قضايا أخرى، يف إش�ارة اىل انتظار مشاركة 
حركة التغير والجماعة اإلس�المية الكردس�تانية ضمن الوفد.

وكان مص�در ك�ردي مطلع، ق�د ق�ال ان الحكوم�ة االتحادية 
والتحال�ف الوطن�ي الذي يمثل املك�ون الش�يعي الحاكم قد تم 

إبالغه رسميا بان الوفد سيزور بغداد خالل هذا األسبوع.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الدفاع املدني يف محافظة دياىل، أمس الثالثاء، 
ع�ن اخماد حريق اندلع يف س�ت بس�اتني زراعية ش�مال رشق 
املحافظة، فيما اشارت اىل ان الخسائر كانت مادية دون تسجيل 

اصابات برشية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان »فرق االطفاء وبمجهود اس�تثنائي نجحت من اخماد حريق 
اندلع يف س�ت بساتني زراعية يف محيط قرية الحساوية )22كم 

شمال رشق ب عقوبة(«.
واض�اف صال�ح ان »رسعة تحرك ف�رق االطف�اء وتطويق 
الحريق اسهم يف اخماده ومنع انتقاله اىل بساتني اخرى«، الفتا 
اىل ان »الخسائر كانت مادية دون تسجيل اي اصابات برشية«.

ودع�ا صالح املزارعني اىل »رضورة اتخ�اذ اقىص تدابر الوقاية 
لحماي�ة بس�اتينهم من الحرائق يف موس�م الصيف والعمل عىل 
اعتماد اطر الس�المة لضم�ان عدم اندالع الحرائ�ق التي ازدات 

بشكل ملحوظ خالل الفصل الحايل«.

وفد استفتاء كردستان املفاوض حيدد 
موعد زيارته إىل بغداد

الدفاع املدين خيمد حريقًا يف ستة بساتني 
شامل رشق دياىل

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مجل�س القض�اء األع�ىل، أم�س الثالث�اء، إن محكمة 
الجناي�ات املركزي�ة أص�درت حكم�اً باإلع�دام بح�ق 27 مدانا 
باالش�رتاك يف جريمة سبايكر، فيما أفرجت عن 25 متهماً لعدم 

ثبوت األدلة. 
وق�ال القايض عبد  الس�تار برقدار املتحدث باس�م املجلس 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة 
الجنائية املركزية بهيئته�ا الثانية أصدرت حكماَ باإلعدام بحق 

27 مدانا باالشرتاك يف جريمة سبايكر«.
وأض�اف برق�دار أن »القرار جاء اس�تنادا إىل أح�كام املادة 

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب«.
ولف�ت إىل أن »القرار ابتدائي قابل للطعن يف محكمة التمييز 
االتحادي�ة«، منوها اىل أن »محكم�ة الجنايات أفرجت يف الوقت 

نفسه عن 25 متهما لعدم ثبوت األدلة بحقهم«.
وارتكب مس�لحو داعش مجزرة سبايكر عند اجتياح شمال 
وغ�رب البالد صيف عام 2014 حي�ث أعدم التنظيم نحو 1700 
طالب وعس�كري يف الكلية العسكرية املعروفة باسم سبايكر يف 

صالح الدين.
وكان الع�راق ق�د نفذ حكم االع�دام بح�ق 36 مدانا آخرين 

باملجزرة قبل عام.

جملس القضاء: احلكم بإعدام 27 مدانًا 
بقضية سبايكر

أملانيا حتاكم عراقي تعده »رجل داعش األول«

انطالق محلة واسعة بعنوان »ال لالستفتاء«
 يف اقليم كردستان

القبض عىل إرهايب و »مبتز« وحترير فتاة خمتطفة بني كركوك وبغداد
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     بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس مجلس محافظة واس�ط، م�ازن الزاميل، أم�س الثالثاء، عوائل 
ش�هداء الحشد الش�عبي والقوات األمنية اىل اس�تالم منح مالية مخصصة 

لهم من مجلس املحافظة.
وقال الزاميل ان »مجلس واسط خصص ومن خالل املبالغ املالية املستوفية 
م�ن ايرادات الح�دود، مبالغ مالية مق�درة ب�)4( مالي�ن دينارعراقي لكل 

عائلة من عوائل شهداء القوات االمنية والحشد الشعبي«.
واضاف ان »مجلس واس�ط مس�تمر يف دعمه لعوائل الش�هداء حيث سبق 
وان خص�ص مبالغ مالية كمنح، اضاف�ة اىل تكفله بعالج الجرحى يف داخل 

وخارج العراق«.
وأشار اىل ان »فرتة التوزيع يومان تبدأ من اليوم وسيكون مرىض الثالسيما 

مشمولن بالتوزيع ايضا«.

جملس واسط يوزع منحا مالية عىل عوائل الشهداء من ايرادات احلدود

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
رئيس الوزراء أنه وافق عىل بعض توقيتات 
الخط�ط العس�كرية لتحري�ر األرايض التي 
ما زالت تخضع لس�يطرة تنظيم »داعش«، 
فيما أكد أن قوات التحالف الدويل ضد تنظيم 
»داعش« ال تمل�ك صالحيات تنفيذ رضبات 

دون موافقة حكومة بغداد.
الصح�ايف  مؤتم�ره  يف  العب�ادي  وق�ال 
االس�بوعي »وافق�ت ع�ىل بع�ض توقيتات 
الخط�ط العس�كرية لتحرير م�ا تبقى من 

األرايض املغتصبة«.
م�ن جه�ة أخ�رى، أض�اف العب�ادي أن 
»قواتن�ا األمني�ة أفش�لت جمي�ع عملي�ات 
االختط�اف خالل امل�دة املاضية وت�م إعادة 
املختطف�ن إىل ذويهم«، داعي�ًا املواطنن إىل 
»اإلب�الغ بالرسع�ة املمكنة عن أي�ة عملية 
اختط�اف«. يذكر أن ع�دداً من األقضية من 
بينه�ا قضائ�ي تلعف�ر والحويجة م�ا تزال 

تحت سيطرة تنظيم »داعش«.
وأك�د رئي�س ال�وزراء أيض�اً أن ق�وات 
التحال�ف الدويل ضد تنظي�م داعش ال تملك 
صالحي�ات تنفي�ذ رضب�ات دون موافق�ة 

حكومة بغداد.
وقال العبادي أن القوات األمنية أفش�لت 
كل عملي�ات االختطاف خ�الل املدة املاضية 
وتم إع�ادة املختطف�ن إىل ذويه�م«، داعيا 
املواطنن إىل اإلبالغ بالرسعة املمكنة عن أية 

عملية اختطاف.
وتطرق العب�ادي إىل املعارك ضد داعش، 
حيث كشف عن موافقته عىل بعض توقيتات 
األرايض  الس�تعادة  العس�كرية  الخط�ط 
املتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش، مؤكدا 
عدم وجود خطوط حمراء للقوات العراقية 

داخل الحدود العراقية.
وفيما يخ�ص الطلعات الجوية للتحالف 
الدويل ضد تنظيم داعش، أوضح العبادي أن 
»ق�وات التحالف ال تمل�ك صالحيات بتنفيذ 
أي رضب�ة جوية دون موافقة مس�بقة من 

الحكومة العراقية«.
كما تعه�د رئيس ال�وزراء بفتح تحقيق 
أك�ر م�ن القضائي يف أس�باب »س�قوط« 
املوص�ل بي�د تنظي�م داع�ش، بع�د إع�الن 
استعادة جميع مناطق العراق »إلبعاده عن 

املناكفات السياسية«، حسب اإليجاز.
ويأتي حديث العبادي عن تحرير األرايض 

املحتلة م�ن »داعش« بالتزام�ن مع حديث 
ليسا غراندي املنس�قة األممية للمساعدات 
اإلنسانية يف العراق عن أّن 3 مناطق يتواجد 
فيه�ا تنظيم »داع�ش« س�تتعرض لحملة 
عس�كرية خالل الفرتة القادمة، األمر الذي 
ُين�ذر بن�زوح مئ�ات آالف العراقي�ن م�ن 
ديارهم.وقال�ت غران�دي يف مؤتمر صحفي 
عقدته بمقر األمم املتحدة يف جنيف، أّنه من 

املنتظر أن تش�هد مناطق تلعفر والحويجة 
واألنبار، حمالت عس�كرية كب�رة، للقضاء 

عىل وجود داعش فيها.
وأضاف�ت غراندي أّن قراب�ة 5.3 مليون 
عراقي اضطروا للنزوح منذ انتش�ار داعش 
داخل البالد وسيطرته عىل عدد من املناطق 
واملحافظات. وأعربت املسؤولة األممية عن 
توقعاته�ا يف أن تؤدي الحمالت العس�كرية 

الجدي�دة املنتظرة إىل نزوح مئات اآلالف من 
العراقين من ديارهم.

وأشارت غراندي إىل عودة بعض النازحن 
العراقين إىل منازلهم بعد تطهر مناطقهم 
من عنارص تنظيم داعش اإلرهابي، الفتاً أّن 
قراب�ة 3.3 ملي�ون عراقي ما زال�وا يعانون 

من مشاكل النزوح.
وأم�س الثالث�اء، عق�د مجلس ال�وزراء 

جلس�ته االعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس 
ال�وزراء الدكت�ور حي�در العب�ادي. وجرى 
خالل الجلسة التصويت عىل دمج الرشكات 
العام�ة يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن وهي 
)الرم�وك والقادس�ية والقعق�اع  رشكات 
وحطن والح�ارث وحموراب�ي( مع رشكة 
الصناع�ات الحربي�ة العامة تحت تس�مية 
)رشكة الصناع�ات الحربي�ة العامة(. كما 

ت�م التصوي�ت عىل الق�رار رق�م )1( للجنة 
الوطنية لتس�هيل النقل والتجارة يف منطقة 
االسكوا بشأن املصادقة عىل توصيات لجنة 
استخدام املوانىء. كما تمت مناقشة قانون 
العفو العام، اضافة اىل تمويل وزارة الثقافة 
وأم�ن املطارات. وص�وت املجلس ايضا عىل 
قرار بخصوص خس�ائر الح�رب للرشكات 

العامة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن البنك املركزي، أمس الثالثاء، 
ع�ىل  اس�توىل  »داع�ش«  تنظي�م  أن 
856 ملي�ار دين�ار وع�ىل قرابة 101 
اتخ�اذه  إىل  مش�راً  دوالر،  ملي�ون 
اج�راءات احرتازية لحماي�ة القطاع 
امل�ريف واملايل خ�الل فرتة س�يطرة 
التنظيم.وق�ال املرف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»الجه�از امل�ريف العراق�ي تع�رض 
ما بع�د احداث 15 حزي�ران من عام 
انتكاس�ة كب�رة بس�بب  إىل   ،2014
ع�ىل  )داع�ش(  عصاب�ات  س�يطرة 
ثالث محافظات ه�ي نينوى واالنبار 
وصالح الدين، إضافة اىل اجزاء مهمة 
من محافظة دياىل«، مبينا ان »داعش 
س�يطر ع�ىل قراب�ة 121 م�ن فروع 
املصارف الحكومية والخاصة بما فيها 
الفرع التابع للبنك املركزي العراقي«. 
واضاف ان »التقدي�رات يف ضوء آخر 
االوض�اع املالية لفروع املصارف التي 
س�يطر عليه�ا داع�ش ب�ان اجم�ايل 
املبالغ الت�ي كانت فيها، تقدر بحدود 
856 مليار دينار، اضافة اىل ان قرابة 
101 ملي�ون دوالر، وان اغل�ب ه�ذه 
الودائ�ع تع�ود اىل الدوائ�ر الحكومية 
واملتعلقة بمشاريع املحافظات ضمن 
موازنة ع�ام 2014، بضمنها ارصدة 
وزارتي الدف�اع والداخلية، واالرصدة 
العائدة البناء االقليات من املسيحين 

وااليزيدين والشبك والرتكمان وكافة 
الطوائف واملذاهب االسالمية االخرى، 
اضاف�ة اىل ارص�دة بع�ض الرشكات 
املحلية الصغرة التي غادر اصحابها 

ه�ذه امل�دن بس�بب اح�داث الحرب 
ملناطقه�م«. الداع�ي  واالحت�الل 

وتاب�ع البنك ان »الضغ�وط تفاقمت 
ع�ىل الجهاز امل�ريف بعد اس�تحواذ 

حكومة اقليم كردس�تان عىل ودائعه 
يف فرع�ي البنك املرك�زي التابعن اىل 
وزارة مالي�ة االقلي�م، والت�ي تق�در 
بح�دود 5 ترلي�ون دينار يع�ود قرابة 

50 % اىل امل�رف العراق�ي للتجارة، 
ويع�ود النص�ف االخ�ر اىل اكث�ر من 
80 فرع�ا تابعة للمص�ارف الخاصة 
بضمنها ف�روع للمص�ارف االجنبية 

العامل�ة يف الع�راق«. ولف�ت البنك اىل 
ان »التنظي�م جنى ام�واال طائلة منذ 
فرض س�يطرته عىل مناطق واسعة 
م�ن نين�وى يف حزيران ع�ام 2014، 

حي�ث إن دخل التنظي�م يبلغ ملياري 
دوالر س�نويا، مما يجعل�ه من أغنى 
التنظيمات يف ذل�ك الوقت«، موضحا 
ان »داعش أصبح غنيا من خالل بيع 
النفط الذي يحص�ل عليه من العراق 
وس�وريا، فيما لم يت�م االفصاح عن 
من يقوم ب�رشاء النفط الذي يرسقه 
داع�ش ويهربه اىل مختل�ف البلدان«.

واك�د البن�ك ان »العائ�دات اليومي�ة 
لتنظيم داعش من البيع غر القانوني 
للنفط يبل�غ نحو مليوني دوالر نظر 
بي�ع 30 أل�ف برمي�ل يومي�ا تقريبا، 
حيث يرتاوح سعر الرميل من الذهب 
االس�ود ل�دى التنظيم ب�ن 25 – 50 
دوالر أمريكي�ا قبل انخفاض اس�عار 
النفط يف الف�رتة املاضية«.وبن البنك 
ان�ه »اتخذ اجراءات احرتازية لحماية 
القط�اع امل�ريف وامل�ايل خ�الل فرتة 
س�يطرة داعش عىل ف�روع املصارف 
والرشكات منها ايقاف نش�اط فروع 
املص�ارف وال�رشكات املالي�ة الغ�ر 
محافظ�ات  يف  الواقع�ة  مرفي�ة 
املوصل، صالح الدي�ن و دياىل، االنبار 
ومن�ع نقله�ا او تزويده�ا بالعمل�ة 
االجنبية م�ن خالل الناف�ذة وايقاف 
اش�رتاك فروع املص�ارف والرشكات 
املالية غر املرفية يف نظام املقاصة 
املدفوعات بشكل  االلكرتونية ونظام 
ع�ام والواقع�ة يف ه�ذه املحافظات، 
اضاف�ة اىل اج�راءات اخ�رى اتخذها 

البنك«.

جملس الوزراء ناقش »العفو العام«.. وقرر دمج ست شركات بأسم »الصناعات احلربية«   

رئيس الوزراء يصادق عىل »توقيتات« حترير األرايض

استوىل على 856 مليار دينار وقرابة 101 مليون دوالر بثالث حمافظات

املركزي يكشف بالتفاصيل عن »انتكاسة« 2014: »داعش« استوىل عىل ماليني الدوالرات

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اك�دت كتائ�ب س�يد الش�هداء اس�تهداف 
قواتها بقص�ف امريكي ش�ديد ادى اىل مقتل 
واصاب�ة اعداد كبرة منه�م، وفيما دعا نائب 
رئي�س الجمهوري�ة إىل فت�ح تحقي�ق عاجل 
بالحادث�ة ومحاس�بة مرتكبيه�ا، فيما نفت 
وزارة الدفاع األمركية )البنتاغون( استهداف 
التحال�ف ال�دويل للحش�د الش�عبي يف قض�اء 

سنجار غرب مدينة املوصل. 
وذكر بيان لكتائب س�يد الشهداء »بعد أن 
أعلنت ق�وات الطاغوت األمريكي�ة أن الحدود 
العراقية الس�ورية خطا أحمر ال يجب لقوات 
الحشد الش�عبي أو غره االقرتاب منه قامت 
ه�ذه الق�وات اآلثم�ة صباح االثن�ن بقصف 
ش�ديد ملواقع مجاهدي كتائب س�يد الشهداء 
يف خ�ط ه�ذه الح�دود ويف الجه�ة املقابل�ة 
إىل  »أدى  القص�ف  أن  وأض�اف  لعكاش�ات«. 
س�قوط أعداٍد كبرٍة من الش�هداء والجرحى، 

وذلك الس�تعمالهم الذخرة الذكية كما عروا 
ه�م يف بيانهم الص�ادر االثنن، حي�ث زعموا 
أنهم قصفوا باملدفعية الذكية مواقع مفرتضة 
لداع�ش عىل الحدود العراقية الس�ورية، وكنا 
نعلم إنما هم يس�تهدفوننا نحن أبناء الحشد 

الشعبي وأبناء املرجعية«.
وحملت الكتائب الجيش األمريكي »عواقب 
ه�ذا العمل الذي لن نس�كت عن�ه، إنما ندعو 
الجهات املختصة والسيما الحكومة العراقية 
إىل فتح تحقي�ٍق كبٍر يف هذا العم�ل الدنيء«، 
مشددة بالقول »إننا إذ نعلن أن هذا العمل لن 
يمر دون عقاٍب فإننا ندعو إىل حماية الحدود 
العراقي�ة الس�ورية، وحرم�ان األمريكان من 
اس�تثمار ه�ذه الح�دود لتمري�ر أجنداته�م 
الخبيثة لتمري�ر القتلة وكرس خ�ط املقاومة 

الرشيف«.
ودع�ا البيان إىل »عقِد اجتماٍع عاجٍل لقادة 
فصائل املقاومة اإلِس�المية يِف العراِق لتدارِس 
الرّد املناسب ولتبادل وجهات الّنظِر بخصوِص 

هذا العمل اإلِجرامّي الغادِر«.
ب�دوره، دع�ا نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة 
ن�وري املالكي إىل فتح تحقي�ق عاجل بحادثة 
اس�تهداف ق�وات كتائب س�يد الش�هداء عىل 

الحدود العراقية السورية.
وق�ال املالك�ي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »نتقدم إليكم واىل الشعب 
العراقي وجماهر الحش�د الشعبي واملقاومة 
اإلسالمية املجاهدة بعزائنا باستشهاد كوكبة 
من رجال املقاومة اإلس�المية يف كتائب س�يد 
الش�هداء اثر االعتداء غر املرر من قبل قوات 
التحال�ف الدويل ع�ىل قاط�ع العمليات ضمن 

الحدود العراقية السورية«.
وأضاف املالكي »أننا إذ ندين ونستنكر هذا 
االعت�داء الذي تس�بب يف إزه�اق أرواح الكثر 
من أبنائنا يف الحش�د الش�عبي ندعو إىل إجراء 
تحقي�ق عاجل وتش�كيل لجنة علي�ا ملواجهة 
تلك املمارسات ومحاسبة من تسبب يف إحداث 
هذه املجزرة البشعة السيما وان تلك الظاهرة 

تخطت نطاق الحاالت الفردية والعشوائية«.
وتاب�ع أن »ه�ذا م�ا يضعنا جميع�ا أمام 
تس�اؤل عن أسباب تكرار تلك االعتداءات التي 
جاءت متزامنة مع انتصارات قواتنا املسلحة 
وحش�دنا الش�عبي ع�ىل عصاب�ات داعش يف 

جميع الجبهات«.
األمركي�ة  الدف�اع  وزارة  نف�ت  ذل�ك،  إىل 
ال�دويل  التحال�ف  اس�تهداف  )البنتاغ�ون( 
للحش�د الشعبي يف قضاء سنجار غرب مدينة 

املوصل. 
ونف�ى البنتاغون مس�ؤولية التحالف عن 
قصف الحش�د الشعبي يف س�نجار، مدعيا أن 
التحال�ف لم ينفذ أي عملي�ات يف تلك املنطقة 

يف هذا الوقت.
ونفى التحالف الدويل الذي تقوده الواليات 
املتح�دة ملحارب�ة تنظي�م »داعش اس�تهداف 
مقاتالت�ه لقوات الحش�د الش�عبي يف العراق، 
واصفا األنب�اء التي تحدثت ع�ن ذلك ب�«غر 

الدقيقة«.

البنتاغون نفى مسؤوليته.. والكتائب تهدد بالرد

مطالبات بالتحقيق بشأن استهداف كتائب سيد الشهداء »ع« عىل احلدود مع سوريا
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       بغداد / المستقبل العراقي

اعتربت هيومن رايتس ووتش أن إلغاء إرسائيل 
إقام�ات آالف الفلس�طينيني يف الق�دس الرشقي�ة 
عىل مر الس�نني، يؤكد انتهاجها املعايري املزدوجة، 

وتبنيها رشوط اإلقامة التعجيزية للمقدسيني.
وورد يف تقري�ر للمنظم�ة »منذ بداي�ة احتالل 
إرسائيل للق�دس الرشقية عام 1967 وحتى نهاية 
2016، ألغ�ت إرسائيل إقامات 14595 فلس�طينيا 
يف القدس الرشقية عىل األقل، حسب بيانات وزارة 

الداخلية اإلرسائيلية.
وبررت الس�لطات اإلرسائيلي�ة معظم عمليات 
اإللغ�اء بعدم إثباتهم أن القدس »محور حياتهم«، 
فيم�ا ألغ�ت مؤخ�را كذل�ك، إقام�ة فلس�طينيني 
متهمني بمهاجم�ة إرسائيليني عقابا لهم وعقوبة 
جماعية ضد أقارب املتهمني املش�تبه بهم و«يدفع 
نظام التمييز الكثري من الفلس�طينيني إىل مغادرة 
مدينته�م م�ا ينته�ي بعمليات ترحي�ل قرسي، يف 

انتهاك خطري للقانون الدويل«.
وج�اء يف التقري�ر كذل�ك »إن رف�ض تجدي�د 
التوس�ع  بالت�وازي م�ع عق�ود م�ن  اإلقام�ات، 
االس�تيطاني غري املرشوع، وه�دم املنازل والقيود 
املفروض�ة ع�ىل البن�اء يف املدين�ة، أدى إىل زي�ادة 
االس�تيطان غ�ري امل�رشوع م�ن جان�ب املواطنني 
اإلرسائيلي�ني اليه�ود يف القدس الرشقي�ة املحتلة، 

تزامنا مع تقييد نمو السكان الفلسطينيني«.
وقالت س�ارة ليا ويتس�ن، مديرة قسم الرشق 
األوس�ط يف »هيوم�ن رايت�س ووت�ش«: »تّدع�ي 
إرسائي�ل معامل�ة القدس كمدينة موح�دة، لكنها 
تحدد قوانني مختلفة لليهود والفلس�طينيني. يزيد 
التمييز املتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما يف ذلك 
سياسات اإلقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من 

انسالخهم عن املدينة«.
كم�ا قابلت »هيومن رايتس ووتش«  8 عائالت 
مقدسية أُلغيت إقاماتها بني شهري مارس ويوليو 
2017، وراجع�ت خطابات إلغ�اء اإلقامة وقرارات 

املحاك�م وباقي الوثائق الرس�مية، كما تحدثت إىل 
املحامني، فيما تسرتت عىل هوية معظم من قوبلوا 
لحماي�ة خصوصيته�م ومنع األعم�ال االنتقامية 

املحتملة من السلطات اإلرسائيلية ضدهم.
وذكر أحد الفلس�طينيني ممن ألغيت إقاماتهم، 
أن س�بب اإللغاء تس�لقه الجدار الفاصل لحضور 
حف�ل زفاف ألحد أقربائه يف ج�زء آخر من الضفة 
الغربية. وأكد فلس�طيني آخر حرم من اإلقامة، أن 
السلطات اإلرسائيلية رفضت إصدار شهادات ميالد 

ألطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعا يف القدس.
أم�ا باق�ي املقدس�يني الذين ل�م يتمكن�وا من 
الحصول ع�ىل إقامة ممن تم لقاؤه�م، فقد قالوا 
إنه�م غ�ري قادري�ن ع�ىل العم�ل بش�كل قانوني 
والحص�ول عىل مس�تحقات الرعاي�ة االجتماعية 
وحض�ور حف�الت الزف�اف والجن�ازات أو زي�ارة 
أقاربهم امل�رىض ذوي الحالة الخط�رة يف الخارج، 
وذل�ك خوف�ا م�ن رف�ض الس�لطات اإلرسائيلي�ة 

السماح لهم بالعودة إىل بيوتهم.

إرسائيل ألغت إقامة نحو »15« ألف فلسطينيًا يف القدس الرشقية 

         بغداد / المستقبل العراقي

باتت حركة طالبان التي منعت زراعة الخشخاش 
عندما حكمت أفغانس�تان، تسيطر اآلن بشكل واسع 
عىل إنتاج الهريوين يف البلد الذي تمزقه الحرب، ما يوفر 

للمتمردين مليارات الدوالرات، بحسب مسؤولني.
ويف العام 2016، صنعت أفغانس�تان -- التي تنتج 
80 باملئ�ة م�ن أفي�ون العالم -- نح�و 4800 طن من 
املخدر محققة بذلك عوائد تقدر بثالثة مليارات دوالر، 

بحسب األمم املتحدة.
ولطامل�ا فرض�ت طالب�ان رضائب ع�ىل املزارعني 
الذي�ن يزرعون الخش�خاش لتمويل تمردها املس�تمر 
منذ سنوات، إال أن املسؤولني الغربيني باتوا قلقني من 
أن الحرك�ة اإلرهابية تدير حالي�اً مصانع خاصة بها، 
حيث تح�ول املحص�ول املربح إىل مورف�ني وهريويني 

ليتم تصديره.
وقال مس�اعد وزي�ر الخارجية األمريكي لش�ؤون 
املخدرات وإنفاذ القانون، وليام براونفيلد، للصحافيني 
يف العاصمة األفغانية كابول مؤخرا »لدي شعور قوي 

بأنهم يقومون بمعالجة كل املحصول«.
وأض�اف »جميع املحاصيل التي يحصدونها تعالج 
يف حينها. يحصلون عىل عائدات أكرب إذا صنعوها قبل 

إرسالها إىل الخارج«.
وتابع »من الواضح أننا نتعامل مع أرقام فضفاضة 
للغاي�ة، ولكن عوائد تهريب املخ�درات تقدر بمليارات 

الدوالرات كل عام، تأخذ طالبان نسبة كبرية منها«.
وتش�كل نبت�ة الخش�خاش زهيدة الثمن وس�هلة 

الزراعة، نصف إجمايل الناتج الزراعي يف أفغانستان.
ويدَفع للمزارعني حوايل 163 دوالرا للكيلوغرام من 
العصارة الس�وداء -وهي األفيون الخ�ام الذي يخرج 

من غالف بذور الخشخاش عند قطعها بالسكني.
وعن�د تحويله�ا إىل هريوي�ن، تبيعه�ا طالب�ان يف 
أس�واق املنطقة بثمن يرتاوح بني 2300 و3500 دوالر 
للكيلوغ�رام الواحد. وإىل حني وصولها إىل أوروبا، تباع 
بالجملة ب�45 ألف دوالر، بحس�ب خب�ري غربي يقدم 
االستش�ارة لقوات مكافحة املخدرات األفغانية والذي 

طلب عدم الكشف عن هويته.
وأف�اد الخب�ري أن زيادة عثور الس�لطات عىل املواد 
الكيميائية التي يتطلبه�ا تحويل األفيون إىل مورفني، 

وه�ي الخط�وة األوىل قب�ل تحويله إىل هريوي�ن، مثل 
مرك�ب »أنهيدريد حمض«، يش�ري إىل تصاعد نش�اط 

طالبان يف مجال املخدرات.
وخالل األشهر الستة األوىل من العام الجاري، تمت 
مص�ادرة 50 طنا من هذه امل�واد الكيميائية، مقارنة 

ب��66 طن�ا ص�ودرت العام امل�ايض بأكمله، بحس�ب 
الخبري.

وصادرت السلطات يف مطلع تموز 15 طنا يف غرب 
أفغانستان قرب الحدود مع إيران.

وازدادت كذلك مصادرة املورفني حيث تم العثور يف 

النصف األول من العام عىل 57 طنا، مقارنة ب�43 طنا 
عث�ر عليهم خ�الل العام 2016 بأكمل�ه، وفقا للخبري 
الذي أض�اف أن ما يتم ضبطه ال يس�اوي إال نحو 10 

باملئة من مجموع ما يتم إنتاجه.
وق�ال املصدر »من الس�هل بناء مخت�رب بدائي يتم 

إخالؤه فور انتهاء العملية«.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة األفغاني�ة أن الس�لطات 
أغلقت 46 مصنع�ا رسيا للمخدرات بني كانون الثاني 
وحزيران، مقارنة ب�16 أقفلوا خالل النصف األول من 

العام املايض.
وتقدر إدارة مكافحة املخدرات األمريكية أن الحملة 
األمني�ة حرمت املهربني من دخ�ل بقيمة 300 مليون 

دوالر منذ بداية العام.
وأكد مس�ؤول غربي رفيع طلب عدم الكش�ف عن 
هويت�ه أن لدى حركة طالبان مخترباتها الخاصة بها، 
واصفا والية هلمن�د الجنوبية، حيث تتم زراعة حوايل 
80 باملئ�ة من الخش�خاش األفغان�ي، ب�«معمل كبري 

للمخدرات«.
وق�ال إن »هلمند عبارة عن مخدرات وخش�خاش 
طالب�ان. معظ�م تمويله�م يأت�ي م�ن الخش�خاش 
لديه�م  بالطب�ع  والهريوي�ني.  املورف�ني  ومخت�ربات 

مختربات خاصة بهم«.
وبحس�ب مكتب األم�م املتحدة املعن�ي باملخدرات 
والجريم�ة، وف�ر إنتاج األفي�ون نحو نص�ف عائدات 

طالبان للعام 2016.
وأش�ار متح�دث باس�م املكت�ب األمم�ي، ديفي�د 
دادج، إىل وج�ود »أدل�ة مروية« تفي�د أن قادة طالبان 
منخرطون بصناعة امل�واد األفيونية، ولكنه أضاف أن 
ذلك ال يعد إثباتا عىل أن لدى طالبان كمنظمة برنامجا 

ممنهجا إلدارة املعامل.
ولكن بالنس�بة ل�وزارة الداخلي�ة األفغانية فهناك 

قليل من الشك حيال هذه املسألة.
فبالنسبة للمتحدث باسم دائرة مكافحة املخدرات 
التابعة للوزارة، »طالب�ان تحتاج إىل املزيد من األموال 
إلدارة آلته�ا الحربي�ة ورشاء األس�لحة النارية، ولهذا 

سيطرت عىل مصانع املخدرات«.
ومنذ الع�ام 2002، أنفق�ت الوالي�ات املتحدة 8.6 
ملي�ار دوالر يف الحرب ع�ىل املخدرات يف أفغانس�تان، 
ولك�ن الهريوي�ني األفغان�ي ال ي�زال يص�ل إىل أمريكا 

الشمالية.
ويؤكد براونفيلد أن »أكثر من 90 باملئة من إجمايل 
الهريوي�ني املس�تهلك يف الوالي�ات املتح�دة مص�دره 
املكس�يك. ولك�ن يف كن�دا، أكث�ر م�ن 90 باملئ�ة م�ن 

الهريويني املستهلك مصدره أفغاني«.

انتجت )4800( طن من األفيون وحصلت على عوائد تقدر بـ)3( مليار دوالر

طالبان تدير »صناعة املخدرات« يف أفغانستان

اردوغان يتهم أملانيا بمساعدة »إرهابيني« من تركيا

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكم�ة جنايات مرصية حكما بإعدام 12 من 
أنص�ار الرئيس املعزول املنتمي لجماعة االخوان املس�لمني 
محمد مريس متهمني بالقتل وبرأت 238 متهما باملشاركة 
يف أعم�ال عنف يف املني�ا بجنوب البالد عام 2013، بحس�ب 

محامي املتهمني.
وق�ال املحامي أحم�د رشيف إن محكم�ة جنايات املنيا 
حكمت »بإعدام 12 متهما وبالسجن املؤبد 25 عاما ل�140 
من املتهم�ني وانقضاء الدع�وى الجنائي�ة ألربعة متهمني 

بسبب الوفاة كما برأت 238 متهما«.
وه�ذه ه�ي املحاكم�ة الثاني�ة للمتهمني بع�د أن ألغت 
محكمة النقض املرصي�ة حكما صدر يف اذار 2014 بإعدام 

529 متهما من بينهم عرشات تمت محاكمتهم غيابيا.
ويح�ق للمتهمني، وفقا للقانون املرصي، الطعن مجددا 
بهذه األحكام أمام محكمة النقض وهي املحكمة الجنائية 

العليا يف مرص.
وكان املتهمون أحيلوا للمحاكمة بتهمة مش�اركتهم يف 
إح�راق مركز رشطة بلدة مطاي باملني�ا وقتل نائب مأمور 
املركز يف اب 2013، عقب فض السلطات املرصية العتصام 

االخوان يف القاهرة.
وبع�د أن ع�زل الجي�ش امل�رصي م�ريس يف الثال�ث من 
تموز 2013 إثر تظاهرات حاش�دة طالبت برحيله، ش�نت 
الس�لطات حملة اعتقاالت واسعة ش�ملت قيادات وأعضاء 
وأنص�ار جماعة اإلخوان املس�لمني بتهم تتعل�ق باإلرهاب 

والعنف وتهديد السلم واألمن القومي. 
ونظ�رت املحاك�م املرصية يف مئ�ات القضاي�ا املتعلقة 
باإلخوان وصدرت أحكام بالس�جن بمدد متفاوتة بحق من 
ثبت�ت ادانتهم كما صدرت أح�كام باإلفراج عن املئات ممن 
ثبتت براءتهم. وتعرضت مرص العتداءات ارهابية قتل فيها 
املئات من قوات األمن والجيش واملدنيني )مسلمني واقباط( 

منذ عزل الجيش للرئيس االخواني محمد مريس.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر تقرير إخباري أن ما ال يقل عن 22 ش�خصا إصيبوا 
بجراح عندما وقع انفجار يف شاحنة يف منطقة طريق بوند 
يف مدينة الهور عاصمة اقليم البنجاب رشقي باكستان ليل 
االثنني. وذكرت قناة«جيو نيوز« االخبارية الباكس�تانية أن 

مصادر بأجهزة االنقاذ أكدت عدد املصابني.
و من جهة أخرى قالت مستش�فى »أم اس مونىش« انه 
تم نقل 22 جريحا إىل املستش�فى، وخرج 10 اشخاص بعد 
تلقيهم اس�عافات أولي�ة. وذكرت مصادر باملستش�فى أن 
10 م�ن املصابني يخضعون للعالج، بينم�ا تم نقل اثنني إىل 
مستش�فى مايو ملزيد من العالج. ويش�تبه يف أن الشاحنة 
كانت قادمة من منطقة س�وات وبه�ا متفجرات مخبأة يف 
صناديق الفاكه�ة وعقب االنفجار، وصلت فرقة كبرية من 

أفراد قوات األمن إىل موقع الحادث وطوقت املنطقة.
كما بدأ أفراد فرقة املفرقات مسح املنطقة لضمان إزالة 
أي مواد متفجرة وقال املتحدث باسم رشطة البنجاب نياب 

حيدر »ال نعرف حتى اآلن ما سبب الحادث يف الهور«.
وأنهار مبنى قريب من ثالثة طوابق بسبب شدة االنفجار 
وقد ُدمرت الش�احنة تماما يف االنفجار، بينما اصيب املبنى 

املجاور ايضا بأرضار.
وىف وقت سابق من الشهر املايض ، قتل ما ال يقل عن 26 
ش�خصا يف هجوم انتحاري يف منطق�ة فريوزيبور يف مدينة 
الهور وكان املهاجم االنتحاري قد اس�تهدف مجموعة من 

رجال الرشطة.
وىف نيس�ان/ابريل املايض، قتل س�تة اشخاص واصيب 
15 آخرون عندما استهدف انتحاري فريق تعداد سكاني يف 

طريق بديان بمدينة الهور.
وىف ش�باط املايض، قتل انتحاري 14 شخصا، من بينهم 
ضب�اط كب�ار بالرشط�ة، عندما فج�ر نفس�ه بالقرب من 
جمعية)برمل�ان( البنج�اب يف اله�ور، عندم�ا تجمع مئات 

املتظاهرين لالحتجاج.

اجلنايات املرصية: االعدام لـ)12( مدانًا 
من االخوان والرباءة لـ)238( آخرين

باكستـان: إصـابـة مـا ال يقـل عـن 
»22« شخصـًا بانفجـار 

اخلارجية اإليرانية: ال نسمح لرتامب بانتهاك االتفاق النووي 

         بغداد / المستقبل العراقي

اته�م الرئيس الرتك�ي رجب طيب إردوغ�ان أملانيا 
بمس�اعدة اإلرهابيني بعدم الرد عىل آالف امللفات التي 
أرس�لت إىل برلني أو تسليم املشتبه بهم املطلوبني لدى 

السلطات الرتكية.
وق�ال إردوغان يف مؤتم�ر يف إقليم ريزه عىل البحر 
األس�ود يف تعليقات م�ن املرجح أن تصع�د التوتر بني 

البلدين »أملانيا تساعد اإلرهابيني«.
وأضاف ألعض�اء حزبه العدال�ة والتنمية »أعطينا 
)املستشارة األملانية أنغيال( مريكل 4500 ملف لكن لم 

نتلق إجابة عىل أي منها«.
وتاب�ع »عندما يك�ون هن�اك إرهابي فبوس�عهم 
إبالغنا أن نعيد ذلك الش�خص. لن ترس�لوا اإلرهابيني 
الذي�ن لديكم لكن يمكنكم أن تطلبوا منا ذلك. أعندكم 

نظام قضائي وليس عندنا يف تركيا؟«
ويف برلني رفض مص�در بالحكومة األملانية أحدث 

ترصيحات إلردوغان.
وقال املص�در »قيل الكثري بالفعل ع�ن ذلك، ترديد 
االتهام�ات نفس�ها م�رارا وتك�رارا ال يجعله�ا أكث�ر 

مصداقية«.
وتش�هد العالقات بني تركيا وأملانيا توترا منذ منع 

برل�ني ساس�ة أتراك م�ن القي�ام بحم�الت ترويجية 
لالس�تفتاء الذي تضمن توس�يع صالحي�ات الرئيس 
الرتكي، ومنع أنقرة زيارة برملانيني أملان لجنود بالدهم 

يف قاعدة إنجرليك.
وتده�ورت العالق�ات املتوترة بالفعل ب�ني البلدين 
الش�هر املايض عىل أث�ر اعتقال تركيا عرشة نش�طاء 
معني�ني بالدفاع عن حقوق اإلنس�ان بينه�م أملاني يف 

إطار حملة أمنية واسعة النطاق.
ووج�ه ممثل لالدعاء الرتكي لهم اتهامات بأن لهم 
صالت بش�بكة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه 
أنقرة باملس�ؤولية عن محاولة انقالب يف تموز 2016. 
وينف�ي غولن املقيم يف الوالي�ات املتحدة أي ضلوع له 

يف األمر.
وتته�م تركيا أملانيا بإي�واء متش�ددين أكراد ومن 
اليس�ار املتطرف وضباط يف الجيش وآخرين لهم صلة 

باالنقالب الفاشل. وتنفي برلني االتهامات.
وانتق�د إردوغان م�رارا دوال أوروبي�ة بينها أملانيا 
يف املايض متهما إياها بإتباع أس�اليب أش�به بالنازية 
عندم�ا منع�ت وزراء أت�راك م�ن إلق�اء كلم�ات أمام 
تجمعات انتخابية للمغرتبني األتراك يف أوروبا لحش�د 
التأيي�د لالس�تفتاء عىل تعديل الدس�تور ال�ذي أجرته 

أنقرة يف نيسان 2016.

       بغداد / المستقبل العراقي

ندد املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجي�ة اإليراني�ة بهرام قاس�مي 
فرضته�ا  الت�ي  العقوب�ات  بحزم�ة 
أخ�ريا  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
ضد طهران، مش�ددا ع�ىل ان ايران ال 
تس�مح ابدا لرتامب ان ينتهك االتفاق 
الن�ووي ع�ىل حس�اب الب�الد كما أن 
إلجراءاتن�ا.  دعم�ه  س�يعلن  العال�م 
بإس�م  الرس�مي  املتح�دث  ووص�ف 

خ�الل  اإليراني�ة  الخارجي�ة  وزارة 
اإليراني�ة  »خ�رب«  قن�اة  م�ع  ح�وار 
مشاركة املس���ؤولني وممثيل الدول 
واملؤسس�ات العاملي�ة يف مراس�م أداء 
اليمني الدس�تورية للرئي�س اإليراني 
بأنها نقطة فارقة يف التاريخ السيايس 
للبل�د. وأضاف أن رس�الة هذا الحدث 
تكش�ف فش�ل خطط إيرانفوبيا كما 
أنها تظهر احباط مش�اريع الحس�اد 
واألعداء املس�تمرة ضد طهران. وعىل 
منحى آخر رصح قاس�مي ان اوروبا 

تتبع اليوم سياس�ة جديدة ال تتطابق 
يف تفاصيله�ا مع السياس�ة املتجربة 
األمريكي�ة ونظ�را ألنه�ا كان�ت أول 
املبادرين إىل إيران باملحادثات النووية 
فإنها ترغب ان يستمر االتفاق بشكل 
الج�د. وأردف  كام�ل وع�ىل محم�ل 
املتح�دث باس�م الخارجي�ة بالقول: 
يريد األوروبيون االبتعاد عن أمريكا اذ 
تقوم األخرية بانتهاك شفاف وصارخ 
يف سياساتها تجاه التزاماتها الفعلية 

بالنسبة اىل االتفاق النووي.
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اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني  وفق املواد املبينة 
ازاء كل منك�م من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبم�ا ان محل اقامتكم مجهول لذا 
اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الرابعة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة واعطاء 
الح�ق للموظف�ني العموميني بالق�اء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم ع�ىل ان يخرب الجهات 

العسكرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية الرابعة

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية الرابعة اعالناعالن

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي / 

املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ش . م من�ري عبد 

العزيز سالم احمد ( 
الساكن / مجهول االقامة 

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خالل م�دة ) 30 ( يوما من تاريخ نرشه 
اذا كنت داخ�ل العراق او خارجه لالجابة 
عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ) 5 
ق ع د ( وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطبق بحق�ك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة مايي: 
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة.
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الثانية 

اخطار 
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي / 

املنطقة الثانية 
اىل / املته�م الهارب ) املفوض عبد محمد 

حمود( 
الساكن / قضاء بيجي / حي العرصي  

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
خالل م�دة ) 30 ( يوما من تاريخ نرشه 
اذا كنت داخ�ل العراق او خارجه لالجابة 
عن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة ) 5 
ق ع د ( وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطبق بحق�ك احكام 

املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة مايي: 
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   –  1

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخب�ار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة.
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الثانية

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

العدد 3483 
اعالن 

اىل / املفق�ود ) صدام محم�د كريم ابراهيم ( 
يس�كن الخالص – هبهب – منصورية الشط 

.
بتاري�خ 18 / 7 / 2017 ق�دم لن�ا املدع�و ) 
محم�د كريم ابراهيم – وال�د املفقود ) صدام 
محم�د كريم ( والذي فق�د بتاريخ 28 / 7 / 
2007 والتي تطلب في�ه اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة وتك�ون قيمة عليك – ل�ذا تقرر 
االع�الن عن ذل�ك يف الصح�ف املحلية فمن له 
ح�ق االعرتاض مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
15 ي�وم من تاريخ هذا االع�الن وبخالف ذلك 
سوف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة 

وفقا للقانون .
القايض 
احمد محمود عبد 

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

8/7 /2017 لتسجيل
تمام العقار تسلس�ل 279 محلة الحميدية/ 

54 سهم من اصل 162 سهما
بأس�م جميع الرشكاء أدناه مج�ددا بأعتبار 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل 
هذا العقار تقدي�م مالدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 

من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1-عب�د الق�ادر  ومحمود ومحم�د وعاصمة 
اوالد طاه�ر س�ليمان واراز و مري�وان ولدي 

محمود طاهر ومنرية خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

8/7 /2017 لتسجيل
تمام العقار تسلس�ل 280 محلة الحميدية/ 

54 سهم من اصل 162 سهما
بأس�م املذكوريني أدناه مجددا بأعتبار حائزا 
ل�ه بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة  ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل 
هذا العقار تقدي�م مالدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 

من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1- عب�د الق�ادر  ومحمود ومحم�د وعاصمة 
اوالد طاه�ر س�ليمان واراز و مري�وان اوالد 

محمود طاهر ومنرية خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

8/7 /2017 لتسجيل
تمام العقار تسلس�ل 281 محلة الحميدية/ 
270   س�هم م�ن اص�ل 162 س�هما بأس�م 
املذكوري�ني أدناه مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 
بصف�ة املالك للمدة القانونية  ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( لس�نة 
1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا 
العقار تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة 
خ�الل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة هذا االع�الن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1-عب�د الق�ادر  ومحمود ومحم�د وعاصمة 
اوالد طاه�ر س�ليمان واراز و مري�وان اوالد 

محمود طاهر ومنرية خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال    

اىل / املفقود / ضفار يوسف سالم
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود

طالب حجة الحجر والقيمومة والدته )فريدة 
عبد حسن( 

املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه )ضفار 
يوسف سالم(

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر 
والقيمومة املدعوه )فريدة عبد حسن( والتي 
تطلب االعالن عن فقدان املدعو )ضفار يوسف 
س�الم( والذي فقد بتاري�خ 2016/6/10وال 
تع�رف عنه اي خرب يدل ع�ن حياته او مماته  
تق�رر  تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
ويف حالة عدم حضورك اواعالم هذه املحكمة 
عن حياتك خالل عرشة ايام من تاريخ النرش 
س�يتم اعالن فقدان�ك والحج�ر عليك ونصب 
املدعو والدتك)فريدة عبد حس�ن( قيما عليك 
الدارة اموال�ك وفق قان�ون رعاية القارصين 

رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض صابر اجماغ سلمان

اعالن
تقرر اجراء االنتخابات يف فرع ذي قار التحاد 
الحقوقي�ني العراقي�ني ع�ىل منص�ب رئيس 
واعضاء الهيئ�ة االدارية ي�وم 2017/8/25 
وعند عدم اكتم�ال النص�اب القانوني البالغ 
50% يكون اليوم ال�ذي يليه يف 2017/8/26 
بالنصاب الذي يح�رض )الناخبني من اعضاء 
الهيئ�ة العام�ة( وعليه يفتح باب الرتش�يح 
ملنصب رئيس واعضاء الهيئة االدارية  اعتبارا 
م�ن ي�وم 2017/8/8 ولغاية انته�اء الدوام 
الرس�مي ليوم 2017/8/17 فع�ىل الراغبني 
م�ن الزمالء الحقوقيني يف الرتش�يح مراجعة 
اللجن�ة التحضريي�ة يف مق�ره الكائ�ن قرب 
املطعم اللبناني لالطالع عىل رشوط الرتشيح 

وتسجيل اسمائهم .
اللجن�ة التحضريية التح�اد الحقوقيني-فرع 
ذي قار

اعالن
أق�ام املدع�ي )عب�اس جاب�ر عب�د ( دع�وى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املوس�وي( بدال 
م�ن ) الش�بالوي ( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرشووبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق أحكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
 أقام املدع�ي )صالح خضري جابر ( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املوسوي( بدال 
من ) الش�بالوي ( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا م�ن تاريخ النرشووبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق أح�كام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

2016 املعدل
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

 
اعالن

قدم املواطن ) ثابت حسن كزار ( طلبأ يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحس�ني( بدال 
من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
قدم املواطن ) احمد حس�ان جب�ار ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحسني( 
بدال من الف�راغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 
24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 
2016 املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

  
اعالن

ق�دم املواطن ) فري�د فضال�ه عبدالعباس 
( طلب�أ ي�روم في�ه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحس�ني( ب�دال من الف�راغ واس�تنادأ اىل 
اح�كام امل�اده 24 م�ن قان�ون البطاق�ه 
الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
نرش هذا االعالن يف الجريدة الرس�مية فمن 
لديه حق االع�رتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
أق�ام املدع�ي )فالح خض�ري جاب�ر ( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املوس�وي( بدال 
م�ن ) الش�بالوي ( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق أحكام املاده )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 املعدل
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

محكمة استئناف ذي قار االتحادية
العدد: 317/س/2017

الهيأة االستئنافية
اىل/ املس�تأنف عليهم/املدع�ى عليه�م -1- 
خالد كاظم قمر -2- دالل عبد الصاحب حمد 

-3- عي كاظم رايض
م/اعالن

بن�اءا عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة 2590/
ب�داءة  محكم�ة  ام�ام  املقام�ة  ب/2016 
النارصي�ة املقامة من قبل املدعي ضد املدعى 
عليه�م وم�ن ضمنه�م املدعى عليه�م اعاله 
والت�ي يدعي فيها بانه س�بق وان قام املدعى 
عليهم  كل من: كاظم جمعة كاظم ومحسن 
عمر حرب واس�عد عبد الغن�ي جعفر وخالد 
كاظ�م قم�ر ودالل عبد الصاح�ب حمد وعي 
كاظ�م رايض وفري�ق حس�ن مس�ري ب�رشاء 
العقار تسلسل 44529/110 جزيرة من ورثة 
املتويف محس�ن كاطع عي ولكون املدعي هو 
احد ورثة املتويف املذك�ور وقد تم حرمانه من 
االرث يف القس�ام الرشعي املرقم 2007/761 
محكم�ة  م�ن  الص�ادر   2007/8/21 يف 
االح�وال الش�خصية يف النارصي�ة وال�ذي تم 
تصحيح�ه بالقرار املرق�م 1239/ش/2016 
يف 2016/3/28 وقي�ام املدعى عليهم كل من 
وزي�ر العدل ومدي�ر عام التس�جيل العقاري 
اضافة لوظيفتهما بتس�جيل معاملة البيع يف 
سجالتهم الرس�مية لذا طلب املدعي دعوتكم 
للمرافعة وابطال س�ند العق�ار اعاله واعادة 
الحال للس�ند االصي للعق�ار وادخاله رشيك 
يف العق�ار املذك�ور اس�تنادا لق�رار تصحيح 
القس�ام الرشعي املذكور انفا وبعد سلس�لة 
ب�داءة  محكم�ة  اص�درت  االج�راءات  م�ن 
النارصية بتاريخ 2017/6/8 وبعدد 2590/

ب/2016 حكم�ا ق�ىض ب�رد دع�وى املدعي 
وتحميله الرس�وم واملصاريف ولعدم قناعته 
بالق�رار املذكور فقد طعن به اس�تئنافا امام 
ه�ذه املحكمة وس�جل طعنه بالع�دد اعاله 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار املختار تقرر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني ويف حالة عدم حضوركم 
او من ين�وب عنكم قانونا س�تجرى املرافعة 
بحقك�م حضوريا علما ان موعد املرافعة يوم 

.2017/8/15
القايض/ حس�ني عي صيهود/رئيس الهيأة 
االستئنافية يف ذي قار

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني  وفق املواد املبينة 
ازاء كل منك�م من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبم�ا ان محل اقامتكم مجهول لذا 
اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الرابعة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة واعطاء 
الح�ق للموظف�ني العموميني بالق�اء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم ع�ىل ان يخرب الجهات 

العسكرية بذلك استنادا للمادة 81 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أرشف وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
القرع�ة  إج�راء  ع�ى  الحمام�ي 
املبتعثني  الط�ران  الخاصة بطالب 
إىل أكاديمي�ة اكس�فورد، بحض�ور 
أعضاء من لجنة الخدمات الربملانية، 
احم�د  االداري  ال�وزارة  ووكي�ل 
الخطوط  املوس�وي، ومدي�ر ع�ام 
الجوي�ة س�امر كب�ة ومدي�ر عام 

الطران املدني حسني محسن«. 
»ه�ذه  أن  اىل  الحمام�ي  واش�ار 
املجموع�ة م�ن الطلب�ة املقبول�ني 
يف اكاديمي�ة اكس�فورد كان�وا ق�د 
اجت�ازوا جميع الفحوصات الطبية 
منذ عام 2014، اال انهم لم يلتحقوا 
إدارية، وسبق  بالدراس�ة ألس�باب 
يف  ملطالبه�م  االس�تجابة  ت�م  وان 

تحقيق أمنياتهم لخدمة بلدهم«. 
ولفت أن »عدد الطالب الذين سيتم 
ارس�الهم يص�ل إىل 50 طالب وعى 
اىل  األوىل  ش�كل وجب�ات س�تكون 
اليون�ان واخرى إىل بولن�دا والبقية 

سيعلن عنها تباعا«. 
وعرب عدد من الطالب عن ش�كرهم 
ع�ى  للوزي�ر  لجه�ود  وامتنانه�م 
مساعدتهم يف إكمال دراستهم مما 
س�يعطي حافزا كبرا لهم يف تحمل 
املس�ؤولية ورف�د البل�د بالطاقات 

الشبابية«.
من جانب آخر تفقد الوكيل االداري 
لوزارة النقل احمد املوسوي ساحة 
عباس بن فرناس عند مدخل مطار 

بغ�داد ال�دويل وخالل جولت�ه اطلع 
عى إجراءات العمل فيها والعقبات 

التي تواجه العاملني هناك«. 
واكد املس�ؤولني عى هذه الساحة 

حاجته�ا اىل االض�اءة الجيدة خالل 
الليل وادامة مرافقها الصحية«. 

وزار املوس�وي ايض�ا مق�ر عم�ل 
تك�ي بغ�داد ال�ذي يق�دم خدمته 

العم�ل  خ�الل  م�ن  للمس�افرين 
املش�رك مع الرشك�ة العامة لنقل 

املسافرين والوفود«. 
ب�ن  عب�اس  »س�احة  ب�إن  واك�د 
فرناس ستلبس حلة جديدة وتكون 
خدماتها املقدمة للمسافرين توازي 
ما يقدم لهم بدول االقليم من خالل 
تهيئة كافة مرافقها وصالتها وذلك 
م�ن خ�الل التش�غيل املش�رك مع 

احدى الرشكات املتخصصة لتكون 
صال�ة اس�تقبال ونقط�ة تفتيش 
تلي�ق بمكانة املس�افر ع�رب مطار 
بغ�داد ال�دويل ،مؤك�دا ع�ى تعاون 
»الجميع م�ن اجل تقديم الخدمات 
وكان  املس�افر  للمواط�ن  املمي�زة 
بصحبته خالل ه�ذه الجولة مدير 
ع�ام الرشك�ة العام�ة الدارة النقل 

الخاص قيس سلمان«.

وزير النقل يصادق عىل إرسال جمموعة من طالب الطريان إىل بولندا واليونان
الوكيل االداري: اخلدمات املقدمة للمسافرين توازي ما يقدم هلم يف دول اجلوار
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حتديد اخلميس املقبل 
موعدًا الفتتاح اجلرس 

املعلق يف البرصة

   بغداد/ المستقبل العراقي

يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  ح�ددت 
محافظة البرصة، يوم الخميس 
املقب�ل )10 آب 2017( موع�داً 
الفتت�اح مرشوع الج�ر املعلق 
باق�ر  الش�هيد محم�د  )ج�ر 
الصدر( والذي يربط قضاء شط 
العرب بمرك�ز املحافظة واملنفذ 

من قبل رشكة مي�ك االيطالي�ة.
دي�وان  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
العيدان�ي،  عم�اد  املحافظ�ة 
للمربد، إن حفل االفتتاح سيقام 
الخامسة  الساعة  الخميس  يوم 
والنصف عرصاً الفتتاح مرشوع 
الجر رس�مياً، داعياً املواطنني 
للمش�اركة بافتتاح الجر الذي 
وصف�ه باملعلم ومنج�ز برصي 

كبر.

رشكة توزيع املنتجات النفطية مستمرة بإجراء ممارسات السالمة املهنية امليدانية وتدريب مالكاهتا يف إطار االستعداد ألي طارئ عريض
    بغداد / المستقبل العراقي

تج�ري رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية عرب 
وش�عبة  املرك�زي  واالطف�اء  الس�المة  قس�م 
الس�المة املهنية ممارس�ات ملواجه�ة الحرائق 
وتدري�ب املالكات بش�كل مس�تمر ليكونوا عى 

أهبة االستعداد للطوارئ.
مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
املهندس عيل عبد الكريم املوسوي عد ممارسات 
الس�المة اليومية رضورة من رضورات عملها 
ايمان�ا منها بان الح�وادث العرضية واردة باي 
لحظ�ة، مبين�ا ان االس�تعداد املبك�ر يقلل من 

الخسائر ويحفظ األرواح ويعطي رؤية واضحة 
للتحديات واملخاطر الواجب تجنبها، فضال عن 
انها تمنح املنتس�ب خربة تراكمية تجعل العمل 
املهني سلوكا يوميا طبيعيا أكثر مما هو واجب 

وظيفي.
املوس�وي أش�ار اىل ان برامج الس�المة املهنية 
التطويري�ة ع�ى رأس أولوي�ات الرشك�ة وان 
تجهي�ز املوظف�ني بمس�تلزمات الس�المة من 
األمور السراتيجية، الفتا اىل ان برامج التدريب 
يف ه�ذا املج�ال مقس�مة اىل النظ�ري والعم�يل 
وتعريف املنتس�ب باخر تطورات علم الس�المة 
املهني�ة ومواجه�ة املخاطر فيما أك�د ان العمل 

يف املج�ال النفط�ي خاصة يف املناف�ذ التوزيعية 
يجعل سقف املخاطر اعى مما يتطلب استعدادا 

مبكرا.
يذكر ان اإلدارة الحالية لرشكة توزيع املنتجات 
النفطية عمل�ت منذ توليه�ا إدارة الرشكة عى 
ربط ش�عبة الصح�ة املهنية به�ا ربطا مبارشا 
لالط�الع ع�ى اعمال الش�عبة واملعوق�ات التي 
تواجهها وتذليلها بعيدا عن الس�ياقات اإلدارية 
املتعارف عليها، فضال عن دعم قس�م الس�المة 
واإلطفاء املركزي باملع�دات واالليات واملالكات 
املتدربة املحرفة وتدريب املالكات الجديدة عرب 

االحتكاك واملمارسات الفعلية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة التجارة، عن الغاء 214 وكالة غذائية 
وطحني خالل شهري ايار وحزيران املاضيني بسبب مخالفات الوكالء للضوابط 

والتعليمات«.
وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط يف بيان تلقت » املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »دائرتها قامت وخالل الش�هرين املاضيينالتجارة بإلغاء 214 
وكاله غذائية وطحني خالل ش�هري ايار وحزيران املاضيني، بسبب مخالفتهم 

الضوابط والتعليمات«.
وأضاف�ت صباط، أن »الدائرة قامت كذلك بمن�ح 3 وكاالت وتدوير 222 وكالة 
ودمج 5 وكالة«، الفتة إىل »تسجيل 65742 طفل حديث الوالدة وتسجيل جديد 
52202 ف�رد و 7 اطفال فضال عن حجب 1268387 فرد وش�طر 2638 عائلة 
وش�طب 51082 فرد وطفل من البطاقة التموينية بس�بب السفر او الوفاة او 
اسباب اخرى اضافة اىل استقبال شعبة شؤون املواطنني  50 شكوى تم اتخاذ 

االجراءات املناسبة بحقها«.
وش�ددت مدير عام الدائرة، عى الدوائر الحكومية وغر الحكومية ذات العالقة 
واملواطن�ني كافة ب�«رضورة االبالغ عن املتوفني واملس�افرين ليتس�نى للدائرة 
شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات، وذلك توفرا للمال 

العام وللحد من حاالت التالعب التي قد تحصل بهذا الخصوص.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، امس الثالث�اء، عن ضب�ط كمية من 
املخ�درات يف حقيب�ة مس�افر يف منفذ الش�المجة الح�دودي بمحافظة 

البرصة، مبينًة أنه تمت إحالة املسافر إىل القضاء.
وقالت الهيئة يف بيان إنه »تم ضبط كمية من املخدرات ونوع من أرشطة 
املخدرات يف حقيبة مس�افر يف منفذ الش�المجة الح�دودي يف محافظة 

البرصة«.
وأضافت الهيئة يف بيانها، أنه »تم كشف هذه املخدرات عن طريق جهاز 

االيو سكان، وتمت إحالته )املسافر( إىل القضاء«.
وكان�ت الهيئة أعلنت، االثن�ني )12 حزي�ران 2017(، عن ضبط نصف 

كغم مخدرات يف منفذ الشالمجة الحدودي.

التجارة تلغي »214« وكالة غذائية 
وطحني خالل شهري أيار وحزيران

ضبط خمدرات يف حقيبة مسافر
بمنفذ الشالجمة

    بغداد / المستقبل العراقي

حدد مرصف الرافدين، س�عر الدوالر للحجاج العراقيني، فيما وجه كافة فروع 
املرصف يف املحافظات ببيع الدوالر للحجاج بالسعر الرسمي«.

وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرصف، يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، الي�وم )8 آب 2017(، إن >امل�رصف وجه فروعه يف بغ�داد واملحافظات، 

ببيع الدوالر للحجاج الراغبني لرشاءه بالسعر الرسمي<.
واوضح املكتب، أن >املرصف حدد الس�عر الرس�مي وهو 1200 دينار، وبواقع 

ثالثة آالف دوالر، لكل حاج.

الرافدين حيدد
سعر رصف الدوالر للحجاج

النقل الربي تستنفر اسطوهلا
لنقل 30 ألف طن من الرز

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنفرت الرشكة العامة للنقل الربي اس�طولها لنق�ل 30 الف طن من مادة 
ال�رز من احدى البواخر الراس�ية يف مين�اء ام قرص وبانتظار ق�دوم باخرتني 

جديدتني«.
وكان�ت الباخ�رة الفيتنامية قد رس�ت يف الرصيف الثالث ملين�اء ام قرص وهي 
محمل�ة 30 ال�ف طن من ال�رز الفيتنام�ي لصالح وزارة التج�ارة ضمن مواد 

الحصة التموينية للمواطن العراقي. 
واش�ار مدير عام الرشكة عب�د االمر املحمداوي يف بيان الع�الم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، أن »ش�احنات الرشكة انطلق�ت اىل مختلف املحافظات 
العراقية محملة بالرز لغرض توزيعه عى املواطنني ضمن البطاقة التموينية، 
وينتظر اس�طول الرشكة رس�و الباخرتني االخريتني لغ�رض تفريغهما ونقل 

حمولتها اىل مخازن وزارة التجارة يف املحافظات العراقية«. 
وحث املحمداوي »العاملني عى رضورة العمل بجد واجتهاد لتحقيق االيرادات 
املرج�وة للنهوض بواقع الرشكة مع الحف�اظ عى اداء العاملني الجيد وخدمة 

املواطن الكريم.

تشكيل حمكمة مسائية لألحوال الشخصية يف املوصل
    بغداد / المستقبل العراقي

قّرر مجلس القضاء األعى »تش�كيل محكمة مس�ائية 
لألح�وال الش�خصية يف املوص�ل تختص بإج�راء عقود 
ال�زواج والحج�ج الرشعية وترتبط برئاس�ة اس�تئناف  

نينوى االتحادية«.
وق�ال القايض عب�د الس�تار برقدار املتحدث الرس�مي 
ملجلس القضاء األعى يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إنه »بناًء عى مقتضي�ات املصلحة العامة وبغية تقديم 
خدم�ة قضائي�ة أكرب للمواط�ن املوصيل تقرر تش�كيل 

محكم�ة أح�وال الش�خصية تابع�ة ملحكمة اس�تئناف 
نين�وى االتحادية«، مبيناً أن »املحكم�ة تختص بإجراء 
عقود ال�زواج والحجج الرشعية«.وأض�اف  برقدار أن 
»دوام املحكم�ة الرس�مي  يبدأ من  الس�اعة الثانية بعد 
الظهر  وحتى السابعة مساًء«،  مشرا إىل أن »تشكيلها 
ج�اء وفق قانون التنظيم القضائي رقم )160(  لس�نة 
1979 وأح�كام قانون مجلس القضاء األعى  رقم )45( 
لس�نة 2017«.يذك�ر أن محاك�م نين�وى تش�هد إقباالً 
واس�عاً من املواطنني بعد تحرير املدينة بعد انقطاع عن 

دور القضاء دام نحو عامني.

الرشكة العامة لصناعة السيارات تتعاقد لتجهيز احلشد الشعبي بآليات خمتلفة
    بغداد / المستقبل العراقي

لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  وقع�ت 
رشكات  إح�دى  واملع�دات  الس�يارات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن  عق�دا م�ع 
هيئة الحشد الشعبي لتجهيزها بآليات 

مختلفة .
وبني مدير عام الرشكة املهندس عدنان 
أحمد رزين يف ترصيح تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، أن العق�د يق�ي بتجهيز 
هيئة الحشد الش�عبي بعدد )50( آلية 
مختلف�ة م�ن القالب�ات والحوضيات 

والوق�ود  امل�اء  لنق�ل  املخصص�ة 
وش�احنات رأس تريل�ة م�ع  عرب�ات 
مختلفة الحمول�ة بموجب املواصفات 
الفني�ة املطلوبة م�ن قبله�م و بقيمة 
تبلغ )7( ملي�ار و)440( مليون دينار 

بفرة تجهيز أمدها )120( يو م.

إنتاج الطاقة الكهربائية يف ذي قار تنظم معرضًا لدعم الصناعة الوطنية
    المستقبل العراقي/ كاظم العبيدي

من اج�ل دعم املنت�وج املح�يل وتوفر العمل�ة الصعبة  
نظم�ت املديري�ة العامة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية  يف 
النارصي�ة معرضا لتش�جيع الصناع�ة الوطنية  تحت 
عنوان ) معرض النارصي�ة للتصنيع الوطني (.وافتتح 
املعرض املدير العام جمال غالم عيل و مدير عام الرشكة 
العام�ة لتاهي�ل املنظومات .صالح س�لمان وقال مدير 

املعرض سامر غالب : ان فكرة املعرض تتلخص بعرض 
نح�و مائ�ة نموذج من م�واد ومع�دات اولي�ة ، ودعوة 
ال�رشكات املحلي�ة والحكومي�ة لتصنيعه�ا داخل البالد 
بدال من اس�ترادها م�ن الخارج .وب�ني ان تلك املعدات 
تدخل ضمن احتياجات محط�ات مديرية انتاج الطاقة 
الكهربائية يف النارصي�ة اإلنتاجية وهي كل من محطة 
كهرباء النارصية البخارية ، ومحطة كهرباء النارصية 
الغازي�ة ، محط�ة كهرب�اء الس�ماوة الغازي�ة . ولفت 

اىل ان تصني�ع ه�ذه املواد داخل البالد سيس�هم بتامني 
املواد األولي�ة وقطع الغيار للوح�دات اإلنتاجية العاملة 
بأس�عار مخفضة عن تلك املستوردة بنحو 60% ، فضال 
عن تشجيع الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة 
.واش�ار اىل ان املع�رض س�يضيف نم�اذج اخرى فضال 
ع�ن املائة نموذج املعروض حاليا بعد االنتهاء من عقود 
االحالة عى املواد الحالي�ة .وحرض افتتاح املعرض عدد 

من الشخصيات يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية .

حمافظ بغداد يعلن وصول حمطات تصفية املياه الصاحلة 
للرشب املتنقلة لقضاء ابو غريب

  المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  اعل�ن 
وص�ول  ع�ن  العطوان�ي  عط�وان 
ومحط�ات  املتخصص�ة  املع�دات 
تصفي�ة املي�اه الصالح�ة لل�رشب 
املتنقل�ة لقضاء ابو غري�ب لتوفر 

املياه الهايل القضاء.

اورده  بي�ان  يف  العطوان�ي  وق�ال 
املكتب االعالمي ان املحافظة جهزت 
قضاء ابو غريب بمحطات ومعدات 
بطاق�ة  املتنقل�ة  املي�اه  تصفي�ة 
3م/15 يف الساعة مع خزان بسعة 
)36،000(ل�ر لغرض خ�زن املياه 
الصالح�ة لل�رشب واع�ادة ضخها 
ع�ودة  ومناط�ق  القض�اء  اله�ايل 

الشكر ودويليبة وقرى الرفوش.
ويذكر ان مديرية ماء بغداد اتفقت 
يف وقت سابق مع منظمة اليونسيف 
لتجهيز القضاء باملحطات الخاصة 
بتصفي�ة املي�اه الصالح�ة للرشب 
لتوفر املي�اه ملناطق القضاء بدعم 
وارشاف مب�ارش من قب�ل محافظ 

بغداد املهندس عطوان العطواني.
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
لتأج�ر االمالك املدرجة تفاصيله�ا ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية( وملدة )س�نة 
واحدة(وفقا الحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من 
يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الحرية( 
أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة 

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجل�ب  الهوية النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

2017/16 م/د تجهي�ز اجه�زة فح�ص لدائرة الس�يطرة النوعي�ة ومعمل 
مح�والت التوزي�ع بموج�ب الوثائ�ق القياس�ية  للم�ادة وحس�ب التغطية 

والكميات املدرجة ادناه
1-جه�از فحص الص�الدة مع كاف�ة امللحقات القياس�ية )منش�ا، اوربي ، 

امريكي ، ياباني (
2-جه�از فحص مقاومة طبقة الطالء  للحديد الكهربائي )منش�ا ، اوربي ، 

امريكي ، ياباني(
3-جه�از التحلي�ل الطبيع�ي الع�دد ) 1( واحد ) منش�ا ، اورب�ي ،امريكي ، 

ياباني(
4-جهاز حساب عدد اللفات العدد )1( واحد

)معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2017/9/24(

يرس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم مع مالحظة ماياتي :

1-ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحص�ول ع�ىل معلومات 
www. ( وع�رب الربيد االلكرتون�ي ) اضافي�ة االتص�ال )رشكة دي�اىل العامة

dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من 
الس�اعة السابعة والنصف صباحا وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر مساءا 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 310000( دوالر )ثالثمائة وعرشة االف 

دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو )9300( دوالر )تس�عة االف 

وثالثمائة دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 000000( دينار عراقي ) فقط 
مائ�ة  الف دينار الغره�ا( غر قابل للرد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل 

رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م 
الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغير 
يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئ�ة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل 
رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف العراق من تقديم وصل رشاء مس�تندات 

املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ) رشك�ة دياىل العام�ة /طريق 
بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء 
س�يكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/9/24 وان 
العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /

غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 2017/9/25 
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي 

هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

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

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي

العدد 9398
التاريخ 6 / 8 / 2017

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان   
اىل املدعو / احمد صبحي سلمان

قدمت والدتك وداد احمد حساني طلب اىل هذه املحكمة 
بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك باعتبارك 
مفق�ود بتاري�خ 14 / 3 / 2007 علي�ه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض حضورك ام�ام هذه 
املحكم�ة او من ينوب عنك قانون�اً ويف املدة القانونية 
خ�الل ) 15 ( يوم اذا كن�ت داخل العراق و ) 30( يوم 
اذا كنت خارج العراق ويف حالة عدم حضورك ستقوم 

املحكمة بتنصيب والدتك قيمة عليك ووفق االصول  

القايض / عيل خليل سلوم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2088/ ش / 2017 

التاريخ 8 / 8 / 2017

اعالن
املدعية :- زينب موىس جعفر

املدعى عليه :- حس�ان هادي قاسم يسكن الحرية 
محلة 418 زقاق 43 دار 7 مقابل اعدادية التأميم

اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحقك بالرقم 2088/ش/2017 الذي 
يق�ي بتأدية نفقة وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك 
ع�ىل القرار الص�ادر بحق�ك ضمن امل�دة القانونية 
البالغ�ة عرشة ايام اعتباراً من تاريخ النرش س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية مع التقدير .

القايض / فارس شبيب الزم

رئاسة جامعة واسط 
إعــالن مزايـــدة

اس�ت�ناداً إل��ى أحك���ام  ق��انون بيع وإيجار أموال الدول���ة رقم ) 21 ( لس�نة 2013 
املعدل تعلن رئاسة جامعة واسط/لجنة البيع واإليجار املركزية عن فتح باب املزايدة العلنية 
إليجار موقع )كافيتريا /كلية الزراعة( املساحة )105 م2( علماً إن موعد املزايدة سيكون 
يف الي�وم التايل من انته�اء مدة النرش البالغة )30( ثالثون يوما والت�ي تبدأ من اليوم   التايل 
لن�رش اإلعالن يف الصحيفة وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�ميه يعترب أول يوم دوام يليه 
موعداً للمزايدة وستكون مدة اإليجار سنة واحدة , علماً أن  مكان إجراء املزايدة سيكون يف 

بناية رئاسة الجامعة الساعة العارشة صباحاً.
فع�ىل الراغبني باإليجار االطالع عىل املواقع امل�راد إيجارها و الحضور يف الزم���ان واملكان 
املعينني أعاله لالشت�راك يف املزايدة العلنية مستصحبني معهم التأمين��ات القانونية البالغة 
)20%( عرشون باملائة من القيمة املقدرة للمأجور تقطع بموجب صك مصدق من مرصف 
الرش�يد /فرع جامعة واس�ط معنون إىل رئاسة ألجامعه / قسم الش�ؤون املالية ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة أجور الخدمة البالغة )2%( من بدل اإليجار املحددة بموجب القانون 
وال يس�مح بدخول املزايدة إال للمزايدين الحقيقي�ني الذين يحمل�ون التأمينات القانوني��ة 

الكاملة مع املستمسكات املطلوبة األصل والصورة والتي تشمل:-
1- هوية األحوال املدنية + شهادة الجنسية العراقية + بط��اقة السكن.

2- كت�اب عدم ممانعة من دخول املزايدات واملناقص�ات صادر من الهيئة العامة للرضائب 
أو أحد فروعها نافذ املفعول.

3- التأمينات القانونية .
4- الت�زام كافة الراغب�ني بدخول املزايدة بجلب كتاب عدم محكوميه من مكتب التس�جيل 
الجنائي يف محافظة واس�ط قبل دخول املزايدة ويتعهد من ترسو عليه املزايدة بجلب كتاب 

عدم محكوميه من بغداد ومراجعة مكتب التصاريح واملعلوماتية يف جامعة واسط .
5- بطاقة الفحص الطبي صادرة من جهة رسمية وبعد رسو املزايدة يتعهد املستأجر بجلب 
إجازة صحية ملمارس�ة العمل يف املأجور حس�ب تعليمات رقم )8( لسنة2000 الصادرة من 

وزارة الصحة.

اعالن
اىل الرشيك�ه ايناس مهدي حبي�ب تقرر حضوركي 
اىل مق�ر مديريه بلدية النجف لغرض اكمال معاملة  
اجازة البناء عىل العقار املرقم 52261/3حي النداء 
وبخالفه س�يتم اكم�ال االج�راءات دون حضوركم 

طالب االجازه احمد حبيب يحيى 

محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
العدد : 311/ش/2017

اىل/املدعى عليه/ باقر محسن جودة
اعالن

لق�د اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها  الرق�م اعاله 
بتأديت�ك  بإلزام�ك  الحك�م   2017/7/20 بتاري�خ 
للمدعية سلوى حذية كرم نفقة ماضية بواقع مائة 
الف دينار ش�هريا وملدة سنة سابقة القامة الدعوى 
يف 2017/5/20 ونفق�ة مس�تمرة له�ا بواقع مائة 
وثالثون الف دينار شهريا وتستحق النفقة املستمرة 
للمدعية اعتب�ارا من تاريخ االدعاء املذكور يف اعاله 
وال�زام املدعى عليه كذل�ك بتأديته نفقة مس�تمرة 
ألطفاله محم�د وفاطمة بواقع مائ�ة وعرشة االف 
دين�ار ل�كل واحد منه�م اعتبارا من تاري�خ االدعاء 
يف 2017/5/20 وتخوي�ل والدتهم�ا املدعي�ة ح�ق 
قبض نفقة االطف�ال ورصفها عليهم عىل الوجهني 

الرشعي والقانوني وحسب حضانتها عليهم .
وهذا حكما غيابي�ا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم 
علنا يف 2017/7/20 وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بقرار الحكم اعاله عن طريق 
صحيفتني رس�ميتني ولك حق االع�رتاض والتمييز 

ضمن الفرتة القانونية
القايض/ سلوان مجيد طعمة

مديرية تنفيذ النارصية
العدد:1486 /2016
إع�����������الن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النارصي�ة الس�يارة املدرجة 
اوصافه�ا ادناه العائدة اىل املدين حس�ني محس�ن 
س�مر  لق�اء طلب الدائن محس�ن محم�د درويش 
البال�غ 12000000 اثن�ا ع�رش مليون دين�ار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 10 أيام 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التحصيل والداللية عىل املشرتي 

.
املواصفات

منفذ عدل النارصية/عيل عودة حنيحن
  -----------

س�يارة مرقمة 2350 ذي ق�ار تريله حمل نوع مان 
س�كس مودي�ل 2001 احم�ر اللون ب�دون دعامية 
امامي�ة والواقي�ة واالط�ارات مس�تهلكة وتحتوي 
ع�ىل تش�ققات بدنها وان مح�رك الس�يارة معطل 
والدش�بول ودواخل الس�يارة الداخلية والدوش�مة 
ممزق�ة ومس�تهلكة لذا فان�ي اقدر قيمة الس�يارة 
بواق�ع 12000000 فق�ط اثن�ا عرش ملي�ون دينار 
الغرها ومع ذل�ك علما اذا كان ي�وم املزايدة عطلة 

رسمية فان اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة.

محكم�ة األحوال الش�خصية  يف س�وق الش�يوخ / 
العدد/ 5504

م/إعالن
اىل/ املفقود/ عبد الله محمد خالد

قدمت املدعي�ة فوزية جابر عب�د املنعم طلب حجة 
حج�ر وقيمومة  كونك فقدت بتاريخ 2004/8/15 
ق�رر النرش لك  بصحيفتني محليت�ني يوميتني بغية 
التحق�ق  م�ن حياتك من عدم�ه ويف حالة كون���ك 
حيا ينبغ�ي عليك مراجعة محكمة لس�ماع دفوعك 
خالل فرتة النرش وبعكس�ه س�وف تمي املحكمة 
الس�ر يف إجراءات حجة الحج�ر والقيمومة بحقك 

وفق القانون.
القايض/مهند حسن عبد الله

وزارة العدل / مديرية التسجيل العقاري العامة /  دائرة التسجيل 
العقاري يف  م الصدر / 1    

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :- 5 / 152 – 4 وزيرية

املحلة اورقم واسم املقاطعة :- 
الجنس :- خمسة دور مفرزة بصورة غر رسمية

النوع :- ملك رصف
رقم الباب :-

رقم الطابق :-
رقم الشقة :-

املساحة :- 616,50 م2
املش�تمالت :- دار تحت�وي ع�ىل اس�تقبال وه�ول وغرف�ة ومطبخ 
وصحيات يف الطابق االريض وغرفت�ني ومطبخ وصحيات يف الطابق 

العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح ركن
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  الراهن

مقدار املبيع :- عىل حصة كاظم عيل سلطان  
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الص�در / 1  باملزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن كاظ�م عيل س�لطان لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن مرصف التعاون االس�المي  لالس�تثمار البالغ 
52,000,000 ملي�ون دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة 195,000,000 
ملي�ون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظه�راً من اليوم 

االخر 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر / 1

وزارة العدل / مديرية التس�جيل العقاري العامة /  دائرة التسجيل 
العقاري يف  م الصدر / 1    

اعالن بيع عقار   
التسلسل او رقم القطعة :- 5 / 152 – 4 وزيرية

املحلة اورقم واسم املقاطعة :- 
الجنس :- خمسة دور مفرزة بصورة غر رسمية

النوع :- ملك رصف
رقم الباب :-

رقم الطابق :-
رقم الشقة :-

املساحة :- 616,50 م2
املش�تمالت :- دار تحت�وي ع�ىل اس�تقبال وه�ول وغرف�ة ومطبخ 
وصحي�ات يف الطاب�ق االريض وثالث�ة غ�رف ومطب�خ وصحيات يف 

الطابق العلوي البناء من الطابوق والسقف مسلح
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  الراهن

مقدار املبيع :- عىل حصة عباس و احمد اوالد عيل سلطان  
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف م الص�در / 1  باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن عباس عيل س�لطان و احمد 
عيل س�لطان لقاء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف التعاون االس�المي  
لالس�تثمار البال�غ 156,000,000 ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( يوم�ًا اعتباراً من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة 350,000,000 مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 

12 ظهراً من اليوم االخر
مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر / 1

األستاذ الدكتور
عبد الرزاق امحد ألنصريي

رئيس جامعة واسط

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

اعالن
مناقصة استريادية

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
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لو تعلمني

يف غرفتي الرمادية

            هاشم الفرطوسي 

ُمذ غاب طيفِك باَت القلُب يرثيِك

            شوقاً اليك ِ وباَت الجفُن يبكيِك

لو تعلمين بما يجري وما تركت

               اصابُع الدهر لو ذا كاَن يعنيِك

يكفي بأنّي َ يا علياء  في كبدي

             سٌم ُيَقطُع أحشائي أيكفيِك؟؟؟

الهجُر والُبعد يا علياء قد تركا

           قلبي العليل بذاَت الشوق يرميِك

يا طيُف ليلي الذي مازال يذكرني

         فيحبُس الروح في اسوار ماضيِك

فديك روحي وما فيها سوى رمٍق

             ما زال يُعلن رغم الموت يفديِك

عودي وحقِك فاالشواق تقتلني

       وحزن روحي عظيٌم هل سيغريك ِ؟

عودي اليها التى كانت اذا كتبت

           حرفا ً من الشعر ُيحزنِك وُيبكيِك

عودي وحقِك قد جفت شواطئُه

           ذاَك الفراُت الذي قد كاَن يرويِك

عودي فديتِك فاألزهار قد َذُبلت

            وجففوا الماء في دنيا مماليكي

ليت الفراق له جسٌد فأقصدُه

           وليته الحزن يدنو من شبابيكي

لكان لي بيننا يوٌم اصوُل بِه

         وأُعلن الحرب كي احمي ذراريِك

             مرام عطية

في غرفتي الرَّمادية

القنديَل سواَك في شريعِة الَّليِل 

وال حضوَر إالَّ وجهي الغارُق في الُحزِن 

وفراشاُت الضوِء العاشقُة للنُّوِر

لكنَّني الأدري .....

لَِم غادرتَك وعادْت إلي 

تتراقُص بين الجيِد والخصِر 

ي في جسدي يستهويها ؟! أنثاُر أمِّ

أَْم أقاليُم جمالها تختاُل بين وردي ؟! 

الأدري

إذا أبصرْت لمسَة نوٍر

ي بين الخيوِط  خبأتها أمِّ

الِم  طعاماً مفيدا لروحي في الظَّ

أم وجدْت خصلَة َشعٍر قصتها 

كيال يغيَب َعْن قمري الَجماُل ؟!

أنا الأدري

في غرفتي الرَّماديَّة

كيَف أُقنُع عينيَك الجميلتين

ي !!   بوصايا أمِّ

            فاضل عبد علي جواد

استيقظت مبكرة قبل زوجها ,إستعادت 
ما قرأته قبل نومها ..قرصت أُذنه بشدة 

,هب
من نومه فزعا , ثم نظر إليها نظرة لوم 

وإستغراب .!.
ردت علي�ه بنظرات غضب , زّم ش�فتيه 
بعد حيرة , ثم إنزلق تحت فراش�ه ثانية 

..
بع�د برهة قصي�رة ركلته بق�وة , فهب 
من نومه متأوها , ثم سألها عن السبب 

,ف�ردت علي�ه بنظ�رات تح�د وإص�رار 
,فكظم غيظه ,واس�تعاذ من الش�يطان 

,ثم حاول مواصل 
نوم�ه ..  ولك�ن ماه�ي إال دقائق أخرى 
,حت�ى قذفت�ه بأحد الصح�ون ,فتحطم 
قرب رأسه ,عندها، جن جنونه , فنهض 

مذع�ورا هائج�ا , حتى أمس�ك بها بكل 
ق�وة , وقب�ل أن يوج�ه لها ،م�ا يطفي 
غليله ,سالت دموعها فوق خديها , فرق 
له�ا قلبه ,ثم س�ألها عن الس�بب بعد أن 
هدأ روع�ه؛ فقالت وهي تنش�ج :- إنها 
خناقة صغيرة ,م�ن الخناقات الزوجية 

التي يجب  على االزواج السعداء  القيام 
بها من حين ،الخر,إلس�تمرار عالقاتهم 

,وتجديد حياتهم
  - ومن علمك بكل هذا .؟.!.    

- المجل�ة العصري�ة الت�ي جلبته�ا ل�ي 
باألمس ..

قصة قصرية.. خناقات زوجية

طبعة جديدة من أبناء اجلبالوي
طبع�ة جديدة م�ن رواية »أبن�اء الجب�الوي« للكاتب 
المص�ري إبراهي�م فرغل�ي ص�درت عن المؤسس�ة 
العربية للدراس�ات والنش�ر. س�بق للمؤلف أن حصل 
على جائزة س�اويرس في مصر ع�ام 2012 عن هذه 

الرواية.
يقول المؤلف في تذييله لروايته:ال يدري قارئ رواية 
»أبناء الجب�الوي«، وهو يطالع فصوله�ا األولى، أنه 
يقرأ مش�روع رواية لشخصية من شخصيات الرواية 
إال ف�ي جزئها الثاني، وس�رعان ما يندمج في حكاية 
اختفاء أعمال نجيب محفوظ وسعي البطل الكتشاف 
س�ر هذا الحدث الغريب. ثم تنبثق ش�خصيات نجيب 
محفوظ لتصير ش�خصيات روائي�ة فاعلة في النص 
تح�اول كش�ف س�ر اختفاء أعم�ال مبتكره�ا نجيب 
محفوظ من األسواق، ثم تتوالى األحداث العجيبة من 

الرواية للواقع والعكس.

صدر حديثاً عن دار الساقي، بيروت، كتاب »الفضول«، للمؤلف ألبرتو مانغويل.
كان الفض�ول عب�ر العص�ور، وال يزال، هو المحّف�ز الذي يدفع معرفتن�ا ُقُدًما، 
واإلغ�واء ال�ذي يقودنا إل�ى المياه الخط�رة والمحرَّمة. تبرز األس�ئلة بمظاهر 
متنّوعة وفي س�ياقات متباينة: لَم يوجد الش�ّر؟ ما الجمال؟ كيف تكّوننا اللغة؟ 
ما الذي يحّدد هوّيتنا؟ ما مسؤوليتنا تجاه العالم؟ »الفضول« أكثر كتب مانغويل 
خصوصّي�ًة حت�ى اليوم، اخت�ار فيه نخبة م�ن الذين أوقدوا خياله كمرش�دين. 
يك�ّرس كل فص�ل لمفّكر، أو عال�م، أو فّنان، من بينهم توم�ا األكويني، وديفيد 
هيوم، ولويس كارول، وريتشل كارسون، وسقراط، ودانتي، أو شخصّية أخرى 
بّين�ْت بطريقة جديدة كيفّية طرح الس�ؤال ليؤّكد عمق صل�ة فضولنا بالقراءة 
التي ُتذهلنا، ومدى جوهرّيته بالنسبة إلى سمّو خياالتنا. ألبرتو مانغويل:مؤلِّف 
موسوعّي مش�هود له عالمياً ومترجم وكاتب مقاالت وروائي. ُولد في بوينس 
آي�رس، وانتقل إل�ى كندا عام 1982، ويعيش اآلن في فرنس�ا حي�ث عيِّن مديراً 
لهيئة الفنون واآلداب. صدر له عن دار الساقي »تاريخ القراءة«، »مع بورخيس«، 
»المكتب�ة في الليل«، »يوميات الق�راءة«، »فّن القراءة«، »مدينة الكلمات«، وفي 

الرواية »عودة« و«عاشق مولع بالتفاصيل«..

الفضول

هــلــوســات خــارج الــتـغـطــيــة
يعد الش�اعر والمترج�م المغربي، نور 
الدين ضرار، أحد أهم الوجوه واألسماء 
الش�عرية المغربية الالمع�ة، التي بزغ 
نجمه�ا منذ منتص�ف ثمانينيات القرن 
المنصرم داخل مدونة الشعر المغربي. 
وه�و واحد من ه�ؤالء الش�عراء الذين 
فطن�وا مبكًرا إلى االش�تغال على البعد 

الجمالي داخل النص الشعري.
وقد صدر له هذه الس�نة عن منشورات 
مرس�م )المغ�رب( عمل ش�عري جديد 
موسوم ب�”هلوسات خارج التغطية”. 
ويتألف هذا العمل الش�عري الجديد من 
خمسة نصوص شعرية طويلة موزعة 
عل�ى 71 صفحة من الحجم المتوس�ط 
في حل�ة أنيق�ة تتصدرها لوح�ة فنية 

غرابية للفنان محمد نبلي..
إن م�ا يميز تجربة الش�اعر ن�ور الدين 
ضرار في عمله الشعري الجديد هذا، هو 
جزالة قاموسه اللغوي والشعري الذي 
يس�تدعي قارًئا حصيًف�ا ملًما بثقافات 
تؤهل�ه  وجمالي�ة  معرفي�ة  وأدوات 
لردم تل�ك الفجوة بين الذات الش�اعرة 
وواقعه�ا المتش�ظي، وأيًض�ا عن ذلك 
الغموض ال�ذي تنطوي عليه نصوصه، 
هذا فض�اًل عن براعته في نس�ج صور 
فني�ة منتزعة م�ن واقع�ه اليومي، في 
غاية البراعة واإلتقان صور يداعب بها 

الروح ويخاطب عقل القارئ.
وفي دراس�ة متمي�زة خّصها الش�اعر 
والناقد صالح بوس�ريف لدراسة المتن 
الش�عري عن�د ه�ذا الجيل، موس�ومة 
ب�� “المغاي�رة واالختالف في الش�عر 
ح�اول  وفيه�ا  المعاص�ر”،  المغرب�ي 
مالمسة ومقاربة خصوصيات المرجع 
عند هذا الجيل المس�كون بأنطولوجيا 
االخت�الف والمغايرة، إذ نج�د المرجع 
التراث�ي، وه�و مرج�ع ش�عري صرف 
“ين�زل في�ه الن�ص إل�ى معاب�ر النص 
مكونات�ه”،  ب�كل  القدي�م  الش�عري 
مح�اوالً اختبار بع�ض عناصره ومدى 
قدرته�ا على الغ�وص في غي�ر نهرها 

القديم س�واء على مس�توى الصور أو 
المعجم أو اإليقاع، إضافة إلى المرجع 
الصوفي اإلس�المي، وهو مرجع تتعدد 
في�ه المقارب�ات وتتأرجح بي�ن ما هو 
ش�عري ونثري، ففيه “تصبح ممكنات 
الش�عر كجن�س ل�ه قواني�ن معيارية، 
الغي�ة وال تصمد أمام انفت�اح الرؤيا”. 
ث�م نجد المرج�ع الغرب�ي، المتمثل في 
انفت�اح ش�عراء هذا الجي�ل على بعض 
تجارب الش�عر الفرنس�ي خاصة عند : 
رامب�و، فرلين، ماالرمي�ه وغيرهم من 
الش�عراء الفرنسيين. وما يميز شعرية 
ه�ؤالء ه�و “المي�ل النث�ري الص�رف 
ال�ذي يكون الس�رد في�ه أح�د المعابر 
األساس�ية إليق�اع الن�ص ومتخيله”، 
لذل�ك فالقصيدة هن�ا تك�ون “مخاتلة 
م�زورة ألنها تقي�م نثرها في الش�عر، 
النث�ر”.  بممكن�ات  ش�عريتها  وتبن�ي 
إضاف�ة إل�ى مراجع أخ�رى، كالمرجع 
-m  البصري والتاريخي واألسطوري

thologique، ثم اليومي من خالل بعض 
تفاصيل�ه وجزئياته كالعاب�ر والزائل، 
وهو المرجع عينه الذي يمثله الش�اعر 
ن�ور الدي�ن ضرار إل�ى جانب الش�اعر 

الراحل أحمد بركات.
وقد بدأت تنتسج أواصر صداقة الشاعر 
نور الدين ضرار الوجودية مع الش�عر، 
بدًءا من صدور باكورته الشعرية األولى 
“تس�كعات في خرائط التيه” )1999(، 
ليتوج ذلك بمنجز شعري أصيل. من ثم 
دأب الشاعر على مراكمة أعماله، إذ تضم 
مدونته إلى حدود اليوم، أكثر من عشر 
إصدارات موزعة بين الشعر والترجمة، 
نذكر منها: تس�كعات في خرائط التيه، 
توش�يات ألهواء الحب والمطر، أناشيد 
البق�اء: نحو أخالق صوفي�ة، من رماد 
وجمر، طارق ب�ن زياد، حدائق المغرب 

التاريخية.. وغيرها.
وقد صدر له هذه الس�نة عن منشورات 
مرس�م )المغ�رب( عمل ش�عري جديد 
موسوم ب�”هلوسات خارج التغطية”. 

ويتألف هذا العمل الش�عري الجديد من 
خمسة نصوص شعرية طويلة موزعة 
عل�ى 71 صفحة من الحجم المتوس�ط 
في حل�ة أنيق�ة تتصدرها لوح�ة فنية 

غرابية للفنان محمد نبلي.
إن م�ا يميز تجربة الش�اعر ن�ور الدين 
ضرار في عمله الشعري الجديد هذا، هو 
جزالة قاموسه اللغوي والشعري الذي 
يس�تدعي قارًئا حصيًف�ا ملًما بثقافات 

تؤهل�ه  وجمالي�ة  معرفي�ة  وأدوات 
لردم تل�ك الفجوة بين الذات الش�اعرة 
وواقعه�ا المتش�ظي، وأيًض�ا عن ذلك 
الغموض ال�ذي تنطوي عليه نصوصه، 
هذا فض�اًل عن براعته في نس�ج صور 
فني�ة منتزعة م�ن واقع�ه اليومي، في 
غاية البراعة واإلتقان صور يداعب بها 

الروح ويخاطب عقل القارئ.
يقول في “سنوبيا الكائن األوحد”:

“أفسحوا لي في غمرة الهتاف
ناصية على الرصيف كي أستريح

أو اتركوا لي كرسًيا مهترًئا
في مقهى العطالة

ألسكنه لألبد..
وليكن لي على أرصفة الهباء
أن أدمن آلخر العمر هذياني

كأني كل الناس
وكأني ال أحد.. “

تتضم�ن ه�ذه األبيات ص�وًرا تعبر عن 
بداه�ة الحل�م والتفكي�ر، وترص�د م�ا 
يمك�ن أن ينق�ل م�ن الحي�اة الواقعية 
إلى أرض الش�عر، بعد تخييله بواسطة 
صور حس�ية تظه�ر القل�ق الوجودي 
اليومي للذات الش�اعرة المكلومة، كما 
تن�م عن م�دى براع�ة وعمق الش�اعر 
في إب�داع صور تلذ اإلحس�اس وتلهب 
األنف�اس بتعبي�ر التوحي�دي، وتعكس 
صورة ال�ذات والواقع على حد س�واء. 
وهذه ه�ي وظيفة الش�عر الجديد كما 
حدده�ا أدونيس، فهو “يغير إيقاع نقل 
الواقع بإيق�اع إبداعه”، من هنا يصبح 
قوامه معن�ى خالًقا توليدًي�ا نلمح من 
ورائه رؤيا للواقع واألش�ياء إحساًس�ا 
كش�فًيا، ال أن يك�ون “معن�ى س�ردياً 
وصفي�اً ضيف�اً، حيث يك�ون محكوماً 
عليه بس�جن من التش�بيهات واأللفاظ 

المزخرفة”.
أما اللغة فقد عمل الش�اعر أحياًنا على 
وضعها في مقدمة برنامجه الش�عري، 
وبأسلوب أخاذ يصور لنا الواقع تصويًرا 
ينعكس فيه ما بداخله وما يصطرع في 
تفكي�ره. فاللغة في تجرب�ة نور الدين 
ضرار ليست ذاًتا مستقلة عن النص، بل 
هي عنصر فني من عناصره األساسية، 
ذلك أن شعرية النص ال تكمن في لغته، 
وإنم�ا في تكوين�ه الكام�ل. وقد غلبت 
على الش�اعر أحياًن�ا اللغة المش�هدية 
أو الس�ينمائية، من خ�الل التركيز على 
حاسة البصر، في تكوين ولملمة أشالء 

مشهد واقعه اليومي.

يقول في “كوسمو- فرينيا”:
“ولتكن األحوال على غير ما يرام

زعيق الباعة
جحافل المشاة
عجيج العجالت

فخاخ المنعطفات
األعتاب الواطئة

رجال بربطات الفراش
ينتعشون بالشامبانيا العاهلة

أشباه بأجنحة الذباب
يتعيشون بالقناني الفارغة

األفواه الفاغرة
األذرع الممدودة

السيقان المرصوفة
العاهات المعروضة

األضواء الكاشفة
السحنات الغائمة.. “

كما أن األس�لوب الش�ذري النيتشوي، 
البادي في هذه األبيات، ال يؤكد س�وى 
عناية الشاعر نور الدين ضرار بشعرية 
مدينت�ه م�ن خ�الل استش�كال وإبراز 
مراح�ل اختم�ار واقعه�ا ف�ي لحظاته 
العس�يرة إبان الربي�ع العربي، وهو ما 
يؤكد م�ن ناحية أخ�رى، التحامه بينه 
ك�ذات ش�اعرة وواقعها المع�اش. أما 
الصورة الش�عرية في ه�ذا العمل فهي 
رهينة بخب�رة وفهم الق�ارئ لها وفق 
وه�ذا  والواقع�ي،  الش�عري  س�ياقها 
النوع من الصورة كما يقول غاس�تون 
باش�الر، يتيح لن�ا إمكانية المش�اركة 
ف�ي تش�كيلها وصناعته�ا واإلنص�ات 
له�ا، أو االهتمام بها حينم�ا تنتقل إلى 
الوعي كنتاج مباش�ر للروح”، وهذا ما 
 la poétique“ دفع باش�الر في كتاب�ه
de l’espace” إلى القول إن “الشعر هو 
فينومينولوجي�ا ال�روح أكثر من كونه 
فينومينولوجي�ا العق�ل”، مما يعني أن 
الص�ورة هي نتاج مباش�ر للروح، التي 
تعمل على إقام�ة حوارها الروحي مع 
العالم، هذا الح�وار الذي يتعذر وجوده 

عند العقل.

الـمـثـقـف والـتـأثـيـر
            علي لفته سعيد 

ق�د يب�دو الس�ؤال فق�د إثارت�ه لكثرة 
تكراره، ولكنه يبقى الس�ؤال المنطقي 
ال�ذي يبحث عن إجابة في خضّم الواقع 
الذي نعيش�ه.. ه�ل المثّقف له س�لطٌة 
مؤث�رة؟ أو بمعن�ى آخ�ر ه�ل يمك�ن 
للمثّق�ف أن يك�ون مؤثرا ف�ي المحيط 
ال�ذي يتواجد فيه؟ يقودنا الس�ؤال إلى 
مرحلة ما قبل الخمس�ينات والستينات 
من القرن الماضي حين كان المثّقف له 
صوت أعلى من صوت السياس�ي وكان 
الش�اعر، ألننا أّم�ة ش�عٍر، إذا قال قوال 
اهت�زت م�ن تأثيره الع�روش وتالقفت 
الجماهير قوله، ولكن هذا التأثير تراجع 
بع�د التغّيرات الت�ي طرأت عل�ى العالم 
العرب�ي ومنه�ا العراق.منذ تل�ك الفترة 
وما تلتها ومحاولة السلطات السياسية 
التي عرفت أن تأثير المثّقف أقوى منها 
فعمل�ت عل�ى التقلي�ل من ش�أنه بعّدة 
طرٍق منه�ا محاولة تحويل المثّقف من 
المثّقف السياسي إلى السياسي المثّقف 
وجعله جزءا من المنظومة الس�لطوية 
وكذلك تحوي�ل فكرة الكون�ي إلى فكر 
أيديولوجي محدد، مما يعني موت تأثير 
الكلم�ة عل�ى المواطنين عام�ة، فضال 
ع�ن ش�راء أص�وات المثّقفي�ن بالمال 
أو زّج المثّق�ف ال�ذي ال يقب�ل أن يكون 

ضمن ه�ذه التوجه�ات في الس�جون. 
وبالتال�ي كان هن�اك خ�وف م�ن قب�ل 
المثّقفي�ن اآلخرين م�ن أن المصير هو 
القت�ل أو االغتيال أو اإلع�دام مما جعل 

موقف المثّق�ف يتراجع ولم يعد صوته 
أو كلمت�ه هي صاحب�ة التأثير بما فيها 
ص�وت الش�اعر. ولكن أيض�ا باإلمكان 
القول، وس�ط المتغّيرات التي ش�هدها 

العالم والت�ي ب�دأت بالعولمة ووصلت 
إلى التعّصب الدين�ي ولم تنتِه بالتراجع 
األخالقي للسلطة وقيادتها، إن المثّقف 
ليس سلطة مفردة بل هو حاصل جمع 
قول وق�ّوة كالم المثّقفي�ن، بمعنى أن 
المثّق�ف م�ع اآلخرين يك�ون قويا وإذا 
م�ا ت�رك لوح�ده فإن�ه س�يكون لقمة 
سائغة للس�لطة إذا ما أراد التدّخل لحّل 
أزم�ات البالد في ضعفه�ا. وإن أكثر ما 
يمتلكه هو القول والفعل السلمي اللذان 
يريدهم�ا أن يؤثرا ولكن هذا يحتاج إلى 
شيئين أولهما نصرة المثّقفين اآلخرين 
المش�ابهين له لك�ي ال يتحّول كّل واحد 
منهم إلى فرٍد سهل االفتراس وثانيهما 
تواف�ر قاع�دة جماهيري�ة ق�ادرة على 
المحافظة علي�ه وبحقه والمدافعة عن 
وج�وده إذا م�ا حص�ل له ش�يٌء يؤّدي 
إل�ى فقدانه حياته في حال اس�تخدمت 
الس�لطات قّوتها المدّم�رة إلخفاء رّدة 
الفع�ل المقابل�ة لفعلها الدموي س�واء 
ف�ي الدولة الطاغي�ة أو الفعل الضعيف 
في حالة الدولة الضعيفة التي انكشفت 
كل عوراته�ا وص�ارت نهب�ا لألطماع. 
ل�ذا فإن الع�ودة إلى عن�وان األزمة في 
المجتمعات الرخوة أو الضعيفة هي أن 
المثق�ف تأّخر في أخ�ذ دوره منذ البدء 
في حين تمكنت السلطات األخرى التي 
تمتل�ك الق�ّوة تح�ت جن�اح الدولة من 

تقوية مراكزها سواء باستخدام القاعدة 
الجماهيرية التي يمكن اس�تالب عقلها 
بأفعاٍل عاطفية أو باالستعانة بالمثقف 
الس�لبي أو النفع�ي أو الوصول�ي.. وأن 
الحل يكم�ن في أن المثّقف يجمع قّوته 
مع فعل وق�ّوة مثّقٍف آخ�ر لكي يكون 
الحل ثقافيا وجماعيا لكي ترتخي قبضة 
الجهل واستغالل العاطفة الجماهيرية، 
وبالتال�ي يمك�ن بن�اء مجتم�ٍع ق�ادٍر 
عل�ى االتصال مع التط�ّور. وإذا ما كان 
المثق�ف يصط�دم م�ع تي�ارات جديدة 
غير تلك التيارات التي كانت س�ائدة في 
القرن الماضي وتحديدا التيارات الدينية 
الت�ي له�ا قاع�دة جماهيرية واس�عة، 
فإن�ه يمكن�ه أن يكون غي�ر منغلٍق في 
تفهم الحال�ة االجتماعي�ة ألن المثّقف 
ال يمك�ن أن يتجاهل التح�ّوالت الدينية 
واالجتماعية والثقافية أيضا وال يمكن 
أن يبقى أسير مصطلحات وأفكار قديمة 
أو تأثي�رات مجتمعات أخ�رى ليطبقها 
ف�ي مجتمعه ألنه س�يجد ص�ّدا أو يجد 
رفضا قات�ال ألنه س�يكون تحت طائلة 
االتهام. ولهذا فإن المثقف إذا ما أراد أن 
يكون مؤثرا عليه أن يتحّرك وفق األطر 
االجتماعية التي يعيش�ها وكذلك الفكر 
الذي يراد له أن يك�ون، ويعرف من أين 
ت�ؤكل الكتف ألنه حينها س�يفقد كتفه 

وصوته معا.
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سمرية سعيد حققت حلمها وأرهبتها فريوز وبعلبك
أكثلر ملن سلتني عاملاً على إنطالقة 
مهرجانلات بعلبك التي اسلتقبلت عى 
مدرجاتها أهلم نجوم الوطلن العربي 
كلفريوزوصبلاح ووديلع الصلايف وأم 
كلثلوم. الوقلوف أملام هيلاكل بعلبك 
حللم ُيلراود جميع الفنانلني يف الوطن 
العربلي وحلم الفنانة املغربيةسلمرية 
سعيدتحّقق أخرياً ليلة الجمعة املاضية 
عندما استضافتها لجنة املهرجان بعد 
غيلاب ألكثر ملن 20 عاماً علن إحياء 

الحفالت يف لبنان.
إسم سلمرية وأعمالها الغنائية القديم 
تغنيله  أن  يسلتحق  والحديلث  منهلا 
املهرجلان  اللبنانيفلي  معالجمهلور 
العريلق، ليسلت سلمرية وحدهلا من 
تسلتحق الوقلوف عى هذه الخشلبة، 
كثلر ملن الفنانلني الكبلار للم تتثلن 
لهلم الفرصلة بذلك، منهم املوسليقار 
يحللم  كان  بركاتاللذي  الراحلملحلم 
بالغناء يف بعلبك وهو أكثر من يستحق 
لكّنه لم يقلّدم إالّ مرسحية غنائية مع 
غسلان الرحبانلي ألّن اللجنلة لم تكن 
تقبل إالّ تقديلم املرسحيات الغنائية يف 
وقتها، لكلّن ليلة الجمعلة كانت إلبنة 

املغرب.
وعى أنغام »هوا هوا« األغنية األشلهر 
الحديلث صعلدت  العلر  ملسلرية يف 
سلعيد على خشلبة امللرسح يف معبد 
باخلوس الذي كان أقلرب إىل الجمهور 
ملن حيلث املسلافة، وألّن الوقلوف يف 
هذا اللرح العريق له رهبته الخاصة 
التي للم تخفها سلعيد، لم تقلّدم أوىل 
أغنياتهلا على أفضل ملا ُيلرام لكنها 
كانت البداية فقط، حيث قّدمت أجمل 
أعمالها عى مدار الساعة والنصف من 
»قال جانلي بعد يوملني« األغنية التي 
رسلمت نجوميتهلا يف بداياتهلا مروراً 
بأجمل أعمالها »بشلتقلك سلاعات«، 
»عالبلال« و »يوم ورا يلوم« وصوالً إىل 
أحلدث أعمالها »محصللش حاجة« و 
»يا لطيف يلا لطيف«. ليلة اسلتحقت 

مسافة الطريق الطويلة من بريوت إىل 
املدينة البقاعية »حوايل الثالث ساعات« 
لوال بعض الهفوات التي كان باإلمكان 

تجّنبها.
انتظرنا سماع أكثر األغنيات الراسخة 
يف قلوبنهلا وعقولنلا ملن سلمرية كل 
»ملش حتنازل عنك« التلي طالبها بها 
الجمهور أكثر من ملرة بدالً من إعادة 
غنلاء بعض األغنيلات أكثر ملن مرة، 
حيلث غّنت »هلوا هلوا« و »محصلش 
حاجلة« ثالث مرات لكل منهما و »قال 
جاني بعد يومني« مرتني، ورغم تهافت 
الجمهور عى هذه األعمال إالّ أّنه كان 
ملن األفضل للو قّدمت أغنيلات أخرى 

من أرشليفها الكبري ألّن هذا املهرجان 
وجمهوره يسلتحقون أن تكون هذه 
الحفللة ال تشلبه أي حفلل قّدمتله يف 
مسلريتها. كملا أّنهلا قّدملت بعلض 
األغنيلات غري املشلهورة كلل »مناف« 
التي حّيلت فيها الفنانلني الراحلينعبد 

الحليم حافظوبليغ حمدي.
أما مفاجلأة نجمة األجيلال للجمهور 
اللبناني فكانت غنائها للسليدة فريوز 
»عنلدي ثقلة فيلك« بطريقلة مبهرة 
شلّككت البعلض بلأّن األغنيلة عزفت 
على طريقة البالي باك لكّنها سلمرية 
التلي ال يصعلب عليهلا شليئاً، وكان 
من اللذكاء عدم إختيلار أغنية وطنية 

كمعظلم النجلوم لتكلون باختيارهلا 
إىل  باإلضافلة   ،OUT OF THE BOX
الرسلالة التلي وّجهتها قبلل تقديمها 
لألغنيلة، حيلث أعتلذرت من السليدة 
فلريوز لغنائهلا لهلا وقاللت: »ال أملك 
الثقة الكامللة ألغني لفريوز ولكن من 
شلّدة حبي بهلا وبالجمهلور اللبناني 
سلأقّدم أغنية لهلا«، وهلو األمر الذي 
ُترفلع لها القبعلة يف زمن كل من يقف 
عى امللرسح يتطاول على قامة لبنان 
الثانية  ويشلويه أغنياتها. واملفاجلأة 
 Edith« كانت بتقديم أغنية فرنسية لل
 »non rien de rien« وهي أغنية »Piaf

بأجمل ما يمكن أن نسمعها.

محبلة الجمهلور اللبنانلي لهلا كانت 
كبلرية جلداً، كذلك محبة سلمرية لهم 
وللملكان الذي تقف فيله، حيث أكدت 
أّنه حلم وتحّقلق، باإلضافة إىل تغزّلها 
بالجمهلور أكثلر من مرة قائللًة: »إيه 
الجمهلور الرائلع ده«، و »إنتلو إزاي 
حفظلني كل األغنيات دي«. وكان الفتاً 
حضور أشخاص من جنسيات أجنبية 
وعربيلة مختلفلة، حيلث وجّهت لهم 

تحية خاصة ووصفتهم باألوفياء.
لم تكن ليلة سمرية عادية عى اإلطالق، 
لكن نقصها املزيد ملن اإلبهار لتكتمل 
أجمل لوحلة قد نحتفظ بها لسلنوات 

وسنوات.

تاريخ املرأة يف الفن 
والثقافة

يف تاريخ الغناء العربي هناك من املشلهورات ام كلثوم واسمهان وصباح 
ونجاح سلالم وعقفيفة اسلكندر وصديقة املالية ..وذاك مايعرفه الكثري 
والذيلن واكبوا تلك الفرتة من الغنلاء العربي والعراقي يجد ان هنالك من 
املشهورات الكثريات وعى سبيل املثال هناك ثالث مغنيات مشهورات هن 
: ) عليلة ( اخت هارون الرشليد التي عشلقت اململوك واسلمه )طل (.. 
واملغنية الثانية )عريب ( التي عارصت املأمون والخلفاء بعده ..واملغنية 
الثالثة ) عبيدة الطنبورية ( التي اتقنت املوسيقى عى ) الطنبور( والذي 
يقلرتب ملن )الكيتار(..وهنلاك ثالث ماليات مشلهورات يف بغلداد هن: 
)املالية قنبوره ( يف الحيدرخانة ..و)املالية اسلماء( يف باب الشليخ ..و) 

املالية بهية ( يف الصدرية .
اما بالنسبة للممثالت يف ذلك الزمن فان اول ممثلة يف بغداد هي ) مديحة 

سعيد ( 
احدى عضوات فرقة ) حقي الشبيل للتمثيل ( املشكلة سنة 1927وبعدها 

دخلت الفرقة اثنتان من النساء هن ) جميلة وحورية (.
وبالنسلبة للفنون االخرى  فهنلاك خطاطات بغداديلات هن :) حافظة 

خاتون ( 1910
و)صالحة خاتون النقشليل( 1877.. وبالنسلبة للثقافة واألدب  فهناك 
مثقفلات  يف بغلداد ايضلا ومنهن االختلان )ملك ونزهلت رزوق غنام (

ووالدهما كان من الصحفيني املشلهورين  وهو صاحب جريدة ومطبعة 
) جورنال العراق (املؤسسة سنة 1929

وقلد دخلت ) ملك ( كلية الطب سلنة 1932  وكانلت اول طالبة بغدادية 
تدخل الكلية .وهناك شلاعرات  مشهرات بغداديات ومنهن )علية( اخت 
الرشليد والتلي كانت مغنيلة ايضا والشلاعرة )عنلان (الجارية يف زمن 

الرشيد )وفضيلة (يف زمن املتوكل . 
كملا علينا ان نذكر ) أسلماء الزهلاوي ( التي كانلت صاحبة اول مجلة 

نسويه سنة 1924 وهي )مجلة ليى ( والذي وددت ذكره 
ان امللرأة العراقيلة كانت وال تزل تعمل عى اثبلات وجودها وتواجدها يف 
كافلة املجاالت الفنيلة والثقافية واألدبيلة رغم ان الرجلل كان وال يزال 
مسلتحوذا على كل تلك املجلاالت ..ولكن هلذا اليعني ان امللرأة ارتضت 
مثل ذلك االسلتحواذ حيث نراها اليلوم تواصل البحث عن مكانتها  اينما 

سنحت لها الفرصة واالقتدار .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد 

نجمة »باب احلارة« خترج عن صمتها وترد بعنف
خرجت املمثلة السورية شلمس املال، إبنة املخرج السوري 
بسلام املال، علن صمتها ورّدت بعنف على اإلنتقادات التي 
طالتهلا عربمواقلع التواصلل اإلجتماعي، بسلبب صورها 
ولباسلها، حيلث قالت: »للحمللة او الثورة او اي تسلمية 
اخلرى طلعلت عى الليل عم يصري ضلدي او ضلد لبيس او 
ايلاً كان يكن السلبب مني انت او انتي يليل عم تنظروا الي 

الفشل  من  و الفضلللللى واصلني له مستوى 
تلحقوني  عم  لحتى 
عالدعسللللللة 
و مقهوريلللن 
محللروقني  و 
اي  ملللللن 
خطلوة لفوق 
 . . بخطيهلا
لكللللم  ها

الهائل من الكره و الحسد و العقد ييل مخزنة عندكن و عم 
تفجروهلا فيني برأيكن رح تيسء إليل بأي طريقة؟ برأيكم 
مسلتواكم اعى من كعب رجيل ملا بتذموا و بتنتقدوا بطرق 
وسخة بتعرب عنكن من الداخل و الخارج؟ هل انتم راضيني 
عن انفسلكم قبل ما تحكملوا عى غريكم؟ هلل انتم فعالً 
رشفاء مكة؟ شلو بيعطيكون الحلق لتحكموا عى غريكم 
بتسلألوا حالكم هالسلؤال؟ من انتم؟ حثاللة املجتمع هاد 
جوابلي الكن انا و اتذكروا منيح انا ما عم بأذي حدا ملا عرب 
عن شخصيتي و هويتي و اسلوبي بالحياة انا ما عم بتعدى 
عليكم بل انتم من تختاروا انه تلحقوني فكم هاليش متناقد 
إلنزعاجكم؟ اذا مفهوم ال blogging ما وصل لسا لعندكون 
فلال تتغابوا و تعلقوا ألنكن علم تضحكوني عليكم.. برجع 
بقول ارتقوا و اذا ملا بدكون ترتقوا فال تلحقوا ناس ارقى 
منكلون و تحاولوا تنزلوا منهلن ألنكن غلطانني انا فيكون 

عم اعى بكرهكون و محبتكون بذمكون و مدحكون.

إليسا جتسد حياة الراقصة اللبنانية داين بسرتس
قالت إنجي جمال مخرجة كليب »عكس 
إليسلا  الفنانلة  إن  شلايفينها«  الليل 
وافقلت دون تردد عى فكلرة الكليب 

اللذي جسلد حيلاة الراقصلة اللبنانيلة 
داني بسلرتس التلي انتهلت بانتحارها 
بسلبب وفاة ابنها. وأكدت املخرجة أنها 

فوجئت بأن إليسلا مثلت القصة وكأنها 
أم بالفعل، مشلرية إىل تأثر إليسا الكبري 

أثناء تصوير الكليب.

ونلرت الراقصة املريةفيفلي عبدهمقطلع فيديو عى 
حسلابها الشلخيص عى أحد مواقع التواصل االجتماعي ، 
ظهرت فيله املمثلة املريةإيمي سلمري غانموهي تبارك 
البنة فيفي التي زارتها يف املستشلفى بعد ان رزقت بطفلة 
قائلًة: »مربوكجليلة، مربوك يا هنادي، مربوك لك يا فوفا، 

وانشالله ربنا يحفظها لكم. مربوك لكم كلّكم وربنا يحميها 
انشالله. مواه.. 5 مواه«.

وملن جهتها ردت فيفي عبدو قائلًة: »وعقبال ما نشليل يا 
رب إبنك انت وحسلن الرداد. إبنك أو بنتك من حسن الرداد. 

بحبك أوي. مواه«.

فيفي عبده تفيش رسًا عن محل إيمي سمري غانم؟ 

فقدان
فقلد  منلي الوصل املرقلم 1296694 
يف 2017/2/24 صلادر ملن كملرك 
سفوان بأسم )اسماء محمد حسني ( 
فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 120/ب2017/2
التاريخ 2017/8/8

اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر جاسم كاظم

املدعلي  اقلام  بتاريلخ 2017/1/17 
تحسلني نعملة محمد ضلدك الدعوى 
120/ب2017/2  املرقملة  البدائيلة 
طللب فيهلا الزاملك بتسلديد مبللغ 
قلدره1500 (  $( اللف وخمسلمائة 
دوالر امريكي فقلط وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائلم  بالتبليغ 
واشلعار مختلار واختياريلة منطقة 
حلي القاسلم 1/7 فقد تقلرر تبليغك 
اعالنلا بصحيفتني محليتلني يوميتني 
للحضور امام هلذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2017/8/14 الساعة 
التاسلعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسلالك ملن ينوب عنلك قانونا او 
فسلوف  مروعلة  ملعلذرة  تقديملك 
تجلري املرافعلة بحقك غيابيلا وعلنا 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1839/ب2017/5
التاريخ 2017/8/8

اعالن
اىل املدعلى عليله )جميللة كريلم عبد 

الحسني (
قرارهلا  املحكملة  هلذه  اصلدرت 
بتاريلخ  1839/ب2017/5  املرقلم 
2017/8/1 واملتضملن الحكلم عليك 
غيابيا ملع املدعي عليله الثاني وزير 
العدل اضافة لوظيفتله وذلك بإبطال 
العلدد  ذي  العقلاري  التسلجيل  قيلد 
131/ك2002/1  مجلد 968 واملسجل 
بأسمك واعتبار قيد التسجيل العقاري 
الخاص باملدعي حميد ابراهيم حسني 
ذي العدد 35/اذار /1993 مجلد 543 
ثابلت الحكلم لثبلوت مجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختار منطقة حي الجديدة 
/4 )ناظلم حسلني الفيلداوي (  للذا 
تقلرر تبليغلك اعالنا بالقلرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
الطعن عى القلرار املذكور خالل املدة 
املقلررة  بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسله سيكتسلب القلرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا االسدي

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد 391/س/201
التاريخ 2017/8/7

/حسلني  الثالثلة  اىل/االشلخاص 
وعبلاس وفاضلل ورحيم وعباسلية 
وفليحلة امل وصبيحلة وزينب اوالد 
وبنات هادي عبلد الرضا وغزالة عيل 

بارع
تبليغ

لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة  
من قبل املستانف السيد وزير الزراعة 
/اضافة لوظيفته عى القرار الصادر 
ملن محكمة بداءة العباسلية  املرقم 
22/ب/2015 ولثبوت محل اقامتكم 
لذا تقرر تبلغيكلم اعالنا بصحيفتني 
محليتلني يوميتلني بالحضلور امام 
هلذه املحكمة صبلاح يلوم املرافعة 
السلاعة   2017/8/20 املصلادف 
الثامنلة والنصف صباحلا وعند عدم 
حضوركم او ارسلال من ينوب عنكم 
سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا 

وعلنا وفق االصول
القايض خضري سابط البدري

اعالن
كاظلم  جبلار  )مدينلة  الريلك  اىل 

غافل(
تقلرر حضورك اىل مقر  بلدية النجف 
االرشف لغرض اكمال معاملة اجازة 
بنلاء عى العقلار املرقلم 85099/3 
حلي الوفلاء وبخالفه  سليتم اكمال 
طاللب  حضوركلم  دون  االجلراءات 

االجازة )عالء يحيى باقر جلو(

اعالن
اىل الريك )احمد شلاكر عطية (

تقرر حضورك اىل صندوق االسلكان 
االرشف  النجلف  /فلرع  العراقلي 
وذللك لتثبيت  اقلرارك باملوافقة عى 
قيام رشيكك )مسللم سلعدي حمزة 
( بالبنلاء على حصتله املشلاعة يف 
حلي   3/56824 املرقملة  القطعلة 
النداء رقم املقاطعة 4 اسم املقاطعة 
جزيرة النجف لغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
علر يوملا داخلل العلراق وشلهر 
خارج العراق من تاريخ نر االعالن 
وبعسلكه سلوف يسلقط حقلك يف 

االعرتاض مستقبال

فقدان وثيقة
فقدت مني الوثيقة املرقمة 247228 
ذات العدد )1( الصادرة من مدرسلة 
الطلويس االبتدائية للبنلني /املديرية 
النجلف  محافظلة  لرتبيلة  العاملة 
 2014/1/30 بتاريلخ  االرشف 
واملعنونة اىل وزارة النفط بأسم بهاء 
سلتار علودة فعى ملن يعثلر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقلدت  منلي هويلة غرفلة تجلارة 
البرة بأسلم )عبلد الكاظم مهدي 
عبد (فعى من يعثر عليها تسلليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة البرة 
بأسم )خالد محوسن طعني(فعى من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

مجلس القضاء االعى
ديلاىل  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد 1178/ب2017/2
التاريخ 2017/8/8

اعالن
اىل املدعلى عليهلا /الحلان يحيى عبد 

العايل
اقام عليلك املدعي ) خالد ابراهيم عبد 
العلال (امام هلذه املحكملة الدعوى 
البدائية بالعدد اعاله طلب فيها الحكم 
بالزاملك بدفلع مبللغ وصلل االمانة 
املؤرخ 2016/11/5 والبالغة خمسة 
ماليني دينلار وملجهولية محل اقامتك 
حسلب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشطة اللدورة واملصدق ملن املجلس  
املحليل لحلي الجزيلرة قلررت هلذه 
املحكملة تبليغك بواسلطة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح 
يلوم 2017/8/21 ويف حاللة تبلغلك 
وعلدم الحضور او ارسلال ملن ينوب 
عنك قانونلا سلتجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
يارس لطيف كاظم

محكمة بداءة البرة 
العدد/1810/ب/2015

التاريخ 2017/8/1
اعالن

املدعي/سعد جمال الدين الفحام 
املدعلى عليهلم /قليص عبلد الكريم 
وشليماء عبد الجبلار وجمانة جمال 

الدين ومي جمال الدين
تبيلع محكملة بداءة البلرة  العقار 
تسلسل 7561/1 مقاطعة 62 ارايض 
الصبخ ومسلاحته 1 دونم و 5 اولك و 
80 م2 )االرض فقلط ( مشليد عليها 
مسلقفات ثالثة بأسم الخليج العربي 
للستائر واملضالت تعود للغري الواجهة 
 BRC االمامية مسليجة بسياج من ال
ملن له رغبلة باللراء مراجعة هذه 
املحكمة مع دفع  التامينات  القانونية 
البالغلة 10% من القيمة املقدرة البالغ 
سلتمائة وخمسلة وسلبعون مليون 
دينار عن قيمة االرض فقط وستجري 
املزايدة الساعة الثانية عر من ظهر 
اليوم الثالثون ليوم التايل لنر االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

تنويه
املسلتقبل  صحيفلة  يف  سلهوا  نلر 
العراقي  بالعدد 1487 يف 2017/7/26 
االعالن الخاص بمديرية تنفيذ النجف 
الخاص بالعقار بتسلسلل 3/40558 
حي الوفاء ذكر الشلاغل الجزء الثاني 
والثالث والثاني اليوجد الثالث املرتهن 
محمد ابلو رقية وكانلت مغلقة اثناء 

الكشف لذا اقتىض التنويه

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

انذار
اىل ورثة الفالح )حسني عبد الحميد الهادي /مري 

الجنسية (
بالنظر لعدم اسلتغاللكم املسلاحة املؤجرة ملورثكم 
بموجلب قرار التوزيع املرقلم 5574 يف 1978/8/2 
املربم  عى القطعة املرقمة  سلف 1/3 مقاطعة 4/

حميضلة والبالغ مسلاحتها 17 دونلم وفق احكام 
القانون 117 لسلنة 1970 وملجهولية  محل االقامة 
والرتحالكلم علن املنطقة وعلدم تبليغكلم باالنذار 
املوجه لكم  لذا ننذركم بوجوب استغاللكم مساحة 
عقلد مورثكم خلالل مدة 30 يوم ملن تاريخ النر 
وبعكسله تتخذ  االجلراءات القانونية لفسلخ عقد 

مورثكم واسرتداد االرض منكم وفق االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

برشى تنافس بموسم 
الصيف بفيلم »ليل داخيل«

القاهلرة: تنافلس الفنانلة برى بفيللم »ليل داخيل« عى شلباك 
التذاكلر خالل موسلم الصيف الحلايل الذي قلررت الركة املنتجة 

الخاصة بالعمل طرحه بالصاالت اعتباراً من يوم 16 أب الجاري.
وإنتهى فريق عمل الفيللم من تصويره منذ فرتة وتدور أحداثه يف 
إطارة من التشويق واإلثارة حول جريمة قتل ترتكب خالل تصوير 
أحد األعمال الفنية ويتطرق السلتخدام السلينما كوسليلة لغسيل 

األموال.
»ليل داخيل« بطولة برى، مصطفى يوسف، محمود حافظ وقام 
بكتابة السليناريو والحوار له رشيف عبد الهادي وإخراج حسلام 

الجوهري.
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       بغداد/ المستقبل العراقي

م�ن املؤم�ل ان يغ�ادر وف�د منتخبن�ا 
الوطن�ي للناش�ئني بكرة الق�دم اليوم 
األربعاء؛ للدخول يف معس�كر تدريبي يف 
العاصمة التونس�ية تونس يستمر ملدة 

أسبوعني.
وبحسب بيان للجنة األوملبية العراقية، 
تلقت وكالة » املستقبل العراقي«نسخة 
منه ، فأن »املعس�كر س�تتخلله اربعة 
منتخب�ات  ض�د  تجريبي�ة  لق�اءات 
الس�عودية وليبي�ا والس�ودان وفري�ق 
الرتج�ي التونيس اس�تعدادا للتصفيات 
االس�يوية تح�ت س�ن 16 عام�ا التي 
ايل�ول  ش�هر  يف  النيب�ال  يف  س�تقام 
املقب�ل ض�د منتخب�ات النيب�ال والهند 

وفلسطني«.
وق�ال املدير الفن�ي ملنتخب الناش�ئني 
بك�رة القدم ع�ي هادي ان« املعس�كر 
س�يعزز من قدرات العب�ي املنتخب من 
خالل زيادة الوحدات التدريبية وخوض 
الت�ي ستس�هم  التجريبي�ة  اللق�اءات 
الرس�مي  التش�كيل  ع�ى  الوق�وف  يف 
ملنتخ�ب الناش�ئني قبي�ل االنخ�راط يف 
املهمة الرس�مية التي نري�د لها النجاح 
ب�كل تأكيد، وان نكون عند حس�ن ظن 
الجميع، السيما رئيس واعضاء اللجنة 
االوملبية الذي�ن كان لهم الدور االبرز يف 

تهيئة املنتخب بافضل حال«.
واثن�ى هادي ع�ى دور اللجنة االوملبية 
برئيس�ها  العراقية واملتمثلة  الوطني�ة 
الكابت�ن رعد حم�ودي واعضاء املكتب 
باملؤسس�ة  وصفه�ا  اذ  التنفي�ذي، 
االحرتافي�ة بمعنى الكلم�ة، فضال عن 
تجاوبها يف كل ما يسهم باالرتقاء بواقع 
املنتخب�ات الكروية م�ا يجعلنا نفتخر 
بالقائم�ني عليها النها تفت�ح ذراعيها 

للمنتخب�ات دوم�ا وملتزم�ة بجمي�ع 
الوعود التي تطلقه�ا بدءا من منتخبنا 

االوملبي يف اوملبياد ريو دي جانريو نزوال 
اىل منتخب�ات الش�باب والناش�ئني واىل 

يومنا هذا من خالل توفري املعس�كرات 
النموذجي�ة وبمواعي�د مح�ددة، وهذا 

يحس�ب لهذه املؤسس�ة الرائع�ة التي 
تقف خلف املنتخبات وتوفر املعسكرات 

برغم الضائقة املالية .
ملنتخ�ب  االداري  املدي�ر  اش�اد  فيم�ا 

الناشئني عي وهيب ب�« الجهود القيمة 
التي قدمه�ا االمني املايل للجنة االوملبية 
السيد رسمد عبد االله الذي كان حريصا 
ع�ى توفري معس�كر تدريب�ي خارجي 

للمنتخب قبل التصفيات االسيوية«.
ون�وه املدي�ر االداري اىل ان« هذا العمل 
والتج�اوب الكب�ري م�ن قب�ل اللجن�ة 
االوملبي�ة ه�و مح�ط اح�رتام وتقدير 
ال�كادر التدريبي وجمي�ع الالعبني النه 
يأت�ي يف ظ�روف حرجة، الس�يما وان 
الضائق�ة املالي�ة اثرت س�لبا يف جميع 
املؤسسات الرياضية؛ لكن وبالرغم من 
ذلك نج�د ان االمني امل�ايل كان حريصا 
ج�دا ع�ى م�د ي�د الع�ون للمنتخب يف 
هذه املهمة االسيوية النه يريد ان يرى 
املنتخب عى منصة التتويج ورفع راية 

العراق عاليا يف املهمات الرسمية«.
م�ن جانب�ه، اك�د االم�ني امل�ايل للجنة 
االوملبي�ة الوطني�ة العراقية رسمد عبد 
االل�ه ان »الوق�وف خل�ف املنتخب�ات 
الوطنية بكرة القدم وتوفري الدعم املايل 
واملعسكرات التحضريية من قبل رئيس 
واعض�اء املكت�ب التنفي�ذي ه�و م�ن 
صل�ب عملنا ع�ى الرغم م�ن الضائقة 
املالية التي ترضب اطناب املؤسس�ات 

الحكومية«.
وتاب�ع قائ�ال ان« الهدف الذي نس�عى 
جميع�ا ل�ه يف البيت االوملبي والش�ارع 
الري�ايض ه�و ان نش�اهد منتخباتن�ا 
الكروي�ة يف افض�ل ح�ال م�ن اع�داد 
وتجهي�ز الن العراق يس�تحق ان يمثله 
خ�رية ابنائ�ه، ويف ابهى ص�ورة لنثبت 
للعالم اننا ش�عب حي يقات�ل االرهاب 
وينت�ر، وها ه�م ابن�اؤه حارضون 
بأجم�ل  الخارجي�ة  االس�تحقاقات  يف 
صورة لينافس�وا عى املراك�ز املتقدمة 

ال غريها.

يتضمن أربعة لقاءات جتريبية

منتخب الناشئني يعسكر يف تونس استعدادًا للتصفيات اآلسيوية

            المستقبل العراقي/متابعة

أخبر العب ليفربول، فيلي�ب كوتينيو، مدربه يورجن 
كل�وب، ع�ن رغبته ف�ي ت�رك الفري�ق اإلنجلي�زي، و 
السماح له باالنتقال لبرشلونة اإلسباني، خالل الصيف 

الجاري.
وفي أخبار نشرتها جريدة “صن”، أشارت إلى أن الالعب 
البرازيل�ي توج�ه إلى كلوب، وطلب من�ه قبول عرض 

النادي الكتالوني، لتعويض رحيل نيمار.
وأضاف�ت الصحيفة، أن كوتينيو ب�دأ في التراخي 
خ�الل تدريب�ات ليفرب�ول، من�ذ تزاي�د اهتم�ام 

برش�لونة ب�ه، للضغ�ط عل�ى إدارة الريدز والس�ماح له 
بالمغادرة.

وقدم�ت إدارة برش�لونة عرض�اً لليفرب�ول يق�در ب� 72 
مليون جنيه إس�ترليني، من أجل الظفر بخدمات الالعب، 
وس�رعان م�ا رفض�ت إدارة الن�ادي اإلنجلي�زي، العرض 
اإلس�باني.وقالت الصحيف�ة، اس�تناداً للصحف�ي كاف�ي 
سوليكول “كوتينيو ال يريد س�وى الذهاب إلي برشلونة، 
حتى لو كانت المفاوضات ودية مع ليفربول، األمر واضح 
ه�و يريد الخروج”.وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه أمام 
أتلتيك بيلباو، بسبب بعض المشاكل في الظهر، قرر كلوب 

على إثرها، استبعاده من قائمة الفريق.

عبطان يستقبل االدارة اجلديدة للرشطة ويؤكد دعم الوزارة للنادي
             بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
الحس�ين عبطان، االثنين، الهيئة االدارية 

الجديدة لنادي الشرطة الرياضي.

وق�ال عبطان خ�الل اللقاء بحس�ب بيان 
للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
منه، ان العملي�ة الديمقراطية والقانونية 
التي جرت فيها انتخاب�ات الهيئة االدارية 
لن�ادي الش�رطة تجعل ال�وزارة تقف مع 

النادي وتقدم له الدعم.
واضاف “اننا نأمل ان يعود نادي الشرطة 
لحالة االس�تقرار الطبيعي ويكون نموذج 
حي لألندية في تطوير الرياضة العراقية.

م�ن جانبه اش�اد رئي�س الهيئ�ة االدارية 

لنادي الش�رطة اياد بنيان بال�دور الكبير 
ال�ذي تقدم�ه وزارة الش�باب والرياض�ة 
في خدمة االندية الرياضية بش�كل خاص 

وقطاعي الشباب والرياضة بشكل 
عام.

جوارديوال ينتظر عودة العبه
            المستقبل العراقي/متابعة

قال بيب جوارديوال مدرب مانشستر سيتي، 
إنَّه يتمنى استكمال العبه إلكاي جندوجان، 

مرحل�ة التعافي م�ن إصابة 
أمام  واللع�ب  طويل�ة، 

جيرونا في لقاء ودي 
األسبوع المقبل.

وشارك جندوجان في 16 مباراة مع سيتي، 
الموس�م الماض�ي قبل أن يتع�رض إلصابة 
بقط�ع ف�ي الرب�ط الصليب�ي للركب�ة ف�ي 

ديسمبر/كانون األول الماضي.
وقال جوارديوال لموقع مانشس�تر س�يتي 
عل�ى اإلنترنت: “أعتق�د أنَّه ب�ات قريًبا من 

العودة”.
وأض�اف “ربما يش�ارك لبع�ض الدقائق 
أم�ام جيرون�ا. ال أع�رف م�ا س�يحدث 

وسنس�أل الطبي�ب؛ ألنه غ�اب ب�كل تأكيد 
لفترة طويلة”.

وتابع “ال نريد المخاطرة بأي ش�كل. يجب 
أن يك�ون قوًي�ا ب�كل تأكيد، وه�و صاحب 
إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب”.

وس�يبدأ س�يتي مش�واره في الدوري أمام 
برايت�ون آند ه�وف ألبي�ون، يوم الس�بت 

المقبل، قبل أن يقيم معسكًرا قصيًرا في 
إسبانيا، ويواجه فريق جيرونا ودًيا.

المستقبل العراقي/متابعة            

انفجرت جماهير نادي برش�لونة اإلس�باني، في ملعب 
كام�ب ن�و، بالهج�وم عل�ى البرازيل�ي نيم�ار، خالل 
مب�اراة الفريق ف�ي كأس خوان جامب�ر أمام فريق 
تشابيكوينس�ي البرازيل�ي، والت�ي انته�ت بف�وز 

البلوجرانا ب�5 أهداف نظيفة.
وهاجم�ت جماهي�ر الفري�ق الكتالوني العبها الس�ابق، 

نيم�ار، ال�ذي رح�ل قبل أي�ام قليل�ة لن�ادي باريس س�ان جيرمان 
الفرنسي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقالت صحيفة “آس” اإلس�بانية إن جماهير نادي برشلونة كانت تهتف في كامب نو أثناء المباراة “نحن ال 
نريدك، الموت لنيمار”.

وخرج�ت هذه الهتاف�ات من منطقة معينة في مدرجات كامب نو، مختصة ببعض الجماهير المتعصبة، التي 
أطلقت سابقا هتافات ضد نادي إسبانيول في ديربي كتالونيا، ديسمبر / كانون األول الماضي.

الطلبة يوضح حقيقة مفاحتة شاكر
لتدريب فريقه الكروي

             بغداد/ المستقبل العراقي

نفت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة الرياضي 
مفاتحته�ا الم�درب حكي�م ش�اكر لقيادة 
فريقه�ا الك�روي ف�ي الموس�م الك�روي 

القادم .
وق�ال نائ�ب رئي�س الهيئة اإلداري�ة محمد 
الهاشمي في بيان تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة من�ه، ان “ الخب�ر ال�ذي تداوله احد 
المواق�ع اإلخباري�ة عل�ى الفي�س 
بوك حول اعتذار المدرب حكيم 
ش�اكر من تدري�ب االنيق في 

الموس�م الق�ادم هو خبر عار ع�ن الصحة جملًة و 
تفصيالً وال يمت للحقيقة بصلة “.

وأض�اف الهاش�مي” ان إدارة النادي ل�م تفاتح اي 
م�درب لقيادة الفريق الكروي، وال زالت متمس�كة 
بالجه�از الفني الحالي إلنهاء مش�اركة االنيق في 
ال�دوري الجاري قبيل التحرك بش�كل فعلي باتجاه 

احداث تغييرات كبيرة في خارطة االنيق”.
ودع�ا نائب رئي�س الهيئة اإلدارية وس�ائل االعالم 
كاف�ة الى “ توخي الدقة في نش�ر األخبار واخذها 
م�ن مصادره�ا الرس�مية”، مؤك�دا ان” المكت�ب 
االعالم�ي لن�ادي الطلب�ة ه�و الجه�ة اإلعالمي�ة 

الرسمية للنادي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اخت�ار البرتغال�ي جوزيه مورينيو، مدرب مانشس�تر يونايت�د، توقيًتا 
قات�اًل لإلعالن ع�ن رغبته في ضم الويلزي جاري�ث بيل، جناح ريال 

مدريد.
وخرج مورينيو، للصحفيين عش�ية لقاء مانشستر يونايتد، وريال 
مدريد، في مباراة كأس الس�وبر األوروب�ي، في العاصمة المقدونية 

سكوبي، ليعلن أنَّه يريد بيل، في صفوف “الشياطين الحمر”.
ورب�ط مورينيو رغبت�ه هذه، بم�ا إذا كان الويلزي، )28 عاًما(، سيش�ارك ف�ي مباراة كأس 

السوبر ؛ فإذا غاب، فذلك تأكيد على أنَّ بيل سيغادر.
وقال مورينيو: “س�أحاول أن أكون في انتظاره على الجهة األخرى في حال لم يلعب، لكن إذا 

لعب ستكون تلك اإلشارة األوضح على أنَّه باٍق في صفوف الريال”.
ويحم�ل بي�ل، قميص النادي اإلس�باني منذ موس�م 2013، قادًما من توتنهام ف�ي صفقة كانت 

قياس�ية آن�ذاك بقيم�ة 100.8 ماليين 
ي�ورو، لكنها وفي ظ�ل معطيات اليوم 

تّم تجاوزها بأكثر من الضعف.
لل�دوري  الع�ودة  بي�ل  أراد  ح�ال  وف�ي 
اإلنجليزي، فإنَّ صفقة انتقاله س�تكون أكبر 
بكثير مما دفعه الريال من أجله قبل 4 مواسم، 
خاص�ة وأنَّ عق�د المهاج�م يمتد حت�ى نهاية 

موسم 2022.
وُتع�دُّ تصريحات مورينيو ح�ول بيل، محاولة 
منه للدخ�ول على خط الج�دل الدائر منذ فترة 
حول مستقبل الالعب في الريال، أو حتى إرغام 
الملكي على البت س�ريًعا في شأنه، قبل إغالق 
ب�اب االنتقاالت الصيفية، في ظل تقارير تؤكد 
اهتم�ام زين الدين زيدان، م�درب ريال مدريد، 

بضم كيليان مبابي، مهاجم موناكو.
وعانى بيل الموسم الماضي من نحس اإلصابة، 
وكان�ت أخر مباراة ل�ه مع الفري�ق في نهائي 
دوري األبط�ال أمام يوفنت�وس، والتي انتهت 

بفوز الملكي )4-1(.
وألق�ى بذلك موريني�و، الكرة ف�ي ملعب ريال 
مدريد، وقد نكون على موعد مع صفقة خيالية 

جديدة، بعد صفقة نيمار الخرافية.

مورينيو حيلم بصفقة خيالية
من ريال مدريد

كوتينيو يتمرد من أجل عيون برشلونة

كامب نو ينفجر
ضد نيامر
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
األلم الذي تش�عر به يف رأس�ك عندما تأكل ش�يئاً بارداً برسعة 

سببه تجمع الدم يف دماغك للمحافظة عىل حرارته.
نسبة انتشار السالح يف أمريكا هي 89 سالًحا لكل 100 مواطن 
أمريكي، وهي أكرب نس�بة النتش�ار السالح يف أي دولة من دول 

العالم.
عند االس�تحمام تقيض 5% من الوقت يف تنظيف جسمك، بينما 

تميض 95% من الوقت يف التفكري.
يف اللغ�ة العربي�ة: حروف الس�ن وال�ذال ال يجتمع�ان يف كلمة 
واح�دة. وإن اجتمع�ا فأصل الكلم�ة غري عربي. مثال: أس�تاذ 

وساذج.
للرجال: عندما تتوقف املرأة عن معاتبتك والغضب من ترصفاتك 

فتأكد بأنها لم تعد تهتم بك وبأنك لم تعد تعني لها شيئاً.
قب�ل 1٢ عاما ألغ�ت الربتغال جميع القوان�ن التي تعاقب عىل 
حي�ازة وتعاط�ي املخ�درات. الي�وم، انخف�ض ع�دد متعاطي 

املخدرات بنسبة 50% كل ممنوع مرغوب
هل تعلم ان أول من اكتش�ف املطاط هم األسبان , منذ أكثر من 

450عاماً.
ه�ل تعلم ان أول من حدد ارتفاع الش�مس العالم املس�لم ثابت 

بن قرة.
هل تعلم ان أول من شاهد مذنب هايل العالم اإلنجليزي إيدمون 

هايل وسمي بإسمه.
ه�ل تعل�م ان أول قمر صناعي هو القمر الصناعي الس�وفيتي 

رقم واحد اطلق يف شهر اكتوبر عام 1957م.

أنت ضمن عاصف�ة من األحداث ترافقك منذ 
الصباح، وال تس�تطيع فعل األمور التي عليك 
كافة وخصوصا الش�خصية منها، احذر عىل 
صحت�ك يف فرتة ما بعد الظهر، وبخاصة عىل 
معدتك. يف املس�اء قد تصل مزاجيتك إىل أعىل 

حد لها

أنت يف قمة نش�اطك يا عزيزي الثور، وقوتك 
كب�رية جداً، وتبدو متفائ�اًل يف الحياة. الكثري 
من مواليد الثور س�يكونون عىل سفر اليوم، 
وبخاص�ة يف فرتة م�ا بعد الظهر. يف املس�اء 
تبق�ى يف تألقك وتقيض وقت�ا ممتعا مع من 

تحب، فاألمور بينكما ممتازة جداً

عواطفك جياشة يا مولود الجوزاء وانفعاالتك 
كثرية، عقلك الیوم مش�غول باألمور العائلية 
والعاطفي�ة، لكن علي�ك االهتم�ام بأعمالك 
أكثر؛ ألنك مهمل جدا وكس�ول. ال تدع الغرية 
تأكل�ك يف ف�رتة املس�اء، واجعل عقل�ك أكثر 

حكمة وتفكرياً عند إعطائك أي قرار

ما ت�زال يف املقدمة وثقتك بنفس�ك كبرية، ال 
تهتم ل�كالم اآلخرين الذين يحاولون انتقادك 
يف أفعال�ك. رصاحت�ك ق�د تجل�ب ل�ك بعض 
املش�اكل يف ف�رتة ما بعد الظه�ر، وقد يحدث 
نق�اش بين�ك وبن أح�د زمالئ�ك يف العمل أو 

مديرك.

يوم آخر لي�س عىل مزاجك يا مولود األس�د، 
فأنت عصبي وعىل أقل كلمة تفتعل مشكلة، 
ح�اول الهدوء فف�رتة الظه�رية تحمل معها 
مفاج�آت ال تحبذه�ا، وبخاصة ع�ىل املجال 
العميل الذي يالقي تعطي�ال منذ مدة، لذلك ال 

تقم بأي قرار قد تندم عليه فيما بعد.

الي�وم مثل أم�س وال يوجد أي تغي�ري يذكر، 
فاألمور ما تزال هادئة، وتش�عر ببعض امللل 
يف فرتتي الصباح والظهرية، لذلك حاول إنهاء 
أعمالك قب�ل أن يأتي يوم غد الذي ال يدعمك. 
يف فرتة املس�اء تبدأ األحداث بالتوايل، وتصبح 

غري قادر عىل تلبية كل ما يطلب

أمورك جيدة اليوم، لكن تشعر بيشء خطأ، لكن 
ال تس�تطيع تحديد مصدره، يوم هادئ بعض 
اليشء وبخاصة منذ الصباح حتى الظهرية، ثم 
تبدأ األم�ور بالتحرك، لكن عليك عدم التهور يف 
ترصفاتك، ونبذ الجرأة الزائدة. يف املساء توضع 

تحت املساءلة من قبل من تحب

أمورك جيدة اليوم، لكن ال تحاول الس�يطرة 
عىل اآلخرين، ثقتك بنفس�ك تجعل�ك متكرباً 
ه�ذا اليوم، قد تواجه بعض املش�اكل يف فرتة 
الظهر، لكنها س�تكون عابرة، يف فرتة املساء 
لديك العديد من املواعيد، مّما يدفعك إىل إلغاء 

بعض منها

تبدأ نهارك بنش�اط وتصحو باكراً مس�تعداً 
ملواجه�ة ي�وم جي�د بنظ�رك، وه�ذا فعال ما 
س�يحدث وبخاص�ة يف فرتة الظه�رية، حيث 
تنه�ي أعمال�ك املرتاكم�ة وتحدد ل�ك بعض 
األم�ور الجي�دة يف العم�ل. يف فرتت�ي ما بعد 
الظهر واملساء قد تشعر ببعض الكآبة وامللل

الي�وم لي�س كما تتوق�ع يا عزي�زي الجدي، 
فاألمور تعاكس�ك منذ الصب�اح وتبدأ النهار 
بعصبي�ة ورصاخ، وتح�ّذر أي ش�خص م�ن 
التحدث إليك؛ ألن�ك ال تحتمل أي كلمة توجه 
لك، يف فرتة ما بعد الظهر تبدأ األمور بالتحسن 

قليالً مع بقاء الجو ملبداً بالغيوم

يوم مه�م عىل نطاق العمل وق�د تكون لديك 
العديد م�ن االجتماعات املهمة، والتي تنتهي 
كم�ا ترغب. لك�ن عليك بأن ال تك�ون عنيدا، 
وحاول أن تكون أكثر ديمقراطية يف قراراتك. 
تأخ�ذ املس�اء اس�رتاحة ل�ك ل�رتى بع�ض 

األصدقاء أو عائلتك

نه�ار مرشق عليك، فعليك باغتنامه يا حوت؛ 
لكي تغري نفس�يتك ومزاج�ك، فاليوم يعطيك 
الدعم لتفعل ماذا تريد، كما أن الحظ يخدمك 
يف كث�ري م�ن املج�االت ويزي�د ش�عبيتك بن 
اآلخري�ن، وتك�ون أس�همك عالية ج�داً هذه 

الليلة، وبخاصة مع من تحب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
٢ حب�ة بطاط�س مكعبات - ٢ حبة خرش�وف 
مقط�ع - ٢ حب�ة ج�زر مقط�ع - نص�ف رأس 

قرنبيط - نصف رأس بروكيل -
1 كوب »ش�وربة« مرق�ة - 1 معلقة كبرية روز 
ماري مفروم - 1 معلقة كبرية ريحان مفروم – 

ملح - فلفل أسود - زيت زيتون
طريقة التحضري:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية.
يوضع البطاطس يف بولة، ويضاف إليه الريحان 

والروزماري، ويقلب جيداً.
والجزروال�ربوكيل  الخرش�وف  إلي�ه  يض�اف 

والقرنبيط ، وتخلط جيداً.
يتبل الخليط بامللح والفلفل األسود، ويخلط مرة 

أخرى.
تضاف الش�وربة، وتقلب جمي�ع املكونات حتى 

تتجانس.
توضع الخ�روات يف الطاج�ن، ويغطى بورق 

ألومنيوم »فويل«.
تدخل الفرن ملدة 30 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويرش عليه زيت الزيتون.
يقدم ساخن.

آخر السقائني يف املغرب يروي ظمأ العطشى
ل�دى دخولك س�وق “باب الحد” التاريخ�ي يف مدينة الرب�اط املغربية، ترسقك 
أصوات طقطقة كؤوس نحاس�ية، وخرير ماء ُصّب م�ن وعاء تجّمل بنقوش 
تراثي�ة، ُيربّد قلوب العطىش من ح�ّر الصيف.“ِميها باردة” )م�اء بارد(، “َبرّْد 
أَعْطشان” )ارشب املاء يا عطشان(؛ وغريهما من عبارات مشهورة استخدمها 
بائع املاء املغربي محمد، لجذب املاّرة والسياح، أماًل يف جني دراهم معدودات..

الرج�ل الخمس�يني محمد يقول إن�ه امتهن الحرفة يف عم�ر العرشين وورثها 
عن والده، وهو مس�تمر بها منذ 30 عاًما.وُيظهر محمد ش�عوراً بالرضا وهو 
يرشح ظروفه الصحية الصعبة التي حرمته استكمال دراسته، فشاءت األقدار 
أن يعم�ل بمهن�ة أبي�ه وجدِّه. ويضي�ف “أنا أُعي�ل طفلن، وبي�ع املاء مصدر 
رزقي”..بلباس�ه األنيق وجرس�ه الرنان، يتجول محمد الذي ينحدر من مدينة 
“طاط�ا” )جنوب(، حامال وعاء م�اء مصنوع من جلد املاعز يقول إنه يحافظ 
ع�ىل ب�رودة املاء.طقطقة الك�ؤوس النحاس�ية التي يصب فيها امل�اء، تجّذب 
زبائن الس�وق، وُتثري رغبة الرشب لدى املُرَْتِوي منهم قبل العِطش، هكذا يقول 
محمد..يواص�ل بائع املاء تّجوله بن أزقة الس�وق، مرتدًيا “َدراعة” )قميص( 
ورسواال أحمرْي�ن. وينتعل حذاًء أصفر اللون، ويعتيل رأس�ه “الرّتازة” )قبعة( 

وعىل خرصه محفظة نقود ُتسمى “الشّكارة”، يف لوحة ترسم تراث املغرب.

التواصل باللمس يدعم نمو أدمغة الرضع
خلصت دراس�ة جدي�دة إىل أن التواصل باللمس بن حديثي الوالدة 
والوالدين أو القائمن عىل رعايتهم قد يس�اعد يف تشكيل استجابة 
أدمغته�م للم�س وه�و حاس�ة رضوري�ة للتواص�ل االجتماع�ي 
والعاطفي..وربط�ت أبحاث كثرية س�ابقة ب�ن التواصل باللمس 
وفوائ�د لها عالقة بنمو حديثي ال�والدة املبترسين ومكتميل النمو 

عىل حد سواء ومن بينها تحسن النمو والنوم والتطور الحركي.
كم�ا ربطت أبحاث ب�ن الرضاع�ة الطبيعية وغريها من أش�كال 
الدعم باللمس والحد من الضيق أثناء وخز اإلبر واإلجراءات الطبية 

املؤملة األخرى.
ويف إطار الدراس�ة الجديدة اخترب الباحثون اس�تجابة 1٢5 طفال 
مبت�رسا ومكتمل النمو للم�س الرقيق. وتوصلت الدراس�ة إىل أنه 
وبش�كل عام كانت اس�تجابة املبترسين للمس أق�ل باملقارنة مع 
مكتم�يل النمو.وأش�ارت النتائ�ج أيض�ا إىل أن اس�تجابة األطفال 
املبترسين الذين تالمس�وا أكثر مع أبويهم والقائمن عىل رعايتهم 
للم�س كانت أقوى مقارنة باملبترسي�ن الذين لم يحظوا بمثل هذا 

الدعم.

براغ مدينة األبراج والنواقيس
تعترب جمهورية التش�يك دولة س�ياحية م�ن الدرج�ة األوىل وعاصمتها براغ 
من أقدم مدن أوروبا وأكثره�ا حفاظا عىل تراثها املعماري والحضاري.“براغ 
مدين�ة ال يمك�ن االنعتاق من س�حرها” هكذا كان يراها أديبه�ا فرانز كافكا 
ألنها بالفعل اس�تثنائية، فهي مدينة الجس�ور واملئة ناقوس واملئة برج. تكثر 
التس�ميات التي تطلق عىل هذه املدينة ولعّل جماله�ا الطبيعي وما يحتضنه 
من تراث التاريخ جعلها مدينة تسمو عن كل التسميات وكل وصف، فهي ُتعد 
مركز الجذب السياحي الرئييس يف التشيك.وأنت يف براغ ترى املباني والطرقات 
والش�وارع الضّيق�ة وه�ي مليئ�ة بعب�ق تاريخ قدي�م بمحالته�ا وأرصفتها 
ورشفاته�ا تزيد املدينة س�حرا، وهو م�ا يميزها عن باقي م�دن أوروبا. فهي 
من إحدى أقدم مدنها قاطبة، ولحسن حظها لم تتعرض تقريبا إىل أّي عدوان 
عسكري مدّمر أثناء الحروب املختلفة، لذلك فإّن قصورها وقالعها ومواقعها 
العتيقة ُحفظت جيدا، لتتحول إىل وجهة س�ياحية بارزة عىل مس�توى العالم 
كله..جاذبي�ة الفن البوهيمي وامليزات الخيالية جعل�ت براغ، أو كما يطلقون 
عليها املدينة الذهبية، وجهة مثالية للمصطافن الذين ضجروا من الش�واطئ 

ويريدون أن ينغمسوا يف الثقافة وسحر التاريخ.

1أقىس املواد يف الطبيع�ة o يرق ويتقبل التغيري 
٢أرق أن�واع الحري�ر o يف أق�دام الخي�ل 3أعلنت 
للمأل o خريات يهبها الخال�ق ملخلوقه ويزيدها 
4ليث )معكوسة( o ثلثا واد 5نعمل عمال ونداوم 
عىل عمله o عك�س 6بقايا زائدة يف آخر الطعام 
o من أطراف االنس�ان 7ثلثا جاد o رمز الكربيت 
يف الكيمي�اء o تق�وى ومراقب�ة اح�كام الدي�ن 
8تقال للموافقة o اس�ناد o دافع وحمى 9أمرية 
ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك 10من مش�تقات 

الحليب )معكوسة( o واضع نظرية التطور

1يف الف�م o نوع صغري م�ن الجراد ٢قارب 
بمحرك o من أوزان الشعر 3معلمات o غفا 
)معكوس�ة( 4العودة عن رأي خاطئ 5من 
الدكتاتوري�ة والعنرصية  النظ�م  صف�ات 
واملحتلة 6ود ش�ديد 7عنرص مش�ع 8وزن 
)معكوسة( o من جواهر البحر o ثلثا عون 
 o 9يجتمع للمناقش�ة لتحقيق أكرب كسب
حدي�ث وفي�ه س�مات االع�رص 10نزوره 
ونرتدد علي�ه o أعلن صدور أو االنتهاء من 

عمل يشء جديد

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..اخلضار يف الفرن للدايت
طب

حماولة »فاشلة« لتحطيم رقم قيايس بالرضاعة الطبيعية
ش�اركت  قراب�ة ألفي أم فلبينية، الس�بت، 
يف مس�ابقة لتحطي�م الرق�م العامل�ي عرب 
إرضاع أكرب عدد من األطفال، خالل دقيقة 
واحدة. وتسعى املبادرة إىل التوعية بأهمية 
الرضاع�ة الطبيعية يف جنوب رشق آس�يا، 
باعتبارها بديال صحيا للحليب الصناعي..

وذك�ر منظم�و الحدث ال�ذي يق�ام للمرة 
الخامس�ة يف مانيال، أن عدد املش�اركات لم 
يتجاوز الرقم القيايس العاملي الذي يتخطى 
ثالثة آالف مرضعة، ولكنه جذب هذا العام 

عددا أكرب من السنوات السابقة.
وكش�ف مس�ح لصحة األرسة أجرته هيئة 
اإلحص�اء الوطن�ي يف الفلب�ن، أن أكثر من 

92 يف املئ�ة م�ن الرض�ع يف الفلب�ن الذين 
ت�رتاوح أعماره�م بن س�تة أش�هر و 35 
ش�هرا، حصل�وا ع�ىل رضاع�ة طبيعي�ة، 
لبعض الوق�ت، بينما اعتمد 27 يف املئة عىل 

الرضاعة الطبيعية فحسب..
ويؤكد خ�رباء أن الرضاعة الطبيعية مهمة 
للتدخل يف وقت مبكر لعالج جميع أش�كال 
س�وء التغذية ومنع الس�منة..وقال تقرير 
ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( 
الطبيعي�ة  الرضاع�ة  2015، إن نس�بة  يف 
يف دول جن�وب رشق آس�يا م�ن األق�ل عىل 
مستوى العالم، وتنخفض يف تايالند إىل 12 

يف املئة.

احلرارة يف أوروبا تصل إىل »احلمراء«

ش�ّكل فصل الصيف لهذه السنة 
اس�تثناء يف دول وس�ط أوروب�ا 
ع�ىل  تعي�ش  الت�ي  ورشقه�ا، 
وق�ع أحلك الظ�روف املناخية يف 
تاريخها، م�ع احتم�ال أن تطرأ 
طق�س  ع�ىل  جذري�ة  تغ�رّيات 

املنطقة مستقبال..
فمنذ املئات من السنن لم تتخط 
درجات الحرارة يف وس�ط ورشق 
مئوي�ة  درج�ة  ال��40  أوروب�ا 
ب�ل حت�ى ال��30 درج�ة، وهي 
املوج�ة الت�ي ش�كلت “صدم�ة 
املنطق�ة،  ملواطن�ي  معنوي�ة” 
الذي�ن ألف�وا الطق�س املعتدل يف 
مث�ل ه�ذه الف�رتة من الس�نة، 

كما أن ه�ذه الصدم�ة ارتبطت 
باتالف املحاصيل الزراعية وتعثر 
السياحة واتس�اع مجال حرائق 
الغابات وش�ّح املياه..وأمام هذا 
الوض�ع املقل�ق، أص�درت هيئة 
املن�اخ األوروبي�ة ألول م�رة منذ 
عقود طويل�ة من الزمن، تحذيرا 
الحم�راء”،  “الدرج�ة  إىل  يص�ل 
يهّم عرش دول أوروبية غالبيتها 
يف وس�ط أوروب�ا، خاص�ة بع�د 
أن عّم�ت الح�رارة معظم أرجاء 
القارة، ما أدى إىل وفاة أشخاص، 
وإصابة املئ�ات بأعراض صحّية 
ل�م يعهدها مواطن�و أوروبا من 

قبل.
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حرية السفر يف توجهات 
املحكمة االحتـادية العليا القضاء والعدالة

إياس الساموكالقاضي عبد الستار بيرقدار

أورد الب�اب الثاني من الدس�تور العراقي تحت عنوان 
»الحق�وق والحري�ات/ الفص�ل الثان�ي« مب�دأ مهماً في 
المادة )44/ أوال( ونصه »للعراقي حرية التنقل والس�فر 
والس�كن داخل العراق وخارج�ه«، وفي ضوء ذلك جاءت 
توجهات القضاء الدس�توري ممثال بالمحكمة االتحادية 
العليا التي تتخذ قراراتها ملزمة لجميع السلطات ونافذة 
وفق�اً للم�ادة )94( من الدس�تور اعماالً للن�ص المتقدم 

ذكره.
ل�و تمعن�ا النظر في حرية الس�فر والس�كن في نص 
الم�ادة )44/ أوال( ، ل�ن نجد تقييداً لها، أو وجوب س�ن 
تشريع يصدر عن مجلس النواب لتنظيمها، كما هو حال 
حري�ة االجتماع والتظاهر الس�لمي، حي�ث نصت المادة 
)38/ ثالث�اً( من الدس�تور بأن »الدول�ة تكفل بما ال يخل 
بالنظام العام.. حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم 

بقانون«.
هن�اك فرٌق واض�ح بين هذي�ن النصين الدس�توريين 
رغم�ا أنهما جاءا في نفس الباب وه�و الحريات العامة، 
فالحديث عن حرية التنقل والس�فر والسكن جاء مطلقاً 
ومن دون قيد أو شرط، في حين هناك شرطان موجودان 
عل�ى حرية التظاهر واالجتماع: االول بأن اس�تخدام هذا 
الح�ق يجب أن ال يخالف النظ�ام واالداب العامة، والثاني 
ضرورة تنفيذ ه�ذا النص بقانون يصدره مجلس النواب 
مس�تخدماً صالحياته التش�ريعية المنصوص عليها في 

المادة )61/ أوالً( من الدستور.
وبالتالي فأن حرية التنقل والسفر تشمل جميع انحاء 
البالد، فال يتعرض إلى المس�اءلة القانونية والمحاس�بة 
م�ن ي�زور أي مدينة عراقي�ة مهما كان�ت، وكذلك الحال 
بالنس�بة للدول االخرى فلم يرد في الدس�تور حظراً على 
زيارة العراقي دولة معينة حتى التي لدى العراق خالفات 
سياسية معها، أو أننا ال نمتلك عالقات دبلوماسية معها، 

أو حتى التي ال نعترف سياسياً بوجودها اصالً.
وبما أن المحكمة االتحادية العليا، تتخذ قراراتها وفقاً 
لنصوص الدس�تور بوصفه القانون االسمى واالعلى في 
الب�الد تطبيقاً للم�ادة )13( منه التي منعت س�ن قوانين 
تخالف احكامه، فهي ملزمة بنصوصه بعيداً عن الجوانب 
السياس�ية، فقد س�بق له�ا الفصل في موضوع الس�فر 
والتنق�ل وذلك في الدعوى رق�م )34/ اتحادية/ 2008(.

وجاء في الحك�م الذي المحكمة االتحادي�ة العليا حينها 
بأن الدستور كفل الحرية للعراق في السفر والتنقل داخل 
العراق وخارجه دون قيد أو شرط تطبيقاً الحكام المادة 

)44/ أوالً( من الدستور.
 وما يمكن مالحظته في قرار المحكمة، هو عدم جواز 
تقييد ه�ذه الحرية بنص يمكن وضعه في قانون يس�ن 
من مجلس النواب أو نظام أو تعليمات تصدرها الس�لطة 
التنفيذية، واستندت في هذا التوجه إلى المادة )2/ أوالً/ 
ج( من الدستور التي تنص »ال يجوز سن قانون يتعارض 
مع الحقوق واالساسيات الواردة في هذا الدستور«، وأن 
الس�فر يعد من تلك الحقوق الذي ورد ف�ي باب الحريات 

وبصريح العبارة.
ويمكن اعتبار ذلك، بمنزلة السقف االعلى في ممارسة 
حري�ة الس�فر والتنقل وكذلك الس�كن، أورده المش�رع 
الدس�توري، واستقر عليه القضاء الدستوري في العراق، 
وهذا جاء متس�قاً مع االعالن العالمي لحقوق االنس�ان 
الصادر في عام 1948 وتحديداً في المادة )13( منه التي 
نصت على »-1 لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار 
مح�ل اقامت�ه داخل ح�دود الدولة، -2 لكل ف�رد حق في 
مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده«.

أن المس�اس بالحري�ات - بما فيه�ا المتعلقة بالتنقل 
والسفر- يجب أن يكون من خالل تعديل الدستور العراقي 
ال�ذي يورد في نصوص�ه اليات تعديله، وف�ي ضوء قرار 
المحكمة االتحادي�ة العليا رق�م )54/ اتحادية/ 2017( 

واستقرائها للنصين )126( و )142( من الدستور.

كاتب في الشؤون القانونية

وض�ع القض�اء من�ذ القدم بي�د أخي�ار الناس م�ن أنبياء 
وحكم�اء وفقه�اء تط�ورت لتلب�ي احتياجات الوص�ول إلى 
الحقيقة بأس�رع وقت, آخ�ذة بعين االعتب�ار المتغيرات في 

كافة الميادين, والمبادئ التي ال تزال منارة يستهدى بها.
فالمهم�ة األساس�ية للقضاء هي تحقي�ق العدالة وهذا ال 
يكون إال إذا تمت معرفة الحقيقة وإعطاء الحقوق ألصحابها 
بأس�رع وقت، وليتحقق حكم العدل البد م�ن وجود التنظيم 
القضائ�ي الجيد الذي يلبي كافة متطلبات المتغيرات الجديدة 
الت�ي نجمت وال تزال تنج�م عن التطور في كاف�ة المجاالت 
االجتماعي�ة والثقافية واالقتصادية والسياس�ية وغير ذلك، 
والمتطلب�ات الت�ي يحتاجها القاض�ي للتعامل م�ع القضايا 
المطروحة, بما في ذلك التقنيات الحديثة واألجهزة والهيئات 
والعناص�ر المس�اعدة الرفيع�ة المس�توى علمي�ا وتقني�ا. 
ويتحقق ذلك باالختيار الجيد للعاملين في القضاء وتأهيلهم 
تأهي�ال إعدادي�ا وتخصصي�ا و مس�تمرا وفق برام�ج تراعي 
المتغي�رات الجديدة ف�ي كافة المج�االت. وجهاز متخصص 
للرقابة يتفحص باس�تمرار مظاهر الخلل والنقص والضعف 
والفساد ويقترح الحلول المناسبة، وتطوير وسائل ووسائط 
وأوجه التعاون القضائي والعلم�ي المحلي والدولي وتقوية 
الروابط التي تحقق ذلك باس�تمرار، وتشجيع البحث العلمي 

في المواضع المتصلة بذلك.
إن اإلدارة القضائي�ة ضم�ن أجواء تراعي ما س�بق بيانه 
س�تكون بال ش�ك منتجة في تحقيق أم�ن قضائي مبني على 
أسس متينة من العدالة التي يمكن أن تقول عنها إنهاء تضمن 
االستقرار االجتماعي واالرتقاء االقتصادي والثقافي وتكون 

بالتالي األساس المتين الذي يرتكز عليه بنيان الدولة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

م�ن أهرام�ات الجيزة إل�ى مقاب�ر األقصر، ظل�ت اآلث�ار المصرية 
القديم�ة تخفي بين معالمها الكثير من األس�رار منذ آالف الس�نين.

ويعتق�د الخبراء اآلن أنهم على وش�ك إيجاد »س�ر خفي« في الهرم 
األكبر بالجيزة.واستخدم الباحثون األشعة تحت الحمراء الحرارية، 
باإلضافة إل�ى العديد من التقنيات األخرى لمعرفة أس�رار »الغرفة 

الخفية« وتاريخ نحتها.
وانطل�ق مش�روع »ScanPyramids« لدراس�ة اله�رم ال�ذي يعرف 
باس�م »خوفو«، البال�غ ارتفاعه 146 مترا، حي�ث كان أطول هيكل 
من صنع اإلنس�ان ف�ي العالم، منذ ما يقرب من 4 آالف س�نة.ويعد 
هذا المش�روع من أكثر المش�اريع طموحا، حيث يهدف إلى كش�ف 
غموض هرم خوفو الواقع بالقرب من القاهرة، والذي اكتمل بناؤه 
في 2560 قبل الميالد.وذكر الباحثون أن االختبار الكيميائي ما يزال 
يتطل�ب عينات صغي�رة، ولكن التقنيات المتقدم�ة التي دخلت حيز 

االستخدام، لن تسبب تلفا أو ضررا لآلثار القديمة.
ويعتق�د عال�م المصري�ات البريطان�ي، نيك�والس ريف�ز، أن بقايا 
نفرتيتي كانت مخبأة في غرفة س�رية ضم�ن قبر توت عنخ آمون، 

في الوادي الجنوبي للملوك.

صم�م الباحث�ون األلم�ان نظارات شمس�ية 
م�زودة بعدس�ات تح�وي خاليا ملونة ش�به 
الهات�ف.. ش�حن  إع�ادة  يمكنه�ا  ش�فافة، 

م�ن  مجموع�ة  الشمس�ية  الخالي�ا  وتوف�ر 
مزودتي�ن  وشاش�تين  الدقيق�ة  المعالج�ات 
بالطاق�ة الكهربائية، تظهران ش�دة اإلضاءة 
الشمس�ية ودرج�ة الح�رارة المحيط�ة، كما 
يمك�ن للنظ�ارات اس�تخدام بع�ض الطاق�ة 
لتش�غيل األجه�زة اإللكترونية، مث�ل الهاتف.

ويقول الباحثون إن ه�ذه التكنولوجيا يمكن 
أن تمه�د الطري�ق أمام اس�تخدامها وإدخالها 
ضمن التطبيق�ات المس�تقبلية األخرى، مثل 
دم�ج الخاليا الشمس�ية ف�ي النوافذ.ويمكن 

اس�تخدام هذه الخاليا في مجموعة واس�عة 
من التطبيقات، التي ال تتحمل استخدام خاليا 
الس�يليكون الشمس�ية التقليدي�ة، الت�ي تعد 
أثقل بش�كل عام.وصمم الباحث�ون في معهد 
النظ�ارات  ه�ذه  للتكنولوجي�ا،   Karlsruhe
الختب�ار كيفية اس�تخدام الخاليا الشمس�ية 
العضوية.وتعمل النظارات الشمسية »الذكية« 
بالطاقة الذاتية لقياس وعرض درجة اإلضاءة 
والح�رارة، كما أنه�ا تعمل في بيئ�ات داخلية 
تحت إض�اءة منخفضة.وتم تركيب عدس�ات 
الخاليا المبتكرة التي يبلغ سمكها حوالي 1.6 
ملم وتزن 6 غرامات، على إطار تجاري يش�به 

إطار عدسات النظارات الشمسية التقليدية.

توص�ل علم�اء م�ن جامع�ة نورث وس�ترن 
األمريكي�ة إل�ى نتائ�ج تس�اعد الن�اس عل�ى 
التخلص من ظاهرة األرق واضطرابات النوم.

في ظل مشاغل الحياة وظروف العمل اليومية 
التي نمر بها حاليا، ب�دأ الكثيرون يعانون من 

اضطرابات في النوم ومش�اكل نفس�ية جمة 
سببها التفكير المتواصل.

وح�ول ظاهرة األرق وآثاره�ا وطرق الوقاية 
منه�ا، نقل�ت صحيف�ة الغارديان ع�ن خبراء 
أمريكيي�ن قوله�م: “لق�د توصلنا إل�ى نتائج 

تبي�ن أن الذين يح�ددون أهدافهم ف�ي الحياة 
ويضع�ون خطط�ا لتحقيقه�ا، أق�ل عرض�ة 
لإلصاب�ة باضطرابات النوم م�ن غيرهم، كما 
هم أقل عرضة لإلصاب�ة بتوقف التنفس أثناء 

النوم والذي قد يؤدي للوفاة أحيانا”.

قريبًا.. نظارتك ستشحن هاتفك الذكي!

أفضل طريقة ملعاجلة األرق

غرفة رسية يف أقدم عجائب العالـم!

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


