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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

أكرم ضيفك 
وإن كان حقيراً، وُقم على مجلسك ألبيك 

ً ومعلمك وإن كنت أميرا

ص3العراق واجلزائر: اتفاق بشأن النفط ومكافحة اإلرهاب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش اجليش السوري يقتحم آخر معاقل »داعش« يف الرقة

فـلـســطـيـن تــتــوجـه لــطــلــب عــضــويـة كـامـلـة فـي األمــم الـمـتـحـدة

التعليم تعلن بالتفاصيل الرشوط العامة للقبول املركزي للسنة الدراسية 2017- 2018

منشورات عىل األنبار متهيدا لـ »التطهري الكامل«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخ�ذت الق�وات األمني�ة تمهد لش�ن 
عملية عسكرية يف مناطق غربي محافظة 
االنبار التي ما تزال تحت س�يطرة تنظيم 
»داعش« اإلرهاب�ي، وفيما ألقت طائرات 
القوة الجوية والتحالف الدويل منشورات 
عىل املدينة تدع�و املدنيني إىل االبتعاد عن 
مق�ار داع�ش«، وجه�ت تل�ك الطائرات 
أيض�اً رضبات جوية عىل مق�ار التنظيم 
اإلرهابي.وكشف مصدر يف قيادة عمليات 
الجزيرة والبادية، املسؤولة عن أمن غرب 
األنب�ار عن ان طائرات عراقية ألقت آالف 

املنشورات عىل بلدة عانة )غرب األنبار(، 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعش«، الفتاً 
إىل أن املنشورات توعدت عنارص التنظيم 
بمعركة قريبة، ووعدت السكان املحليني 
بقرب التحرير. وأش�ار إىل أن املنشورات 
نصح�ت املدنيني باالبتع�اد عن تجمعات 
تتع�رض  ق�د  الت�ي  »داع�ش«،  تنظي�م 
للقصف يف أية لحظة، ودعتهم إىل التعاون 
م�ع الق�وات العراقية، من خ�الل اإلبالغ 
عن تح�ركات التنظيم داخ�ل البلدة التي 
يسيطر عليها التنظيم منذ منتصف عام 
2014. والثالث�اء، افاد مصدر عس�كري 
يف األنب�ار ب�أن ط�ران التحال�ف ال�دويل 

الق�ى منش�ورات عىل قض�اء عنه غربي 
املحافظ�ة يدعو فيها االه�ايل اىل االبتعاد 
ع�ن مواقع تنظي�م »داع�ش« يف املدينة. 
وقال املصدر إن »ط�ران التحالف الدويل 
القى منشورات عىل مدينة عنه )210كم 
غرب الرم�ادي(، يدعو فيها املواطنني اىل 
االبتعاد عن مواقع داعش ومضافاتهم يف 
املدينة«، الفتاً إىل أن »طران التحالف دعا 
املواطن�ني اىل من�ع التجوال من الس�اعة 
التاسعة مس�اًء وحتى السادسة صباحا 
م�ن كل يوم لوجود رضبات جوية مؤثرة 

عىل التنظيم هناك«.
التفاصيل ص3

كوريا الشاملية هتدد برد 
»النار والغضب« عىل جزيرة 

»غوام« األمريكية

مانشسرت يونايتد
يوقف مفاوضات جتديد 

عقد دي خيا

القوة اجلوية قصفت مقار »داعش« يف عنه وراوة والقائم ووعدت السكان بـ »خالص قريب« من اإلرهابيني
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االمن الربملانية تتحدث عن »بناء قاعدة أمريكية« بتلعفر وتطالب احلكومة بموقفاملحكمة االحتادية: ابوابنا مفتوحة أمام الطلبة واملختصني لتلبية احتياجاهتم البحثية
مبعـوث ميـركـل يـؤكـد للعبـادي دعـم أملـانيـا للعـراق اقتصاديـا احلكيـم يطـرح خطـة الطريـق خلالفـات بغـداد - اربيـل

ال »سيـدة أوىل« 
يف باريس.. والعزاء لربجييت 

فـي فـرنـسـا
ص4

السيد الصدر يدعو احلكومة إىل القيام 
بـ »وقفة جادة« إلبعاد »املنتفعني والفاسدين« 

عن ملف إعامر املوصل
ص3

فرنسا توقف شخص يشتبه بتنفيذه لعملية دهس بباريس
          بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت قن�اة س�كاي ني�وز ب�أن الرشط�ة 
الفرنسية أوقفت شخصا يف العاصمة باريس 
يشتبه أنه منفذ عملية الدهس »املتعمد« الذي 
ص�دم مجموعة من الجنود لدى خروجهم من 

ثكنتهم، ظهر األربعاء.
وذكرت وس�ائل إع�الم فرنس�ية نقال عن 
مصادر يف الرشطة أنه تم العثور عىل الس�يارة 
الت�ي ت�م الهج�وم بواس�طتها ع�ىل الطريق 

.)A16( الرسيع املتوجه للشمال
وأضاف�ت أنه ت�م تب�ادل إطالق الن�ار مع 

س�ائق السيارة، الذي يش�تبه أنه منفذ عملية 
الدهس، ما أدى إلصابته بخمس طلقات، فيما 
أصيب رشطي أيضا، وتم توقيف الس�ائق بعد 

تبادل إطالق النار.
وق�ال باتريك بالكاني رئيس بلدية ضاحية 
لوفال�وا بري الفرنس�ية التي ش�هدت حادثة 
ده�س الجنود، إن س�يارة »تعمدت« اصطدام 
مجموع�ة م�ن الجن�ود، ل�دى خروجه�م من 
ثكنته�م يف دوري�ة، بعدم�ا لم تتوق�ف وإنما 

»اندفعت بعنف باتجاههم«.
ووفقا ملص�ادر فرنس�ية فإن س�يارة من 
نوع »ب�ي. إم دبليو« انطلقت مرسعة باتجاه 

10 جن�ود أثناء خروجهم من أح�دى الثكنات 
العسكرية يف الضاحية الباريسية، فأصابت 6 

أشخاص بينهم 3 جروحهم خطرة.
وأضاف رئيس البلدية »حدث األمر برسعة 
كب�رة. املركب�ة ل�م تتوق�ف. اندفع�ت بعنف 
باتجاهه�م.. وزادت وت�رة رسعته�ا بش�كل 

مفاجئ«.
وأوضح أن الجنود نقلوا إىل املستش�فيات، 
وأن كال من وزيري الداخلية والدفاع سيزوران 

املصابني يف املستشفى.
العدوان�ي  بالعم�ل  الهج�وم  ووص�ف 

»البغيض«، وأنه كان »دون شك« متعمدا.

وزير النقل يوعـز بإعـادة نازحـي مدينـة 
املـوصـل فـي عـمـان مــجـانـًا

حمافظ البرصة يناقش افتتاح اجلرس املعلق ويؤكد: 
6سنجعل هذا اليوم »بانوراما برصية« 2

         ناهدة الدراجي / القاهرة 

يف كل محف�ل يق�ام هن�ا أو هن�اك يف 
جمه�ورة م�ر العربي�ة الش�قيقة الت�ي 
يحم�ل ابنائها دوما اكف الدعاء الخوتهم يف 
العراق بأتمام الن�ر ووحدة البالد وحرية 
العب�اد وص�وال اىل س�الم تنعم ب�ه املنطقة 
بأرسه�ا ويلف�ظ االره�اب فيه�ا انفاس�ه 

االخرة , ففي جلسة حوارية ضمت العديد 
من الشخصيات السياسية واالعالمية جرى 
الحديث املحوري فيها عن اهمية أعادة بناء 
االنس�ان من جدي�د يف كل منطقة تعرضت 
ملا يمكن ان يهدد االنسان وسالمته البدنية 
والفكرية , الندوة الت�ي عقدت بمقر حزب 

مر العربي .
التفاصيل ص4

رئيس احلزب اجلمهوري املرصي اللواء حممد عبد العظيم لـ »                             «: 
العراق ومرص وجوه الوطن املرشقة بالنرص
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محودي لكوبيتش: املجلس سيواصل العمل وفق جذوره التارخيية والعقائدية
         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال همام حم�ودي املنتخب حديثا 
لرئاس�ة املجلس األعىل االسالمي أمس 
االربع�اء أن املجل�س س�يواصل العمل 
وف�ق ج�ذوره التاريخي�ة والعقائدية، 
مؤك�دا انفتاح�ه ع�ىل جمي�ع الق�وى 

السياسية.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقباله رئيس 
بعث�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق ي�ان 
كوبيت�ش يف مكتب�ه، وفق بي�ان ملكتب 
حم�ودي ال�ذي يش�غل أيض�ا منص�ب 
نائ�ب رئيس الربملان.وق�ال حمودي ان 
»املجل�س األعىل لن يحيد ع�ن جذوره 
التأريخية والعقائدية التي ابتدات تحت 
قيادة شهيد املحراب«، مؤكدا »انفتاحه 
ع�ىل جميع القوى السياس�ية، وتمتني 

عالقاته الدولية واالممية«.
واخت�ار املجل�س األع�ىل حم�ودي 
رئيس�ا خلفا لعمار الحكيم الذي انشق 

عن املجلس وش�كل تيارا جديدا باس�م 
تيار الحكمة الوطني.

حم�ودي  كوبيت�ش  هن�أ  ب�دوره، 
لتسنمه رئاسة املجلس االعىل اإلسالمي 
العراقي، متمنياً االس�تمرار يف الرشاكة 
»التأريخية بني البعثة االممية واملجلس 
بإعتباره رشيكاً اساسياً وهاماً لهم«.

»بجه�ود  كوبيت�ش  أش�اد  كم�ا 
الق�وى االمني�ة الت�ي ابه�رت العال�م 
بقوته�ا وثقته�ا وانجازاته�ا«، فيم�ا 
ثمن مس�اهمة اهايل املناطق الجنوبية 
اياه�م  واصف�اً  االنتص�ار،  بتحقي�ق 

باصحاب التضحيات الكبرية .
وق�ال حم�ودي إن »الن�ر ال�ذي 
حقق�ه الع�راق ع�ىل االٍرهاب ل�م يكن 
عسكريا فحسب، بل انجاز عىل جميع 
املس�تويات وبمش�اركة جميع اطياف 
الش�عب«، الفتاً إىل ان »انتصار ش�عبنا 
ع�ىل داعش يعد الوالدة الثانية للتجربة 

العراقية الجديدة«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، أم�س األربع�اء، ع�ن ال�رشوط 
العامة للقبول املركزي للس�نة الدراس�ية 
2017- 2018، مبينًة أن الرشوط تتضمن 
أن يكون الطالب متفرغاً للدراس�ة، وعدم 
جواز الجمع بني الوظيفة والدراس�ة، وأن 
يكون الطالب من خريجي السنة الدراسية 
الحالية أو السابقة من غري املقبولني قبوالً 

مركزياً.
وقال املتحدث الرس�مي لل�وزارة حيدر 
العبودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه إن »الرشوط العام�ة للقبول 
املرك�زي للس�نة الدراس�ية 2018-2017 
تضمن�ت أن يك�ون الطال�ب حائ�زاً ع�ىل 
شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة 
بتصدي�ق م�ن املديري�ة العام�ة للرتبية يف 
املحافظ�ة أو ع�ىل ش�هادة تعادله�ا ومن 

مواليد 1993 صعوداً«. 
وأض�اف أن »الرشوط نّص�ت أن يكون 
الطال�ب م�ن خريج�ي الس�نة الدراس�ية 
الحالية أو من خريجي الس�نة الدراس�ية 
السابقة من غري املقبولني قبوالً مركزياً يف 
أي�ة كلية أو معهد ويت�م قبولهم عىل وفق 
الحدود الدنيا لس�نة تخرجهم«، مبيناً أنه 
»يف ح�ال ثب�وت قبول الطال�ب يف أية كلية 
أو معهد ُيعاد إىل قبوله األصيل وتعد س�نة 

رسوب بحقه«.
وأش�ار العب�ودي إىل أن »الطلب�ة غ�ري 
الش�هادة  ع�ىل  الحاصل�ني  العراقي�ني 

اإلعدادية العراقي�ة واملقبولني مركزيا يتم 
إبالغه�م خطياً بمراجعة ش�عبة الوافدين 
بقس�م القب�ول املرك�زي لبي�ان إعفائهم 
أو مطالبته�م باألجور الدراس�ية بالعملة 

األجنبية بحسب الضوابط«.
وتاب�ع أن »الرشوط تضمن�ت أيضاً أن 
يكون الطالب متفرغاً للدراس�ة وال يجوز 
الجمع ب�ني الوظيفة والدراس�ة يف الوقت 
نفس�ه يف الكلي�ات واملعاه�د الصباحي�ة 
املؤسس�ات  منتس�بو  بذل�ك  ويش�مل 
الحكومية كافة ويش�رتط يف استمرارهم 
بالدراسة الحصول عىل إجازة دراسية من 
دوائره�م عىل وف�ق التعليم�ات النافذة«، 
موضح�اً أن »ال�رشوط نص�ت ع�ىل عدم 
الج�واز الجمع ب�ني الدراس�تني أيضاً ويف 
ح�ال ثبوت خ�الف ذلك يكت�ب إىل الوزارة 

إللغاء قبوله«.
ولفت العبودي إىل أنه »بإمكان الطالب 
املوظف تأجيل الدراسة بحسب التعليمات 
ك�ي يس�تويف رشط إكمال س�نتني خدمة 
مرضي�ة ليحق ل�ه الحصول ع�ىل اإلجازة 
الدراس�ية عىل وفق تعليمات منح اإلجازة 
الدراسية«، منوهاً بأن »التعليمات أوضحت 
أن ينج�ح الطالب يف الفح�ص الطبي عىل 
وف�ق ال�رشوط الخاص�ة ب�كل دراس�ة، 
ويك�ون تقدي�م الطال�ب املكف�وف )الذي 
تتوفر فيه الرشوط للدراس�ات االنس�انية 
املالئمة( عن طريق القبول املركزي«.يذكر 
أن وزارة الرتبي�ة أعلنت يف )3 آب 2017(، 
عن نتائ�ج املرحلة اإلعدادي�ة للدور األول 

وبكافة فروعها ولعموم العراق.

تفرض على الطالب التفرغ وعدم اجلمع بني الدراسة والوظيفة

التعليم تعلن بالتفاصيل الرشوط العامة للقبول املركزي للسنة الدراسية 2017- 2018

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل ثل�ث عدد الحجاج العراقيني املس�جلني 
ألداء مناسك الحج اىل الديار املقدسة.

وذكر بيان لبعثة الحج العراقية يف الس�عودية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »عدد 
الحجاج العراقيني الوافدين للديار املقدسة ارتفع 
اىل 11683 حاج�ا منه�م 9108 باملدين�ة املنورة 

و2575 بمكة املكرمة«.
وبني ان الوافدين وصلوا »عرب 37 رحلة جوية 

و103 حافالت برية«.
ويبل�غ عدد حجاج العراق ه�ذا العام 33890 
ح�اج وحاجة يصل منه�م 40% ع�ن طريق الرب 

و60% جواً.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عضو لجن�ة االم�ن والدفاع اس�كندر 
وتوت، أمس االربعاء، القائد العام للقوات املسلحة 
ببي�ان موقفه من بناء قواع�د امريكية يف قضاء 
تلعفر للمش�اركة بتحريره حسب زعمهم، الفتا 
اىل ان القوات العراقية كافية وال يحتاج العراق اىل 

أي قوات اضافية او استشارات اجنبية.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن وت�وت قوله، 
ان “الوالي�ات املتحدة تح�اول جاهدة ان تجد لها 
موطئ ق�دم يف العراق عرب بناء وانش�اء القواعد 
العسكرية بذريعة تدريب وتقديم املشورة للقوات 
العراقي�ة”، الفت�ا اىل ان “االف الجن�ود والخرباء 
االمري�كان موجودي�ن االن يف الع�راق، فضال عن 
سفارتهم االكرب يف العالم التي شيدوها ببغداد”.

للق�وات  الع�ام  القائ�د  “نطال�ب  وأض�اف 
املس�لحة حي�در العب�ادي ببي�ان رأي�ه وموقفه 
م�ن ه�ذه التح�ركات االمريكية الت�ي ظاهرها 
تقديم االستش�ارات واملشاركة يف اعمال التحرير 
وباطنها التمدد والتوغل اكثر داخل البالد”، الفتا 
اىل ان “الق�وات العراقي�ة كافي�ة واس�تعداداتها 
كب�رية وال تحت�اج اىل أي دعم عس�كري بري وال 
حت�ى االستش�ارات اذا كان�ت عىل حس�اب بناء 

القواعد”.

االمن الربملانية تتحدث
 عن »بناء قاعدة أمريكية« بتلعفر وتطالب 

احلكومة بموقف

ثلث احلجاج العراقيني يصلون
 إىل الديار املقدسة

         بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أمس 
االربعاء ان الحل األمثل الحتواء الخالفات بني اربيل 

وبغداد يتمثل يف الحوار بني الجانبني.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�قباله يف مكتب�ه ببغ�داد 
مستش�ار وزارة الخارجية األملانية اكهارد بروزه 
والسفري األملاني الجديد يف العراق بريل نون، وبحث 
معهما األوضاع السياسية يف العراق واملنطقة، وفق 
بي�ان ملكتب الحكيم. وش�دد الحكيم خ�الل اللقاء 

ع�ىل »رضورة انج�اح مرشوع التس�وية الوطنية 
وطمأنة جميع املكون�ات االخرى والخروج برؤية 
موح�دة جامع�ة لكل أطي�اف الش�عب العراقي يف 
مرحلة ما بعد داعش«، مؤكدا عىل »أهمية الحفاظ 
ع�ىل الوحدة واالبتعاد عن املش�اريع التي تؤدي اىل 
التقسيم«. وجدد الحكيم دعوته اىل »اهمية اعتماد 
الحوار كمدخل اس�اس يف حل املش�اكل بني بغداد 
واربيل«، مشريا اىل »رضورة ايجاد عالقات متوازنة 
بني الع�راق ودول املنطقة بما يخدم مصلحة البلد 
وبقية البلدان«. وحول موضوع االنتخابات، ش�دد 

عىل »رضورة اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر«، 
مشريا إىل »انفتاح تيار الحكمة الوطني عىل جميع 

مكونات الشعب«.
بدوره قدم املستش�ار األملان�ي التهنئة للحكيم 

بمناسبة تشكيل تيار الحكمة الوطني.
ونقل البيان عن املس�ؤوله االملاني »دعم بالده 
لوح�دة االرايض العراقي�ة ورفضه�ا الي مرشوع 
ي�ؤدي اىل تقس�يم واالنفص�ال«، فيم�ا ح�ث عىل 
اهمية حل املشاكل بني الحكومة االتحادية واقليم 

كوردستان عرب الحوار.

         بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  بح�ث 
العبادي، أمس االربع�اء، مع مبعوث 
انجي�ال مريكل  االملاني�ة  املستش�ارة 
الح�رب ع�ىل »االره�اب«، فيم�ا أكد 
االخ�ري دعم ب�الده للع�راق يف املجال 
االقتصادي واعادة االس�تقرار، فضالً 

عن اقامة املش�اريع يف البرة. وقال 
املكت�ب االعالم�ي للعب�ادي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن األخ�ري »اس�تقبل مبع�وث 
املستش�ارة االملاني�ة اكه�ارد بروزه 
والوف�د املرافق له، وبح�ث الجانبان 
العالقات الثنائية بني البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها يف جميع املجاالت، 

االره�اب،  ع�ىل  الح�رب  اىل  اضاف�ة 
والدعم للعراق يف قطاعات مختلفة«. 
وقدم بروزه، بحس�ب البيان، تهانيه 
للعبادي ب�«االنتصارات املتحققة عىل 
االرهاب وتحرير املوصل«، مؤكداً دعم 
ب�الده للعراق يف »املج�ال االقتصادي 
واعادة االستقرار واقامة املشاريع يف 
محافظة البرة، اضافة اىل التعاون 

مستش�فيات  افتت�اح  مج�االت  يف 
ومراكز عالج للجرحى«. وكان رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أعلن يف 2015، 
ع�ن وجود ق�رار أملان�ي يقيض بدعم 
الع�راق بالس�الح لقت�ال »داع�ش«، 
مش�رياً إىل أن برل�ني قدم�ت لبغ�داد 
استش�ارات أمنية واس�تخباراتية يف 

الحرب ضد التنظيم.

         بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزير النق�ل كاظم فنجان 
الحمام�ي » بإعادة نازح�ي مدينة 

املوصل يف عمان مجانا«.
وافاد بيان الع�الم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ،ان »الحمامي 
، امس االربعاء ، بس�فرية العراق يف 
اململك�ة االردنية إلهاش�مية صفية 
الس�هيل، وجرى بحث ع�دة قضايا 

مشرتكة«. 
واشار الحمامي أن »وزارة النقل 
تعمل لتعميق العالقات الثنائية مع 
الدول العربية، وتوسيع النقل الربي 
والجوي والبح�ري معها، مثنيا عىل 
الدور الذي تلعبه السفارات العراقية 

يف ه��ذا الص��دد«. 
م�ن جانبه�ا ناش�دت الس�هيل 
بالعمل العادة نازحي مدينة املوصل 

الذي�ن يت������واج�دون يف عم�ان 
والراغب�ني بالع�ودة اىل ارض الوطن 
مم�ن غ������ادروه بع�د دخ�ول 

داعش يف 10/6/2014، ».
رشك�ة  »إىل  الحمام�ي  واوع�ز 
الخطوط الجوية العراقية بالتنسيق 
مع الس�فارة بالعمل ع�ىل إعادتهم 
مجانا عىل ان يت�م ذلك وفق قوائهم 
تعدها الس�فارة العراقي�ة يف االردن 
الطائ�رات  امت�الء  نس�ب  وحس�ب 
والجداول الثابت�ة للخطوط الجوية 

العراقية وعىل شكل وجبات«. 
الس�هيل  قدم�ت  جانبه�ا  م�ن 
ش�كرها وتقديره�ا الكب�ري للوزير 
عىل حفاوة االس�تقبال والتسهيالت 
الكب�رية الت�ي تقدمه�ا وزارة النقل 
الس�يما  م�كان  كل  يف  للمواطن�ني 
الجه�ود الكب�رية التي بذل�ت يف نقل 

النازحني.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عض�و اللجن�ة القانوني�ة الربملاني�ة زانا س�عيد، أمس 
االربعاء، ان اس�تجواب مفوضية االنتخاب�ات وصل اىل مراحله 
االخ�رية، فيم�ا اش�ار اىل ان التصوي�ت عىل مجل�س املفوضني 

الجديد سيكون االسبوع املقبل.
وقال س�عيد يف حدي�ث ل� فضائي�ة محلية، ان »اس�تجواب 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وص�ل اىل مراحله االخرية ول�م يبقى اال 
عرضه عىل جدول اعمال الربملان لسحب الثقة عنه من عدمه«، 
مبين�ا ان »هن�اك تراخي�ا بش�أن املوض�وع بن�اء ع�ىل الطرف 

املستجوب«.
واض�اف س�عيد »انن�ا اقرتبنا م�ن النتيجة النهائية بش�أن 
مجل�س املفوض�ني«، مش�ريا اىل ان »االس�بوع املقبل س�يكون 

التصويت عىل مجلس املفوضني الجديد«.
وتوقع عضو لجنة الخرباء الربملانية جاسم محمد جعفر، يف 
2 حزيران 2017، تقديم أسماء املرشحني ل مجلس املفوضني اىل 

مجلس النواب للتصويت عليها يف شهر أيلول املقبل.
يذكر ان النائب عن كتلة األحرار النيابية مازن املازني أكد، يف 
)8 أيار 2017(، أن تغيري املفوضية املستقلة لالنتخابات ال يمثل 
مطلب�ا ألعضاء م�ن الربملان فقط بل أصبح جماهرييا، مش�ريا 
اىل انه يف حال لم يحس�م أمر املفوضي�ة داخل الربملان قد يكون 

هنالك حراك شعبي كبري.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت مديرية امل�رور العامة، أمس االربعاء، ما نرش يف بعض 
املواقع عن قيام مرور كربالء بمحاسبة السائقني الذين يرتدون 
»الربمودا«، مش�رية اىل انه ال يوجد اي نص قانوني يجيز فرض 

الغرامة عىل ذلك.
وق�ال العمي�د عمار وليد م�ن اعالم املديري�ة ان »الكثري من 
مواق�ع التواصل االجتماعي وبعض وس�ائل االعالم نرشت خرب 
حول قي�ام مرور كربالء بمحاس�بة الس�ائقني الذي�ن يرتدون 

الربمودا«، مبينا ان »هذا الخرب عار عن الصحة«.
واض�اف وليد ان »الصورة التي قام�ت مديرية مرور كربالء 
بنرشها يف موقعهم هي جزء من حملة اعالمية تضمنت تثقيف 
س�ائقي مركب�ات االجرة حول س�لبية ارتداء الربم�ودا خاصة 
وانه�م يعمل�ون بمركبات اجرة«، مش�ريا اىل ان »ه�ذه الفكرة 
تولدت لدى مرور كربالء بعد قيام احد س�ائقي مركبات االجرة 

بارتداء رسوال قصري جدا وهو يوصل ثالث نساء«.
واك�د وليد انه »ال يوجد اي نص قانوني يجيز فرض الغرامة 
عىل ه�ذا الفعل، ولذلك يت�م االكتفاء بالتوعي�ة الن العقوبة او 

غرامة اال بنص قانوني«.

القانونية الربملانية: سيتم التصويت عىل جملس 
املفوضني اجلديد االسبوع املقبل

املرور تنفي إشاعات عن حماسبة السائقني 
الذين يرتدون »الربمودا«

         بغداد / المستقبل العراقي

أب�دت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا اس�تعدادها للتعاون مع 
الطلبة واملختصني بالش�أن الدس�توري من الراغبني لتزويدهم 

باحكامها وقراراتها تلبية لالحتياجات البحثية.
وق�ال مدير املكت�ب االعالم�ي للمحكم�ة االتحادي�ة العليا 
إن »جمي�ع ق�رارات واحكام املحكم�ة يتم نرشها ع�ىل املوقع 

.»)ww.iraqfsc.iq( االلكرتوني الخاص بها
وتاب�ع أن »استفس�ارات وطللب�ات وردت إىل املحكم�ة من 
باحثني وطلبة للدراس�ات االولية والعليا عن توجهات املحكمة 

االتحادية العليا يف تطبيق احكام الدستور«.
وأوض�ح أن »االب�واب مفتوح�ة أمام الطلب�ة والباحثني من 
الراغب�ني ملراجعة املحكمة بغية تزويده�م بالقرارات واالحكام 
والتفسريات الدس�تورية تلبية لالحتياجات البحثية عىل قرص 

.»)CD( مدمج

املحكمة االحتادية: ابوابنا مفتوحة أمام الطلبة 
واملختصني لتلبية احتياجاهتم البحثية

مبعوث مريكل يؤكد للعبادي دعم أملانيا للعراق اقتصاديًا

احلكيم يطرح خطة الطريق خلالفات بغداد - اربيل

وزير النقل يوعز بإعادة نازحي مدينة املوصل يف عامن جمانًا
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن رصف رواتب 
موظفي بعض دوائر الدولة.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »امل�رصف اطل�ق روات�ب 
موظف�ي وزارة الصناع�ة واملع�ادن - مصنع الس�كر 
ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي - رئاس�ة جامعة 
نين�وى ووزارة النفط - الرشكة العربي�ة لكيمياويات 

املنظفات«.
واش�ار اىل ان »ال�رصف ت�م ع�ن طريق اح�دى أدوات 
الدف�ع االلكرتوني وذلك بعد وص�ول الصكوك الخاصة 

بمبالغهم من دوائرهم«.

الرافدين يعلن رصف رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخذت القوات األمنية تمهد لش�ن عملية 
عس�كرية يف مناطق غربي محافظة االنبار 
التي ما تزال تحت س�يطرة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، وفيما ألقت طائرات القوة الجوية 
والتحال�ف ال�دويل منش�ورات ع�ى املدينة 
تدعو املدنيني إىل االبتعاد عن مقار داعش«، 
وجه�ت تلك الطائرات أيض�اً رضبات جوية 

عى مقار التنظيم اإلرهابي.
وكشف مصدر يف قيادة عمليات الجزيرة 
والبادية، املسؤولة عن أمن غرب األنبار عن 
ان طائ�رات عراقية ألقت آالف املنش�ورات 
عى بل�دة عانة )غ�رب األنب�ار(، الخاضعة 
أن  إىل  الفت�اً  »داع�ش«،  تنظي�م  لس�يطرة 
املنشورات توعدت عنارص التنظيم بمعركة 
قريب�ة، ووع�دت الس�كان املحلي�ني بقرب 
التحرير. وأش�ار إىل أن املنش�ورات نصحت 
املدني�ني باالبتع�اد ع�ن تجمع�ات تنظي�م 
»داع�ش«، التي قد تتع�رض للقصف يف أية 
لحظ�ة، ودعته�م إىل التع�اون م�ع القوات 
العراقي�ة، م�ن خ�الل اإلبالغ ع�ن تحركات 
التنظي�م داخل البل�دة التي يس�يطر عليها 

التنظيم منذ منتصف عام 2014. 
والثالثاء، افاد مصدر عسكري يف األنبار 
بأن طريان التحالف الدويل القى منش�ورات 
ع�ى قض�اء عن�ه غرب�ي املحافظ�ة يدعو 
فيها االه�ايل اىل االبتعاد ع�ن مواقع تنظيم 
»داعش« يف املدينة. وقال املصدر إن »طريان 
التحالف الدويل القى منش�ورات عى مدينة 
عنه )210ك�م غرب الرم�ادي(، يدعو فيها 
املواطن�ني اىل االبتع�اد ع�ن مواق�ع داعش 
ومضافاتهم يف املدينة«، الفتاً إىل أن »طريان 
التحال�ف دعا املواطنني اىل منع التجوال من 
الس�اعة التاس�عة مس�اًء وحتى السادسة 
صباح�ا من كل يوم لوج�ود رضبات جوية 
بالتزام�ن  التنظي�م هن�اك«.  مؤث�رة ع�ى 
م�ع ه�ذا، تق�وم الطائ�رات التابع�ة للقوة 
الجوية العراقية بعمليات اس�تنزاف ملقرات 
وتحصينات تنظيم »داعش« يف مناطق غرب 
األنبار، تمهيًدا لتحريرها، بحس�ب املتحدث 
باس�م وزارة الدفاع العراقية، العميد محمد 
الخ�ري، الذي أكد، يف ترصيح صحايف، أن 
التنظي�م مح�ارص وال يمكن�ه تعويض أية 
خس�ارة يتعرض لها، سواء كانت يف األرواح 
أو املع�دات. وأض�اف الخ�ري بالقول أن 
»الق�وة الجوي�ة العراقي�ة كثف�ت قصفها 

الج�وي ملواق�ع تنظي�م )داع�ش( ومراكز 
قيادت�ه ومخ�ازن الس�الح الثقي�ل، لتقليل 
الجهد العس�كري خالل التحرير«، موضًحا 
أن الطائ�رات العراقية ش�نت هجمات عدة 

ويف مناطق مختلفة بشكل متزامن.
ب�دوره، ق�ال قائ�د عملي�ات الجزي�رة 
والبادي�ة للجيش، اللواء قاس�م املحمدي يف 
بي�ان إن عرشة من عنارص تنظيم )داعش( 

ُقتلوا خ�الل قصف لط�ريان التحالف الدويل 
استهدف مواقع التنظيم يف بلدتي عانة وراوة 
غرب األنبار، موضًحا أن القصف أسفر عن 

تدمري عجلتني تابعتني ل�«داعش«.

وعى الرغم من إعالن القوات األمنية منذ 
العام املايض تحرير مدن الفلوجة والرمادي 
وهي�ت يف محافظ�ة األنب�ار م�ن س�يطرة 
تنظيم »داعش«، إال أن التنظيم اإلرهابي ما 

يزال يسيطر عى بلدات القائم وعانة وراوة 
غرب األنبار، فضاًل عن مس�احات واس�عة 
من صح�راء املحافظ�ة التي ترب�ط العراق 

باألردن وسورية.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بح�ث الرئي�س ف�ؤاد معصوم مع 
وزير الخارجي�ة الجزائري عبد القادر 
مس�اهل ال�ذي ي�زور بغ�داد تعزي�ز 
التع�اون بني البلدي�ن يف االطر االمنية 
واالقتصادي�ة، فيم�ا وج�ه مس�اهل 
دع�وة إىل نظريه العراقي دعوة لزيارة 

الجزائر.
وأع�رب رئي�س الجمهوري�ة ع�ن 
م�ن  باالس�تفادة  الع�راق  اهتم�ام 
الخربات الجزائرية يف مجاالت مكافحة 
االرهاب واملصالحة املجتمعية، مؤكدا 
عى رضورة التنس�يق املعلوماتي بني 

البلدين.
كما شدد عى لزوم توسيع التعاون 
املش�رتك يف قطاع�ي النف�ط والغ�از 
واالس�تفادة من الخربات الجزائرية يف 
هذا املضمار، فضال عن التنس�يق بني 
الطرفني داخ�ل منظمة الدول املنتجة 
للنف�ط )أوب�ك( فيم�ا يخص اس�عار 
النفط كونها موارد رئيس�ية للدخل يف 

كال البلدين.
الرئي�س معص�وم رغب�ة  وأب�دى 
الع�راق إىل تفعيل عمل اللجن�ة العليا 
املش�رتكة بني البلدين التي من شأنها 
زي�ادة حجم التع�اون، وتطلع العراق 
إىل فت�ح آفاق جديدة من العالقات من 
خ�الل توس�يع التع�اون الدبلومايس 
وتطوير عم�ل البعثات الدبلوماس�ية 

لكال البلدين الشقيقني.

ويف جان�ب آخ�ر من اللقاء، أش�ار 
املخاط�ر  إىل  الجمهوري�ة  رئي�س 
املشرتكة التي تواجه العراق والجزائر 
والتي تتمثل باالرهاب العابر للحدود، 
املش�رتك  التنس�يق  أهمي�ة  مؤك�دا 
والتعاون يف مج����ال مكافحة هذه 
اآلف�ة الخط�رية، م�ن خ�الل تفعي�ل 
التعاون االس�تخباري بني املؤسسات 

األمنية يف كال البلدين.
من جانب�ه، قدم وزي�ر الخارجية 
الجزائ�ري تهانيه باالنتص�ارات التي 
حققته�ا الق�وات املس�لحة العراقية 
والت�ي تك�����لل�ت بتحري�ر مدين�ة 
املوص�ل، مؤك�دا ح�رص ب�الده عى 
االس�تمرار يف دع�م الع�راق، الس�يما 
يف الح�رب الت�ي يخوضه�ا نيابة عن 

الجميع ضد االرهاب
يف الغض�ون، أكد وزي�ر الخارجية 
الجزائري عبد القادر مساهل لنظريه 
العراقي إبراهيم الجعفري أن انتصار 
الع�راق عى »اإلره�اب« يعط�ي أمالً 
كبرياً يف اس�تقرار املنطقة، فيما وجه 

الدعوة للجعفري لزيارة الجزائر.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة العراقية 

يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة 
وزي�ر  اس�تقبل  الجعف�ري  إبراهي�م 
خارجية جمهورية الجزائر عبد القادر 
مس�اهل، والوفد املراف�ق له يف مكتبه 
ببغداد، وبحثا س�بل تطوير العالقات 
الثنائية بني البلدي�ن، وأهمية تضافر 
الجهود العربية، وتجاوز األزمات التي 

تشهدها املنطقة«.
وذك�ر الجعفري، بحس�ب البيان، 
أن »حرب اإلرهاب اليوم ليس�ت حرباً 
تقليدي�ة فهي تس�تهدف املدنيني من 
األطفال والنس�اء والشيوخ وتستبيح 
والجامع�ات  وامل�دارس  األس�واق 
واملس�اجد  واملعاب�د  واملستش�فيات 

والكنائس«.

وأض�اف أن »الع�راق انت�رص عى 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة وح�رر 
أراضيه بفضل وح�دة أبنائه بمختلف 
انتماءاته�م، ودعم القوى السياس�ية 
ووقوف ال�دول الصديقة للعراق، وهو 
مس�تمر يف بذل جهوده من أجل دعم 
أمن واس�تقرار املنطقة وحفظ وحدة 

الشعوب العربية«.
م�ن جانبه، ق�ال وزي�ر الخارجية 
الجزائري إن »العراق حقق انتصارات 
كبرية بفضل إرادت�ه القوية يف تجاوز 
األزم�ات«، مؤكداً أن »ب�الده تقف إىل 
جان�ب الع�راق باس�تمرار، وتتطل�ع 
للمزيد من التعاون املشرتك والتنسيق 
املج�االت  م�ن  العدي�د  يف  والتع�اون 
والتواصل بني وزارتي خارجية البلدين 

يف املحافل العربية والدولية«.
وتاب�ع، أن »مواقفن�ا تتطابق مع 
مواق�ف خارجي�ة الع�راق يف الكث�ري 
من املواقف س�يما الجامع�ة العربية 
واألوض�اع يف املنطقة وس�نبقى نعمل 
مع�اً ملواجه�ة التحديات الت�ي تواجه 
األمة العربية«، مبيناً أن »عدم مواجهة 
اإلرهاب والقض�اء عليه يجعل بلداننا 

أكثر عرضة للتقسيم والتشتت«.
واعت�رب، أن »انتص�ار الع�راق عى 
اإلرهاب يعطي أمالً كبرياً يف اس�تقرار 
اس�تمرار  واه����مي�ة  املنطق�ة، 
الح�وارات لتعزي�ز العالق�ات الثنائيَّة 
ب�ني البلدي�ن«، فيم�ا وج�ه »الدعوة 

للجعفري لزيارة الجزائر«.

القوة اجلوية قصفت مقار »داعش« يف عنه وراوة والقائم ووعدت السكان بـ »خالص قريب« من اإلرهابيني

منشورات عىل األنبار متهيدا لـ »التطهري الكامل«

معصوم يريد االستفادة من خربة »الدولة الشقيقة« مبجال املصاحلة.. ومساهل يدعو اجلعفري إىل زيارة بالده

العراق واجلزائر: اتفاق بشأن النفط ومكافحة اإلرهاب

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

دع�ا زعيم التيار الص�دري مقتدى الصدر، 
االربع�اء، الحكوم�ة اىل وقف�ة ج�ادة إلبع�اد 
»املنتفعني والفاسدين والطائفيني« عن اعمار 
املناط�ق املحررة من قبض�ة تنظيم »داعش«، 
مش�ريا اىل أن الفاس�دين »س�ال لعابهم« عى 
املوازن�ات الت�ي اطلق�ت العمار تل�ك املناطق 

سيما نينوى. 
وق�ال الصدر يف رد له عى س�ؤال لوفد من 
اهايل املوصل بشأن اعمار محافظتهم والوعود 
»غري املجدي�ة« التي يتلقوها االهايل هناك من 
مس�ؤولني رفيع�ني، »أنتم منا ونح�ن منكم، 
كم�ا انك�م اخوتن�ا يف الوطن والدي�ن والعرق 
واإلنس�انية واني ألش�عر بش�عوركم واحمل 

همومكم وآالمكم، وكيل ام�ل بالله والخريين 
ان يسعوا لتطبيق آمالكم وتطلعاتكم بالعيش 
االمن والرغيد بال تفرقة طائفية وبال عنف او 
تشدد«. وأوضح، »انتم يا احرار املوصل االبية 
الت�ي تحررت بس�واعد العراقي�ني وبدمائهم، 
انتم الي�وم االحق باملنارصة لرف�ع معاناتكم 
االنس�انية فق�د هدم�ت محافظتك�م الت�ي 
صارت بني مطرقة التشدد وسندان االرهاب«، 
مضيف�اً »نع�م، لقد س�الت لعاب الفاس�دين 
عى املوازنات التي اطلق�ت العمار مناطقكم 
ليرسق�و منها فوق م�ا رسقوا م�ن ذي قبل، 
وه�ذا ج�ل همهم ول�ن يلتفت�وا اىل معاناتكم 
ع�ى االط�الق، ونح�ن اذ نتربأ م�ن مثل هذه 

الترصفات واالفكار الرعناء«.
وطالب الصدر، الحكومة العراقية ب� »وقفة 

جادة وابعاد املنتفعني والفاسدين والطائفيني 
ع�ن االعم�ار يف محافظتك�م، والتمييز الجاد 
والحقيق�ي ب�ني املدني�ني واالرهابي�ني ق�در 
االمكان وعدم التعامل مع امللف بنفس طائفي 
بل بطريق�ة ابوية يحصل الجميع من خاللها 
عى حقوقهم«، مستدركا بالقول »هذه ليس 
معاناتكم فقط فاخوتكم يف الجنوب والوسط 
يعان�ون نف�س معاناتكم ورسق�ة حقوقهم 

وموازناتهم كما هو واضح«.
وتابع الصدر، »انا عى اتم االستعداد الرسال 
مبعوثي الس�الم من اخوتكم يف رسايا السالم 
للقيام بما هو الزم وبالتنس�يق مع الحكومة 
العراقية والتي ال اظن انها س�وف توافق عى 
ذلك لكي نكون عوناً لكم يف رسائكم ورضائكم 
ولنح�اول كش�ف كل الفاس�دين والطائفيني 

كما فعلنا يف باقي املناطق املغتصبة االخرى«، 
مؤكداً »س�نكمل معكم م�رشوع )ويؤثرون( 
التج�ار  وس�نحث  )لخدمتك�م(  وم�رشوع 
واملتمكن�ني الرشف�اء ع�ى الت�ربع م�ن اجل 
محافظتكم وباقي املحافظات الجل اعمارها 
وارج�اع النازح�ني منه�ا اليها ب�ارسع وقت 
ممكن وسنقف ضد كل من يريد املساس بكم 
فاعينونا بالكشف عن االرهابيني والفاسدين 
وكل م�ن اراد ب العراق والعراقيني س�وءاً، وان 

صدر منا التقصري فاعذرونا«.
وكان مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
أعلن يف وقت س�ابق عن رصد اجتماع باريس 
للتحال�ف الدويل مبالغ مالي�ة لصندوق اعمار 
املناطق املحررة، مشريا اىل أن هناك تاكيد من 

دول التحالف الدويل عى دعم العراق.

وعد أهل املدينة بإكمال مشروعي »ويؤثرون« و »خلدمتكم«

السيد الصدر يدعو احلكومة إىل القيام بـ »وقفة جادة« إلبعاد »املنتفعني والفاسدين« عن ملف إعامر املوصل
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وّق�ع أكثر م�ن 220 ألف ش�خص التماس�اً ضد 
خط�ط الرئي�س الفرن�ي إيمانويل ماك�رون منح 
زوجت�ه بريجي�ت لق�ب الس�يدة األوىل رس�مياً.وال 
تتمتع زوجة الرئيس يف فرنس�ا بصفة رس�مية كما 
هو الحال يف الوالي�ات املتحدة األمريكية، لكنها تقوم 
بمه�ام غري رس�مية عادة ما تكون أله�داف خريية. 
وحظيت زوجات رؤساء سابقني بفريق صغري يعمل 
معهن يف قرص اإلليزيه. وقال ماكرون، خالل حملته 

االنتخابي�ة، إنه يري�د أن يمنح زوجته دوراً رس�مياً 
يشمل مكتباً خاصاً وموظفني. وأوضح أن زوجته ال 
يجب أن تتلقى أج�راً حكومياً مقابل دورها املقرتح، 
إال أن كث�رياً م�ن الفرنس�يني يرون الخط�وة تهدف 
إىل إضف�اء صبغة أمريكية عىل املش�هد الس�يايس يف 
بالدهم.وتأت�ي تل�ك املس�اعي فيما يح�اول الربملان 
الفرن�ي، الذي يهيم�ن عليه حزب ماك�رون، الدفع 
م منح أعضاء الربملان وظائف بأجر  بإصالحات تج�رِّ
ألقاربهم. وقال ت�ريي بول فاليت، الذي بدأ االلتماس 
املناهض ملنح منصب الس�يدة األوىل الرسمي لزوجة 

ماك�رون: »يطلب�ون م�ن ن�واب الربمل�ان وأعض�اء 
مجلس الش�يوخ عدم توظي�ف أزواجهم وزوجاتهم، 
ويمنح�ون اس�تثناء واح�داً لزوج�ة ماك�رون، هذا 
تناقض«. ولزوجة الرئيس الفرني، التي تتلقى نحو 
200 رسالة يومياً، فريق من أربعة موظفني بالفعل، 
وإذا تم منحها اللقب رس�مياً س�يتيح له�ا ذلك حق 
االستعانة بمساعدين والحصول عىل مخصصات من 
األم�وال العامة. ورافقت بريجيت زوجها باس�تمرار 
خ�الل الحمل�ة االنتخابية، حيث تولّ�ت وضع أجندة 

العمل وتحرير خطاباته وتقديم النصح له.

ال »سيدة أوىل« يف باريس.. والعزاء لربجييت يف فرنسا
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تش�هد ع�دة جبه�ات خاضع�ة 
لنظ�ام »تخفي�ف التصعي�د« توتراً 
متزاي�داً يف املناطق الت�ي توَجد فيها 
»هيئة تحرير الشام«، يف وقت يحقق 
في�ه الجي�ش الس�وري وحلف�اؤه 
تقدم�اً عىل غالبية جبه�ات البادية، 
م�ن رشق الس�ويداء حت�ى أطراف 
ريف دير ال�زور الش�مايل الغربي يف 
االثناء، تس�تكمل تحض�ريات جولة 
محادث�ات  م�ن  مرتقب�ة  جدي�دة 
»أس�تانا« ع�رب اجتماع�ات تجريها 
الدول الضامنة يف طهران، يف موازاة 
توتر ملحوظ تش�هده ع�دة محاور 
مش�رتكة ب�ني الجي�ش والفصائ�ل 
الجبهات  املس�لحة، وخاص�ة ع�ىل 
التي تض�م فصائل خ�ارج اتفاقات 
»تخفيف التصعي�د«. وال تعطل تلك 
املع�ارك املتقطعة عملي�ات الجيش 
وحلفائه عىل ط�ول البادية، فبينما 
يتابع تقدمه الحثيث نحو دير الزور 
عىل عدة مح�اور، فرض س�يطرته 
عىل مس�احة تق�ارب 100 كيلومرت 
مربع من بادية الس�ويداء الرشقية. 
وتض�م املنطق�ة املحررة ع�دداً من 
التالل املحاذية للحدود األردنية، ومن 
بينها تالل أسدي وجارين والرياحني 
وبرئ الصابوني. كذلك وصلت القوات 
إىل منطق�ة ب�رئ ووادي الصوت بعد 
تثبيت نقاطها ع�ىل التالل الحاكمة 
هن�اك. ونقل�ت مواق�ع معارضة يف 
املقاب�ل، أنباًء عن انس�حاب فصيل 
»جيش أح�رار العش�ائر« العامل يف 
منطقة البادي�ة عقب تقدم الجيش 
األخ�ري، إىل داخ�ل األرايض األردني�ة، 

مش�رية إىل أن ه�ذا الفصي�ل الذي »اقت�رص عمله عىل 
بادية السويداء« كان يعمل »من دون تنسيق مع قوات 
»التحالف الدويل« والفصائل التي ترعاها يف البادية. ويف 

م�وازاة ذلك، تابعت قوات الجي�ش وحلفائه تقدمها يف 
ري�ف الرقة الجنوبي، لتنه�ي وجود »داعش« يف رشيط 
ق�رى ريف الرق�ة املحاذي لنه�ر الفرات م�ن الجنوب، 
وتصل إىل أطراف بلدة معدان، التي تعد أحد أبرز املراكز 

العمراني�ة التي يتحصن فيه�ا التنظيم عىل طول وادي 
الفرات، بني مدينتي الرقة ودير الزور. وسيطر الجيش 
خالل عملياته عىل قرى الخميسية والجابر والنميصة، 
بالتوازي مع اس�تهداف س�الح الجو ملواقع التنظيم يف 

معدان. وم�ن املتوقع أن يلجأ الجيش إىل حصار معدان 
عرب التقدم جنوبها وعزلها عن مناطق سيطرة التنظيم 
يف الجن�وب الرشقي، بالتوازي مع إكمال عملياته داخل 
حدود محافظة دير الزور، باتجاه بلدة التبني وأطراف 

جب�ل الب�رشي. وش�هدت جبه�ات 
ري�ف حم�ص الش�مايل الخاضع�ة 
التف�اق »تخفي�ف التصعي�د« توتراً 
بعدما تحدثت املعارضة عن سقوط 
عدد من القذائف يف محيط الغنطو، 
يف ظ�ل اس�تكمال ق�وات الرشط�ة 
العسكرية الروس�ية انتشارها عىل 
نق�اط مراقب�ة التهدئ�ة يف محي�ط 
مناطق س�يطرة الفصائل املسلحة 
هن�اك. إىل ذلك، ش�هد ري�ف حماه 
ب�دوره قصف�اً متبادالً، اس�تهدف 
خالل�ه الجيش مواقع املس�لحني يف 
بلدة مورك. وأسقط الجيش يف ريف 
حماه الش�مايل الغرب�ي 5 طائرات 
مس�رية ومفخخة، تابعة للفصائل 
املسلحة، قبل استهدافها ألي نقاط 
م�وازاة  ويف  مدني�ة.  أو  عس�كرية 
تطورات امليدان، انطلقت اجتماعات 
بني ممثيل الدول الضامنة ملحادثات 
اإليراني�ة  العاصم�ة  يف  أس�تانا، 
طه�ران. وس�رتكز االجتماعات بني 
الرتكية والروسية واإليرانية  الوفود 
عىل ج�دول أعم�ال الجول�ة املقبلة 
م�ن محادثات أس�تانا، وعىل نتائج 
اتفاقات »تخفيف التصعيد« املوقعة 
خ�الل الش�هر امل�ايض. ويف غضون 
ذلك، أكد وزي�ر الخارجية الكازاخي 
خ�ريت عبد الرحمان�وف، أن جدول 
أعمال املحادثات يف أستانا، سيجري 
التوص�ل إليه خالل اجتماع طهران. 
ونف�ى ح�دوث أي تغي�ري يف موع�د 
الجولة املرتقب�ة، مرجحاً عقدها يف 
أواخ�ر آب الجاري. ومن املرتقب أن 
تحت�ل منطقة »تخفي�ف التصعيد« 
يف إدلب، الجزء األكرب من النقاشات 
بني الدول الضامن�ة، لكونها ال تزال 
خارج مظلة اتفاقات التهدئة، وال سيما يف ضوء توسع 
نفوذ »هيئة تحرير الش�ام« فيها عىل حساب الفصائل 

املمثلة يف أستانا املاضية.

بالتزامن مع حمادثات مرتقبة يف »استانا«

اجليش السوري يقتحم آخر معاقل »داعش« يف الرقة

 العراق ومرص وجوه الوطن املرشقة بالنرص
رئيس احلزب اجلمهوري املصري اللواء حممد عبد العظيم لـ »                  «:

       بغداد / المستقبل العراقي

صّنفت منّظمات دولية حرمان االحتالل آالف املقدسيني 
م�ن حق اإلقامة »جريمة حرب«، وفيما كش�فت الحكومة 
الفلس�طينية عن توّجه وش�يك لطل�ب العضوي�ة الكاملة 
يف األم�م املتح�دة، أّكدت مص�ادر مطلعة وج�ود محاوالت 
من إرسائيل الس�تئناف التنس�يق األمني. وشّددت منظمة 
هيوم�ن رايتس ووت�ش أّن إرسائي�ل جرّدت نح�و 15 ألف 
فلس�طيني من سكان القدس من حقهم باإلقامة يف املدينة 
من�ذ ع�ام 1967، مش�رية إىل أّن األمر قد يرق�ى إىل وصفه 
ب�»جريمة حرب«. وقالت مديرة قس�م الرشق األوس�ط يف 
املنظمة س�ارة ليا ويتسن: »تدعي إرسائيل معاملة القدس 
بمثابة مدينة موحدة، لكنها تح�دد قوانني مختلفة لليهود 
والفلسطينيني، إن التمييز املتعمد بحق فلسطينيي القدس، 
بما يف ذلك سياس�ات اإلقامة التي تهدد وضعهم القانوني، 
يزيد من انس�الخهم ع�ن املدينة«. وأضاف البي�ان أّن إلغاء 
إقام�ات فلس�طينيي الق�دس الرشقية، الذي�ن يفرتض أن 
يكون�وا محمي�ني يف ظ�ل االحت�الل اإلرسائي�يل، كث�رياً ما 
يجربهم عىل مغادرة املنطقة التي يعيش�ون فيها، مردفة: 
»هذا يس�مى ترحي�اًل قرسي�اً، عندما يتس�بب بالنزوح إىل 
أج�زاء أخرى م�ن األرايض الفلس�طينية املحتل�ة، وترحيالً 
عندم�ا يحدث إىل خ�ارج الب�الد«. عىل صعيد آخر، كش�ف 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض املالكي عن أّن »القيادة 
الفلسطينية س�تطلب قريباً عضوية كاملة لدولة فلسطني 
يف األم�م املتح�دة«. وذك�ر املالك�ي يف بيان عق�ب لقائه يف 
رام الله املبعوث الس�ويدي لعملية الس�الم ب�ري أورنيوس، 
أّن تعزي�ز مؤسس�ات الدول�ة الفلس�طينية ل�ن يتحقق إال 
باالعرتاف بفلس�طني عض�واً كامالً يف األم�م املتحدة، وهذا 
بالضبط ما س�نفعله يف ق�ادم األيام ب�كل إرصار، مضيفاً: 
»س�نطالب املجتمع ال�دويل باالعرتاف بنا ع�رب تقديم طلب 
بذلك إىل مجلس األمن، وس�نكرر هذه املحاولة إىل أن ننجح 

بذلك كبقية دول املجتمع الدويل«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بدأ رئيس الوزراء الباكس�تاني املقال نواز رشيف، أمس 
االربعاء، مسرية لحشد التأييد له تستمر يومني. وبدأ  رشيف 
زيارة لالهور تستمر يومني، يمر خاللها بالبلدات الرئيسية 
ع�ىل امتداد الطريق، يف خطوة يقول أنصاره إنها س�تظهر 

الشعبية الكبرية التي مازال يحظى بها بني الناخبني.
وكشفت مصادر بالحزب الحاكم يف باكستان أن شقيق 
رشيف ل�ن يخوض انتخابات برملاني�ة فرعية لتويل منصب 
شقيقه الش�اغر، الغياً بش�كل فعيل خططاً س�ابقة لتويل 

رئاسة الوزراء خلفاً لشقيقه يف أيلول املقبل.
وعزل�ت املحكم�ة العليا نواز رشيف )68 عاماً( الش�هر 
املايض، لكنه احتفظ بنفوذه عىل حزب الرابطة اإلسالمية، 
جناح ن�واز الحاك�م، ووضع خطط�اً لتوىل ش�هيد خاقان 
عب�ايس منصب رئيس الوزراء بش�كل مؤق�ت إىل أن يصبح 
من حق ش�قيقه ش�هباز تويل املنصب بالف�وز يف انتخابات 
برملانية فرعية.لكن رشيف وقي�ادات الحزب الحاكم قرروا 
رضورة أن يستمر ش�هباز يف القيام بدوره كرئيس لوزراء 
إقليم البنجاب املهم سياس�ياً، والذي يمثل سكانه أكثر من 
نصف س�كان باكس�تان البالغ عددهم 190 مليون نسمة. 
وقال أحد مس�اعدي شهباز يف الهور: »من املؤكد أن شهباز 
لن ينافس عىل املقعد الش�اغر يف الجمعي�ة الوطنية والذي 
أصب�ح خالياً بعزل نواز«.ويقول مس�ؤولون من الحزب إن 
الس�بب الرئيي الحتمال عدم تويل شهباز املنصب، مرتبط 
باالنتخابات العامة ومخاوف الحزب من أن تؤدي استقالته 
م�ن رئاس�ة حكوم�ة إقليم البنج�اب إىل إضعاف س�يطرة 
الح�زب عىل اإلقليم. ووفقاً للنظام الس�يايس يف باكس�تان 
فإن أي حزب يسيطر عىل البنجاب سيكون من املرجح جداً 

أن يشكل الحكومة بعد انتخابات 2018.
وترك نواز رشيف الس�لطة الش�هر املايض بعد أن أقالته 
املحكم�ة العلي�ا لعدم إفصاحه عن مص�در جزء صغري من 

دخله نفى أنه حصل عليه. 

فلسطني تتوجه لطلب عضوية كاملة 
يف األمم املتحدة

باكستان: رشيف يقود مسرية حلشد التأييد 
وشهباز لن يتخىل عن البنجاب

كوريا الشاملية هتدد برد »النار والغضب« 
عىل جزيرة »غوام« األمريكية

         ناهدة الدراجي / القاهرة 

يف كل محفل يقام هنا أو هناك يف جمهورة 
مرص العربية الشقيقة التي يحمل ابنائها دوما 
اكف الدعاء الخوته�م يف العراق بأتمام النرص 
ووحدة الب�الد وحرية العباد وصوال اىل س�الم 
تنعم به املنطقة بأرسها ويلفظ االرهاب فيها 
انفاس�ه االخرية , ففي جلس�ة حوارية ضمت 
العديد من الش�خصيات السياسية واالعالمية 
جرى الحديث املح�وري فيها عن اهمية أعادة 
بناء االنس�ان من جديد يف كل منطقة تعرضت 
مل�ا يمكن ان يهدد االنس�ان وس�المته البدنية 
والفكرية , الندوة التي عقدت بمقر حزب مرص 
العرب�ي وباالش�رتاك م�ع الح�زب الجمهوري 
يف كورني�ش املعادي تطرق فيه�ا اللواء محمد 
الجم�وري  الح�زب  رئي�س   / العظي�م  عب�د 
امل�رصي ) للزميلة مراس�لة جريدة املس�تقبل 
يف القاهرة ( مش�يدا ب�االدوار البطولية واملأثر 
الخالدة التي س�طرها أبط�ال الجيش العراقي 

ب�كل صنوف�ه ومكوانت�ه دون اس�تثناء , وان 
هذه االنتص�ارات القت بضالله�ا عىل هزيمة 
االرهاب يف مرص وستتبعها يف بقية البقع التي 
تتواج�د فيها عن�ارصه االرهابية , كما ش�دد 
اللواء عبد العظيم عىل الدور الذي لعبه االعالم 
يف م�ؤازرة املقاتلني يف املعرك�ة وان لالعالميني 
دورا اليق�ل اهمية عن دور الجن�دي الذي بذل 
الغ�ايل والنفي�س من اج�ل الوط�ن والقضية 
مشددا ان النرص دوما حليف الشعوب التواقه 
للتحرير والبناء وان مرص والعراق هما الوجه 
الحض�اري امل�رشق لالمة العربية , مش�ريا اىل 
أهمي�ة تفعي�ل دور منظم�ات املجتمع املدني 
واعطاء املس�احة االكرب للم�رأة العربية النها 
بالفع�ل أس�همت اىل ح�د كبري يف م�ؤازرة كل 
مايتحق�ق االن من عملي�ات البناء والنمو عىل 
كاف�ة الصعد السياس�ية واالجتماعية , فهذه 
الرشائ�ح هي ذخرية الش�عوب واالم�م الحية 
الباقية .واضاف اللواء املرصي ان شعب مرص 
ه�و ش�عب ق�وي امتحنت�ه الظ�روف ومامر 

ب�ه فاليوجد بي�ت يف مرص اليخلو م�ن مقاتل 
وابه�ر العال�م كله بثورة 52 يناي�ر , وان تعدد 
االح�زاب مطل�وب , ام�ا الهدف من تأس�يس 
الحزب الجمهوري امل�رصي فقال انه محاولة 
لتصحي�ح اخط�اء املايض وان م�رص البد وان 
تع�ود لنفس�ها وتس�تفيد م�ن امكانياته�ا , 
وان نعم�ل ع�ىل تنمية خطط الرق�ي بالتعليم 
والصحة وبقي�ة القطاعات التي حينما حصل 
الرتاجع فيها ارتفعت نس�بة البطالة , تصليح 
البيت من الداخل هو هدفنا , وعن سؤاله حول 
مرشوع�ه العربي ق�ال عبد العظي�م , اننا البد 
وان نعود لنكون مس�اهم فاعل يف حل مشاكل 
كل الدول العربية كما كان دورنا السابق وهذا 
ج�زء من امننا القوم�ي , اذ البد وان ندخل مع 
ال�دول املحيط�ة واالقليمية ملجابه�ه االرهاب 
فضال ع�ن رضورة اعادة عالقاتن�ا مع الدول 
االفريقية ودول حوض النيل والقرن االفريقي 
, العالم كل�ه كان ينظر ملرص عىل انها مرص ) 

الزعيمة ( والبد ان نضل كذلك . 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت كوريا الشمالية إنها تدرس 
ش�ن هجمات صاروخية عىل جزيرة 
غ�وام األمريكي�ة يف املحي�ط الهادي، 
وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس 
األمريك�ي، دونالد ترام�ب، كوريا ب� 

»النار والغضب«.
وقال�ت وكال�ة األنب�اء الكوري�ة 
الرسمية إن بيونغ يانغ تدرس خطة 
إلط�الق صواري�خ من متوس�طة إىل 
بعيدة امل�دى ص���وب غ�وام، حيث 
قناب�ل  قاذف�ات  واش�نطن  تن�رش 
الترصيح�ات  وتمث�ل  اس�رتاتيجية. 
لهج�ة  يف  ح�ادا  تصعي�دا  املتبادل�ة 

البلدين.وأقرت األمم  التهديدات ب�ني 
املتحدة مؤخرا مزي�دا من العقوبات 
االقتصادي�ة ع�ىل كوريا الش�مالية، 
وصفتها األخرية بأنها »انتهاك عنيف 
لس�يادتنا«، محذرة الواليات املتحدة 

من أن أنها »ستدفع ثمنها«.
و قال�ت وكالة »كي�ه يس إن إيه« 
الرس�مية لألنباء، أم�س االربعاء، إن 
كوريا الشمالية »تدرس بعناية خطة 
لش�ن هجوم ح�ول املنطقة املحيطة 
بجزيرة غوام« باس�تخدام صواريخ 
م�ن متوس�طة إىل بعي�دة امل�دى من 

طراز هواسونغ-12.
الجماه�ري، ق�ال  إىل  ويف رس�الة 
حاكم غوام، إي�دي بازا غالفو، إنه ال 

يوجد »أي تهديد« للجزيرة وألرخبيل 
مارياناس، لكن غوام »مستعدة ألي 
طارئ«. ويعد بيان كوريا الش�مالية 
التهدي�دات  ح�دة  يف  األح�دث  ه�و 

والتوترات بني البلدين.
الت�ي  يان�غ،  بيون�غ  وأطلق�ت 
اختربت أجه�زة نووية خمس مرات، 
عابري�ن  باليس�تيني  صاروخ�ني 
للقارات يف تم�وز، وقالت إنها تمتلك 
اآلن الق�درة عىل رضب قلب الواليات 
املتحدة األمريكية. وأشار تقرير نرش 
يف صحيفة واشنطن بوست، نقال عن 
مسؤولني اس�تخباراتيني يف الواليات 
املتحدة، إىل أن كوريا الشمالية تعكف 
عىل تطوير أسلحة نووية قادرة عىل 

رضب الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
بأرسع مما يتوقع. كما قالت وثيقة 
خاصة بش�ؤون الدف�اع يف الحكومة 
اليابانية إن برنامج األس�لحة »حقق 
تقدما كب�ريا« وإن كوريا الش�مالية 

لديها اآلن أسلحة نووية.
الرئي�س  ح�ّذر  ذل�ك،  ع�ىل  وردا 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، كوري�ا 
الشمالية بالتوقف عن تهديد الواليات 
املتحدة، وقال إنهم »سيواجهون نارا 

وغضبا لم يشهده العالم من قبل.«
الس�يناتور  ش�ّكك  ذل�ك،  وم�ع 
املخرضم، جون ماكني، يف ترصيحات 
ترامب، وق�ال إنه »غري متأكد من أن 

ترامب مستعد للقيام بذلك.«



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 مناقصةعالن الإ

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ قومت

 
 920 رقم مناقصةالبإعالن  

 خدمات الحفر واالكمال لعشرة آبار انتاجية في حقل بدرة النفطي
 
 

لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في توفير المعدات المتخصصة وآالت ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 لهايسمح البناء (الرافعات وغيرها من معدات الرفع، وآليات بناء الطرق، ومركبات النقل، وشاحنات التفريغ، وشاحنات المياه وما إلى ذلك) والتي 

 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاية العراق و / أو بلد تسجيلجمهوروفقا لقوانين 
 

 التالية:الشروط أن تتوفر لديها  بالمناقصة المشاركةفي الراغبة  يجب على كافة الشركات
 

 ؛) دوالر أمريكياحد عشر مليونا( $ 11000،000المقدم أن يوفر التأمينات األولية وقدرها  على يجب -
 بالمائة من سعر العقد؛   %10لتوفير التأمينات النهائية (كفالة حسن التنفيذ) قدرها االستعداد  -
 ؛لتنفيذ االعمال مرخصة توفر تراخيص للمعدات و / أو وثائق أخرى -
 .العقد االساسية المحددة للمشاركينمشروع قبول شروط ل االستعداد -
 ؛كالحد االدنى 2000الحصانية  قدرةالابار حفر ذات  3االستعداد لنقل  -
 .توفر الموظفين المختصين في مجال الصحة والسالمة والبيئة -
 التي تتطابق مع المتطلبات. توفر معايير السالمة (إجراءات الصحة والسالمة والبيئة) -
 .ماليا وقادر على تمويل المشروع امستقرعلى المقدم ان يكون  -
 تطلبات التقنية المرسلة إلى المشاركين؛المبين في الم االعمال القدرة التقنية على تنفيذ نطاق -
 .توفر خطة األمن -

 
 

. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ورفض جميع متطلبات مستندات المناقصةيجب أن تتوافق العطاءات مع 
عن  شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءاتالعطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او 

 .ذلكاسباب 
لتأكيد   المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافيةكافة مستندات المذكورة أعاله على في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 

، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكاملموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،المعايير المبينة أعاله
المشتريات عن  العقود و قسم - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غالكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

 مساءا 5  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-services@gazpromneft-tenders طريق البريد اإللكتروني إلى
. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية 2017 عام آب 17 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي / 

 بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.التأخير أو الفقدان مسؤولية عن 
 

 ).3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +مساءا  5 الساعة ،2017 ايلول 28 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 

 
 قسم العقود و المشتريات  \ فيبي ازبروم نفت بدرة شركة غ

 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area, announces  

 
Tender # 920  

DRILLING AND COMPLETION SERVICES FOR 10 PRODUCTION WELLS  
IN BADRA OILFIELD, REPUBLIC OF IRAQ 

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having capacity for implementation of works similar by 
nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 
 

- Bidder must provide Bid Bond in the amount of 11,000,000 (eleven million) USD; 
- Readiness to provide Contract Performance Bond in the amount of 10% of the Contract Price; 
- Availability of licenses for equipment and/or other permissive documents for the performance of the 

works; 
- Readiness to accept the key conditions of the draft contract issued to participants; 
- Readiness to mobilize 3 drilling rigs with min capacity of 2000 HP; 
- Availability of HSE competent staff; 
- Availability of Safety Standards (HSE Procedures) consistent with the requirements; 
- Bidder is financially stable and capable to finance the Project; 
- Technical capability to perform the scope as set out in the technical requirements sent to participants; 
- Availability of Security Plan meeting the requirements. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator reserves the right 
to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without incurring any liability towards any Bidder or Bidders, or any obligations to inform any bidder or 
bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation 
after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and 
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-
mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement 
Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on 
August 17, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late 
arrival after submission of a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submission for above mentioned tender is September 28, 2017, 5 PM (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

وزارة العدل
مديرية تنفيذ الكرادة

رقم االضبارة : 2017/2546
التاريخ 2017/8/1

اىل املنفذ عليه 
املدين /عبد الحسني زغري موىس

العنوان / الحرية م/426 ز/4 د/3
لقد تحقق لهذه املديرية من الرشح القائم  بالتبليغ مركز رشطة الحرية وتاييد 
املجل�س املح�ي يف الحرية بان العنوان غ�ري صحيح انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
الكرادة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محد قاسم جعفر 
اوصاف املحرر :

بموجب كتاب وزارة النفط رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع بغداد 
بالع�دد د/23286/273/2 يف 2017/7/18 واملتضم�ن الزام املدين بدفع مبلغ 
ق�دره 68.257.586 ثماني�ة وس�تون مليون ومئتان وس�بعة وخمس�ون الف 

وخمسمائة وستة وثمانون دينار

اعالن
غلق اكتتاب بأس�هم رشكة مؤتة للتحويل املايل / 

مساهمة خاصة 
يعل�ن مرصف اله�دى – الفرع الرئي�ي بغداد – 
الك�رادة – حي الوح�دة ومرصف اله�دى – فرع 
الحارثي�ة – بغ�داد الحارثي�ة – ش�ارع الكن�دي 
ع�ن غلق االكتتاب لرشكة مؤت�ة للتحويل املايل – 
مس�اهمة خاصة يف نهاية الدوام الرس�مي ليوم 
االربعاء املصادف 9 / 8 / 2017 علما لم يتم بأي 
سهم من االس�هم املطروحة لالكتتاب والبالغة ) 
000 ، 000 ، 000 ، 55 ( خمسة وخمسون مليار 

دينار . مع التقدير 
املدير املفوض ملرصف اهلدى

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 158 / خ / 2017
التاريخ 9 / 8 / 2017 

اعــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين من العقار تسلسل 25 / 890 
م 21 الس�الم الواقع يف الحرية / السالم العائد للمدين محمد عبد الرزاق 
خلف املحجوز لقاء طلب الدائن وسام كاظم هاشم البالغ 67,500,000 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوم�اً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل /
1- موقعه ورقمه :- الحرية / السالم تسلسل 25 / 890 م 21 السالم

2- جنسه ونوعه :- قطعة ارض ضمن االفرازات الحديثة 
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مشتمالته :- ال توجد 
 5- مساحته :- 75 م2 من اصل 300 م2

 6 - درجة العمران :-
 7- الشاغل :-

8- القيمة املقدرة لحصة املدين اعاله خمسون مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  486 / 2010 
التاريخ 9 / 8 / 2017  

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / لطي�ف حس�ن عل�وان / الكاظمي�ة محلة 415 

زقاق 23 دار 145 
لق�د تحقق من اش�عار مركز رشط�ة الكاظمية عدد 
11767 يف 7 / 8 / 2017 وتأيي�د املجلس املحي لحي 
الكاظمي�ة ومخت�ار محل�ة 415 انك مجه�ول محل 
االقامة لذا تقرر تبليغ املوما اليه املذكور هويته اعاله 
بالحض�ور اىل هذه املديرية خالل ثالثة ايام من اليوم 
التايل للنرش وذلك لغرض تس�ديد دين االضبارة البالغ 
) 829,500,000 ( ثماني�ة وتس�عة وعرشون مليون 

وخمسمائة الف دينار
املنفذ العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2017/4/25  لتس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل 1053 محل�ة الغرب�ي 
سهام من  بأسم مديرية بلدية السماوة 
مج�ددا باعتبار حائزا له�ا بصفة املالك  
للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا للتس�جيل وف�ق 
احكام قانون التس�جيل العقاري ) 43( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا 
يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض 
رعد حسني زغري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن باعادة مزايدة
التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 3/47035 ح�ي 

النداء
املحلة او رقم واس�م املقاطعة : النداء /4جزيرة 

النجف
الجن�س : دار  مف�رز اىل داري�ن بص�ورة غ�ري 

رسمية
النوع : ملك رصف

املش�تمالت : الدار املرهون تشتمل عىل استقبال 
وصال�ة ومطب�خ وصحي�ات س�قوفها مس�لح 

والطابق العلوي فيشمل عىل ثالث غرف
مقدار املبيع:حصة/رعد توفيق عطية

بالنظ�ر  ل�رتك املزاي�دة التجاري�ة لبي�ع العقار 
املوص�وف اع�اله للراه�ن حصة /رع�د توفيق 
عطي�ة لقاء طل�ب الدائن املرته�ن مرصف بابل  
البالغ 19.000.000 تس�عة ع�رش مليون  دينار 
مل�دة   نق�دا   اقت�ى اعادته�ا مل�دة ) 15( يوما 
اعتبارا  م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة دائرة 
التس�جيل العق�اري يف النج�ف االوىل خالل املدة 
املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة 
نقدي�ة او كفالة مرصفية  التق�ل  عن 10% من 
القيمة املق�درة للمبيع البال�غ ) 30.250.000(  
مليون  دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 

ظهرا من اليوم االخري 
مدير  دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

املدني�ة والجوازات  مديرية االحوال 
واالقامة

ش�ؤون  /قس�م  املثن�ى  ملحافظ�ة 
االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن)ميث�م جمي�ل ثامر( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل  اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه 
)الي�ارسي ( وعمال باح�كام املادة 
) 24( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة هذه 
املديرية خالل ف�رتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي

املدنية والج�وازات  مدي�ر االح�وال 
واالقامة/وكالة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1800/ب/2017
التاريخ 2017/8/7

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1- خضري رش�م هاشم 

2- جاسمية كاظم محمد 
اقام�ت املدعية )س�ليمة جاس�م كاظم ( 
الدعوى البدائية املرقمة 1800/ب/2017 
امام هذه املحكمة ضدكم والتي تطلب فيها 
الحكم بتمليك االرض املرقمة 1337/811 
القبلة وتسجيلها باسمها يف دائرة التسجيل 
العقاري وملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجمهورية وح�ي الرافدين عليه 
تقرر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2017/8/20 وعند عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بحثت مديرة التخطيط واملتابعة يف وزارة 
النق�ل وف�اء ج�ورج، مع وف�د املرصف 
العراق�ي للتجارة دراس�ة إمكانية منح 
قروض ميرسة لتنفي�ذ مرشوع املجمع 
الس�كني العائد ل�وزارة النقل يف منطقة 

الوزيرية«.
وقال�ت ج�ورج« اس�تنادا إىل توجيهات 
الوزي�ر كاظ�م فنج�ان الحمامي ضمن 
الحثيث�ة إلس�كان موظف�ي  مس�اعيه 
الوزارة وتش�كيالتها، تم عقد هذا اللقاء 
مع ممثلني عن املرصف العراقي لدراسة 
إمكاني�ة تعاونهم يف توفري القروض من 
اج�ل تنفيذ مرشوع الش�قق الس�كنية 
فلس�طني  ش�ارع  يف  إنش�اؤه  املؤم�ل 

إلسكان موظفي وزارة النقل«.
من جانب آخر اعلنت السكك الحديد عن 
تحقي�ق اي�رادات مالية تص�ل اىل نصف 

مليار دينار يف تموز ».
وقال�ت الرشك�ة يف بيان الع�الم الوزارة 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان�ه »بناء 
عىل توجيهات وزير النقل كاظم فنجان 
الحمامي يف تعظيم املوارد املالية للرشكة 
العام�ة لس�كك حديد الع�راق ومن اجل 
النه�وض بواقعه�ا وأداءه�ا يف خدم�ة 
الع�ام  مديره�ا  وبمتابع�ة  املواطن�ني، 
ع�ر الج�والت والزي�ارات امليدانية التي 
تج�رى باس�تمرار م�ن قبل املس�ؤولني 
فقد استطاع قسم االمالك والعقارات يف 
الرشكة من تحقيق ايرادات مالية بلغت 
دين�ار عراق�ي  500,000,000 ملي�ون 

خالل شهر تموز املايض ».

وبني مدي�ر عام الرشكة العامة لس�كك 
»تل�ك  ان  س�لوم  ج�ر  س�الم  الحدي�د 
االي�رادات املالي�ة ج�اءت نتيج�ة جهود 
ومتابعه مس�وويل الرشكة عر التعاون 
م�ع م�دراء مناط�ق الس�كك الجنوبية 
والشمالية للقيام بمسوحات عىل ارايض 
السكك الس�تغاللها من قبل املستثمرين 
بإنش�اء مح�ال تجارية وم�ول وفنادق 

وأسواق ومالعب وحدائق وغريها.
»واض�اف ان »االس�تغالل األمث�ل لتل�ك 
االرايض كان ل�ه األثر الكب�ري يف تحقيق 
تلك االيرادات املالية للرشكة خالل ش�هر 
تم�وز املايض مما س�يجعلها ان ترس�م 
الخطط املس�تقبيلية من اجل زيادة تلك 

االيرادات مستقبال.
»م�ن جهة اخرى التق�ى الوكيل االداري 
لوزارة النقل احمد املوس�وي , مجموعة 
من املواطنني واملوظفني يف مكتبه للنظر 
يف طلباتهم وشكاواهم املقدمة من خالل 
قسم ش�ؤون املواطنني يف وزارة النقل«.

واس�تمع املوس�وي اىل طلباته�م وأم�ر 
بتذليل كافة الصعوب�ات والعقبات التي 
تح�ول دون اكم�ال معامالتهم بطريقة 
املس�ؤول  ب�ني  الجلي�د  سلس�ة الذاب�ة 

واملواطن«.
م�ن جانبهم ابدى املوظف�ني واملواطنني 
ع�ىل  رضاه�م  بالش�كاوى  املتقدم�ني 
حسن املعاملة واالس�تقبال وحل جميع 
تتج�اوز  مش�اكلهم بم�دة قياس�ية ال 

االسبوع منذ تقديم الطلب« .
وح�ر اللق�اء كل م�ن مدراء اقس�ام 
ش�كاوى املواطنني يف تش�كيالت الوزارة 

ومدير قسم الشكاوي بمقر الوزارة.

النقل تبحث مع املرصف العراقي إمكانية منح »قروض ميرسة« لتنفيذ مرشوع الوزارة السكني
وكيل الوزارة أمر بتذليل الصعوبات يف املعامالت.. وعقارات السكك حتقق ايرادات نصف مليار دينار يف متوز
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العراق حيظر تعامل 
املصارف مع كوريا الشاملية

   بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت وثيقة صادر من البنك املركزي،امس 
املص�ارف  تعام�ل  حظ�ر  االربعاء،ع�ن 
العراقية مع كوريا الشمالية،مشرية اىل ان 
ذلك ياتي اس�تنادا اىل قرارات مجلس االمن 
الدويل والخاصة بحظر التعامل معها.وقال 
البنك املركزي يف بيان له تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »ع�ىل املصارف 
كاف�ة واملؤسس�ات املالية غ�ري املرصفية، 
اخ�ذ الحيطة والح�ذر وع�دم تعاملها مع 
كوري�ا الش�مالية باي ش�كل من اش�كال 
املعامالت املرصفية واملالية«.واضاف البنك 
ان »ذلك ياتي اس�تنادا اىل ق�رارات مجلس 
االمن الدويل والخاص�ة بحظر التعامل مع 
جمهوري�ة كوري�ا الش�عبية الديمقراطية 

كوريا الشمالية.

الكهرباء تستنكر االعتداء عىل مقر مديرية توزيع الطاقة بالنارصية وتطالب بتشديد اإلجراءات
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت وزارة الكهرب�اء، ام�س األربع�اء، االعت�داء 
اإلرهاب�ي الذي تع�رض له مقر مديري�ة توزيع كهرباء 
ش�مال النارصية من قبل مس�لحني مجهولني، مطالبة 
األجهزة األمنية والقضائية يف املحافظة بحماية دوائرها 
الخدمية.وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »ال�وزارة تس�تنكر االعت�داء اإلرهابي 
الجب�ان الذي تع�رض له مق�ر مديرية توزي�ع كهرباء 
ش�مال النارصي�ة التابع�ة اىل املديري�ة العام�ة لتوزيع 
كهرب�اء الجن�وب، صباح يوم ام�س الثالث�اء، من قبل 
مس�لحني مجهولني يرتدون الزي العس�كري«.وأضاف 
البي�ان، أن »املس�لحني قام�وا بإقتحام بناي�ة املديرية 

واحتجاز عدد من العاملني واطلقوا النار عىل الكرفانات 
املوج�ودة يف داخل س�احة املديري�ة، والتابعة اىل رشكة 

هماليا االس�تثمارية املنفذة مل�رشوع الخدمة والجباية، 
ورسق�ة عدد من اجهزة الحاس�وب املتضمنة معلومات 
عن املش�ركني، قبل ان يلوذوا بالفرار اىل جهة مجهولة 
مم�ا ادى اىل ح�دوث ارضار مادية باملمتل�كات العامة، 
فضال ع�ن تعريض حي�اة العاملني يف مق�ر املديرية اىل 
الخطر«.ودعت الوزارة، بحسب البيان، األجهزة األمنية 
والقضائي�ة يف املحافظة اىل »اتخاذ االجراءات املناس�بة 
لحماية دوائرها الخدمية يف ذي قار والكشف عن هؤالء 
املجرمني وتقديمهم للقضاء ك�ي ينالوا جزائهم العادل 
ويكون�وا عرة لغريهم من العابث�ني واملجرمني، كونهم 
يس�عون اىل ايذاء املواطنني وافشال املرشوع الذي يخدم 
املواطن�ني ويس�هم يف حل أزم�ة الطاق�ة الكهربائية يف 

البالد.

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يوجه هيأة التفتيش بمتابعة انسيابية جتهيز املشتقات يف املناطق املحررة
    بغداد / المستقبل العراقي

وجه مدير عام رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطي�ة املهن�دس ع�ي عب�د الكري�م 
املوس�وي هي�أة التفتي�ش التابع�ة اىل 
تفتيش�ية  زي�ارات  بتنظي�م  الرشك�ة 
مفاجئ�ة ملحافظة نين�وى لالطالع عىل 
سري العمل وانسيابية تجهيز املواطنني 

هناك باملشتقات النفطية. 
املوس�وي بني أهمي�ة املتابع�ة امليدانية 
املواطن�ني  وتجهي�ز  املحط�ات  لعم�ل 
بالوق�ود، الفت�ا اىل ان توفر املش�تقات 
النفطية خاصة وقود السيارات يعد من 
اه�م مقومات ع�ودة الحي�اة الطبيعية 

اىل املناط�ق املحررة م�ن اإلرهاب واحد 
اهم خطوات االعمار ودعم املؤسس�ات 
الحكومي�ة الت�ي م�ن مهامه�ا اعم�ار 

املدن.
مدير عام رشكة التوزيع أش�ار اىل واقع 
امل�دن واالقضي�ة والنواح�ي يف املوصل 
خاص�ة امل�دن حديث�ة التحري�ر والتي 
تحت�اج اىل تدخ�ل رسي�ع خاص�ة ملف 
املش�تقات، مبين�ا ان م�الكات الرشكة 
كان�ت م�ن أوائ�ل الدوائ�ر الت�ي تدخل 
املناط�ق بع�د اس�تالمها م�ن الجه�ات 
األمنية وعملت بشكل مبارش عىل ترميم 
وتأهي�ل املنافذ التوزيعية، مش�ددا عىل 
املتابعة امليدانية من قبل هيأة التفتيش 

ملعالجة أي مخالفة إدارية قد تصدر من 
البعض اس�تغالال لواقع امل�دن املحررة، 
خاصة مع اقراب االستعدادات الفعلية 
لفصل الش�تاء والعمل عىل توفري خزين 

مثايل من مادة النفط االبيض. 
بدوره قام مدير هيأة التفتيش يف رشكة 
التوزي�ع حس�ني ع�ي ش�مخي جول�ة 
تفتيش�ية اىل مناف�ذ التوزي�ع يف مدينة 
املوصل ش�ملت محط�ة وق�ود الكيارة 
الذهب�ي  ال�رج  ومحط�ة  الحكومي�ة 
ومحطة الش�الالت الحكومي�ة، موجها 
مس�ؤويل الش�عب والفروع واالقس�ام 
برورة التع�اون والتكامل فيما بينها 

لتقديم الخدمات للمواطن املوصي.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير عام هيئة دائرة التقاعد العامة احمد الساعدي القطاعات التي ستشمل 
بالرات�ب التقاعدي يف مرشوع قان�ون التأمينات االجتماعية الذي صادق عليه مجلس 
الوزراء وارس�له للرمل�ان القراره.وقال الس�اعدي لوكالة }الفرات ني�وز{ ان »غرض 
الترشي�ع من القانون لتحقيق املس�اواة بني العم�ال يف القطاعني الحكومي والخاص 
بنسبة }100%{ وخدمتهم متساوية ونفس الحد األدنى للتقاعد ونفس االستحقاقات 
وبقية اإلجراءات«، مبينا ان« هدف الحكومة من ترشيع هذا القانون النعاش القطاع 
الخاص وش�مول اكثر عدد م�ن املواطنني بالتقاعد«. وأض�اف ان »وزارة املالية بينت 
يف مس�حها الخاص بان هناك }5{ ماليني ش�خصا يعملون يف القطاع الخاص كعامل 
البناء وس�ائق التكيس وغريهم من العمال وال ضمان لهم«، الفتا اىل ان« هذا القانون 
س�يخفف الضغط عىل الحكومة يف مس�الة التعيينات«. وح�ول منح رواتب للمعاقني 
يف الع�راق بني الس�اعدي »هناك هيئة رعاية ذوي االحتياج�ات الخاصة تابعة لوزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعية أسست لرعاية املعاقني وقد بارشت عملها العام املايض 
وه�ي تعنى بأكثر م�ن خدمة للمعاقني، وكذل�ك منح راتب العانته�م، وراتبا للمعاق 
خ�الل االعمال اإلرهابي�ة او اإلصابة يف العمل او إعاقة والدية«. وأضاف » فيما يخص 
االعم�ال اإلرهابي�ة فهيئ�ة التقاعد العام�ة معنية براتب�ه وكذلك بروات�ب املوظفني 
الحكوميني املصابني«.وأكد الس�اعدي »ال توج�د ترهالت باعداد املعامالت بل زيادة يف 
اعدادها وأكملنا ما يقارب }78{ الفا و}70{ معاملة لشهداء ضحايا اإلرهاب واستلم 
}210{ الف مواطن هوية عن عائلته التي استشهدت يف عمليات اإلرهاب«.وتابع كما 
»أكملنا مايقارب }5{ االف و}162{ معاملة لشهداء الحشد الشعبي ومايقارب }14{ 
الفا و}188{ معاملة لش�هداء الجيش ومايقارب }17{ الفا و}122{ معاملة لش�هداء 
ق�وى االمن الداخي«، مس�تدركا ان »املتوفر لدينا كإحصائي�ات ملعامالت تقاعدية لم 
يراجع أهايل الشهداء عنها بلغت أكثر من }1004{ معاملة لشهداء الجيش وقد أنجزت 
معامالتهم وذويهم لم يراجعوا دائرة التقاعد«.وكان مجلس الوزراء صوت يف جلسته 
الثالث�اء االول م�ن آب الجاري باملوافق�ة عىل مرشوع قانون التأمين�ات االجتماعية، 
ال�ذي يضمن بموجبه لكل العاملني يف القطاع الخ�اص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب 
التقاعدية ملوظفي الدولة، اضافة اىل ضمان حقوق عوائل الش�هداء بما يؤمن مصدرا 
مناسبا ملعيشتهم«.ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الرملان اىل االرساع بترشيع هذا 
القان�ون ألهمية للمواطنني واالقتصاد العراقي.وقدرت اللجنة املالية النيابية ش�مول 

900 الف عامل متقاعد يف القطاع الخاص بالضمان االجتماعي وفق هذا القانون.

التقاعد تكشف عن القطاعات اخلاصة 
املشمولة بقانون التأمينات االجتامعية

    البصرة / المستقبل العراقي

عق�د محافظ البرصة ماجد مه�دي النرصاوي، اجتماعا موس�عا مع عدد من 
م�دراء الدوائر الخدمية والجهات ذات العالقة، إضافة إىل ممثي الدوائر األمنية 
يف املحافظة، وجرى خالل االجتماع، مناقشة آخر االستعدادات الجارية الفتتاح 
جرس الش�هيد الصدر.وذكر بيان ملكتب�ه االعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »محافظ البرصة ويف مس�تهل االجتماع اس�تمع من املعنيني 
إىل بع�ض اآلراء واملقرح�ات ح�ول اآللي�ة التي س�تتبع بهذا االفتت�اح، معربا 
عن »اس�تعداده لتذليل كل الصعوبات التي تعرض س�ري عملهم ال نجاح هذا 
اإلنج�از الكبري«.وقال النرصاوي »يجب عىل جميع البرصيني املش�اركة يف هذا 
الكرنف�ال الب�رصي، وقد قمنا بتهيئ�ة برنامجا خاصا به�ذا االحتفال ، حافال 
باملزيد م�ن الفعاليات الثقافي�ة والفنية واألدبية، التي تعك�س تأريخ البرصة 
القديم والحديث«.وبني املحافظ انه »تم دعوة العديد من الشخصيات الرسمية 
والشعبية من داخل وخارج املحافظة لهذه املناسبة ، وختم النرصاوي حديثه 

بالقول: يجب أن نجعل من هذا اليوم » بانوراما برصية ».

حمافظ البرصة يناقش افتتاح اجلرس املعلق ويؤكد: 
سنجعل هذا اليوم »بانوراما برصية«

العراق أكرب مصدر نفط للهند للشهر الرابع
عىل التوايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت بيان�ات مالحي�ة أن واردات الهند 
النفطي�ة من الع�راق زادت 31.5% يف يوليو 
عن الشهر الذي سبقه، مما يساهم يف عودة 
البلد العربي ليصبح أك�ر مورد نفط للهند 
للش�هر الرابع عىل الت�وايل يف ظل انخفاض 
ال�واردات م�ن دول مث�ل إي�ران واإلمارات 

وفنزويال.
وأش�ارت بيانات من مصادر لتتبع الس�فن 
وبيانات تومس�ون ألبحاث وتوقعات النفط 
إىل أن الهند استوردت 954 ألفا و400 برميل 

م�ن النفط يوميا من العراق يف يوليو مقابل 
725 ألفا و800 برميل يوميا يف يونيو .

وزادت واردات النف�ط الهندية من العراق يف 
يولي�و تموز أيضا بنس�بة 50 % تقريبا عن 

نفس الشهر من العام املايض.
وتأت�ي الزيادة يف الواردات من العراق يف ظل 
تباط�ؤ يف ش�حنات الخ�ام الفنزويلية التي 
تراجع�ت 31.1% م�ن يوني�و إىل 337 ألف�ا 
و100 برمي�ل يومي�ا يف يولي�و وانخفضت 
صادرات الخام الفنزويلية يف إطار محاولتها 
تأم�ني النفط الخفي�ف املطل�وب لتخفيف 

أنواع النفط الثقيل للتصدير.

التجارة تبارش بتجهيز العوائل النازحة بامدة الرز 
املستورد ضمن احلصة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
»مبارشته�ا  ع�ن  التج�ارة  وزارة  يف 
بتجهي�ز العوائل النازحة بم�ادة الرز 
املس�تورد ضمن البطاق�ة التموينية.

واضاف مدير عام الرشكة هيثم جميل 
ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  يف  الخش�ايل 
العراقي«، ان س�ايلو خان بني س�عد 
بارش بتجهيز العوائ�ل النازحة بمادة 
ال�رز املس�تورد حيث بلغ�ت الكميات 

املجهزة ) 4.161( ط�ن من اصل الكميه 

املقررة و البالغة )11.709( طن واملتبقي 
)7.458( ط�ن س�يتم تجهيزه�ا ح�ال 

مراجعة  الوكالء املعتمدين  .مضيفا ان 
عملية تجهيز مادة الرز نوع فيتنامي 
اىل ال�وكالء مس�تمر لدع�م البطاق�ة 
التمويني�ة م�ن حصة كان�ون الثاني 
وقد بلغت الكمي�ة املجهزة 2403 طن 
من اص�ل  26077 طن.مش�ريا اىل ان 
الس�ايلو قام بتجهيز املطاحن بحصة 
ش�هر نيس�ان بالحنطة املحلية لدعم 
البطاق�ة التمويني�ة حيث ت�م تجهيز 
وتصفري جميع املطاحن املنس�بة عىل 
الس�ايلو ولحصة شهر نيسان كدفعه 

ثانية من خلطة الحنطة.

احلشد الشعبي ووزارة االعامر يتفقان عىل تفعيل العمل املشرتك
    بغداد / المستقبل العراقي

اتفق املكتب االستش�اري الهنديس التابع لهيئة الحش�د 
الش�عبي مع وزارة اإلعمار واالسكان عىل تفعيل العمل 
املش�رك وازال�ة العقبات التي من ش�أنها عرقلة انجاز 

املشاريع التي تخدم الصالح العام.
ونقل بيان لرئيس املكتب االستش�اري ابو حسن الهيثم 
الع�الم الحش�د تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وكيل 
وزير اإلعمار واالسكان مدير عام رشكة سعد للمقاالت 
اس�ترق الش�وك زار املكتب االستش�اري لهيئة الحشد 

وتم االجتماع حول موضوع البناية التي يشغلها مكتبنا 
وضيق املكان الذي نحن فيه«.

واض�اف الهيثم، ان »الحديث كان مثمرا كما تم االتفاق 
عىل توفري مكان مناس�ب من أجل االس�تقرار يف العمل 
وع�دم االرباك«.وتاب�ع، اننا »اس�تعرضنا وجود املكتب 
االستش�اري الذي يوفر بدوره الحماي�ة التامة للبناية، 
وايض�ا التحاور فيما يخص العمل املش�رك بني الوزارة 
وهيئة الحش�د لتنفي�ذ بعض املش�اريع خدمة للصالح 
االستش�اري  »املكت�ب  ان  اىل   ، الهيث�م  العام«.واش�ار 
الهنديس، حاصل عىل موافقة وزارة االعمار واالس�كان 

}الوزير الس�ابق{ بخصوص ش�غل احد املباني اصوليا 
التي التابعة للوزارة«، وان »ذلك يأتي كون هيئة الحشد 
الش�عبي ال تمل�ك ابنية حكومي�ة او تخصيصات مالية 
لتشييد مؤسس�اتها، لذا تعمد اىل استثمار بعض االبنية 
الحكومية غري املس�تغلة لغرض اشغالها وانجاز اعمال 
الهيئة فيها ومنها الهندسية«.وكان املكتب االستشاري 
الهنديس التابع لهيئة الحش�د الش�عبي اصدر توضيحا 
رس�يما بش�أن ش�غله احد طوابق ابني�ة وزارة االعمار 
واالسكان يف بغداد، مؤكدا ان الوزارة خصصت له املكان 

املذكور بشكل رسمي منذ اواخر العام 2014.
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اعالن
اىل الرشي�ك )ع�ي عب�د اله�ادي 

صالح(
صن�دوق  اىل  حض�ورك  تق�رر 
النج�ف  العراق/ف�رع  االس�كان 
اق�رارك  لتثبي�ت   وذل�ك  االرشف 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )امري 
يوسف مهدي الش�كري ( بالبناء 
ع�ىل حصته  املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 3/60444 ح�ي الغ�ري  
رق�م املقاطع�ة 4 جزي�رة النجف 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها  خمسة عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
سامراء

العدد 2017/7021
التاريخ 2017/8/6

اعالن
قدم املس�تدعي )عبد الرحيم عبد 
محم�د( طل�ب اىل ه�ذه املحكمة 
يطل�ب في�ه اص�دار حج�ة حجر 
وقيموم�ة لول�دي املفق�ود )رعد 
عب�د الرحيم عبد محم�د ( والذي 
فق�د بتاري�خ 2015/3/11عليه 
واستنادا لقانون رعاية القارصين 
ن�رشه  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
لغ�رض  محليت�ن  بصحيفت�ن 

التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واإلقامة

ش�ؤون  /قس�م  املثن�ى  ملحافظ�ة 
االحوال املدنية

اعالن
قدم املواطن)باسم عبد االمري ثامر( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل  اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه 
)الي�ارسي ( وعمال باح�كام املادة ) 
24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فمن لدي�ه اع�رتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي

مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقامة/وكالة

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

ش�ؤون  /قس�م  املثن�ى  ملحافظ�ة 
االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن)تحس�ن جميل ثامر( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل  اللق�ب يف قي�ده  وجعل�ه 
)الي�ارسي ( وعمال بأح�كام املادة ) 
24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فمن لدي�ه اع�رتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي

مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقامة/وكالة

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الحر

رقم االضبارة 2017/129
التاريخ: 2017/8/3

اعالن 
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار  
تسلس�ل13812/1م21 حيدرية الكائن يف 
كربالء –حي العسكري –خلف حي العامل  
العائد للمدين )انتظار حسن عباس( لقاء 
طلب الدائن  )حسن حسن عباس(البالغ 
)8000000( دينارا80% من القيمة املقدرة 
ل�ذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش 
يوما م�ن اليوم التايل للن�رش فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل 
املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة  من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي  

وذلك للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
13812/1م21   : ورقم�ه  1-موقع�ه 
حيدري�ة  -كربالء-حي العس�كري-خلف 

حي العامل
ث�الث  مف�رزة  دار   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
مشتمالت بصورة غري رسمية ملك رصف

3-ح�دوده واوصافه : دار مفرزة اىل ثالث 
مش�تمالت االول غري مشغول يحتوي عىل 
غرفة نوم واحدة مبني من البلوك ومسقف 
بالشيلمان املشتمل الثاني بمساحة 75م2 
مش�غول من قبل  حس�ن حس�ن عباس 
يحتوي عىل غرف�ة نوم وصالة ومجموعة 
صحي�ة مبن�ي م�ن الطاب�وق ومس�قف 
بالش�يلمان  املش�تمل الثالث يحتوي عىل 
غرف�ة ن�وم ومطبخ وصحي�ات مبني من 

البلوك ومسقف شيلمان 
4-مشتمالته :

5-مساحته: مساحة العقار 2.61.50م2
اي�ل  قدي�م  العمران:عق�ار  6-درج�ة 

للسقوط
7-الشاغل : غري مشغول 

8-القيم�ة املق�درة :قيم�ة العق�ار امل�راد  
بيعه واح�د وعرشين مليون دينار ومئتان 
وخمس�ون الف دين�ار  21.250.000 الف 
دينار قيمة سهام املدينة البالغة اسهم من 
اصل 14 س�هم  القيم�ة العمومية للعقار 

85000000 مليون  
9-بدل املزايدة االخري :

محكمة بداءة البرصة
العدد 23/ب/2011

التاريخ 2017/7/30
اعالن

املدع�ون جوزيف وس�مري وباس�م 
وموفق وسعاد ونهاد ونجاة وفائزة 
ابناء رفويل حنا الشيخ واسعد وناظم 
وس�مري  ون�ادرة  وش�وقي  وع�ادل 
ابناء ميخائيل حنا الش�يخ وشكري 

جبوري حنا الشيخ
واك�رم  /صب�اح  عليه�م  املدع�ى 
وجانيت وس�هام وابتس�ام ونضال 
ونرسي�ن وديزي ابن�اء جبوري حنا 

الشيخ
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار 
ع�ي  مق�ام   1/2311 تسلس�ل 
ومساحته 520م2 وهو عبارة بناية 
تقع يف منطقة العشار مقابل مركز 
رشط�ة االمام عي اب�ن ابي طالب ) 
عليه الس�الم ( العشار سابقا مؤلف 
م�ن طاب�ق  واح�د تح�وي الواج�ه 
عىل س�ت مح�الت تجاري�ة  وتوجد 
قيرصي�ة تحوي عىل احد عرش محل 
وان املح�الت متخ�ذة لبي�ع االدوات 
ومكات�ب  الكهربائي�ة  االلكرتوني�ة 
لبي�ع الكت�ب وانه�ا مس�تاجرة من 
الغري البناء من الطابوق  ومس�قف  
بالش�يلمان درج�ة عمران�ه قديمة 
ل�ه رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة  م�ن 
ه�ذه املحكمة م�ع دف�ع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املقدرة  البالغة مليار ومائة وخمسة 
وع�رشون ملي�ون وثمانمائ�ة  الف 
دين�ار وس�تجري املزاي�دة الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون 
لي�وم التايل لن�رش االع�الن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فقدت الوثيقة املرقمة 0575052 
الرشيف  من/مدرسة  والصادرة 
الريض االبتدائية للبنن/املديرية 
النجف  العامة لرتبي�ة محافظة 
 2013/12/1 بتاري�خ  االرشف 
واملعنون�ة اىل/وزارة الداخلي�ة/ 
بأسم/ زيد عي حسن فعىل من 

يعثر عليها تسليمها 

تنويه
ورد س�هوا يف صحيف�ة ال�رشق 
بالعدد 2596 بتاريخ 2017/8/8 
ذكر اس�م املدعي  علي�ه ) حيدر 
صرب كاظم ( خطا والصحيح هو 
) عدي عبد الشهيد عبد الرحيم (

لذا اقتىض التنويه

فقدان 
نقاب�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
بأس�م  العراقي�ن  املهندس�ن 
املهندس )ج�واد يحيى صالح ( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار 

فقدان
املوظ�ف  من�ي  هوي�ة  فق�دت 
الوزارية ) حميد عبد عي طارش 
( مق�ر وزارة الكهرباء-املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
كهرب�اء  –محط�ة  بالب�رصة 
الهارث�ة فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار 

اعالن
اىل الرشيك حياوي عطية حسن

تق�رر حض�ورك اىل مق�ر بلدية 
النج�ف االرشف لغ�رض اكمال 
معاملة اجازة البناء عىل العقار 
املرق�م 84745/3 حي ميس�ان 
وبخالفه سيتم اكمال االجراءات 
دون حضورك�م طالب االجازة ) 

نوال صبيح ورير(

فقدان
املرقم�ه  الهوي�ه  من�ي  فق�دت 
151946الص�ادره م�ن نقاب�ة 
باس�م  النج�ف  يف  املهندس�ن 
)رياض حس�ن حس�ن خفيف( 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

املقدادية
العدد 173

التاريخ 2017/8/9
اعالن

قدم السيد رياض حكمت فرمان 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة بتنصيب 
نفسه قيما عىل شقيقه املفقود 
دي�ار حكم�ت فرم�ان املفق�ود 
وحس�ب   2006/4/6 بتاري�خ 
الص�ادرة  التحقيقي�ة  االوراق 
من مرك�ز رشطة املقدادية فمن 
معلوم�ات  او  االع�رتاض  لدي�ه 
ام�ام  الحض�ور  فقدان�ه  ع�ن 
هذه املحكمة خالل س�بعة ايام 
م�ن اليوم الت�ايل للن�رش لتقديم 
وبخالف�ه  وإعالمن�ا  اعرتاض�ه 
س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب 

وفق القانون
القايض
تحسن حسن فزع

فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املرقمة 450118  
الص�ادرة  من/مدرس�ة  االمام  
الهادي  االبتدائية للبنن/املديرية 
النجف  العامة لرتبي�ة محافظة 
االرشف بتاري�خ 2013/11/18 
واملعنون�ة  اىل/املفوضي�ة العليا 
بأس�م  لالنتخاب�ات/  املس�تقلة 
)س�مريهاتف ه�ادي ( عىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل الرشي�ك عامرفرح�ان حس�ن اقت�ىض 
حضورك اىل بلديه التاجي الستخراج اجازه 
بن�اء للعقار11864س�بع الب�ور الرشي�ك 

صادق يونس خلف

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 293 / ب/ 2017 

املوض�وع / اع�الن بي�ع عق�ار باملزاي�دة 
العلنية

املدعيه / الدائنه / جميله عي خليف 
املدعى عليها املدينه / فطيم خليف شحيل 
 تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن هذه 
 12 يف  293/ب/2017  بالع�دد  املحكم�ة 
/2017/4 واملتضمن ازالة ش�يوع السيارة 
مودي�ل    bmw نج�ف  أ   51094 املرقم�ة 
1993 س�وداء الل�ون وتوزيع ص�ايف ثمنه 
بن الرشكاء كال حس�ب سهامة فقد تقرر 
االع�الن ع�ن بيع�ه باملزاي�دة العلنية خالل 
خمس�ة عرش يوما اعتب�ارا  من اليوم التايل 
للنرش يف صحيفتن محليتن   فعىل الراغبن 
بالرشاء مراجعة هذة املحكمة مستصحبن 
معهم التامينات القانونية 10% من القيمة 
التقديري�ة للعقار بص�ك مصدق معنون اىل 
محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة 
يف الي�وم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
واذا ص�ادف الي�وم االخ�ري عطله رس�ميه 
فيعت�رب   اليوم الذي يليه  موع�داً للمزايده 
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزاي�ده اجور 

االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

1-السيارة املذكورة اعاله مترضرة بالكامل 
)ك�رس اضويه االش�ارة االمامي ومن جهة 
واحدة وكرس اضويه االشارة الخارجي من 
جهة واحدة وجود رضب�ه خفيفه يف الباب 
االي�رس م�ن جهة الس�ايق وت�م معالجتها 
م�ع ع�دم وج�ود ي�ده الفت�ح م�ع وجود 
رضبه خفيف�ه للباب االيمن وث�م معالجة 
عدم وج�ود االطار الخلف�ي كرس الزجاجه 

الخلفيه عدم وجود نضيدة التشغيل 
2-عدم اس�تالم الرقم االبي�ض من مديريه 

مرور النجف 
مليون�ن  للس�يارة  املق�درة  3-القيم�ة 

وخمسمائة الف دينار 
4-ال تحتوي عىل كري 

القايض 
عمار حسن عبد عي

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 

العدد 1186 / 2017 
اعالن

تعلن هذه املحكمة ع�ن فقدان املدعو ) حاتم 
كريم دحام ( ال�ذي خرج من داره بتاريخ 16 
/ 11 / 2016 ول�م يعد لحد نرش االعالن فعىل 
م�ن تتوفر لديه معلومات عن املفقود مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ النرش 
وبعكس�ه فانه املحكمة ستستمر باالجراءات 

القانونية وفق االصول .
القايض 
قحطان خليف احمد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 3316 

اعالن 
اىل املفق�ود ) عم�ر صب�اح جميل ( يس�كن ) 
الخالص – حي العمال ( بتاريخ 6 / 7 / 2017 
قدم لن�ا املدعو ) صب�اح جميل عبد الرس�ول 
( طلب�ا وال�ذي يطل�ب اص�دار حج�ة الحجر 
والقيموم�ة عليه والذي فقد بتاريخ 10 / 6 / 
2014 – ل�ذا تقرر االع�الن عن ذلك يف الصحف 
املحلي�ة فمن له حق االع�رتاض مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل مدة ) 15 يوم ( من تاريخ هذا 
االع�الن وبخالف ذلك س�وف تص�در املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض 
عي منشد خلف 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد 2478 /ش /2017 

اىل املدعى عليها / وسن  عادل باني
أقام املدعي خالد مجيد عبد الصاحب  الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة أع�اله والتي يطل�ب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بتصدي�ق الطالق 
بتاري�خ  املحكم�ة  خ�ارج  الواق�ع  الرجع�ي 
2017/5/25 وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
إش�عار مختار محلة س�يد صفر /قضاء بدرة 
واملرف�ق بكت�اب مرك��ز رشطة ب�درة بالعدد 
4217 يف 2017/8/2 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن رس�ميتن للحضور إم�ام 
هذه املحكمة بتاريخ 22 /8 /2017 الس�اعة 
تاسعة صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب األصول  
القايض 
صابر جماغ سلمان

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة البداءة املختصه بنظر دعاوى العقود 
الحكومية واالستثمار يف واسط

العدد 2/كشف مستعجل /2017
اىل / املطلوب الكشف ضدهما 

1-املدير املفوض لرشكه افق الزوراء للمقاوالت 
العام�ة / ع�ي محس�ن جعف�ر الس�وداني / 

اضافة لوظيفته 
2-املدي�ر املف�وض لرشك�ه ب�ركات ميس�ان 
للمق�اوالت العامه / هالل محم�د عبد الكريم 

الالمي / اضافة لوظيفته  
أق�ام طالب الكش�ف الس�يد مدير ع�ام دائرة 
الطرق والجس�ور / اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاله لغرض اجراء الكشف املستعجل 
وبيان االعمال املنج�زة والغري املنجزة ملرشوع 
تنفيذ اعمال تاهيل جرس الكرامه يف محافظة 
واسط / مناقصه رقم 2012/85 يطلب فيها 
حضورك امام هذة املحكم�ة يف موعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2017/8/16 املص�ادف 
صباحا وعند عدم حضورك أوارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا  وفق القانون   
القايض 
عدنان نهري الزامي 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بدرة 
العدد بال 

اعالن 
بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل طالبة حجة 
الحجر والقيمومة املدعوة عطيه عبدالله شاويل   
والت�ي تخ�رب عن فق�دان ولدها املدع�و كامل 
ب�ايش حس�ن  املفقود  بتاري�خ 2009/10/1  
فعىل من يملك معلومات عنه مراجعة محكمة 
االحوال الش�خصية يف بدره خالل مدة خمسة 
عرش يوماً اذا كان موجود داخل العراق وثالثن 
يوم�اً اذا كان موجود خارج العراق وبعكس�ه 

سوف تصدر حجة حجر عنه 
لوالدته عطيه عبدالله شاويل. 

القايض 
ياسن خضري الدريعي

اعالن
اىل الرشيك عمار حسن نظيف

اقت�ىض حضورك اىل بلدية الناجي س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجاز البناء للقطعه املرقمه 

2365 سبع البور
الرشيك 
حسن غازي كاطع

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة  االحوال الشخصيه يف بدره 

العدد 108 /ش /2017
 اىل املدعى عليه / جهاد محمد عي عمران 

/ يسكن قضاء بدرة  
أقامت املدعية زين�ب محمد طاهر محمد 
كاظ�م  الدع�وى الرشعي�ه  املرقمة أعاله 
والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم 
بالنفق�ه وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
وإش�عارمختار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
ح�ي الرس�ول يف قض�اء ب�دره واملرف�ق 
بكت�اب مركز رشطه ب�دره بالعدد 4305 
يف 2017/8/6 علي�ه تق�رر تبليغك اعالنا  
للحضور  بصحيفتن محليتن رس�ميتن 
امام هذة املحكم�ة بتاريخ 2017/8/24 
الساعة تاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا و وفق القانون 
القايض  ياسن خرض الدريعي 

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

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

طال�ب حج�ة الحج�ر والقيموم�ة والدته 
)فريدة عبد حسن( 

املطل�وب الحجر علي�ه / واع�الن فقدانه 
)ضفار يوسف سالم(

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم من قب�ل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدع�وه )فريدة عبد 
حس�ن( والت�ي تطلب االعالن ع�ن فقدان 
املدعو )ضفار يوس�ف س�الم( والذي فقد 
عن�ه  والتع�رف   2014/10/6 بتاري�خ 
اي خ�رب يدل ع�ن حياته او ممات�ه  تقرر  
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن ويف 
حالة عدم حضورك اواعالم هذه املحكمة 
ع�ن حياتك خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
النرش س�يتم اعالن فقدانك والحجر عليك 
ونصب املدعو والدتك)فريدة عبد حس�ن( 
قيما عليك الدارة اموالك وفق قانون رعاية 

القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل من يمل�ك اي معلومات ع�ىل املفقود 
اعاله يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض  صابر جماغ سلمان

اعالن
اىل الرشيكن عذراء وغفران اوالد حسن احميد 
اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاجي س�بع البور 
لغرض استخراج اجازة البناؤ للقطعة املرقمه 

6121/1 سبع البور
الرشيك
عدي عماد حسن

محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة 
العدد 2617 / ش / 2016 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عبد الحسن عناد منشد 

بتاري�خ 7 / 6 / 2017 اصدرت هذه املحكمة 
ق�رار حكمها الغيابي بالدع�وى املرقمة اعاله 
املتضم�ن الزام�ك بتس�ليم املدعي�ة س�مريه 
جمعه حس�ن اثاثه�ا الزوجية املثبت�ة يف قرار 
الحك�م وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
يوميت�ن وعند ع�دم مراجعتك  ط�رق الطعن 
القانوني�ة سيكتس�ب ق�رار الحك�م الدرج�ة 

القطعية وفق القانون .
القايض 
اسامة علوان شلش 

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد 7473 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبد الحس�ن عناد منش�د – 
مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية س�مرية جمعة حس�ن الدعوى 
الرشعية اعاله املرقم�ة تطالبك بها بالتفريق 
لل�رضر وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن بي�وم املرافعة 
املص�ادف 17 / 8 / 2017 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 
وثاب محمود عي

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة املالية 
/رشكة التامين�ات الوطنية العنوان الوظيفي 
مع�اون منتج بأس�م )زيد عي نعمة محس�ن 
( فع�ىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل الدائرة 

املختصة 

تنويه
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  س�هوا  ورد 
بالعدد 1496 بتاريخ 2017/8/8 رقم الدعوى 
ه�و  والصحي�ح  خط�ا  1784/ب2017/3 

1874/ب2017/3 لذا اقتىض التنويه

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/1881

التاريخ 2017/7/16
اعالن 

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء تم�ام العقار 
تسلس�ل 3/77350  ح�ي النرص الواق�ع يف النجف  
العائد للمدين )عبد السالم جبار كاظم ( لقاء طلب 
الدائن  )محسن عبد مطر(  البالغ)سبعة وعرشون 
مليون وخمس�مائة الف دينار 27.500.000(%80 
م�ن القيم�ة املقدرة ل�ذا تق�رر تمديد املزاي�دة ملدة 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش  مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة 10%  من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�وم 
التس�جيل والن�رش والداللي�ة ع�ىل املش�رتي  وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي النرص 3/77350
2-جنسه ونوعه : حسب السند  املحل العقاري 

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مشتمالته :  العقار يقع ركن عىل شارع تجاري 
60م ش�ارع  الخيم�ة ش�ارع الكاملب�ن ح�ي ابو 
طالب وحي النرص وشارع خدمي 20م من الجانب 
االخر وهو مهش�م الزجاج الخارجي والنوافذ ويتم 
الصع�ود اليه بواس�طة اربع�ة باي�ات ويتالف من 
طابق�ن الطاب�ق  االريض يتال�ف م�ن صالة كبرية 
وصحيات عدد اربعة مع مغاس�ل جدران الصحيات 
واالرضية سرياميك وايضا صحيات اخرى عدد 4 مع 
مغاسل جدران س�رياميك واالرضية كايش موزائيك  
) س�قف هذا الطاب�ق ( من الكونكري�ت مع وجود 
س�قف وارضية القاعة مبلطة  قس�م مرمر وقسم 
كراني�ت يوجد س�لم ع�دد اثن�ان ي�ؤدي اىل الطابق 
االول احداهم�ا كونكري�ت  مس�لح واالخ�ر حدي�د 
والطاب�ق االريض مجه�ز ماء وكهرب�اء اما الطابق 
االول مقس�م اىل جزئن  الج�زء االول ويتم الصعود 
اليه بواس�طة الس�لم الحدي�دي ويتال�ف من قاعة 
وغرف�ة كبرية واربعة تواليت مع مغاس�ل  االرضية 
من الس�رياميك بضمنها التواليتات السقف قواطع 
كونكريتية مس�لح والثرمستون وهذا الجزء مجهز 
ماء وكهرباء اما الجزء الثاني من هذا الطابق و يتم 
الصعود اليه بواس�طة الس�لم الكونكريتي ويتكون 
من س�تة غ�رف ومخزن صغري وقاع�ة ومن ضمن 
الغرفة يوجد غرفتن تحتوي عىل صحيات االرضية 
سرياميك الجدران بورك  السقف قواطع كونكريتية 
و ثرمستون ومغلف س�قف ثانوي متهالك ومجهز 
املس�لح  الكونكري�ت  م�اء وكهرب�اء وس�لم م�ن 
ي�ؤدي  اىل البيتونة والس�طح وس�قف البيتونة من 
الس�ندويج اما السطح غري مبلط ويحتوي عىل 29 
دنكا  كونكريتية وجميع الس�قوف الطابق االول ثم 
الصب باالسمنت فوق الثرمستون وايضا ان العقار 
يحت�وي ع�ىل تغلي�ف يدكوب�دن مع زج�اج يحيط 
بالعقار ) املطعم ( وقسم من الزجاج محطم  زجاج 

ملون )وهو سابقا متخذ مطعم تبارك الرحمان(
5-مس�احته : حسب صورة القيد السجل يف النجف 

409.57م2
6-درجة العمران : فوق املتوسط

7-الشاغل : اليوجد
8-القيمة املقدرة :822.765.000 ثمانمائة واثنان 

وعرشون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف 
9-بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1498(  الخميس 10 آب 2017
أعطني اليوم ..

مما عرفت 

            ميساء زيدان

أعطني اليوم و خذ مني غدا ..

إنني لم أرج فيه السندا

إن من يزرع ينل من جهده

بيد أني عارف لن أحصدا

ليت زرعا أينعت أطيابه

كنت في أفيائها مجتهدا

من سهارى علقوا أبصارهم

نجمة تمعن فيهم رصدا

غير أن الدهر في منقلب

بنكفي ساعا و ساعا صاعدا

             ونيس المنتصر

عرفت أن الجندي كسالحه

كلما اطلق رصاصة نقص من عمره

كباب يغلقونه البعض

ويفتحونه البعض االخر

كمسمار يطرقونه كثيرون

كقناع يختفي خلفه كثيرون

يخشى كثيرون

ويخشاه كثيرون

وربما يقتل بذات السالح الذي قاتل فيه

وبعد ان يقتل 

تعلق صورته التي تحمل كلمة “الشهيد”

باإلضافة إلى اسمه 

على يفطات في الطرق الضيقة والمسدودة

احيانا على الئحة اعالنات

واحيانا على الئحة اتهام

وفي حين أخر يكون مجرد إشارة انذار

قتل أو لم يقتل 

االهم انه ينتظر موته إلى أن يموت.

تم اإلرسال من الهاتف المحمول

            مؤيد عبد الزهرة

امي�ن رج�ل ناجح ط�وال حيات�ه واثق من نفس�ه 
وهاه�و يجتاز عتب�ة عقده الرابع ول�م يكن يعتمد 
على احد منذ الصغر بيد انه خالل السنتين االخيرتين 
كغيره من الموظفين بدا يمر بظروف صعبة نتيجة 
متطلبات الحياة الكثيرة وغالء المعيش�ة وطلبات 
األبناء، األم�ر الذي اخذ يجبره على االس�تدانة من 
زم�الء العم�ل ومن البق�ال ومن اخوت�ه ومعارفة 

احيانا ، .
يعترف امين أنه يس�عى دائم�ا لتوفير حياة كريمة 
ألبنائه، إال أنه فقد السيطرة في اآلونة األخيرة على 
ضب�ط أعصابه في كيفية الح�وار والتعامل معهم، 
انه�م جي�ل كثير التطل�ب ، فمجرد الع�ودة للمنزل 

تنشب المشاحنات والخالفات ألتفه األسباب،.
يق�ول “أش�عر بضغ�ط نفس�ي كبي�ر، وزوجت�ي 
تش�اركني هذه األزمات”، كم�ا ان “أبنائي األربعة 
أصبحوا يتحاش�ون الجلوس معي بسبب عصبيتي 
، ولذل�ك اخذت اتذرع دوما في التهرب من الجلوس 
معهم بانش�غاالتي واحاول الخلود للنوم باكرا مما 

جعلني اشعرباإلحباط والكآبة طوال الوقت “.
والن كآب�ة الرج�ل تجع�ل الحياة التط�اق وترمي 

بظله�ا الثقيل عل�ى كل االش�ياء الجميل�ة لتلونها 
بالعتم�ة ، حاول�ت زوجت�ه التخفيف م�ن همومه 
فداعبته بالقول “واليهمك حبيبي الحكومة تتداين 
وتس�دد بفوائ�د او بالنفط ،والن�اس اغلبها تتداين 
لحين ميس�رة ،والتنس�ى حتى الل�ه خالقنا يقول 
من يقرضني قرضا حس�نا فاضاعفة له..ابو احمد 
عيون�ي واليهم�ك تفرج ،وتذكر ان وراء كل عس�ر 

يسر”..
يبتس�م لها على مض�ض ويضع يديه على رأس�ها 
وه�و يقول “ اعلم يا ام احم�د ، اعلم هذا “..ولكنه 
حين يس�تحضر المش�هد كم�ا هو ويق�رأ الوضع 
المرة تلو األخرى، في كل قراءة تتفجر أمامه طيف 
م�ن االلتزامات ، فتتمدد و أحيان�ا تنكمش وتنغلق 
كعلب�ة مكتظة من الداخ�ل... فتضغطه اكثر واكثر 
ولم يعد يحتم�ل ..ألن الدَّين حمل ثقيل وهم عظيم 
الم يس�تعذ من�ه خير البرية صلى الله عليه وس�لم 
حي�ن دعا بهذا الدعاء الجامع : “ اللهم إني أعوذ بك 
م�ن الهم والح�زن، وأعوذ بك من العجز والكس�ل، 
وأع�وذ بك م�ن الجبن والبخل، وأع�وذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال”.نع�م هم كبير من يقوي على 

احتماله ؟!.
لقد بدا يتحاش�ى الطري�ق المختصر ال�ذي اعتاده 
في الذهاب واإلياب لكي اليرى “ابو س�الم البقال” 

خجال منه اذ لم يسدد ما بذمته منذ شهرين وأكثر، 
واخذ يقفل هاتفه متذرعا بشتى الحجج حتى اليرد 
عل�ى فالن او فالن الذي يس�تحق س�داد دينه راس 
الش�هر فيما جردة الحس�اب للمتطلبات التسعفه 
على االيفاء بالس�داد وهذا مايجعله يأكل بنفس�ه 
قه�را اذ ل�م يعتد مثل ه�ذا الوضع وه�و المعروف 
بصدق�ه ونزاهت�ه واحترام�ه لكلمت�ه ياترى كيف 

يداري وجهه عمن ساعدوة ..
الحل سوى اعادة النظر بالميزانية وشطب مايمكن 
والمصروف�ات  بالنفق�ات  عبراالقتص�اد  ش�طبه 
وعدم اللجوء إل�ى المصروفات الزائدة والكماليات 
واالهتم�ام بالضروري�ات بش�كل أساس�ي، وعدم 
االس�تدانة مرة اخرى مهما كل�ف االمر،اوال وثانيا 
دراس�ة الطريق�ة الت�ي س�يتم من خاللها تس�ديد 
الديون ،وافض�ل الحلول البحث ع�ن عمل اخر بعد 
العودة من الدائرة هذا ماتوصل اليه ابو احمد اخيرا 
،فاس�تدعى زوجته وأوالده وصارحه�م بالوضع، 
والجدي�د المطل�وب التعام�ل مع�ه عنده�ا عادت 
الضحكة ترتس�م فوق الوجوه ،وعاد معها الس�يد 
امي�ن الى طريقه المعتاد، وهو يحيي الجميع، ولم 
يعد يقفل هاتف�ه ،بل يرد بثقة عاليه وصوت واثق 
..لق�د رحلت عنه الهموم وان�زاح ثقلها عن صدرة 

..ال استدانه بعد اليوم ..

قصة قصرية.. امني وديون الدائنني

العميل الرسي
صدر حديثاً عن منش�ورات المتوس�ط – إيطاليا، رواية »العميل 
السري« للروائي اإلنكليزي »جوزيف كونراد«، وترجمة العراقية 
»ميادة خليل«.  ُيعّد كونراد من أعظم الروائيين باللغة اإلنكليزية، 
وه�و أحد رواد الحداث�ة، رغم أن أعماله تحت�وي عناصر واقعية 
القرن التاسع عشر. أّثر أسلوبه السردي وشخصياته غير البطولية 
في عديد م�ن المؤلفين، بمن فيهم س�كوت فيتزجيرالد، ووليام 
فولكنر، وإرنست همنغواي، وجورج أورويل، وغابرييل غارسيا 
ماركيز، وسلمان رشدي.  يعتبر العديد من النقاد والدارسين هذه 
الرواي�ة من بين أفض�ل روايات كونراد. هي واح�دة من األعمال 
األولى في األدب اإلنكليزي التي تستكش�ف بش�كل جاد موضوع 
اإلره�اب. كما أنها –أيضاً- ُتعتبر من قب�ل العديد من المختصين 
العلميين واحدة من روايات التجسس األولى من القرن العشرين. 
ُجس�دت هذه الرواية في أعمال فنية عدة، فعرضت في المس�رح 
عشرات المرات، واقُتبست في أفالم سينمائية، وعدة مسلسالت 

على قنوات تلفزيونية آخرها على قناة »بي بي سي«.

صدرت عن دار س�طور للنش�ر والتوزيع في بغداد مجموعة قصصية جديدة 
للروائ�ي والق�اص العراقي ضياء جبيل�ي. وجاءت المجموع�ة تحت عنوان 
” حديقة األرامل ” وتحتوي على س�تة عش�ر قصة بواق�ع 140 صفحة من 
القط�ع المتوس�ط، تزين غالفه�ا إحدى لوح�ات الفنان التش�كيلي العراقي 
ص�دام الجميلي. وتجترح قصص المجموعة عوالمها من الواقعي والغرائبي 
لتنتج رؤية س�ردية مغايرة فنياً وأس�لوبياً، وبلغة سلس�ة وواضحة تحاول 
أن تكس�ر توقعات القارئ وتصل به إل�ى نهايات صادمة، وبالتالي هي تنتج 
نوع�اً من اإلثارة من خالل عناصرها الس�ردية المتمثل�ة بالترقب واإليهام، 
وتعالج موضوعات عديدة من أهمها الحب والحرب والوهم اإلنس�اني. ومن 
أهم عناوين القصص التي تضمها المجموعة عمر الورد، الصمت والش�اعر، 
انتقام المارلين، الذراع، قارئ جورج أورويل، ذروق التنين. ويذكر أن لجبيلي 
خمس�ة إصدارات روائية : لعنة ماركيز 2007، وجه فنس�نت القبيح 2009، 
بوغيز العجيب 2011، تذكار الجنرال مود 2014، أسد البصرة 2016 باإلضافة 
إلى رواية سادسة ستصدر عن منشورات الجمل خالل العام الحالي بعنوان ” 

المشطور – ست طرائق غير شرعية الجتياز الحدود نحو بغداد ” . 

حديقة األرامل

الشاعر الذي جعل صوره الشعرية متعددة يف الرؤية واإلستحضار
قراءة لديوان ) سقيا لك الغيث (

            قراءة / أحمد الغالبي

) ُس�قيا لَك الَغيث ( مجموعة ش�عرية 
للشاعر ) حماد خلف الشايع ( تضمنت 
اثنتين وثالثين قصيدة عمودية صدرت 
والنش�ر  للطباع�ة  المثق�ف  دار  ع�ن 
وكتب مقدمتها الش�اعر الدكتور جليل 

البيضاني .
وس�ائل  بمختل�ف  يس�تعين  الش�اعر 
التعبي�ر من اج�ل توصيل رس�الته الى 
المتلقي ، إذ ش�كلت اللغة عند الش�اعر 
حماد في كتاباته الشعرية ركناً أساسياً 
ومهماً عل�ى اعتبار أنها موط�ن الهّزة 
الش�عرية وانع�اش وتجس�يد للفاعلية 
الش�عرية واخت�زال لكيانه�ا الم�ادي ، 
لذلك جعلنا الش�اعر في مجموعته هذه 
نتحس�س الدالالت الس�اطعة من حيث 
البن�اء ف�ي هي�كل القصائ�د الممتلئ�ة 
بالحرارة والشاعرية ، ففي لغته التجلي 
واإلفص�اح ع�ن ش�خصيته التعبيري�ة 
البالغة الكثافة ، حارة ومتحركة تجسد 

رؤيته وذهوله وحلمه .
وال يمكن�ه قطع�اً فه�م ماضي�ه كم�ا 
ينبغي إال ف�ي ضوء ماينتج�ه الحاضر 
وم�ا يبدعه في لحظاته الراهنة ، ففهم 
الش�اعر لماضي�ه اليت�م عل�ى وجه�ه 
الس�ليم إال إذا كان مس�تضيئاً بمطالب 
الحاضر ونداءآته ، ألن الشعر يمثل اداة 
للتعبير عن اإلنس�ان في صلته بواقعه 

زمناً ومكاناً بطريقة بالغة التأثير .
في قصيدة ) س�قيا ل�ك الغيث ( ص 26 

يقول :
ُسقيا لك الغيث فليساقط البرد

إلى متى يبس يغشاك يابلد
إلى متى كف هذي األرض راجفة

تغرورق العين واألجفان ترتعد
تفيض باللؤلؤ المدرار مقلتها

تسقي مروجا بها األوراق تنجرد
سيان في جوفها نهران من عسل 

أو من دماٍء عليها صبرنا يرد
ف�ي ه�ذه المجموع�ة ادخلنا الش�اعر 
ف�ي غم�رة احس�اس ج�ارف بحيوية 
موضوعات�ه التي تناوله�ا في قصائده 
بتفصيالتها المتغيرة ، وكانت نصوصه 
ردة فع�ل لواق�ع أو ح�دث ِعْب�َر دالل�ة 
شاملة والتي جعلها بتماس مباشر مع 
محنة اإلنسان من حيث التداخل لرؤية 
الجوهري والش�امل من خالل التأجيج 
المحس�وس ، ل�ذا ف�أن ذاته الش�اعرة 
اس�تطاعت ان تضفي تشكالت جمالية 
وتمظهرات عدة ِعْب�َر الصور واألخيلة 
التي جس�دت الفع�ل اإلبداع�ي للجملة 
الشعرية في بناء تعبيري متقن وتصور 
خ�اص لمفه�وم الش�عر ووظيفت�ه . 
ففي نفس�ه حاجة ملحة للبوح ونش�ر 
الحقائ�ق الت�ي خزنه�ا داخ�ل نفس�ه 
اإلنس�انية فتمكن من توضيح اش�ارة 
دالل�ة المقاط�ع المرتبطة فيم�ا بينها 
، وه�ذا ماجعل لمحاته الش�عرية تّولد 
جمل ش�اعرية مصاغة بدقة متناهية ، 
كان واضحاً في إيصال بنائه الش�عري 
بإحكام متدرج نحو النمو مس�تنداً الى 
الوجدانية الشاعرية معبراً عن تجربته 
العميق�ة للحي�اة بما فيها م�ن الخليط 

المتجانس لألحداث.
ف�ي قصي�دة ) ياخائن الني�ل ( ص 41 

يقول :
إرحل توضأ في محرابك الخجُل

ياخائن النيل قد ضاقت بك السبُل
أقم لدى حائط المبكى صالة ضحى
وانظر الى القدس فوق الغيم تعتدُل
طابت بها أنفس األحرار فانبجست

من تحت صخرتها األرواح تبتهُل
تستنشق المسك من أنفاس قبتها
وترتوي العذب مما يشرب الرسل

ياخائن النيل أشربنا مذلتنا
من خمر كفك حتى ضاعت الُمُثُل

يؤكد لنا الش�اعرحماد أنه يعيش حالة 

من التجلي في مناخ اإلبداع وهو ماٍض 
في عوالمه كونه متيقن ان الش�عر فن 
يحت�اج ال�ى الوقائ�ع واللغ�ة والخيال 
بمختل�ف  الحي�اة  لتفس�ير  والتأم�ل 
ارهاصاتها وتداخالته�ا بغية الوصول 
التوه�ج  لحظ�ة  ال�ى  واقت�دار  بثق�ة 
الش�عري ، ولذل�ك اس�تطاع ان ينقلن�ا 
بلغت�ه الرصين�ة والثّرة ال�ى عالم آخر 

مختلف فيه كل األشياء مختلفة بتوليده 
للتس�اؤالت المس�تمرة ، وخلق عالقة 
وارتباط بين الموقف والموضوع الذي 
يطرح�ه بقيمة فني�ة وجمالي�ة كونه 
يعتق�د أنه�ا س�بيله الوحي�د لإلتصال 

بالحقيقة الشعرية التي ينشدها .
ف�ي قصيدة ) أبكي عل�ى الدار ( ص 53 

يقول :

أبكي على الدار أم أبكي على وطني
ِكال الذبيحين في طفيهما شجني

أُكلما أختلي ليالً بذاكرتي ..
ألطوي الهم تأتي الريح بالحزن
وكلّما أستسلََمْت للنوم أجنحتي

ذابت خيوط الكرى في لجة الوَسن 
قصائ�ده  ف�ي  واإلس�تعارات  الص�ور 
الش�عرية له�ا وق�ع خ�اص م�ن حيث 
التكثيف واإليماء ، فيها الصدق والوضوح 
، محاوالً ق�در المس�تطاع اإلبتعاد عن 
العبارات الفضفاض�ة من حيث التعبير 
واإلس�لوب ، نصوصه حافلة باألسئلة 
المتش�ابكة الناتجة عن دوافع نفس�ية 
عدي�دة ش�حنها باس�ئلة ومخاطبات ، 
وه�ذا ماجعل صوره الش�عرية متعددة 
ف�ي الرؤية واإلس�تحضار . كما جعلنا 
الش�اعر نتلمس طع�م التجريد والوهم 
والحقيق�ة والخي�ال حي�ن تح�رر من 
سلطة الواقع المرير وصوالً الى الفعل 
النفس�ي في عال�م الروح ، مح�اوالً أن 
يرتش�ف من نفحات السرور والسعادة 
كون�ه يعتبره�ا واحته الخض�راء التي 
تفيض ش�وقاً وحنيناً . استمر في بناء 
القصائد بالمهارات التي امتلكها عندما 
وّظف أدواته الش�عرية بطريقة مؤثرة 
ومعب�ّرة لتصوي�ر األح�داث المتدفقة 
بصف�اء رؤيته الش�عرية الثاقبة ولونه 

الشاعري الجميل .
في قصيدة ) اخت مريم “ بغداد “ ( ص 

64 يقول :
بغداد انت بمسكنا فتضوعي

هذا مخاضك والوليُد بمطلعي
هّزي بجذع الصبر يسقط شاحبا

وجهي لينبي مابثورة اضلعي
وُكلي بجوف الليل صورة عشقنا
فشراب عجزي قد يريك توجعي

قولي لمن يستاك قضمة أظفر
إني اعتكفت بمضجعي وبصومعي
ونذرت من صومي وجذوة أحرفي

أالّ أكلّم جاهالً أو مدعي
الش�عر يرس�م عالم�اً جدي�داً يختل�ف 
ع�ن العالم الواقعي كونه يش�كل رؤية 
جدي�دة مغاي�رة ، ألن�ه ف�ن ينبني على 
تجربة ش�عورية انفعالي�ة ، لذا حرص 
الشاعر حماد على ان تكون قصائد هذه 
المجموعة هي نافذت�ه التي يطل منها 
بش�عره على مرافىء الوجدان مغترفاً 
من معين الروح الدافقة ليس�تزيد بزاد 
بأحالم�ه  متغني�اً  والوج�ع  العاطف�ة 
واآلم�ه ليعّبر عن موقف عام لإلنس�ان 
في حيات�ه اليومية وكان�ت كل صوره 
الش�عرية منقول�ة ع�ن ح�س رؤيوي 
تأليفاً وتسوية ، كونه أيقن مسبقاً لما 
يذهب اليه في نداءآته الش�عرية ، رسم 
واقع�اً جديداً صار خلفي�ة لمزاج جديد 
يعيش�ه الش�اعر وينثر قلق�ه على كل 
ش�يء من خالل مونول�وج بارع تتكرر 

فيه المناجاة .
في قصيدة ) عيناك ( ص 104 يقول :

عيناك نور وأمواج وأضواء
فيهن أبحر يحدو زورقي الماء

عيناك شاطىء أحالم ملونة
جميلة ُخط فيها الحاء والباء

وُخط فيها تراتيل األلى سبقوا
ممن سقتهم تباريح وأهواء

وأرقتهم ليالي الهجر فأمتثلوا
تذيبهم في لهيب الشوق أصداء

اليمك�ن أن ننظ�ر ال�ى عملي�ة اإلبداع 
أن  بمعن�ى  الش�اعر  ع�ن  منفصل�ة 
القصي�دة منغلقة على ذاته�ا ، وكأنها 
ب�ال صانع حقيق�ي ، إذ الش�عر اليغدو 
تكس�به  مح�ددة  بصف�ات  مخلوق�اً 
مالمح�ه الخاصة إال من بع�د أن يدخل 
فيه الفعل والحدث تأثي�راً ، ألن الرؤية 
الراس�خة تلقي بظالله�ا العميقة على 
مهارات الشاعر الكتابية وتنعكس على 
أشكاله التعبيرية وتطبع لغته الشعرية 

بطابعها .

رثـاء ..فـقـيـدة قـلـبـي
            بقلم : فاطمة عبد الكريم محسن 

لن انس�ى يوما م�ن كان�ت بجانبي كل 
األوقات سواء فرحي اوحزني حيث كنت 
أجدها قبل الجميع حاضرة إلسنادي... 
ولن انس�ى في أوقات احتياجي لش�يء 
م�ا التفت واجده�ا معي.. كيف انس�ى 
ش�خص يحمل طيب�ه التوص�ف حنان 
ودفء لجمي�ع م�ن حوله�ا ك الخيم�ه 

كانت علينا .
أالن أصبحنا الش�ي بدونه�ا.. لم تبخل 
ع اح�د تعطي للجمي�ع ،تتصدق ،تخاف 

وعقيدته�ا  ،ايمانه�ا  ربه�ا  وتخش�ى 
جعلته�ا تح�ب آخرته�ا وتفضلها على 
الحياة وملذاتها، ولم تغريها، كان ربها 
أق�وى من أن تضع�ف حتى ألخر لحظة 
ف�ي حياتها، رغم مرضه�ا الذي جعلها 
ال حول والقوة من ش�دة االل�م ،  اليوم 
أصبحن�ا جميعا أيت�ام برحليلها وليس 

بناتها وزوجها فقط .
  نع�م جميعن�ا نتألم ولفقدها خس�ارة 
كبيرة ال تعوض واليمكن ان يحل مكانها 
اح�د ..هي واح�دة خلقها الل�ه وكملها 
وجع�ل فيها أجمل وأروع صورة للمرأة 

المؤمن�ة المطيعة ،الحنونة ،وش�اء أن 
يرحمها من هذه الحياة ويأخذها إليه .

 ل�م ول�ن أرى ف�ي حياتي أم�راة مثلها 
تعط�ي وتح�ب ب�دون مقاب�ل، تخ�دم 
وتقدم دليل على أنها تملك أروع وأطيب 
صف�ات جمله�ا الل�ه به�ا ..هنيئ�ا لها 
مافعل�ت وعمل�ت وقدمت وس�يجزيها 

الله ع كل ذاك  .
 اكتب وعقلي اليس�توعب إني خسرتها 
ول�ن أراه�ا بعد ذل�ك ،كيف ل�ي العيش 
بدونها وان كل ش�ي يذكرني بها ،كيف 
تتح�دث وتتكل�م وحتى ف�ي كالمها لم 

تجرح وتؤذي أحدا .   كان رحيلها أصعب 
وأقسى وأوجع شيء أعيشه في حياتي، 
كيف إلنس�ان يش�اركك حياتك ويرحل 
ويتركك وحدك وتجبر ان تستوعب ذاك 
.  رحيل من تحبه يش�عرك بمدى تفاهة 
ورخ�ص الحياة التي نعيش�ها .. وحين 
تزور القبور تش�عر بتفاهة ماتعيش�ه 
وكي�ف انك تفك�ر بدني�اك وتعم�ل لها 
وتسعى لتملك كل شي فيها تاركا خلفك 
حقيقة واح�ده هيه أخرت�ك التي يجب 
ان تعم�ل وتأخذ ق�درا كبير من األعمال 

والدرجات التي ترفعك أمام الله .

غير ذلك ال شي ينفعك الن عندما تموت 
ل�ن تأخ�ذ مع�ك ش�ي وتت�رك الجميع 
وتبقى وحدك انت وما جنيت في حياتك 

وسيجزيك الله ع ذالك ..
 الم�وت حقيق�ة ودرس صع�ب عندما 
تفجع ب�ه ويدخل حياتك يغير كل ش�ي 
فيها يفتح عيني�ك لحقيقة صعبه يجب 
تعلمها وتفهمها ويجبرك    ع استيعاب 
ذلك.. وتبقى الحياة دروس تتألم لتتعلم 
وتخس�ر لتفهم ان ال شي يدوم والشي 
يبقى لك .. خالتي عليك السالم في قبرك 

يا فقيدة قلبي .
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سارة فرح: صباح فخري علمني أصول الغناء ووردة نصحتني
اس�تطاعت أن تث�ر الج�دل من�ذ ظهورها 
األول يف برنامج »س�تار أكاديمي«، بصوتها 
الق�وي ورصاحته�ا وجرأته�ا، وه�ذا العام 
أثبت�ت وجوده�ا كممثل�ة يف عمله�ا األول 

»قناديل العشاق« بدور »رؤى«. 
يف لقائن�ا م�ع الفنانة س�ارة ف�رح حّدثتنا 
ع�ن انطالقتها، وعدم ندمها عىل أي مرحلة 
من مراح�ل حياته�ا، وعن تع�دد اللهجات 
يف أغنياته�ا، ودوره�ا الدرام�ي األول ه�ذا 
العام واألص�داء اإليجابية الت�ي تلقتها من 

معجبيها...
- »رؤى«... هو ظهورك الدرامي األول بعيداً 

من الغناء، كيف هي أصداء العمل؟ 
»رؤى« هي الش�خصية األوىل التي أدخلتني 
عالم التمثيل، لكنه�ا لم تبعدني عن الغناء، 
لكون ال�دور تطلب الغن�اء والتمثي�ل معاً، 

وهذا ما جذبني اىل تلك الشخصية.
أما ع�ن أصداء الش�خصية، فهي حتى اآلن 
إيجابية، والن�اس من حويل أحّبوا ما قّدمته 
عىل الشاشة، خاصة أن »رؤى« ال تشبه أي 
شخصية أخرى يف العمل، فهي فتاة مخلصة 
وهادئة، سواء يف صوتها أو يف ردود فعلها... 
تحب كل املحيطني بها، وحتى عندما تسمع 
باق�ي الفتي�ات يتكلمن عليها تتحاش�اهم 

وتحرص عىل الحفاظ عىل هدوئها. 
- هل تقّبل الناس فكرة »قناديل العشاق«؟ 
»قناديل العشاق« عمل يعود اىل عام 1734، 
أي�ام االحت�الل العثمان�ي لدمش�ق، وفرتة 
غ�زوات الب�دو للمدين�ة، أما أحداث�ه فهي 
من نس�ج الخيال، إذ يتن�اول العمل قصصاً 
مختلف�ة عن الحب، فيع�رض حياة بائعات 
الهوى، ولكل فتاة منهن قّصتها ومعاناتها 
الخاصة التي دفعتها لس�لوك هذا الطريق، 
فجميعهن مكسورات من الداخل وحزينات 
يف الحقيق�ة، وهن يف بحث دائم عن الس�ند 
ورفي�ق الدرب ال�ذي يجعل الواح�دة منهن 
تتخ�ىّل عن مهنتها تل�ك لتعيش يف ظل رجل 
يحميه�ا ضمن قصص ح�ب مختلفة. وأنا 
لعب�ت دور فت�اة من ه�ؤالء الفتيات، وهي 
تسعى ألن تجد الرجل الذي يبعدها عن هذا 

الجو ويؤّمن لها الحماية األكيدة.

- كفنان�ة س�ورية، ه�ل يزعج�ك أن تقوم 
الفنان�ة س�رين عبدالن�ور ببطول�ة عم�ل 

محيل؟ 
أوالً، العم�ل ميزانيت�ه ضخمة ج�داً، بحيث 
يستطيع أن يغطي تكاليف أي ممثل. ثانياً، 
ليست لدي مشكلة يف أن تكون البطلة فنانة 
لبناني�ة أو جزائري�ة أو تحمل أي جنس�ية 
أخ�رى طاملا أنه�ا يف مكانه�ا الصحيح بما 

يتطلبه نص العمل وفكرته. 
ويف مسلسل »قناديل العشاق«، تطلب الدور 
أن تك�ون الفتاة م�ن جبل لبن�ان وتتحدث 
باللهج�ة اللبناني�ة، فاملوض�وع ليس�ت له 
عالقة بالجنسية وإنما بالطريقة التي ُينفذ 
به�ا العمل. وبالنس�بة إيلّ، أنا م�ع األعمال 
العربية املش�رتكة ألنها طورت من الخربات 

الفنية.
- ملاذا لم تفكري بعد يف العمل التمثييل؟ 

س�بق أن ُعرضت ع�يّل مجموعة من األدوار 

الفنية، يف الس�ينما ويف التلفزيون ولم أقبل، 
لكنني ضعفت أمام ش�خصية »رؤى« ألنها 
المست مشاعري، فهي تشبهني يف طيبتها، 
إضافة اىل أن الدور تمثييل غنائي، واألغنيات 
التي قّدمناها هي أغاٍن أندلس�ية وتتضمن 
ش�عراً بالفصحى للش�رازي، واب�ن عربي، 
وهي من كتابة خلدون قتالن مؤلف العمل، 

فالغناء بهذا الثقل استفزني لتقديم الدور.
- قدم�ت أغني�ة »دابت الش�معة« باللهجة 
اللهج�ة  ه�ذه  اخ�رتت  مل�اذا  الجزائري�ة، 

بالتحديد؟ 
أن�ا أغني الطرب ب�كل أش�كاله وليس لدي 
أي لهج�ة، وأغني�ة »داب�ت  مش�كلة م�ع 
الشمعة« من ألحان املوسيقار نبيل فاضل، 
وه�ي أغني�ة قديمة م�ن ال�رتاث الجزائري 
للمطربة أمل خضر، وهي ليس�ت باللهجة 
الجزائرية الصعبة، بل بالفصحى وأقرب اىل 

اللهجة البيضاء املفهومة.

ش�خصياً، لدي ضعف تج�اه هذا النوع من 
الغن�اء، فأنا أحب دول املغرب العربي كثراً، 
ودائماً أح�اول الدخول اىل قل�وب أهلها من 
خ�الل أغني�ات قريبة منهم، فق�د زرت تلك 
الدول وملس�ت محبة ش�عوبها يل عن قرب، 
فأنا معروفة جداً عندهم، وهم من متابعي 
برنام�ج »س�تار أكاديمي« وأكث�ر معجبّي 
من بالد املغرب العربي وم�ن الخليج أيضاً، 
فعندم�ا أزور تلك البلدان ألقى ترحيباً كبراً 

وال أشعر بالغربة وكأنني يف الشام.
- أغنية »عتبان قلبي« من كلماتك وألحانك، 

ملاذا هذه األغنية بالذات؟ 
ال أدري، كن�ت جالس�ة يف رشف�ة منزيل يف 
الش�ام وأراقب األوضاع األمنية املتوترة يف 
البالد، فخطرت يل كلم�ات األغنية وقررت 
أن أغنيها. وعموماً يف أرش�يفي الكثر من 
كلم�ات األغان�ي، لكنني أحبب�ت أن أقدم 
أغني�ة لبل�دي تعرّب عما يجي�ش يف داخيل، 

وصّورته�ا يف تون�س بحك�م إقامتي فيها 
خ�الل تلك الفرتة، ووجدت املنطقة تش�به 
الشام اىل حد ما.أغنية »عتبان قلبي« تعرّب 
عن االش�تياق للش�ام ولكل شخص ُهّجر 
وابتعد ع�ن بلده، أصبحت تعني كل الدول 
العربية وليس ش�ام فق�ط، وهي من أعز 

األغنيات عىل قلبي.
»تعب�ك  املرصي�ة  باألغني�ة  - م�اذا ح�ّل 

راحة«؟ 
اتفقت م�ع صديق يل ه�و امللحن املرصي 
محم�د ع�اّلم ع�ىل إنجازها، وه�ي أغنية 
رائع�ة س�ُتطرح يف األس�واق خ�الل األيام 

املقبلة.
- ه�ل تغ�رت س�ارة ف�رح من�ذ »س�تار 

أكاديمي« إىل اليوم؟ 
تغّرُت لدرجة البوح بأنني لست نادمة عىل 
ترصفاتي الس�ابقة، ألنها كانت درس�ًا يل 
لك�ي أًصبح ما أنا عليه اليوم. أنا متوازنة، 
أفه�م نفيس جي�داً، وأحب الن�اس وأعرف 
كيف أتعامل مع نفيس ومع اآلخرين، وهذا 
ما أحطاني بجمهور أفتخر به ألنه يحبني 

ويتقّبلني ويملك القدرة عىل املسامحة.
- ظهرت أخراً بلوك جديد أكثر نحافة، هل 
اّتبع�ت حمية غذائي�ة أم خضعت لجراحة 

تجميلية؟ 
اتبع�ت حمي�ة غذائي�ة قاس�ية ج�داً ملدة 
الرياض�ة  إىل ممارس�ة  إضاف�ة  عام�ني، 
بانتظ�ام والرقص، وقد ن�رت بعضاً من 
فيدي�وات الرق�ص، حتى وصل�ت إىل هذه 

الشكل الجديد.
- من دعمك فنياً وشخصياً؟ 

أمي هي داعمي األول يف الحياة والفن، وقد 
تح�ّدت كل م�ن رفض انتقايل من دراس�ة 
الحق�وق إىل الفن، وهي الت�ي واجهت من 
رفض�وا جرأتي يف الربنام�ج وحتى دخويل 
الوس�ط الفني، إضاف�ة إىل صديقة مقرّبة 
مني دعمتني كثراً خاصة يف األوقات التي 
كنت أش�عر فيها بالفشل، وأخي وخالتي، 
وآخرين من الوس�ط الفني... فاألشخاص 
الحقيقي�ون من ح�ويل يحبونني من دون 

غاية، .

ثقافة السينام

ال�رأي ال�ذي قد يصدم البع�ض أن الثقافة الس�ينمائية، يف مرص والعال�م العربي كله، 
ق�د توقفت مع نهاية الس�بعينات من القرن املايض ولم يع�د لها وجود حقيقي اليوم. 
ربما يش�اهد جمه�ور اليوم من الش�باب أفالما أكثر مما كنا نش�اهد يف الس�بعينات 
والثمانينات، فوس�ائل امليدي�ا الحديثة: التلفزيون والفضائي�ات املتخصصة والفيديو 
واألس�طوانات املدمجة واإلنرتنت، كلها وس�ائل لم تكن متاحة لنا عندما كنا نتطلع إىل 
مش�اهدة األفالم الفنية الحديثة التي خرجت من معطف حركات التجديد يف الس�ينما 
العاملي�ة: الواقعي�ة اإليطالية واملوجة الجديدة الفرنس�ية والس�ينما الجديدة يف أمركا 
الالتيني�ة والس�ينما الربيطانية الحرة.. إل�خ. عرفت مرص وتون�س والجزائر واملغرب 
وس�وريا ولبنان منذ الخمس�ينات، حركة نوادي السينما، التي يمكن القول إنها كانت 
مدرسة حقيقية للثقافة السينمائية، ففيها تعلمنا كيفية مشاهدة فيلم، كيف نشرتك 
مع غرنا يف املش�اهدة، نحرتم ما هو معروض عىل الشاش�ة، نجلس يف صمت، نتأمل 
ونفكر ونس�تمتع. واليوم اختفت تقاليد املش�اهدة تماما، حتى يف عروض املهرجانات 
الس�ينمائية التي يطلقون عليها “الدولية”، فقد أصبح م�ن املألوف أن نرى الجمهور 
يدخل قاعة العرض يف أي وقت حتى قرب نهاية الفيلم، ويظل قسم آخر من الجمهور 
يغ�ادر قاع�ات الع�رض يف كل األوق�ات، دون أن ي�ؤدي ه�ذا الس�لوك إىل أي اعرتاض، 
ودون أن يلفت انتباه املس�ؤولني. وقد أصبح اس�تخدام الهواتف املحمولة أمرا معتادا، 
وإذا ح�دث أن اعرتض أح�د يناله الكثر من اإلهانات، أو ينظ�ر إليه عىل أنه ينتمي إىل 
الكائنات املنقرضة. كانت نوادي الس�ينما تعرض أفالما من مدارس سينمائية محددة 
بغرض دراسة أساليب مخرجيها، وتعرض أفالم مخرج ما من أجل دراسة كيف تطور 
أس�لوبه. وكنا نتعلم كيف نناقش األفالم بعد عروضها، أس�لوب وعمل املخرج، ثم كنا 
نمارس أيضا كتابة النقد عىل صفحات النرات التي كانت تصدرها نوادي وجمعيات 
السينما، والتي إذا ما تأملناها اليوم نجد أنها تعترب كنزا ثقافيا حقيقيا نادرا. أصبحت 
األجيال الجديدة تشاهد أفالما أكثر، ولكن عىل شاشة الكومبيوتر أو الالبتوب الصغرة 
أو حت�ى عىل شاش�ات الهواتف املحمول�ة يف عزلة فردية مخيفة، بينم�ا يكمن جانب 
كبر من سحر السينما يف كونها طقسا جماعيا للمتعة املشرتكة واإلحساس املشرتك. 
يميل الشباب أكثر إىل البحث عن أحدث األفالم، ويهملون الكالسيكيات القديمة خاصة 
األف�الم الصامتة رغم أنها أصبحت متوفرة أكثر عرب األس�طوانات املدمجة التي يمكن 
تش�غيلها عىل شاش�ات تلفزيونية كبرة أكرب كثرا مما كان متوفرا لنا يف أملايض ومن 
دونها ليس من املمكن فهم تاريخ الس�ينما. تركت املسلسالت التلفزيونية تأثرا كبرا 
ع�ىل عقلية املش�اهد وعىل طريقته يف اس�تقبال األفالم، فأصبح يمي�ل أكثر إىل الفيلم 
الواضح القسمات، والشخصيات التي يسهل معرفة دوافعها، ولم يعد مقبوال أن يرتك 
الفيلم مس�احة من الخيال للمتفرج، أو أن يحلق يف فضاء التأمل الفلس�في بعيدا عن 
الواقع املبارش: االجتماعي والسيايس، بعد أن أصبحت السياسة هاجسا عند الجمهور، 
فأفالم النقد والجرأة السياس�ية ص�ارت أهم عند املتذوق من أفالم التأمل الفلس�في. 
الس�ينما اليوم ربما تكون أكثر إنتاجا، لكن الثقافة السينمائية غابت وغاب معها كل 
ما له عالقة حقيقية بالتذوق السينمائي، وهي حالة ليس من املمكن الخروج منها إالّ 

بمراجعة شاملة ملعنى وهدف الثقافة املجتمعية عموما.

بقعة ضوء

أمير العمري

نبيلة  عبيد »: الزواج ليس عيبًا
رّصح�ت الفنان�ة نبيلة عبي�د أن الزواج 
والحب ليسا عيباً. واستغربت الجدل عرب 
مواقع التواص�ل اإلجتماعي خالل األيام 
املاضية مؤكدة ع�ىل أنه بالرغم من عدم 
صحة الخرب إال أنها ش�عرت بالضيق من 

طريقة التعامل معه.
وأضافت يف ترصيٍح صحفي أن املش�كلة 
تكمن يف بعض من ينتقدون اآلخرين دون 
مراعاة لحرمة الحياة الخاصة، مش�رًة 
إىل أن األزمة الحقيقة بالنسبة لها تكمن 
باإلنتقاد واإلساءة التي تعرّضت لها دون 

التأكد من حقيقة األخبار.
وأك�دت أنها إذ ق�ررت االرتباط س�ُتعلِن 
الخرب عىل الفور دون تردد ألنها لن تتزوج 
يف  ال�ّر والخرب ليس عيباً وال ييسء لها. 
مش�رًة إىل أن أح�د رشوط ال�زواج ه�و 
التكافؤ، ومن معايره التناسب العمري 
بينها وبني من سرتتبط به. وبالتايل فهي 

لن ترتبط بشاٍب أصغر منها بكثر.
وأش�ارت إىل أنها تتواج�د بالوقت الحايل 
يف الس�احل الش�مايل م�ن أج�ل قض�اء 
إجازته�ا الصيفية عىل أن تعود بعدها إىل 
القاهرة لحس�م موقفها من أحد األفالم 

السينمائية املعروضة عليها. 
ألزم�ة  تعرض�ت  ق�د  »عبي�د«  وكان�ت 

التواص�ل  مواق�ع  ع�رب  مضايق�ات 
االجتماعي جراء انتش�ار الشائعة حول 

خطوبته�ا من ش�اب يصغره�ا بثالثني 
سنة.

تدهور احلالة الصحية للفنانة املرصية مدحية يرسي

القاهرة –تعاني الفنان�ة املرصية مديحة 
يري من تدهور كبر يف حالتها الصحية يف 
الفرتة األخرة ، وعلمت »القدس العربي«، 
أن س�بب تدهور حال�ة مديحة يري هو 
حزنها الش�ديد بعد وف�اة صديقها املقرب 

املفكر عيل السمان الذي تويف مؤخراً.
مديح�ة يري تعان�ي منذ ف�رتة من آالم 
مختلف�ة منه�ا آالم العظ�ام باإلضافة إىل 
أمراض الشيخوخة ، حيث تبلغ من العمر 
91 عام�اً وتقيم يف أحد املستش�فيات منذ 
ما يقرب من عام، وقد حذرها األطباء من 
البكاء والحزن ألنه يس�اهم بشدة يف تأخر 

حالتها الصحية .
واملع�روف أن مديح�ة ي�ري م�ن أب�رز 
نجمات الس�ينما املرصي�ة يف األربعينيات، 

واس�مها الحقيقي »هنوم�ة حبيب خليل 
ع�يل«. ول�دت ي�وم 3 ديس�مرب/ كان�ون 
األول 1921م يف محافظ�ة القاهرة، تلقت 
تعليمه�ا ىف مدرس�ة الفن�ون، وتزوج�ت 
خم�س م�رات: األوىل كان�ت م�ن الفن�ان 
محمد أمني وعملت معه يف عدة أفالم منها 
»تحي�ا الس�تات«، إال أن زواجمه�ا انتهى 
باالنفصال لتتزوج للمرة الثانية من الفنان 
أحمد سالم والذي تويف بعد ثالثة أعوام من 
زواجهما.مديحة يري تزوجت أيضاً من 
املطرب محمد فوزي ثم انفصلت عنه عام 
1959م، وذل�ك عقب إنجابه�ا إلبنة ُتدعى 

وفاء توفيت وهي صغرة نتيجة مرض 
ن�ادر، وابن ُيدعى عم�رو بطل مرص يف 
الج�ودو ولكنه ُت�ويف يف حادث س�يارة 

ع�ام1982م، كم�ا تزوج�ت م�ن الش�يخ 
إبراهيم سالمة والشيخ سالمة رايض. 

»سمراء الشاشة العربية« كان أول ظهور 
لها عىل شاش�ة الس�ينما ع�ام 1940م يف 
فيلم »ممنوع الحب« مع الفنان محمد عبد 
الوه�اب بعد أن اكتش�ف موهبتها املخرج 
محم�د كريم، ثم ش�اركت ب�دور صغر ىف 
فيل�م »رصاص�ة ىف القل�ب« مما رش�حها 
للقي�ام ب�دور البطول�ة ىف فيل�م »أح�الم 
النقل�ة  1942م. ج�اءت  ع�ام  الش�باب« 
الحقيقية يف مشوار الفنانة مديحة يري 
عندم�ا ش�اهدها الفنان يوس�ف وهبي يف 
أحد البالتوهات فاستدعاها وعرض عليها 
العم�ل مع�ه يف ثالثة أف�الم، وه�ي: »ابن 
الح�داد« و»الفن�ان العظي�م« و»أوالدي«، 
األم�ر الذي كان بمثاب�ة فاتحة خر عليها 
واإلنطالقة الكبرة لها يف سماء الفن. ومن 
أبرز أعماله�ا: »أقوى من الحب- العرافة- 
م�ن يطف�ئ الن�ار- األقوي�اء- أي�وب- ال 
تس�ألني من أنا- الخادمة- الكف- الصرب 
الش�يطان- م�ع  الرق�ص  املالح�ات-  يف 

اإلرهاب�ي- ممنوع الحب«. ظل�ت الفنانة 
املرصية سنوات طويلة محتفظة برونقها 
وجمالها مما س�اعدها عىل االس�تمرار يف 

العمل الفني رغ�م تقدمها يف العمر، 
حي�ث أدت أدوار األم واملرأة الناضجة 
يف ع�دد م�ن األعم�ال منه�ا »هوانم 
الع�دل«  و»يحي�ا  س�يتي«  ج�اردن 

و»سيت كوم« و»مغامرات الحياة«.

ديانا حداد تطرح شيلة »لندنك صارت تبكيني«
املنف�ردة  أعماله�ا  ضم�ن  ب�روت: 
الصيفي�ة، طرحت الفنان�ة ديانا حداد 
ش�يلة »لندن�ك ص�ارت تبكين�ي« من 
كلمات الشاعر محمد النمران، وتوزيع 
وماسرتنغ عثمان عبود، وتحت إرشاف 
ومتابع�ة حلمي بش�ر، وهو أس�لوب 
أدائ�ي للقصائد ذات الكلم�ة الخليجية 
الت�ي تحمل ش�عبية كب�رة يف اململكة 
الخلي�ج  ودول  الس�عودية  العربي�ة 

العربي.
وق�د طرحتها ح�داد من خ�الل قناتها 
الرس�مية يف »اليوتي�وب« ع�ىل ش�كل 

فيدي�و ممنتج م�ن قبل محم�د عواد، 
لتضيفها اىل مجموع أغنياتها املنفردة 
وأرشيفها يف قناتها الرسمية، اىل جانب 
جمي�ع وس�ائل التواص�ل اإلجتماع�ي 
واملكتبات اإللكرتوني�ة املختلفة، وعدد 

كبر من اإلذاعات الخليجية والعربية.
هذا وتس�تعد الفنان�ة اللبنانية لعرض 
أح�دث أغنياتها املص�ورة الجديدة من 
ألحان املوس�يقار طالل بعنوان »نايمة 
بطريق�ة  والت�ي صورته�ا  بالعس�ل« 
الفيديو كليب مع املخرجة نهلة الفهد، 

من كلمات الشاعر أحمد علوي.

سام املرصي تقدم بالغًا
للنائب العام

القاه�رة: قدمت الفنانة االس�تعراضية س�ما 
املرصي بالغ�ًا إىل النائب العام املرصي مطالبة 
بالتحقي�ق يف الفيدي�و املف�ربك املنس�وب لها، 
وال�ذي نر عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
خالل األسبوعيني املاضيني.وقالت سما يف البالغ 
رق�م 9064 عرائض النائب العام لس�نة 2017 
أنه�ا فوجئت باألغنية التي تحمل اس�م »بالش 
من تحت يا حودة« منس�وبة لها دون أن تقوم 

بغنائها مش�رة إىل أن هذا األمر س�بب لها 
رضراً كبراً وأساء لها بشكل بالغ بالرغم 
من عدم تقديمه�ا هذه األغنية.وطالبت 
س�ما من النائب العام املرصي التحقيق 
يف الواقع�ة والتوصل إىل مفربكي األغنية 
الذين نسبوها لها مؤكدة عىل أنها لجأت 
إليه لتحصل عىل حقها بعدما تعذر عليها 

التوصل لهم بنفسها.

أغنية »شقيت ثويب« لشمس 
حتقق رواجا عىل تويرت

بروت: طرحت الفنانة »شمس الكويتية« مؤخراً ألبوماً جديداً بعنوان »شقيت ثوبي« والذي 
يحقق نجاحاً الفتاً عند جمهورها يف مختلف أنحاء العالم منذ نزوله إىل األسواق.

ويف اململكة العربية الس�عودية تمكن وسم #ش�قيت_ثوبي_حول_العالم ، وهو إسم األغنية 
الت�ي تحمل عنوان األلب�وم » أن يصل اىل قائمة األكثر رواجاً عىل توي�رت »تريند«، ويتداولها 
الجمهور هناك عىل نطاق واس�ع، ويتغنى بها كثر، وأصبحت من أكثر األغاني الجماهرية 

إنتشاراً يف الخليج.

هبة جمدي زوجة تيم حسن 
يف »عائلة احلج نعامن«
بروت: أبدت الفنانة هبة مجدي س�عادتها بالع�ودة للتمثيل بعد فرتة غياب 
قصرة نتيجة الحمل واإلنجاب حرمتها من املش�اركة الرمضانية يف املوس�م 

املايض.وتلعب هبة يف مسلسلها الجديد »عائلة الحج نعمان« دور فوزية ابنة 
محروس - ويؤديه الفنان أحمد بدير- وهو أحد اقارب الحاج نعمان ويقوم 

ب�دوره - ص�الح عبد الل�ه - والتي تت�زوج ابنه الذي يقوم ب�دوره الفنان 
الس�وري »تيم حس�ن«.يذكر أن املسلس�ل من تأليف مجدي صابر وعدد 
حلقاته 60 حلقة، وسيبدأ تصويره يف 12 أغسطس الجارى، أما العرض 
فس�يكون يف ديس�مرب املقبل عىل إحدى القنوات املشفرة وبعدها ينتقل 
للع�رض املفتوح. عىل صعيد آخر تواصل هبة ع�روض مرحية »ليلة 
من ال�ف ليلة وليلة« يف موس�مها الثالث مع الفن�ان يحيى الفخراني، 
ومحمد محس�ن، ووليد فواز، ولطفي لبيب، وإخراج محس�ن حلمي، 

وتأليف برم التونيس، والحان أحمد صدقي، وإخراج محسن حلمي.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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       بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
الحس�ن عبطان، ان »االحتف�اء بيوم 
الشباب العاملي ومش�اركة دول العالم 
به�ذه املناس�بة يف الثان�ي ع�ر م�ن 
الش�هر الحايل، ال ينبغي ان يكون الجل 
اس�تعادة ذك�رى لي�وم واح�د يف العام 
بقدر ما يجب ان يكون حدثا السرتجاع 
ما ط�رح يف الع�ام املايض م�ن خطط 
واه�داف واع�ادة تقيي�م املنج�ز منها 
يف ميدان الش�باب الواس�ع، واولها ما 
حقق�ه ابطال قواتنا االمنية وحش�دنا 
الشعبي يف درء خطر االرهاب الداعيش 
وكرس ش�وكته نيابة عن العالم اجمع 
وه�م االج�در ان نحتف�ي به�م بهذه 
الهائل�ة  عزيمته�م  وم�ن  املناس�بة 
واندفاعهم البطويل التي كانت الس�بب 
االول لالبداع بجميع امليادين الرياضية 

والشبابية االخرى«. 
وب�ن عبط�ان يف بي�ان لل�وزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الربام�ج املتنوع�ة التي تصاغ بش�ان 
الش�باب وقضاياهم من قبل املنظمات 
او  منه�ا  االنس�انية  س�واء  العاملي�ة 
باملتابعة  االجتماعي�ة تك�ون جدي�رة 
والتحليل عىل اعىل املستويات يف الدول 
ايض�ا،  الع�راق  ومنه�ا  والحكوم�ات 
مؤك�دا ان »ما ت�م تداول�ه وعرضه يف 
احتفالية الش�باب العام املايض، جرى 
تقييم�ه خالل العام الحايل فيما يخص 
االنش�طة التطوعي�ة وبرملان الش�باب 
عدده�ا  تضاع�ف  الت�ي  واملب�ادرات 
بمختلف املجاالت، واجد من الرضوري 
الي�وم االش�ارة اليه�ا وابرازه�ا ع�ىل 
اخت�الف االبداعات يف العمل الش�بابي 
وبذلك تكون املنهجي�ة وتاكيد التطور 

يف العم�ل حارضا بما يوضح للمجتمع 
اضاءات ش�بابية تكون وزارة الشباب 
والرياض�ة اح�د اطرافها وه�ي كثرية 

جدا ومتنوعة«. 
وناشد وزير الشباب والرياضة، جميع 
املؤسس�ات املعني�ة بقط�اع الش�باب 

والرياض�ة عىل اختالف مس�مياتها ان 
تكون له�ا بصمة اب�داع يف االعالن عن 
املنجز الش�بابي يف هذا اليوم س�واء يف 
الرياض�ة او االبتكار او ني�ل الدرجات 
العلي�ا يف االمتحانات العام�ة لالعداية 
والجامعات ايضا وال تقترص االحتفالية 

بس�اعات محدودة للمش�اركة العاملية 
فقط«.

م�ن جان�ب آخر وج�ه وزير الش�باب 
والرياض�ة ، باقام�ة مب�اراة الحس�م 
للدرجة املمتازة بكرة القدم بن فريقي 
ملع�ب  يف  الش�مال  وغ�از  الديواني�ة 

الشعب«. وقال مدير عام دائرة شؤون 
االقاليم واملحافظات طالب املوسوي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان�ه تنفي�ذا لتوجيه�ات الوزير، 
فس�يتم تهيئ�ة ملع�ب الش�عب الدويل 
القامة املب�اراة املهمة الي�وم الخميس 

تقدي�را لجمهور النادي�ن، رغم ترضر 
ارضي�ة ج�راء كث�رة املباري�ات وعدم 

االلتزام باملواعيد«.
ويق�ف فريق الديواني�ة يف صدارة فرق 
الدوري التأهييل للدرج�ة االوىل املؤهل 
اىل ال�دوري املمتاز بك�رة القدم برصيد 

ارب�ع نقاط، فيما ياتي يف املركز الثاني 
فريق غاز الشمال بنقطتن وهو نفس 
رصي�د فري�ق الصناع�ات الكهربائية 
الذي س�يالقي يوم غ�د الخميس فريق 
الكوفة صاح�ب املركز الرابعة واالخري 

بنقطة واحدة.

وجه بإقامة مباراة احلسم للدرجة املمتازة بني الديوانية وغاز الشمال يف ملعب الشعب

عبطان حيث عىل االستثامر األمثل ليوم الشباب العاملي يف إبراز إبداعات الشباب العراقي

            المستقبل العراقي/متابعة

قالت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزية إن نادي مانشس�تر 
يونايتد اإلنجلي�زي، يتجه لتجمي�د مفاوضات تجديد 

عقد حارسه اإلسباني دافيد دي خيا.
وأوضح�ت صحيفة “ذا ص�ن” البريطاني�ة إن النادي 
اإلنجلي�زي اتجه لهذه الخطوة، بع�د أن خفت اهتمام 
ريال مدريد بضم الحارس اإلسباني، وقرار زين الدين 
زي�دان مدرب الملك�ي، باالعتماد عل�ى كيلور نافاس 
الموسم المقبل.وكان نادي مانشستر يونايتد يبحث 
تقديم عرض جديد لدي خيا براتب أسبوعي يصل إلى 

200 أل�ف جنيه إس�ترليني، بع�د اهتمام ري�ال مدريد بضم 
الالعب في الموسمين الماضيين، والصيف الحالي أيًضا.

وقال مصدر مطلع داخل أس�وار النادي اإلنجليزي “مازال 
لدي�ه عامين في عق�ده معنا، م�ع خيار التمدي�د لثالث، 
يمكن للنادي اآلن أن يأخذ وقته وال حاجة لنا لالندفاع، 

نحن نعلم أن دافيد أراد الذهاب إلى ريال مدريد فقط”.
وأضاف “سيكون علينا االنتظار حتى الصيف المقبل 

لرؤية إن كانوا سيحاولون التعاقد معه مرة أخرى”.
يذكر أن مانشس�تر يونايتد، خسر أمس الثالثاء أمام 
ريال مدريد، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت 

بين الفريقين في كأس السوبر األوروبي.

وزارة النفط تستكمل إنشاءات ملعب احلبيبية

طلبات فالفريدي تكلف برشلونة 362 مليون يورو

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة الرياضية العلي�ا في وزارة 
النف�ط، أنَّه�ا حصل�ت عل�ى الموافق�ات 
الرس�مية وباالتف�اق مع وزارة الش�باب 
والرياضة، إلكم�ال ملعب الحبيبية ليكون 
صرًح�ا رياضًيا ف�ي بغداد، يخ�دم األندية 
النفطية. وقال كاظم مسير، رئيس اللجنة 

ف�ي تصريح�ات لموق�ع ك�ورة الرياضي 
إنَّ  العراق�ي”،  “المس�تقبل  تابعته�ا 
“اللجن�ة حصلت على موافقة وزير النفط 
وباالتف�اق مع وزارة الش�باب على إكمال 

ملعب الحبيبية”.
وأوضح “س�يتم األمر بتموي�ل من النفط 
وفق صيغ�ة مالية لن تؤثر عل�ى ميزانية 
الوزارة، أو األندية ليكون إضافة للمالعب 

الت�ي يس�عى الع�راق إلكماله�ا، ويك�ون 
مخصًص�ا لألندي�ة النفطي�ة وف�ق نظام 

التراخيص اآلسيوية”
وأش�ار إلى أنَّ ال�وزارة ماضي�ة في العام 
الحالي إلح�داث طفرة نوعي�ة على البنى 
التحتي�ة لألندي�ة النفطي�ة؛ حي�ث تم�ت 
الموافق�ة عل�ى إعم�ار ملع�ب النفط في 
بغداد وف�ق مواصفات عالمي�ة باإلضافة 

للمنشآت المرافقة له.
وأوضح أنَّ اللجن�ة ماضية وفق منهاجها 
إلح�داث قفزة نوعية عل�ى تطوير األندية 
وفق ثقة ال�وزارة بنا، وثقتن�ا في إدارات 

األندية لبناء أندية عصرية.
يذكر أنَّ مش�روع ملع�ب الحبيبية، توقف 
منذ م�دة زمنية لقلة التخصيصات المالية 

المتوفرة لوزارة الشباب.

مبايب حيسم وجهته املقبلة ويفضل املرشوع اجلديد
            المستقبل العراقي/متابعة

فادت تقارير إخبارية، أن المهاجم الفرنس�ي الصاعد، كيليان 
مباب�ي نج�م موناك�و، حس�م وجهت�ه القادمة، خ�الل فترة 
االنتقاالت الجارية.وكش�فت صحيفة )تيليف�وت(، أن النجم 
الصاعد صاحب ال� 18 عاما، حدد وجهته القادمة باالنتقال إلى 
باريس سان جيرمان، بعدما ساهمت صفقة انتقال البرازيلي 

نيمار لصفوف النادي الباريس�ي في ق�راره، وكذلك القتناعه 
بمشروع نادي العاصمة الفرنس�ية.وأوضحت الصحيفة، أنه 
رغ�م عدم التوصل ألي اتفاق بين الطرفين، إال أن الالعب اتخذ 
القرار بالفعل لصالح البي إس جي، الذي سيحصل موناكو من 
خزائنه على أم�وال ضخمة مقابل إتم�ام الصفقة.ويعد ريال 
مدريد ومانشس�تر سيتي وبرشلونة من أبرز األندية الساعية 
لض�م مبابي، الذي س�جل 26 هدفا في الموس�م الماضي مع 

موناكو.وكش�فت الصحيفة أن الب�ي إس جي يعرض 155 
ملي�ون يورو، مقابل ش�راء الالعب الفرنس�ي في موس�م 

2019-2018، وال�ذي ينتظ�ر أن يك�ون ثنائي�ا كبي�را مع 
نيم�ار، الذي يعتب�ر أحد نجومه المفضلي�ن.وكان باريس 

سان جيرمان، قد أبرم صفقة هى األغلى على اإلطالق في 
تاريخ كرة القدم، بش�راء نيمار مقاب�ل 222 مليون يورو، 

قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

            المستقبل العراقي/متابعة

برش�لونة قد ينف�ق 140 مليون ي�ورو إضافية على قيم�ة انتقال نيمار ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية أنَّ 
تلبي�ة طلبات مدربه إرنس�تو فالفي�ردي لتدعي�م الفريق.ورحل نيمار إل�ى باريس س�ان جيرم�ان، إذا حاول 

الش�رط الجزائي في تعاق�ده 222 مليون يورو، لكنَّ برش�لونة قد يجد إلى باريس س�ان جيرمان مقابل تس�ديد 
أكثر م�ن هذا المبل�غ لتدعيم صفوفه.وقال�ت صحيفة “آس” اإلس�بانية، إنَّ “رغبة نفس�ه مضطًرا إلنفاق 

برش�لونة ف�ي ضم الفرنس�ي عثم�ان ديمبيل�ي جن�اح بوروس�يا دورتموند، 
والبرازيل�ي فيلي�ب كوتيني�و العب ليفربول، ق�د تكلفه 290 ملي�ون يورو”.
وأش�ارت إلى أنَّ “ليفربول متمسك بالحصول على 140 مليون يورو للتخلي 
عن كوتيني�و، بينما وصلت قيم�ة ديمبلي إل�ى 150 مليون”.وأضافت “كما 
أنَّ إرنس�تو فالفيردي يرغب ف�ي ضم إيجنيز مارتينيز من ريال سوس�ييداد، 
والذي سيكلف النادي 32 مليون، كما لن يقبل نيس بالتخلي عن جان ميشيل 

ساري المطلوب أيًضا، بأقل من 40 مليون يورو”.وتابعت “هذا يعني أنَّ قيمة 
الصفقات المطلوبة، قبل نهاية الشهر الجاري ستبلغ إلى 362 مليون يورو”.

الشباب والرياضة تكرم بطلة العاب 
القوى امرية كاظم

             بغداد/ المستقبل العراقي

ك�رم وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د الحس�ين 
عبط�ان، بطل�ة الع�اب الق�وى 
لمتحدي االعاقة الحاصلة 
عل�ى الميدالية الذهبية 

اميرة كاظم .
وق�ال الوزي�ر خالل 
للبطل�ة  اس�تقباله 
امي�رة كاظ�م ف�ي 
اننا  ال�وزارة،  مق�ر 

نفخ�ر بجمي�ع الرياضيي�ن الذين يحملون اس�م 
الع�راق عاليا في المحافل الدولي�ة, موجها بحل 
كاف�ة المش�اكل الت�ي تعان�ي منها بط�ل العراق 

الذهبية”.
واكد ان الوزارة ستبقى داعمة لهم وبقوة لتقديم 
االفض�ل للرياضي�ة العراقية. م�ن جانبها قدمت 
البطلة اميرة كاظم شكرها وتقديرها للوزير على 
حسن استقباله وتكريمه مش�يدة بالدعم الكبير 
ال�ذي يقدمه للرياضيين وتلبي�ة متطلباتهم وهو 
م�ا ينعكس بص�ورة ايجابية عل�ى اداء الالعبين 

ويحثهم على تقديم االفضل.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تف�وق ري�ال مدريد عل�ى مانشس�تر يونايتد 2-1، 
وأح�رز لقب الس�وبر األوروبي، ليؤك�د مجددا أنه 
األفض�ل في الق�ارة، لكن مدربه زي�ن الدين زيدان 
بات يش�عر بحيرة كبيرة.وتوج ريال بدوري أبطال 
أوروبا مرتين متتاليتين، بعدما احتفظ باللقب في 
يوني�و / حزيران بتفوقه عل�ى يوفنتوس، كما نال 
الدوري اإلس�باني، بعدما اعتمد زيدان في االسابع 
األخي�رة عل�ى طريق�ة 2-4-4 بدال م�ن 3-3-4 إثر 
إصاب�ة العب�ه جاري�ث بيل.ويش�عر زي�دان حالي�ا 
بالحي�رة، فيم�ا إذا كان سيس�تمر بطريق�ة 4-4-2 
في الموس�م الجديد، أم س�يعود إل�ى طريقة 4-3-3.

وفي طريقة 2-4-4 ش�غل إيسكو مركز العب الوسط 
الهجومي، وظهر متجانسا مع كريستيانو رونالدو الذي 
اتجه للعب كمهاجم بعد سنوات من التالق كجناح أيسر.

وتناس�بت الطريقة مع نقاط قوة ريال مدريد، واستعان 
زيدان بنفس األسلوب أمام مانشستر يونايتد، رغم جلوس 
رونالدو على مقاع�د البدالء بعد تأخر عودته إلى المران مع 
زمالئه، بسبب المشاركة مع البرتغال في كأس القارات.ولعب 
بيل كمهاجم بجوار كريم بنزيمة، وظهر بش�كل متجانس أيضا 
م�ع إيسكو.وس�دد الالعب الويلزي كرة ارت�دت من العارضة، 
وصنع الهدف الثاني لريال مدريد بعدما تبادل الكرة مع إيسكو 
الذي انفرد بالمرمى وسجل في شباك الحارس دافيد دي خيا.

وش�ارك رونال�دو كبديل في الش�وط الثاني، وق�ال زيدان إن 
المهاجم البرتغالي بدأ في اس�تعادة لياقته، وربما يكون جاهزا 
لمواجهة برش�لونة في الس�وبر اإلس�باني ي�وم األحد القادم 
.وأضاف زي�دان “إنه يتدرب معنا منذ 3 أيام فقط، لكنه في 
حال�ة جيدة ويفكر في مباراة ي�وم األحد”.لكن مع ظهور 
إيسكو بش�كل رائع، فإن خط الهجوم الثالثي المكون من 
بيل وبنزيم�ة ورونالدو لم يعد هو الخي�ار األفضل.وقال 
زيدان عن إيس�كو عقب الفوز بكأس السوبر “مستواه 
وهدفه جيدان جدا، أنا سعيد جدا من أجله ألنه يتطور 
بشكل مس�تمر، إنه فنان”.لكن ربما يلجأ زيدان أيضا 
إل�ى جلوس إيس�كو على مقاعد الب�دالء في ظل أنه 

األقل شهرة عند مقارنته بثالثي الهجوم.

احلرية تطارد زيدان بعد الفوز 
بالسوبر األورويب

مانشسرت يونايتد يوقف مفاوضات 
جتديد عقد دي خيا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان أول من اكتش�ف األكس�جني هوجوزيف 

بريستيل يف آب عام 1774 م.
ه�ل تعلم ان أول م�ن فتت الح�ي يف املثانة هو أبو 

القاسم الزهراوي.
ه�ل تعل�م ان أول طف�ل أنابي�ب يف العالم ه�و لويز 

براون.
ه�ل تعل�م ان أول م�ن اكتش�ف الحي�اة املجهرية...

)الكائنات الحية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .
هل تعلم ان أول طبيب مس�لم يف�رق بني الحصبة و 

الجدري هو أبو بكر الرازي.
هل تعلم ان أول طاعون يجتاح الدولة اإلسالمية كان 

يف عهد الوليد بن عبد امللك
علمي�ا, تصن�ف الطماط�م م�ن الفواك�ه, أم�ا املوز 

فيصنف من األعشاب
نس�بة الجاذبية عىل س�طح القمر تس�اوي س�دس 

)6/1( جاذبية األرض
أتبتث األبحاث العلمية أن النس�اء يتفوقن يف حاس�ة 

الشم عىل الرجال 
رب�ع العظ�ام املوج�ودة يف جس�م اإلنس�ان تكون يف 

القدم.

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 وبني 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 قبل أن يأتي يوم غد الذي ال يدعمك.
يف فرتة املساء تبدأ األحداث بالتوايل

أمورك جيدة اليوم، لكن تش�عر بيشء خطأ، 
لكن ال تس�تطيع تحديد مصدره، يوم هادئ 
بعض ال�يشء وبخاص�ة منذ الصب�اح حتى 
الظه�رية، ث�م تب�دأ األم�ور بالتح�رك، لك�ن 
علي�ك عدم التهور يف ترصفات�ك، ونبذ الجرأة 

الزائدة. 

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

الحوتنه�ار مرشق عليك، فعلي�ك باغتنامه يا 
حوت؛ لكي تغري نفس�يتك ومزاج�ك، فاليوم 
يعطيك الدعم لتفعل ماذا تريد، كما أن الحظ 
يخدم�ك يف كثري من املجاالت ويزيد ش�عبيتك 
بني اآلخرين، وتكون أسهمك عالية جداً هذه 

الليلة، وبخاصة مع من تحب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 حبة كبرية شجر

نصف كوب شوفان ناعم - 1 كوب كرات مفروم 
- نصف كوب بقدون�س مفروم – بيضة – ملح 

- فلفل أسود - زيت
طريقة التحضري:

يغس�ل الش�جر جي�داً، ث�م تب�رش، وتوض�ع يف 
مصفاة.

يضغط عىل الش�جر من وقت آلخر لتتخلص من 
املاء املوجود بها.

يوضع الش�جر الكبة، ويضاف إليها البقدونس 
والكرات، وتفرم خشن.

يض�اف البيض والش�وفان، وتفرم م�رة أخرى 
ولكن دون أن تنعم.

تتبل بامللح والكمون، وتخلط جيداً لتتجانس.
تدهن مقالة غري قابلة لاللتصاق بالزيت.

يشكل الخليط أقراص متوسطة الحجم، ويرص 
يف املقالة.

يقلب عىل الجانبني ليحمر وينضج.
يرفع يف الطبق، ويقدم ساخن.

كم تستهلك القطط والكالب  من الطعام؟
أك�د العالم غريغوري أوكني من جامع�ة كاليفورنيا األمريكية أن 
القط�ط وال�كالب املوجودة يف الوالي�ات املتحدة تس�تهلك كميات 
هائلة من الطع�ام تعادل خمس حاجة س�كان البالد..يلجأ كثري 
م�ن الناس لرتبية الحيوان�ات األليفة كالقطط وال�كالب إما حبا 
لها أو ألغراض الحراس�ة أو غري ذلك، فما النتائج التي ترتتب عىل 

تربية تلك الحيوانات؟
ويف حدي�ث ملجل�ة PLOS One قال العالم، غريغ�وري أوكني، من 
جامع�ة كاليفورنيا األمريكية: »يف الواليات املتحدة وحدها يعيش 
ما يزيد عن 163 مليون كلب وقط، تعتمد يف غذائها بشكل أسايس 
عىل اللحوم واألطعمة ذات املصدر الحيواني، وبالتايل فهي تستهلك 
كميات كبرية من املوارد الغذائية تعادل خمس ما يستهلكه سكان 
الب�الد، فضال عن اس�تخدام كميات كبرية من املي�اه واملحاصيل 
النباتية التي تدخل يف تركيب أطعمتها املصنعة، ما ينعكس س�لبا 
عىل املوارد البيئي�ة والطبيعية، وباإلضافة إىل كل ذلك فهي تطرح 
يف الجو كمي�ات كبرية من غاز ثاني أوكس�يد الكربون الذي يؤثر 

بشكل مبارش عىل مناخ األرض«.

الكحول يرفع خطر اإلصابة برسطان اجللد
كش�فت األبحاث الجدي�دة أن رشب كوب واحد م�ن النبيذ 
يوميا قد يؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة بأش�كال معينة من 

رسطان الجلد بنسبة تصل إىل %11.
ووج�د الباحث�ون أن كل زي�ادة بمق�دار 10 غرام�ات من 
الكح�ول يومي�ا، ترف�ع خط�ر اإلصاب�ة برسط�ان الخاليا 
القاعدي�ة )وه�و أكثر األنواع ش�يوعا يف أمري�كا ونادرا ما 
ينترش إىل باقي الجس�م أو يؤدي إىل املوت(، بنسبة تصل إىل 
 )cSCC( 7%، وكذل�ك رسط�ان الخاليا الحرش�فية الجلدية

بنسبة %11.
وتش�ري البحوث الس�ابقة إىل أن مادة اإليثانول املوجودة يف 
الكحول، يمكن أن تتعرض لالستقالب إىل املركب الكيميائي 
العض�وي »أس�يتالدهيد«، ال�ذي يرض بالحم�ض النووي.

ويرى الباحثون يف الدراسة األخرية أن الكحول تشكل عامال 
خطرا، يمك�ن الوقاية منه، كما يعتق�دون أن النتائج التي 
توصلوا إليها يمكن أن تساعد عىل خلق هدف صحي عاملي، 

للحد من رسطان الجلد.

»كبسولة الزمن« حتمل رسائل األرض إىل الفضاء
تنوي ناس�ا إطالق »كبس�ولة الزم�ن« قريبا إىل الفض�اء، حاملة أفض�ل تعليقات 
مس�تخدمي مواقع التواصل االجتماعي..وبدأت وكالة الفضاء األمريكية ناس�ا يف 
جمع تعليقات رواد مواقع التواصل االجتماعي بغرض إرس�الها إىل مسبار الفضاء 
»فوياجر«، التي يحتفل يف سبتمرب بالذكرى األربعني النطالقه إىل الفضاء والتحامه 
باملحط�ة الفضائي�ة الدولية.هذا وس�وف ينرش املش�رتكون رس�ائلهم عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي قبل 15 أغس�طس. ويح�دد الفائزون باالس�تعانة بتصويت 
جماهريي عىل أفضل التعليقات، أيام 23-29 أغسطس. ويف الخامس من سبتمرب، 
سوف ترسل هذه التعليقات عىل أسطوانة ذهبية للمسبار فوياجر 1.وقد رصحت 
مدي�رة هذا املرشوع، س�وزي دود، يف حديث ل�ي إن إن: »ربما يختفي كوكبنا من 
الوجود، بينما سيظل فوياجر يرحل يف الفضاء الكوني مدة طويلة، ما الذي تودون 
كتابت�ه يف رس�الة كبس�ولة الزمن، ما ه�ي األمني�ات الطيبة التي ت�ودون حملها 
لس�فرينا إىل النجوم؟«.ومن الجدير بالذكر أن املسبار فوياجر الذي يحمل التوأمني 
فوياج�ر-1 وفوياج�ر-2 يعد أقدم وأبعد مس�بار ع�ن كوك�ب األرض وأطلق عام 
1977، وكما تش�ري املعلومات الواردة من أجهزة االستش�عار باملسبار فوياجر-2 

أنه يوجد اآلن عىل عتبة مجموعتنا الشمسية أو أنهما قد تركاها بالفعل.

1مدينة عربية فيها أكرب موانئ العالم o – عاصمة 
فنزوي�ال 2تتكل�م الربتغالي�ة دون دول أم�ريكا 
الجنوبي�ة 3مجموع�ة متكررة م�ن الترصفات 
واألداء يس�بق عمال معينا o لسباق للخيل 4مثل 
األم o ف�از بالس�المة والحياة 5ق�دح o أخذ ورد 
وكر وفر 6العاملون يف مجال عايل التقنية o إعط 
باللهجة املرصية 7الش�ديد الصالبة )معكوسة( 
 o عك�س برد 8أعطى توجيهات ال تقبل الجدل o
رد وواجه o ضعف ش�ديد 9مع�اىف 10العب كرة 

انجليزي يف نادي ليفربول

1ذو رائح�ة طيبة o تش�اور يف األمر 2كب 
وص�ب o علمنا به األك�رم 3ملك بابل الذي 
بن�ى الحدائ�ق املعلق�ة 4مجامي�ع النقود 
املدفوع�ة يف املش�اريع االس�تثمارية o أكل 
اس�تمررن  البن�ات   o كاس  5ثلث�ا  بنه�م 
)معكوس�ة(  أعن�اق   o بالربي�د  6ترس�ل 
7عملي�ات حيوية يف الجس�م )متابوليزم( 
o عك�س حل�و 8راب�ع أعىل قم�ة يف العالم 
)يف أفريقي�ا( 9أتقن o ترك وامتنع 10دولة 

أفريقية يعني اسمها )قمة األسد(

عموديافـقـي

بدون تعليق

أقراص الشجر
بالشوفان الصحية

ق اليوم..
طب

»بوكس بايك«.. مكتبة عىل ثالث عجالت
بثالثة رفوف خش�بية عريض�ة مثبتة عىل 
قوائم حديدي�ة، ومظلة م�ن القماش ذات 
ألوان مبهجة، تحولت دراجة هوائية عادية 
ذات ثالث عج�الت، إىل مكتبة متنقلة تلفت 
االنتب�اه يف ش�وارع القاه�رة، وته�دف إىل 
التوعي�ة والرب�ح التج�اري يف ذات الوقت..

الفك�رة  اقتحم�ت  امل�ايض،  نوفم�رب  ويف 
الولي�دة عاصم�ة الزح�ام القاه�رة الت�ي 
يقطنه�ا نحو 22 مليون نس�مة )من أصل 
أكثر من 90 مليونا(، عىل يد الش�اب محمد 
أبوالس�عود )26 عام�ا( ال�ذي اس�تعاض 
ع�ن حلم�ه بتأس�يس مكتبة كب�رية، بتلك 
الدراج�ة الهوائية التي تحمل كتبا متنوعة.

ويق�ول”إن فك�رة املكتب�ة املتنقل�ة ع�ىل 
دراج�ة هوائي�ة تكلفتها ال تتع�دى بضعة 
آالف من الجنيهات “وبحس�ب أبوالسعود، 
الق�ت الفكرة ترحيب�ا مجتمعي�ا، وأعادت 
ذاك�رة املكتبات إىل املرصي�ني بعد أن كانت 
يف طريقها لالندثار بس�بب ارتفاع تكاليف 
تأس�يس املكتب�ة الواح�دة الثابت�ة، حيث 
تحت�اج ملق�ر وتجهي�زات بأم�وال تتجاوز 
ع�رشات أو مئ�ات اآلالف م�ن الجنيهات..

ويقول أبوالسعود “تطورت الفكرة بعد أن 
الق�ت ترحيبا ب�ني الش�باب لتصبح دراجة 
مسّماة ببوكس بايك )الدراجة الصندوق(، 

تحمل ما يقرب من 500 كتاب ومجلة”.

اهلند حتظر السيارات ذاتية القيادة

ع�ىل الرغم من وجود س�باق عاملي 
القيادة،  الختبار الس�يارات ذاتي�ة 
إال أن�ه م�ن الواض�ح أن األم�ر لن 
يحدث يف الهند..ورصح وزير النقل 
والطرق الرسيعة يف البالد، أن الهند 
لن تسمح باختبار السيارات ذاتية 
البي�ان الصادر  القيادة..ول�م يكن 
عن وزي�ر النقل الهندي، انعكاس�ا 
ملعايري الس�المة واألم�ان، بل يأتي 
الرف�ض بس�بب تهديد الس�يارات 
ذاتي�ة القيادة لوظائ�ف العديد من 
السائقني يف البالد..وقال جادكاري: 
»لن نس�مح ب�أي تكنولوجي�ا بأن 
تقيض عىل الوظائف. ففي بلد يعاني 
من البطال�ة، ال يمكن املوافقة عىل 
تكنولوجيا تنهي وظائف الناس«..

واستطرد قائال: »بينما كانت الهند 
مقت�رصة عىل نحو 22 ألف س�ائق 
تج�اري، فإن الحكوم�ة تعمل عىل 
فتح ع�دد م�ن مراف�ق التدريب يف 
جمي�ع أنحاء الب�الد، للحصول عىل 
5 آالف سائق إضايف خالل السنوات 
القليل�ة املقبلة«..وتج�در اإلش�ارة 
إىل أن الط�رق العش�وائية وحرك�ة 
امل�رور الفوضوي�ة يف أج�زاء م�ن 
الب�الد، تجع�ل من الصع�ب إدخال 
تقنية القي�ادة الذاتية عىل الطرق.

ولك�ن تح�اول الرشك�ة الهندي�ة، 
Tata Elxsi، ح�ل ه�ذه املش�كالت 
عن طريق اختبار الس�يارات ذاتية 
ش�بيهة  مس�ارات  ع�ىل  القي�ادة 

بالطرق وحركة املرور يف الهند.
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جريمة التحريض الطائفي روائع الربكة

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي نيفين منصور

من المبادئ األساس�ية في الحفاظ على كيان المجتمع نصت عليها 
المادة )٧( من الدس�تور العراقي والت�ي نصت على ان )يحظر كل كيان 
أو نهج يتبن�ى العنصرية أو التكفير او التطهي�ر الطائفي أو يحرض أو 
يمهد أو يمهد أو يروج أو يبرر له....(. كما نصت المادة ٢٠٠ من قانون 
العقوب�ات العراقي رقم ١١١ لس�نة ١٩٦٩ المعدل على عقوبة الس�جن 
مدة ال تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات 
المذهبية او الطائفي�ة أو حرض على النزاع بين الطوائف واألجناس أو 
آثار ش�عور الكراهية و البغضاء بين س�كان الع�راق.  كما نصت المادة 
٣٧٢ م�ن قانون العقوب�ات العراقي رقم ١١١لس�نة ١٩٦٩ على عقوبة 
الحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة من اعتدى بإحدى طرق 
العالنية على معتقد إلحدى الطوائف الدينية ومن تعمد التش�ويش على 
الش�عائر الدينية ومن اهان علنا رمزا أو ش�خصا هو موضع تقديس أو 
تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية، حيث أن المش�رع العراقي قد ضمن 
حرية األديان والمذاهب وحرص على إش�اعة حرية ممارس�ة الشعائر 
الدينية حيث نصت المادة )٤٣( من الدس�تور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ 
بان اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارس�ة الشعائر الدينية وأعتبر 
جريم�ة التحريض الطائفي م�ن الجنايات ومنع التحري�ض على إثارة 
الفتنة الطائفية ذلك الن آفة الطائفية خطرة وتهدد كيان المجتمع كما 
أن قانون مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لس�نة ٢٠٠٥ قد عاقب على جريمة 
إث�ارة الفتن�ة الطائفي�ة باعتبارها م�ن الجرائم اإلرهابي�ة.  وحيث أن 
المرحلة الراهنة من المراحل المهمة في بناء المجتمع العراقي واالبتعاد 
عن الخطاب الطائفي وإثارة النعرات الطائفية من خالل ممارسات غير 
مس�ؤولة االمر الذي يتطلب تش�ريع قانون لتجريم التحريض الطائفي 
وإثارة الكراهية فقد اقر مجلس الوزراء مقترح مشروع قانون لتجريم 
التحري�ض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهي�ة بهدف حفظ وحدة 
وسالمه شعبنا والتعايش السلمي بين الجميع وضرورة تشديد عقوبة 
جريم�ة التحريض الطائف�ي واعتبارها من الجرائ�م اإلرهابية المخلة 
بالش�رف واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق وس�ائل اإلعالم التي تتبنى 
الخطاب الطائفي و تحرض على العنف والتي تس�اهم في خلق التفرقة 
بين أبناء الش�عب وعدم السماح باس�تغالل الوزارات ودوائر الدولة في 
خل�ق الفتن�ة والتحري�ض الطائفي وعدم اس�تغالل المنص�ب في خلق 
الفتن�ة الطائفية وخصوصا بالنس�بة لرؤس�اء الدوائ�ر الحكومية في 
نش�ر الطائفية. وأن التحريض هو دفع أف�راد المجتمع للعنف الطائفي 
ال�ذي يؤدي إلى الكراهية وتحطيم المجتمع وضرورة أن تأخذ وس�ائل 
االعالم ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني من كون 
التحريض الطائفي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغالل 
مناب�ر الخط�اب الديني في التحري�ض على العنف وإث�ارة التفرقة بين 
المذاه�ب الدينية أو الخطاب التحريضي ضد مكونات الش�عب العراقي 
به�دف إثارة الفتن�ة والكراهية ونش�ر األفكار المتطرف�ة والتي تؤدي 
إلى زعزعة األمن واالس�تقرار ف�ي المجتمع ونب�ذ التحريض الطائفي 
في المؤسس�ة التربوية في المدارس و الجامعات التي تساهم في بناء 

الجيل الجديد.

ادعوا ألنفس�كم بالبركة فإن لها سحر ال مثيل له إذا دخلت البركة 
حياتك فأنت غني س�عيد، والبركة تعني الخير والنم�اء والزيادة، فإذا 
حل�ت بالم�ال أكثرته وإذا حل�ت بالحياة أس�عدتها.. والبركة هي حال 
الصالحي�ن والمقربين من المولي عز وجل من أراد الله لهم الس�عادة 
مهما كان لديهم القليل، فتجد إنسانا ال يملك الكثير ولكنه مستور في 
حياته غني عن اآلخرين وقد يستطيع أن يفعل ما ال يستطيع أن يفعله 
غني محروم من البركة.. لها جنود خفية إذا حلت بك تغنيك عن الناس 
مهما كانت قس�وة الحياة من حولك تس�ترك البركة وتكرمك وتقضي 
عنك ديونك وتغنيك من الفقر..وللبركة دروب وس�بل تمشي فيها فإذا 
بالحي�اة تفتح لك أبواب الس�تر والرض�ا.. اتقي الله تن�ل بركته.. َصل 
ْفتح لك على  أألرحام ابحث عن باب البركة وجرب سبل التقوى حتى ُيُ
مصراعي�ه فتعيش حياة مختلفة وتقضي وقتك في قصة الحياة وأنت 
ممتن لله عز وجل لفضائله راٍض بقضائه تعرف معني الس�عادة.. ما 
أجم�ل أن تج�د الفرج يطرق أبوابك، والدنيا تضح�ك لك ال عليك.. تحلم 
فتجد الحلم حقيقة ببركة المولي عز وجل.. قد يكون دربك في الصالة 
بخش�وع وإيمان وقد يكون في الصوم والزهد ف�ي الحياة وقد يكون 
ف�ي الذكر وربما يكون في حس�ن الخلق.. ابح�ث بيقين وصبر وتأمل 
مهما مرت عليك الفتن تذكر أن المولي قادر عز وجل على تغيير الحال 

وتحقيق المعجزات.. اسعى بيقين أن الخير قادم. 
اصب�ر على م�ا أصاب�ك وتنب�ه ألفعالك تن�ل بركة الل�ه وتكن من 
الصالحين األخيار.. اش�كر الله على نعمه فالش�كر يزيد المال وينجي 
اإلنس�ان من الب�الء فقد ق�ال تعالي وس�يجزي الله الش�اكرين وقال 
لئ�ن ش�كرتم ألزيدنكم، وق�د تكون البرك�ة في حالك ومال�ك وولدك، 
وق�د تكون البركة فيك أنت نفس�ك فتصبح مب�ارًكا طيًبا تفتح أبواب 
الخير لغيرك من البش�ر وتحل معك لهم البركات وتزول المحن وتدخل 
الس�عادة حياتهم، وقد قال ابن القيم المبارك من الناس أينما كان هو 
الذي ُينتفع به حي�ث حل«، فكن أنت من ينفع الناس تكن مبارك أينما 

كنت. 
وِفي ماء المطر بركة وِفي ش�جر الزيت�ون بركة َوفي النَّْخل بركة 
وِفي نواصي الخيل بركة وِفي السحور بركة وِفي البكور بركة.. وِفي 
التق�وى بركة يقول المول�ي َعز وجل »ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من الس�ماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكس�بون« ، اذا تأزمت بك الحياة فابح�ث في حالك وعملك عما 
أذهب عنك البركة قد تكون كثرة المعاصي وقد يكون الكذب واالحتيال 

على البشر وقد يكون سواد القلوب.
نق قلبك وأصلح ما بينك وبين نفسك وتراجع عن الظلمات والظلم 
واصلح من نفس�ك تكن طيبا مب�اركا أينما تكون وتحل عليك البركات 
من الس�ماوات واألرض فتعي�ش ملكا على أرض الله ال تحتاج لبش�ر 
وال تح�زن من هم وال تبيت مثقاًل من كثرة الهم�وم والديون.. الحياة 
بس�يطة على رغ�م تعقيدها هي حالة إنس�انية نحياه�ا حياة مؤقتة 
نس�افر بعدها الي موطننا األصلي ونعود من حيث آتينا فاجعل حياتك 

رحلة سعيدة مباركة بعيدة عن الهم والحزن وقسوة االبتالء.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

الراحة هلا تأثرياهتا السلبية عىل الصحة أحيانًا!

توص�ل عدد من علماء الصحة إل�ى نتائج تبين أن العطل الطويلة، 
أو االمتن�اع عن القيام بأي نش�اطات بدني�ة أو ذهنية، لها آثارها 
الس�لبية على الحالتين الصحية والعقلية لإلنس�ان.ووفقا لبعض 
العلم�اء البريطانيين ف�إن “قضاء العطل الطويلة أو االس�تجمام 
على الشواطئ دون القيام بأي نشاطات بدنية أو ذهنية تذكر، من 
الممكن أن يزيد من احتمال اإلصابة بأمراض خطيرة قد تتس�بب 
بالوفاة المبكرة، فأثناء تلك العطل يفقد الجس�م قسما من كتلته 
العضلي�ة وتزداد نس�ب الدهون المتراكمة فيه”.م�ن جانبهم أكد 
علماء من جامعة إرلنغن األلمانية أن “النشاط الدماغي يقل أثناء 
الراحة بمع�دل ملحوظ، وقض�اء فترات طويل�ة دون القيام بأي 
عمليات ذهنية من الممكن أن يؤدي إلى تدهور القدرات اإلدراكية 
مع الوق�ت، كما أن النوم لس�اعات طويلة )أكثر من 9 س�اعات( 

أثناء العطل له تأثيراته السلبية على الصحة أيضا”.

قبض على 15 شخصا من أفراد اإلطفاء المتطوعين 
في إيطاليا لالش�تباه بأنهم بدأوا بإشعال حرائق في 
جزيرة صقلية من أجل أن يحصلوا على مكافآت مالية 
عند إطفائها.ويتهم هؤالء األشخاص بالتزوير، ألنهم 
حصل�وا على مكاف�آت مالية من الدول�ة، بمعدل 12 
دوالرا في الس�اعة، عند طلب السلطات منهم إخماد 

الس�لطات  الحرائق.وب�دأت 
التحقي�ق ف�ي القضية عندما 
ف�ي  مس�ؤولون  الح�ظ 
ع�دد  أن  راغوس�ا  مقاطع�ة 
الحرائق ي�زداد ثالثة أضعاف 
حينما يك�ون ذلك الفريق من 
أف�راد اإلطف�اء بوجه خاص 
قائ�د  إن  العمل.وقي�ل  ف�ي 
الفري�ق يذهب في ش�احنته 
زم�الؤه  يتس�تر  -بينم�ا 
عل�ى غيابه- إلش�عال بعض 
الحرائ�ق. وبعد فت�رة يتوجه 
الفريق إلخم�اد الحرائق على 
نفق�ة الدول�ة. وف�ي أوقات 
أخرى، يبلغ أصدقاء أو أقارب 
لهم السلطات بحدوث حرائق 
مزيف�ة باس�تخدام خط�وط 

هوات�ف الطوارئ..وتتع�رض صقلي�ة حالي�ا -مثل 
غيره�ا من المناط�ق الجنوبية ف�ي أوروبا- لموجة 
ارتفاع شديد في درجات الحرارة. وقالت الشرطة إن 
زعيم العصابة يعتبر خطيرا بدرجة تبرر وضعه رهن 
اإلقامة الجبرية ألنه اس�تمر بإشعال الحرائق بعدما 

توقف اآلخرون.

يح�ّرك القل�ق الش�عور باإلحباط والي�أس والغضب 
والذع�ر والش�عور بالذن�ب والندم، وهن�اك نصيحة 
واحدة في هذه األحوال تكاد تكون سمة لمن هم في 
موقع إب�داء النصيحة والمش�ورة “حاولوا التخلص 
من وقع هذه المشاعر السلبية على حياتكم، تخلصوا 
منها ببساطة، أهملوها وال تمنحوها الفرصة إلفساد 
أوقاتك�م الجميلة«! وكأن هذه المش�اعر هي مجرد 

وصف�ات غذائي�ة غير صحي�ة، يتعّين علين�ا إتالفها 
والتخلص منها لتغدو قائمة طعامنا أفضل،..ومع أن 
المبّرر لهذه المقولة يرتكز على أهمية عدم السماح 
النفعاالتن�ا بالتحك�م ف�ي س�لوكنا، إال أن أصح�اب 
هذه النصيحة المباش�رة، ال يرشدونا بالضرورة إلى 
الكيفية الت�ي يتم بها تجاهل مش�اعر الهزيمة هذه 
أو إتالفها.وي�رى ليون س�يلتزر، أس�تاذ علم النفس 
الس�ريري في كلي�ة كوينز أن 
محاول�ة القض�اء عل�ى ه�ذه 
المشاعر تعد خيارا سيئا وغير 
مأمون الجانب، إذ أن مشاعرنا 
هذه تنش�أ ف�ي األس�اس من 
تل�ك األجزاء المته�ّورة واألقل 
تط�ورا م�ن ش�خصيتنا، فهي 
امت�داد لمش�اعر الطفولة التي 
باالنط�الق  له�ا  يس�مح  كان 
على مساحة واسعة من حرية 
س�لوك  ش�كل  عل�ى  التعبي�ر، 
مته�ور أحيان�ا، حين ل�م يكن 
هن�اك م�ا يردعه�ا ويظهر لها 
العواقب الوخيمة للسلوك غير 
المس�يطر عليه�ا، إال بتحذي�ر 

يقوم به األهل في الغالب.

إطفائيون يرضمون احلرائق لتلقي أجر إمخادها كيف نغلق الباب عىل مشاعرنا السلبية

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


