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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

مسّرة الكرام 
في بذل العطاء، ومسّرة الّلئام

 في سوء اجلزاء

ص3قادة بغداد لوفد إقليم كردستان الـمـطالب باالنفصال: راجعوا الدستور

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ترامب يقوي »النازيني« يف أمريكا

إسـرائيـل تلجـأ إلـى أمـريـكـا: خـوفنـا يتعـاظـم مـن حـزب اهلل وإيـران

ممثل املرجعية الرشيدة لفرقة العباس القتالية: إنقاذ الربيء أفضل من قتل إرهايب

إفشال خمططات »داعش« لتعطيل عملية حترير تلعفر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اش�غال  »داع�ش«  تنظي�م  يح�اول 
الق�وات االمني�ة ع�ن اط�اق حملته�ا 
العس�كرية لتحرير مدينة تلعفر معقل 
التنظيم الرئييس حالياً، بشن هجومات 
متفرقة ضد الق�وات الحكومية وقوات 
البيشمركة والحشد الشعبي، مستعيناً، 
يف بعض ه�ذه الهجمات، ب�«الحيوانات 
املفخخ�ة« بعد أن قتل عنارصها عىل يد 

القوات األمنية يف املناطق املحررة.
وأمس األربعاء، اعلنت وزارة العراقية 
عن سقوط قتىل وجرحى خال التصدي 

النتحاري�ن يف بيج�ي بمحافظة صاح 
الدي�ن. وق�ال الناط�ق باس�م الداخلية 
س�عد مع�ن يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان القوات االمنية 
قتلت 5 إرهابي�ن انتحارين يف منطقة 
600 بقضاء بيجي حاولوا التعرض عىل 
القطع�ات االمنية، الفت�اً إىل أن الحادث 
أفرس عن استشهاد 7 منتسبن وإصابة 

6 اخرين.
بيج�ي  قض�اء  قائممق�ام  وروى 
محمود الجبوري تفاصيل هجوم تنظيم 

»داعش« جنوب القضا.
ونقل�ت وكال�ة الس�ومرية نيوز عن 

الجبوري قوله، ان »خمس�ة انتحارين 
هاجم�وا مقري�ن عس�كرين يف قضاء 
بيج�ي«، مب����ين�ا ان »ثاث�ة منه�م 
هاجموا ل�واء 13 يف الرشطة االتحادية، 
وادى اىل مقتل 6 من الرشطة واصابة 6 
اخرين«.واض�اف الجب�وري ان »االثنن 
االخري���ن هاجما رسي�ة تموين ونقل 
لواء مش�اة 60 بالفرقة 20 يف مجم��ع 
ح�ي املص���ايف بالقض���اء ما ادى اىل 
مقت�ل عنرص واح�د والح���اق ارضار 

بثاث عجات«.

التفاصيل ص3

التنظيم يعوض نقص عناصره املقتولني على يد القوات األمنية بـ »احليوانات املفخخة«
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مجع تواقيع يف الربملان الستحصال موافقة عىل أداء امتحانات حتسني املعدل للسادس اإلعدادياألعرجي للسفري الربيطاين: العراق اخلط االول يف مواجهة اإلرهاب
جلنة برملانية تدعو إىل تطبيق قوانني العدالة االجتامعية وحماسبة معرقليها احلـكـيـم يـدعـو الـدول العـربيـة إىل دعـم وحـدة الـعـراق

حمافظ بغداد يشكل جلنة 
ملتابعة مقررات اجتامعه يف الربملان 

لدعم أهايل العاصمة

خلية الصقور 
تقبض عىل متهمني بتجارة 

املخدرات  يف البرصة 

بـاألرقـام.. 
من يستحق لقب األفضل 

فـي اوربـا؟
ص10ص6 ص2

أمريكا تطالب
 البحرين بعـدم ممـارسة 

التمييز ضد الشيعة 
ص4

إرسائيل تعتقل »72« فلسطينيًا ملشاركتهم باعتصام األقصى
          بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االرسائيلي�ة،  الرشط�ة  أعلن�ت 
االربعاء، اعتقالها 72 مقدس�ياً ملشاركتهم يف 

االعتصامات عند مدخل املسجد األقىص.
وقال�ت لوب�ا الس�مري، الناطق�ة باس�م 
الرشط�ة االرسائيلي�ة، ان »الرشط�ة اعتقلت 
يف االس�بوع املايض 72 ش�ابا مقدسيا باوامر 
اعتق�ال من ق�اض باملحكم�ة، وقدمت الئحة 
اتهام بح�ق 43 منه�م، مع تمدي�د اعتقالهم 

حتى نهاية االجراءات القانونية«.

وتته�م الرشط�ة املعتقل�ن »بالضل�وع يف 
اعم�ال االخ�ال بالنظ�ام«. وكان�ت الرشطة 
االرسائيلي�ة أغلقت املس�جد االقىص، واتخذت 
إجراءات أمنية جديدة أثارت غضبا فلسطينيا 
ب�ن  دامي�ة  وصدام�ات  عارم�ا  وإس�اميا 
الفلس�طينين والرشط�ة اإلرسائيلية، قبل ان 
ترتاج�ع ع�ن إجراءاتها منتصف ليل الس�ابع 

والعرشين من تموز/يوليو املايض.
العن�ف  »أعم�ال  ان  الس�مري  وأضاف�ت 
التي نفذها املش�تبه بهم املقدس�يون ش�كلت 
خطرا عىل س�امة ق�وات االم�ن والعامة وتم 

تحويلهم للتحقيقات«.واوضحت ان »املشتبه 
به�م املركزي�ن ضالع�ون باس�تهداف قوات 
االمن باح�داث عنيفة ش�ملت إلق�اء حجارة 
وزجاج�ات فارغ�ة وزجاج�ات حارقة وس�د 
طرقات واش�عال نريان، مما أسفر عن الحاق 
أرضار يف ممتل�كات العامة، والقاء مفرقعات 
مب�ارشة عىل الق�وات ما تس�بب باصابة عدد 
من أف�راد الرشطة«. واعتقل�ت الرشطة أكثر 
م�ن 400 مق�ديس تم االف�راج عنه�م بكفالة 
مالية او حبس منزيل او غرامات مالية منذ 14 

تموز بحسب نادي األسري.

املحكمة االحتادية: الدستور منح جملس النواب صالحيـة 
2توجيه السؤال إىل املحافظ ورئيس جملس املحافظة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعل�ن رئيس مجل�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ع�ن اط�اق الرتش�يح للتقديم 
للمناصب العليا والهيئات املستقلة ضمن 
ه رئيس  برنامج�ه االصاح�ي، فيم�ا وجَّ
هيئة النزاهة حس�ن الي�ارسي برضورة 
ٍد  �د ماكاته�ا املتقدِّمة بتوقي�ع تعهُّ تعهُّ

بعدم الرتشح لانتخابات القادمة.واعلن 
رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي 
عن اطاق الرتش�يح للتقدي�م للمناصب 
العليا والهيئات املستقلة ضمن برنامجه 
االصاحي.واكد خ�ال مؤتمر عقد اليوم 
له�ذا الغرض أن الهيئات املس�تقلة يجب 
ان تخ�رج م�ن املحاصص�ة وان تك�ون 
مس�تقلة فعا، وان ع�دم تكافؤ الفرص 

وانعدام العدالة يؤدي اىل الظلم والفس�اد 
وتدم�ري املجتمع.واض�اف ان�ه »اليمكن 
اقامة نظام س�يايس دون تنظيم حزبي، 
وخطواتنا ليس�ت ض�د العم�ل الحزبي، 
لكن الخط�أ هو تمدد العم�ل الحزبي اىل 
مؤسس�ات الدولة والتعين عىل اس�اس 

الوالء الحزبي والشخيص«.
التفاصيل ص3

رئيس الوزراء يريد اخراج »اهليئات املستقلة« من املحاصصة.. 
والنزاهة توجه مالكاهتا بعدم الرتشح لالنتخابات

؟!

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1503(  الخميس 17 آب 2017

املحكمة االحتادية: الدستور منح جملس النواب صالحية توجيه السؤال إىل املحافظ ورئيس جملس املحافظة
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادية 
العليا، أن الدستور منح مجلس 
النواب صالحية توجيه السؤال 
إىل املحاف�ظ أو رئي�س مجلس 

املحافظة.
وقال مدير املكتب االعالمي 
العلي�ا  االتحادي�ة  للمحكم�ة 
إي�اس الس�اموك إن »املحكمة 
وبي�ان  »استفتس�اراً  تلق�ت 
رأي من مجل�س النواب يتعلق 
باختصاص�ه يف الرقاب�ة ع�ى 
اداء الس�لطة التنفيذية ومدى 
امكاني�ة رسيان ذل�ك بتوجيه 
الس�ؤال إىل املحاف�ظ أو رئيس 
بوصف�ه  املحافظ�ة  مجل�س 
رئي�س الس�لطة التنفيذي�ة يف 

املحافظة«.
وأضاف أن »امل��حك���مة 

االتحادي�ة العلي�ا وج�دت م�ن 
خالل استقراء نصوص الدستور 
ونصوص قانون املحافظات غري 
املنتظمة باقليم رقم )21( لسنة 
2008، أن املادة )61/ ثانياً( من 
الدس�تور التي اختصت مجلس 
النواب بالرقابة عى اداء السلطة 
التنفيذي�ة ق�د ج�اءت بص�ورة 
مطلق�ة، و أن هذا االطالق يمتد 
إىل الس�لطة التنفيذية االتحادية 
والحكومات املحلية عى رأس�ها 
املحاف�ظ، حي�ث أن امل�ادة )2/ 
ثالث�ا( م�ن قان�ون املحافظات 
غ�ري املنتظمة باقلي�م قد نصت 
ع�ى اختصاص مجل�س النواب 
بالرقاب�ة ع�ى املجال�س وم�ن 
ضمنه�ا مجال�س املحافظ�ات، 
وبالت�ايل ملجلس الن�واب توجيه 
الس�ؤال إىل املحاف�ظ أو رئي�س 

مجلس املحافظة«.

         كربالء / المستقبل العراقي

أوىص ممث�ل املرجعي�ة الدينية العليا الس�يد احمد 
الص�ايف، أمس األربعاء، ع�ى حماية املدنيني يف معركة 
تلعف�ر يف نين�وى، الفت�اً إىل ان هن�اك وظيف�ة أخرى 
للمقاتلني غري وظيفة القتال التي س�تكلل بالنرص أال 

وهي وظيفة املحافظة عى األرواح الربيئة.
وأش�ار بي�ان للعتب�ة العباس�ية املقدس�ة تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إىل ان«ممثل املرجعية 
الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 
السيد أحمد الصايف التقى بقيادات فرقة العباس )عليه 

السالم( القتالية قبيل معركة تلعفر املرتقبة.
وأضاف ان »من أبرز التوصيات التي وجهها السيد 
الص�ايف إىل قي�ادات الفرق�ة ان�ه يجب أن ال نس�تهني 
بإمكاني�ات العدو مهما كان منك�راً أو ضعيفاً، فما 
دام يحمل السالح ال يمكن االستخفاف به، وقد نعطي 
خس�ائر بس�بب هذا، فاألنسان الش�جاع هو األنسان 
الذي ال يغفل وال يستهني بل يتعامل مع العدو املنكر 
بيقظة وحذر واس�تعداد، ويس�عى الس�تحضار كافة 
اإلمكانيات لحس�م املعركة«. واكد ان »تدريب الفرقة 
القتايل جيد واس�تعدادها عى نح�و املعدات جيد أيضاً 
بالرغم ما تعانيه الفرقة من بعض املشاكل، ومستوى 
تدريبها واس�تعدادها تجعل االنسان يتفاءل، والبد أن 
تبقى مرحلة التدريب مستمرة مع املقاتل«، مشريا اىل 
»االلتزام بأخالقيات أهل البيت )عليهم السالم(، فنحن 
أصح�اب مبادئ، وصاح�ب املبادئ ال يتن�ازل عنها يف 
أحل�ك الظروف«. ولفت اىل ان »هذه الثوابت االخالقية 
مهمه جداً لعدة أس�باب األول منه�ا أن هذه املعركة، 
هي معركة مصريية تاريخية س�يكتب فيها كل يشء، 
وم�ن أهم ما يكتب الجوان�ب األخالقية والحفاظ عى 
أرواح من ليس له ش�أن يف القتال، فالعدو عادة يلجئ 

إىل أس�اليب َدِنيئة بعيدة عن روح الشجاعة واألخالق، 
ويتخذ من بعض األبرياء دروعاً يحتمي بها«.

وتاب�ع بالق�ول »وحت�ى يجنب نفس�ه االنكس�ار 
والهزيم�ة، ل�ذا فاملقاتل الش�جاع هو ال�ذي ال يحمل 
ال�ربيء جريرة الظال�م، فالبد من االهتم�ام الكبري يف 
الحفاظ عى هذه األرواح املس�تضعفة الذي اس�تطاع 
العدو بطريقة أو أخ�رى أن يمنعها من الخروج حتى 
يس�تغلها كدروع برشية، لذا س�تكون هن�اك وظيفة 
أخ�رى للمقاتل�ني غ�ري وظيف�ة القتال التي س�تكلل 
بالنرص أن ش�اء الله، أال وهي وظيف�ة املحافظة عى 
األرواح الربيئة«. ونوه اىل ان »الس�بب الثاني أن انقاذ 
برئ�ي أفضل من قت�ل إرهابي، والفرق�ة ملتزمة بذلك 
ولك�ن نعيد ه�ذه القضية م�ن باب التأكيد والس�عي 
الحثي�ث للف�رز ما ب�ني املقاتل وغري املقات�ل«، مؤكدا 
»بتوجيه التعليمات ألقس�ام العتبة العباسية املقدسة 
عى أن تك�ون حارضة معكم يف هذه املعركة حس�ب 
املس�تطاع«. وش�دد عى »رضورة ان يكون التعامل يف 
ما بينكم والتنس�يق العايل مع كافة القطعات األمنية 
املش�اركة يف ه�ذه العملية ع�ى أعى املس�تويات من 
الدق�ة وهذا أمر مهم جدا ، وأن ال يتملككم هاجس ان 
يحس�ب النرص لك�م ، بل البد أن يك�ون الهدف هو أن 
نحقق النرص معا ، وهذه الروحية أن توفرت سيعجل 
الله النرص املؤزر قريب«.  ويف وقت سابق، أعلن مرشف 
فرق�ة العب�اس القتالي�ة ميث�م الزيدي خ�الل مؤتمر 
صحف�ي أن القوات التي س�تمثل فرق�ة العباس عليه 
الس�الم القتالية يف معركة تحري�ر تلعفر املرتقبة هي 
لواءها املرتبط بهيأة الحشد الشعبي تحت عنوان لواء 
}26{، وقواتها املرتبطة بوزارة الدفاع العراقية وقوات 
من القوات االحتياطية للفرقة والذين تم اس�تدعائهم 
عن طريق ممثليتنا يف املحافظات العراقية، وس�بق أن 

تم تدريبهم عى مختلف الفنون القتالية.

شدد على أهمية »محاية املدنيني« يف معركة حترير تلعفر املرتقبة

ممثل املرجعية الرشيدة لفرقة العباس القتالية: إنقاذ الربيء أفضل من قتل إرهايب

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني يف محافظة كركوك باعتقال 
أح�د منفذي عملية اغتيال مس�ؤول نفطي كبري 
شمال املحافظة. وقال املصدر إن »القوات األمنية 
تمكن�ت من اعتقال أح�د املتهمني باالش�راك يف 
قتل مس�اعد مدير عام رشكة غاز الشمال محمد 
يونس، وذلك بع�د متابعة دقيقة يف حي رحيماوا 
ش�مايل كركوك«. وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »املته�م اع�رف خالل 
التحقيقات األولية بالضلوع يف الحادث إىل جانب 

مجموعة أخرى من األشخاص«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عضو لجنة الش�هداء الربملاني�ة خلف عبد 
الصمد، أمس األربعاء، الحكومة الحكومة ملساعدة 
املترضرين من النظام السابق وتعويضهم »سنوات 
الع�ذاب والحرمان والضياع«، مش�ددا عى رضورة 
تطبي�ق قوان�ني العدال�ة االجتماعي�ة بحذافريه�ا 
ومحاسبة كل من يحاول عرقلتها. وقال عبد الصمد 
يف مؤتمر صحفي عقده يف مبنى الربملان »خالل 35 
عاما عاش الشعب العراقي أبشع العقوبات من نظام 
البع�ث البائد والتي تمثلت بالقت�ل والتعذيب والزج 
بالس�جون واملقاب�ر الجماعية، فض�ال عن هروب 
اآلالف خ�ارج البل�د«، مبينا أن »أولئ�ك املترضرون 
ع�ادوا وتعاونوا ع�ى بن�اء البلد وتج�اوز مصائب 
الفرة الس�ابقة آملني من الحكومة مس�اعدتهم يف 
تعويض سنني العذاب والحرمان والضياع«.وأضاف 
عب�د الصمد، أن »قوانني العدال�ة االجتماعية مهمة 
وتعم�ل بها اغلب دول العالم إلنصاف الرشائح التي 
ترضرت من بعض السياس�ات الخاطئة«، مبينا أن 
»عوائل الشهداء والسجناء واملعتقلني والنازحني يف 
مخيمات خ�ارج البلد لم يحصلوا ع�ى حقوقهم«. 
واعت�رب عب�د الصم�د، أن »هنالك نفس�ا بعثيا لدى 
البع�ض أو أس�باب إداري�ة وروتيني�ة تعطيل عدد 
م�ن تل�ك القوانني، م�ا تس�بب بزيادة معان�اة تلك 
الرشائح«، داعيا الحكومة ل�«تطبيق قوانني العدالة 
االجتماعي�ة بحذافريها ومحاس�بة كل من يحاول 

عرقلة تطبيقها«.

جلنة برملانية تدعو إىل تطبيق قوانني 
العدالة االجتامعية وحماسبة معرقليها

اعتقال أحد منفذي عملية اغتيال
 »مسؤول نفطي كبري« بكركوك

         بغداد / المستقبل العراقي

أستبعد وزير الداخلية قاس�م االعرجي، قدرة عصابات 
داع�ش االرهابي�ة ع�ى تحقيق م�ا ت�روج ل�ه يف اعالمها 

املزيف.
وذك�ر بي�ان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان االعرجي »اس�تقبل الس�فري الربيطان�ي يف العراق 
فران�ك بيكر، وناقش معه جملة من القضايا ذات االهتمام 

املشرك«.
وأضاف البيان ان الجانبني »بحثا أيضا االنتصارات التي 
حققتها قواتن�ا االمنية يف معارك التحري�ر ضد العصابات 

االرهابية«.
وش�دد وزي�ر الداخلية »ع�ى رضورة اس�تمرار الدعم 
الدويل للعراق لكونه الخ�ط االول يف مواجهة االرهاب نيابة 

عى العالم«.
وب�ني االعرج�ي ان »انتص�ارات العراق كرت ش�وكة 
االره�اب واثبت�ت ان العصابات االجرامية غ�ري قادرة عى 

تحقيق ما تروج له من خالل ماكنتها االعالمية املزيفة«.
من جانبه أكد السفري الربيطاني دعم بالده اىل ما تقوم 

به الحكومة العراقية من جهود كبرية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطني العراق�ي عمار 
الحكي�م ال�دول العربي�ة اىل دع�م وح�دة العراق.

وذك�ر بي�ان ملكتب�ه تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان عمار الحكيم أستقبل وفَد الربملان 
العرب�ي برئاس�ِة رئي�س الربملان مش�عل بن فهم 

الس�لمي وأكد ع�ى أنَّ الع�راَق يقرُب من حس�ِم 
جمي�ع املواجه�اِت مع اإلره�اب الداع�ّي بعَد أْن 
حس�َم الصفحَة العس�كرية«.وبني عم�ار الحكيم 
خ�الل اللق�اء أنَّ اإلرهاَب ب�اَت مكش�وفاً ويفتقُد 
ألهِم مقوم�ات وجوده املتمثل�ة بالبيئِة الحاضنِة 
واملتعاطفة معه«.كما أكد رئيس التحالف الوطني 
»حاج�َة الع�راق لدعِم مس�ار التس�وية الوطنية، 

ألنَّ اس�تقرار العراق يس�اهُم يف اس�تقرار املنطقِة 
والعالم ، فضالً عن دعوتنا الدول العربية الشقيقة 
إىل دعِم وحدة العراق أرضاً وش�عباً واملس�اهمة يف 
إعم�ار املناطق املحررِة ومدن املضحني املحررين«.

وأشار إىل أنَّ »عراق ما بعد 2003 عراٌق منفتٌح عى 
الجميع ويس�عى لعالقاٍت أفضل مع الجميع تقوُم 

عى أساِس املصالح املشركة واحرام السيادة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت النائبة ع�ن كتلة األحرار إقب�ال الغرابي، 
أم�س األربعاء، عن جمع تواقي�ع أكثر من 80 نائبا 
الستحصال موافقة وزارة الربية عى إعطاء فرصة 
لطلبة الس�ادس اإلعدادي ألداء امتحانات تحس�ني 
املعدل.وقالت الغرابي، خالل مؤتمر صحفي عقدته 
يف مجلس النواب بمشاركة النائب رياض الساعدي، 

إن »هناك مناش�دات كثرية من قبل طلبة الس�ادس 
اإلع�دادي وبس�بب الظ�روف الصعبة وع�دم توفري 
االحتياج�ات يف القاع�ات االمتحانية وتدني نس�بة 
النجاح إىل 28% تم جم�ع تواقيع أكثر من 80 نائبا، 
إضافة إىل موافقة هيئة الرئاسة إلحالة املوضوع إىل 
وزارة الربية من أجل إعطاء فرصة لطلبة السادس 
ألداء امتحانات تحسن معدالتهم«.وأضافت الغرابي، 
أن »الطلب والتواقي�ع قدمت إىل لجنة الربية وتمت 

إحالة املوضوع إىل الوزارة للسماح للطلبة االمتحان 
بمادتني من أجل تحسني معدالتهم لهذا العام وهي 
اق�ل فرصة للطالب بس�بب الظروف الت�ي يمر بها 
البلد«.وكانت وزارة الربية أصدرت قرارا، يف )10 آب 
2015(، بشان تحسني املعدل للعام الدرايس 2014-

2015، مش�رية إىل أن الق�رار يتيح للطلبة تحس�ني 
درجاته�م بمادة أو مادتني وأداء االمتحان الذي يراد 

تحسينه يف الدور الثاني.

         بغداد / المستقبل العراقي

بحثت كتلة املواطن النيابية، أمس األربعاء، خالل إجتماعها 
ال�دوري تقوية دوره�ا يف الربملان وجملة م�ن القضايا املتعلقة 
بخط�ط وآليات عمله�ا للمرحل�ة القادمة.واكد رئي�س الكتلة 
حام�د الخ�رضي يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه عى »رضورة تقوية دور الكتل�ة يف مجلس النواب، وتبني 
ترشي�ع القوانني الكفيلة بتخفيف معاناة املواطنني، وتحس�ني 
املستوى املعيي، وتلك التي تعزز العدالة االجتماعية«. كما حث 
النائ�ب الخرضي النواب ع�ى » تفعيل أدواره�م يف املحافظات 
الت�ي يمثلونها، وتكثيف التواص�ل املبارش مع املواطنني لتلمس 
همومه�م واحتياجاته�م، وتبن�ي مطالبه�م، والضغ�ط ع�ى 
السلطات التنفيذية إلنجاز املشاريع الخدمية األساسية، وحسم 
املش�اريع املتعث�رة«. وناق�ش الخ�رضي عدداً م�ن املقرحات 
الت�ي تس�تهدف فئات الفقراء واملس�تضعفني، وأرس الش�هداء 

والجرحى، وتم تدارس مبادرات لدعم هذه الفئات.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني يف محافظة البرصة، أمس األربعاء، بأن قوة 
من خلية الصقور نف�ذت مداهمة يف قضاء الزبري تخللها تبادل 
إلط�الق النار وأس�فرت عن القاء القبض ع�ى متهمني بتجارة 

املخدرات وضبطت بحوزتهما كيلوين من املواد املخدرة.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن املصدر قوله إن »الفريق 
التكتيك�ي لخلية الصقور االس�تخبارية نف�ذ مداهمة يف قضاء 
الزبري يف س�اعة متأخرة م�ن الليل إللقاء القب�ض عى عصابة 
لتج�ارة املخ�درات«، مبين�اً أن »القوة اش�تبكت م�ع اثنني من 
املتهمني، وتمكنت من الق�اء القبض عليهما، وأحدهما مصاب 

باطالقات نارية«.
ولف�ت املص�در الذي طلب ع�دم ن�رش اس�مه اىل أن »القوة 
ضبطت بحوزتهما كمية من املخدرات تقدر بكيلوين«، مضيفاً 
أن »العملية تم تنفيذها بتوجيه ومتابعة من قبل وزير الداخلية 

قاسم األعرجي«.
يذك�ر أن البرصة تنترش فيها ظاه�رة اإلدمان عى العقاقري 
الطبي�ة املخدرة منذ منتصف التس�عينات، أم�ا ظاهرة تعاطي 
املخ�درات النباتية، وبخاصة مادة )الحش�يش(، فإنها نش�أت 
بشكل محدود بعد عام 2008، ثم أعقبتها ظاهرة تعاطي مادة 
)الكرستال( املخدرة، ومعظم كميات املخدرات يتم تهريبها من 
الخارج، ولكن يف )4 ايار 2016( ضبطت قوة من قسم مكافحة 
اإلج�را يف قض�اء ش�ط الع�رب أول معم�ل يف املحافظ�ة إلنتاج 
مادة )الكرس�تال(، وألقت القبض ع�ى أربعة من العاملني فيه 
واملسؤولني عنه، وال يكاد يمر يوم إال وتم القبض عى متعاطني 

ومروجني لتلك املادة.

         بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة التحقيق املركزية يف بغداد اعرافات 3 نساء 
مدان�ات باإلرهاب يحملن جنس�يات أجنبية ينتم�ني إىل تنظيم 

داعش اإلرهابي.
و أوض�ح املتح�دث باس�م مجل�س القضاء األع�ى القايض 
عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن املتهم�ات يحمل�ن جنس�يات مختلفة، اثنت�ان منهن 
املاني�ات احداهن متزوجة من ارهابي تونيس الجنس�ية وثالثة 
تحمل الجنس�ية السورية«.ولفت بريقدار اىل ان »قوة من جهاز 
مكافحة االرهاب القت القبض عى االرهابيات يف الجانب االيمن 

أثناء عمليات تحرير مدينة املوصل«.

املواطن تضع 
خطة للمرحلة املقبلة وتبحث تقوية 

دورها يف الربملان

خلية الصقور 
تقبض عىل متهمني بتجارة املخدرات

 يف البرصة 

التحقيق املركزية تصدق اعرتافات
 ثالث إرهابيات أجنبيات

األعرجي للسفري الربيطاين: العراق اخلط االول يف مواجهة اإلرهاب

احلكيم يدعو الدول العربية إىل دعم وحدة العراق

مجع تواقيع يف الربملان الستحصال موافقة عىل أداء امتحانات حتسني املعدل للسادس اإلعدادي
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مرصف الرافدين، أمس االربع�اء، ان تأييد كفيل للمواطن كاف لحصول املواطن 
عىل قرض 15 مليون دينار، موضحا انه سيعتمد رهن عقار من الدرجة االوىل لصالح 

املرصف يف حال تعذر املقرتض عن تقديم الكفيل.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه 
»وج�ه فروع�ه يف بغداد واملحافظات باعتماد كتاب تأييد م�ن دائرة الكفيل تؤيد فيه 
استمراره بالخدمة وصايف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الكفيل الذي يقوم بكفالة 
املواط�ن املقرتض ال�ذي يروم منحه قروض املش�اريع الصغرية واملتوس�طة البالغة 
15 ملي�ون دينار والت�ي تصل إىل 25 مليون دينار«، مبينا ان »الكتاب س�يكون كاف 

للحصول عىل هذا القرض«.
واض�اف املكت�ب ان »املرصف اعتمد رهن عقار من الدرج�ة االوىل لصالح املرصف يف 

حال تعذر املقرتض عن تقديم الكفيل«.

الرافدين: تأييد كفيل يكفي حلصول املواطن عىل قرض )15( مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يح�اول تنظيم »داعش« اش�غال القوات 
االمني�ة ع�ن اط�الق حملته�ا العس�كرية 
التنظي�م  معق�ل  تلعف�ر  مدين�ة  لتحري�ر 
الرئي�ي حالياً، بش�ن هجوم�ات متفرقة 
ض�د القوات الحكومية وقوات البيش�مركة 
والحشد الشعبي، مس�تعيناً، يف بعض هذه 
الهجم�ات، ب�«الحيوان�ات املفخخ�ة« بعد 
أن قتل عنارصها عىل ي�د القوات األمنية يف 

املناطق املحررة.
وأمس األربع�اء، اعلن�ت وزارة العراقية 
عن س�قوط قت�ىل وجرحى خ�الل التصدي 
ص�الح  بمحافظ�ة  بيج�ي  يف  النتحاري�ن 

الدين.
وقال الناطق باس�م الداخلية سعد معن 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان الق�وات االمنية قتل�ت 5 إرهابين 
انتحاري�ن يف منطق�ة 600 بقض�اء بيجي 
حاول�وا التع�رض ع�ىل القطع�ات االمنية، 
الفت�ًا إىل أن الحادث أفرس عن استش�هاد 7 

منتسبن وإصابة 6 اخرين.
وروى قائممق�ام قض�اء بيجي محمود 
الجبوري تفاصيل هج�وم تنظيم »داعش« 

جنوب القضا.
ني�وز ع�ن  الس�ومرية  ونقل�ت وكال�ة 
الجب�وري قول�ه، ان »خمس�ة انتحاري�ن 
هاجموا مقرين عسكرين يف قضاء بيجي«، 
مبين�ا ان »ثالثة منهم هاجم�وا لواء 13 يف 
الرشط�ة االتحادي�ة، وادى اىل مقت�ل 6 من 

الرشطة واصابة 6 اخرين«.
واضاف الجب�وري ان »االثن�ن االخرين 
هاجم�ا رسية تموين ونقل لواء مش�اة 60 
بالفرقة 20 يف مجمع حي املصايف بالقضاء 
ما ادى اىل مقتل عنرص واحد والحاق ارضار 

بثالث عجالت«.
بدورها، اعلنت قوات البيشمركة الكردية 
س�قوط 14 عنرًصا م�ن مقاتليها بن قتيل 
وجريح خالل تصديها لهجوم شنه مسلحو 

»داعش« غرب قضاء الطوز شمال بغداد.

واش�ارت اىل أن ثالث�ة من قواته�ا قتلوا 
واصيب 11 آخرون خ�الل التصدي للهجوم 
عرب محور الزركة غرب قضاء الطوز جنوب 
كركوك، موضح�ة ان قواتها قتلت اكثر من 

12 عنرًصا من داعش خالل اإلشتباكات منذ 
منصف الليل الثالثاء وحتى صباح األربعاء.

وتابع�ت بالق�ول ان عن�ارص »داع�ش« 
هاجم�وا بمركب�ة مفخخ�ة مس�لحن عرب 

ثالثة محاور من منطقة الزركة غرب قضاء 
الطوز نقاط تابعة للبيشمركة. 

وقال قادة يف قوات البيشمركة أن تنظيم 
داعش يهدف من خالل تكرار هذه الهجمات 

يف املنطق�ة إىل نق�ل مس�لحيه املهزومن يف 
املوص�ل إىل منطق�ة حمري�ن ش�مال رشق 
بغداد، ومنه�ا إىل محافظة دياىل عرب طريق 
زرك�ة. وخ�الل أس�بوع واحد، لج�أ تنظيم 

»داع�ش« إىل تفخي�خ 6 كالب يف محافظات 
االنب�ار وصالح الدين ونين�وى ودياىل، األمر 
ال�ذي دفع القوات األمنية إىل اتخاذ إجراءات 
احتياطي�ة إضافي�ة لتاليف الحيوان�ات التي 
يعم�د تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي إىل ربط 

حزمة متفجرات حولها.
وعّد العقي�د محمد الي�ارسي من قيادة 
عملي�ات األنب�ار غ�رب الع�راق أّن »اعتماد 
التنظيم عىل تفخيخ الحيوانات، يؤكد شحة 
االنتحاري�ن من البرش لديه«، مش�رياً إىل أن 
»كلبا سائباً تم ربط شحنة متفجرات حوله 
وإطالقه نحو ق�وات من اللواء 22 بالجيش 
العراقي، لكن تم تفجريه بعد إطالق الجنود 
النار عليه عىل مس�افة قريبة من تواجدهم 
م�ا أدى إىل إصاب�ة أح�د الجن�ود بج�روح 

بليغة«.
كم�ا لفت إىل أن خروفاً رسق من وس�ط 
قرية شمال غرب الفلوجة، ويف اليوم الثاني 

انفجر قرب نقطة تفتيش للجيش«.
ويف تلعف�ر، ن�رش ناش�طون عراقي�ون 
فيدي�و لعملي�ة تفكيك كلب مفخ�خ، قالوا 
إنه�م عثروا عليه قادماً م�ن مناطق تواجد 

»داعش«.
من جانبه، قال املقدم طالل السعدون من 
الوحدة الهندس�ية األوىل ملعالجة املتفجرات 
أن حاالت تفخي�خ الحيوان�ات زادت كثرياً، 
مبيناً من جهٍة أخرى أّن األكثر بشاعة كان 
تفخيخ مخت�ل عقيل، وض�ع حول خرصه 
أكثر من 5 كلغم من مادة الي فور املتفجرة، 
وأرس�لوه إىل ثكنة عسكرية، موهمن إياه 
بأنه�م يوزع�ون حل�وى ليت�م تفجريه عن 
بعد. وأشار السعدون إىل أن الجنود اضطروا 
لقتل الشخص، كونه تجاهل طلبات التوقف 
وكان وصول�ه يعن�ي مقتله�م. وأضاف أن 
وحدات معالجة املتفج�رات، أبلغت وحدات 
الجي������ش بالح�ذر من »داع�ش« الذي 
يفخخ الحيوانات املوج�ودة يف كل منطقة، 
مث�ل ال�كالب والخ�راف واالب��ق�ار وأنواع 
امل�وايش األخ�رى وحت�ى الخنازي�ر الربي�ة 

شمال العراق.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

رف�ع الق�ادة العراقيون أم�ام وفد 
املجلس االعىل لالس�تفتاء عىل انفصال 
اقليم كردس�تان ورقة الدستور، والتي 
رفضوا من من خاللها اي خطوات نحو 

االنفصال ال تستند اىل دستور البالد.
واكد رئيس الربملان سليم الجبوري، 
خ�الل اجتماع�ه يف بغ�داد م�ع الوفد 
الكردي، ان االس�تفتاء يجب أن يكون 

ضمن األطر الدستورية.
تلق�ت  بي�ان  يف  الجب�وري  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »إننا 
نحرتم توجه�ات جميع األط�راف مع 
موافقتها للدس�تور وبما يعزز اللحمة 
الوطنية ويحفظ االس�تقرار«، مشددا 
ع�ىل أن »إع�ادة الثق�ة ب�ن مكونات 
الش�عب العراق�ي وتفعيل املش�رتكات 

رضورة حتمية لتجاوز التحديات«.
خي�ار  ان  اىل  الجب�وري  واش�ار 
االس�تفتاء يجب أن يكون ضمن األطر 
الدس�تورية بما يكفل مصلحة العراق 
مع األخذ باالعتب�ار الظروف التي يمر 
به�ا البلد، داعي�اً إىل مواصلة الحوارات 
بن بغ�داد وأربي�ل لتج�اوز الخالفات 
السياسية واألمنية بن جميع اإلطراف 
بما يحق�ق املصالح التي تحفظ وحدة 
العراق.وج�ّدد رئي�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي معارضت�ه النفص�ال اقلي�م 
كردس�تان عن العراق مس�تنًدا يف ذلك 
اىل الدس�تور العراقي ال�ذي ينص عىل 
وحدة البالد. وقال إن العراق يستند اىل 
الدستور كمرجعية قانونية وسياسية 
لتحديد العالقة بن الحكومة االتحادية 

واقليم كردستان.
وش�دد العبادي عىل ان�ه »ال يمكن 
الي ط�رف تحديد مص�ريه بمعزل عن 
اآلخري�ن«، مبين�اً أن »أي قرار يخص 

يراع�ي  ان  يج�ب  الع�راق  مس�تقبل 
النصوص الدستورية فهو قرار عراقي 

وال يخص طرًفا دون غريه«. 
وين�ص الدس�تور العراق�ي عىل أن 
جمهورية العراق دولٌة اتحادية واحدة 
مس�تقلٌة ذات س�يادة كامل�ة نظ�ام 
الحكم فيها جمهورٌي نيابٌي )برملاني( 
ديمقراط�ٌي وه�ذا الدس�تور ضام�ن 

لوحدة العراق. 
ب�دوره، اك�د األمن الع�ام ملنظمة 
بدر ه�ادي العام�ري خ�الل اجتماعه 

م�ع الوفد الك�ردي عىل أهمي�ة وحدة 
العراق واس�تبعاد خي�ارات الحرب بن 

مناطقه.
واشار العامري، القيادي يف الحشد 
الش�عبي أيضاً، اىل أهمية الحوار الجاد 
والبناء وتوفر حس�ن النية وبناء الثقة 
بن بغداد وأربيل لحل املشاكل ورضورة 
وجوب االحتكام إىل الدس�تور. وش�دد 
عىل أهمي�ة وحدة العراق والرتكيز عىل 
اللحم�ة الوطني�ة واس�تبعاد خيارات 
الح�رب بن مناط�ق الب�الد اضافة اىل 

جع�ل مبدأ الحوار هو األس�اس يف حل 
املشاكل.

وم�ن جانب�ه، اك�د الوف�د الكردي 
عىل رضورة حل املش�اكل العالقة بن 
الحكوم�ة املركزي�ة وحكوم�ة اإلقليم 
موضح�ا ان هناك الكثري من املش�اكل 
لم تحل من قبل املركز ولذلك فأن خيار 

االنفصال مازال قائماً. 
إىل ذل�ك، اكد نائ�ب الرئي�س زعيم 
ائت�الف دولة القان�ون ن�وري املالكي 
إقلي�م  اس�تقالل  اس�تفتاء  قب�ول  أن 

كردس�تان يعتم�د ع�ىل توف�ر الغطاء 
الدستوري.

وق�ال املالكي، عق�ب اجتماعه مع 
الوفد الكردي، انه اس�تنادا اىل الرشاكة 
املوجودة بن مكونات الشعب العراقي 
فإن االس�تفتاء وغري االس�تفتاء وكل 
يشء يتحرك به االكراد يحتاج إىل غطاء 
دس�توري، الفتا اىل انه اذا توفر الغطاء 
الدستوري سيكون التحرك مقبوالً أما 
خارج الغطاء الدستور فأن ذلك يخلق 

مشاكل لالكراد وللعراق. 

واض�اف قائ�ال »نح�ن ال نري�د أن 
نعود للغة املش�اكل فيما بيننا ونتمنى 
أن يح�دث ه�ذا التوج�ه إذا ل�زم األمر 
بمراجع�ة للدس�تور ال�ذي يعطي حق 
يف مث�ل ه�ذا االس�تفتاء وح�ق تقرير 
االع�ىل  املجل�س  املص�ري«.وكان وف�د 
لالس�تفتاء يف اقليم كردس�تان اوضح 
اث�ر مباحث�ات اجراها مع مس�ؤولن 
رئيس�ا  يتقدمه�م  آخ�ن  عراقي�ن 
الجمهوري�ة فؤاد معص�وم والحكومة 
حيدر العبادي وسفراء دول اجنبية انه 

وجد مرونة ورغب�ة يف مواصلة الحوار 
وطلب�ات بتأجيل االس�تفتاء الذي اكد 
ارصاره عىل اجرائه بموعده املحدد يف 

25 من الشهر املقبل.
ويضم الوفد عضو املكتب السيايس 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  للح�زب 
روز نوري ش�اويس رئيس�اً واالعضاء 
رئيس ديوان رئاس�ة إقليم كردس�تان 
فؤاد حس�ن واملتحدث باس�م االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني س�عدي أحم�د 
ب�ريه وعضو قيادة اإلتحاد االس�المي 
الكردس�تاني محم�د أحم�د والنائبن 
يف برمل�ان اقلي�م كردس�تان الرتكماني 
رومي�و  واملس�يحي  عثم�ان  ماج�د 
ه�كاري والنائب�ة اإلزيدي�ة يف الربملان 
العراقي فيان دخي�ل. وتأتي مباحثات 
الوف�د الكردي يف بغ�داد يف وقت طلبت 
امل�ايض  االس�بوع  املتح�دة  الوالي�ات 
تأجي�ل اجراء االس�تفتاء ال�ذي يواجه 
معارضة داخلية وخارجية حيث حذر 
رئيس الوزراء العراق�ي حيدر العبادي 
يف 25 من الش�هر امل�ايض من املخاطر 
التي سيسببها االس�تفتاء عىل العراق 
برمته ومن ضمنه�م االكراد مؤكدا ان 
االنفص�ال غ�ري رشعي وال دس�توري 
مشددا عىل ان حكومته لن تتعامل معه 
. وخارجب�ا فقد رفضت اي�ران وتركيا 
املتح�دة واملانيا  وبريطاني�ا والواليات 
اقليم كردستان.كما  وفرنسا استفتاء 
اع�رب االتح�اد االورب�ي ع�ن تحفظه 
وحذره تجاه االستفتاء وقال متحدث 
باس�م خدمة العمل الخارجي االوربي 
يف ترصيح صحايف »إن املصلحة العامة 
للش�عب العراقي ككل س�تتحقق عىل 
أفض�ل وجه يف ع�راق موحد تعمل فيه 
جميع االط�راف املختلفة معاً لتحقيق 
االستقرار الطويل األجل للبالد يف هذه 

اللحظة الحاسمة«.

التنظيم يعوض نقص عناصره املقتولني على يد القوات األمنية بـ »احليوانات املفخخة«

إفشال خمططات »داعش« لتعطيل عملية حترير تلعفر 

املسؤولون رفضوا التلويح بـ »االستفتاء« ودعوا القادة األكراد إىل »احلوار«

قادة بغداد لوفد إقليم كردستان الـمطالب باالنفصال: راجعوا الدستور

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي 
عن اطالق الرتش�يح للتقدي�م للمناصب العليا 
والهيئات املستقلة ضمن برنامجه االصالحي، 
ه رئيس هيئة النزاهة حسن اليارسي  فيما وجَّ
ٍد  د مالكاتها املتقدِّمة بتوقيع تعهُّ برضورة تعهُّ

بعدم الرتشح لالنتخابات القادمة.
واعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
عن اطالق الرتش�يح للتقدي�م للمناصب العليا 
والهيئات املستقلة ضمن برنامجه االصالحي.

واك�د خالل مؤتمر عق�د اليوم لهذا الغرض 
أن الهيئ�ات املس�تقلة يج�ب ان تخ�رج م�ن 
املحاصصة وان تكون مستقلة فعال، وان عدم 
تكافؤ الف�رص وانعدام العدالة يؤدي اىل الظلم 

والفساد وتدمري املجتمع.
واض�اف انه »اليمكن اقامة نظام س�يايس 
دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل 

الحزبي، لكن الخطأ هو تمدد العمل الحزبي اىل 
مؤسس�ات الدولة والتعين عىل اس�اس الوالء 

الحزبي والشخيص«.
اعت�اب عه�د جدي�د  وتاب�ع »نح�ن ع�ىل 
وبتحقيق العدالة نوجه رضبة قاصمة لالرهاب 
والفس�اد، مضيف�ا انن�ا دولة مواطنة ولس�نا 
دول�ة مكون�ات، والتنوع قوة للع�راق وجميع 
املواطنن متساوون ومن الدرجة االوىل وليسوا 

اتباعا ألحد«.
وبن العبادي »لدينا كمرحلة اوىل مجموعة 
هيئات مس�تقلة عىل مرحلتن ستعلن بموقع 
الكرتون�ي خاص وفتحنا املجال امام املواطنن 
الكفوئن كمرحلة اوىل النهاء التعين بالوكالة، 
ونري�د الس�ري بخط�وات صحيح�ة لالص�الح 
الس�يايس واالقتص�ادي وه�ذه خط�وة ع�ىل 

الطريق الصحيح«.
ب�دوره، ذك�ر لبيان رئي�س هيئ�ة النزاهة 
حس�ن اليارسي، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، أنه »إمعاناً يف اس�تقالليَّة الهيئة 
ه  وإبع�اداً لها ع�ن التجاذبات السياس�يَّة، وجَّ
رئيس الهيئة حسن اليارسيُّ قبل نحو أسبوعن 
ٍد  د مالكاتها املُتقدِّمة بتوقيع تعهُّ برضورة تعهُّ
بعدم الرتشيح لالنتخابات القادمة، وقد رشعت 
هذه املالكات بتنفيذ التوجيه عرب التوقيع عىل 
د بعد توقيع رئاس�ة الهيئة عليه ُمتمثِّلًة  التعهُّ
ن فيها، وقد  برئيس�ها ونائبه واملديري�ن العامِّ
ه السيِّد رئيس الهيئة بنقل أيٍّ من املالكات  وجَّ
املُتقدِّم�ة إىل خ�ارج الهيئ�ة يف ح�ال رغبت يف 

الرتشيح«.
البي�ان، أن«ه�ذا اإلج�راء يأت�ي  واوض�ح 
ضمن ح�رص الهيئة ع�ىل اس�تقالليَّة عملها 
والنأي بنفس�ها والعاملن فيها عن أيِّ نشاٍط 
س�يايسٍّ أو حزب�يٍّ ق�د يدع�و إىل التش�كيك يف 

استقالليَّتها«.
الدس�تور  بأح�كام  أنه«عم�اًل  إىل  وأش�ار 
وقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 الذي أشار 

يف امل�ادَّة }2{ من�ه إىل أنَّ هيئ�ة النزاه�ة هيئة 
مستقلة، لها شخصيٌَّة معنويٌَّة واستقالل مايل 

وإداري«.
باملفتِّش�ن  يتعلَّ�ق  أنه«فيم�ا  وأض�اف 
العموميِّ�ن فق�د طل�ب رئي�س الهيئ�ة منهم 
د الذي ُيثِبت عدم ترش�يحهم  تقدي�م هذا التعهُّ
ت الهيئ�ة مجموعًة من  لالنتخاب�ات، وق�د تلقَّ
ع�ة م�ن قب�ل ع�دٍد من  �دات املُوقَّ ه�ذه التعهُّ
دات لم  املُفتِّش�ن العموميِّن، بي�د أنَّ تلك التعهُّ
يكتم�ل عددها بعد، حيث س�ُتعلِن الهيئة فور 

دات عن تفاصيلها«. اكتمال تلك التعهُّ
وب�ن البي�ان، أن »الهيئ�ة قام�ت، يف العام 
املايض ويف الي�وم األول لدخول قانون األحزاب 
ٍد  رقم }36{ لسن�ة 2015حيِّز النفاذ، بأخذ تعهُّ
ة بعدم انتمائهم  من مالكاتها ومنتس�بيها كافَّ
ع منتس�بوها  ، وق�د وقَّ إىل أيِّ ح�زٍب س�يايسٍّ
د بعد توقيع رئيس الهيئة  ومالكاتها هذا التعهُّ

ن فيها«. ونائب رئيس الهيئة واملديرين العامِّ

العبادي أعلن اطالق الرتشيح للتقديم للمناصب العليا واهليئات املستقلة

رئيس الوزراء يريد اخراج »اهليئات املستقلة« من املحاصصة.. والنزاهة توجه مالكاهتا بعدم الرتشح لالنتخابات
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الخارجي�ة األمريكي ريكس تيلرس�ون 
إن ع�ى البحري�ن التوقف ع�ن التمييز ضد الش�يعة«، 

الذين يمثلون الغالبي�ة يف البالد.وخالل إطالقه التقرير 
الس�نوي للحري�ات الديني�ة ال�ذي تص�دره الخارجية 
األمريكية قال تيلرس�ون »يف البحرين الحكومة تواصل 
التحقيق واعتقال وسجن رجال الدين الشيعة وأعضاء 

املجتمعات الشيعية والسياسيني واملعارضني«.وأضاف 
»أعضاء املجتمعات الشيعية هناك يواصلون اإلبالغ عن 
التمييز يف التوظيف والتعليم والنظام القضائي« متابعا 

»البحرين يجب أن تتوقف عن التمييز ضد الشيعة«. 

أمريكا تطالب البحرين بعدم ممارسة التمييز ضد الشيعة 

         بغداد / المستقبل العراقي

دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  أث�ار 
ترامب عاصفة جديدة من االستنكار 
عم�ت الواليات املتح�دة بتأكيده عى 
الت�ي  العن�ف  أعم�ال  مس�ؤولية  أن 
ه�زت شارلوتس�فيل تقع ع�ى »كال 

الطرفني«.
ويف مؤتم�ر صحايف صاخب عقده 
يف برج�ه »ترام�ب ت�اور« بنيويورك، 
القى ترامب املس�ؤولية عى الس�واء 
عى أنص�ار اليمني املتطرف واملؤمنني 
بنظرية تف�وق الع�رق األبيض الذين 
تجمع�وا يف ه�ذه املدين�ة الصغ�رية 
بوالي�ة فرجيني�ا، واملتظاهرين الذين 

تجمعوا للتنديد بهم.
وكان كالم�ه الش�ديد النربة وغري 
املرتاب�ط يف بع�ض األحي�ان، يف تباين 
ص�ارخ م�ع اإلع�الن الرس�مي الذي 
تال نص�ه يف البيت االبي�ض وندد فيه 
ب�«أعمال عنف عرقية« غري مقبولة.

وقتل�ت امرأة عمره�ا 32 عاما يف 
شارلوتس�فيل ح�ني ق�ام ش�اب من 
النازي�ني الجدد عم�ره عرشون عاما 
يدعى جيمس فيلدز بدهس مجموعة 
من املش�اركني يف التظاه�رة املضادة 

بسيارته.
يواج�ه  ال�ذي  ترام�ب  وب�ارش 
انتق�ادات متزاي�دة داخل معس�كره 
معلن�ا  الصح�ايف  مؤتم�ره  نفس�ه، 
برج�ه  يف  الذهبي�ة  املصاع�د  أم�ام 
بمانهات�ن أن ترصيحه األول الس�بت 
الذي كان مبهم�اً ورفض فيه توجيه 
االته�ام بأعمال العنف إىل املجموعات 
اليمينية املتطرفة والعنرصية، مرده 
قل�ة املعلومات املتواف�رة لديه يف ذلك 

الحني.
وق�ال م�ربرا رد فعل�ه ذاك ال�ذي 
أثار عاصفة م�ن التنديد »عندما اديل 

بترصي�ح احب ان اك�ون دقيقا. اريد 
الوقائ�ع. الحوادث كان�ت قد حصلت 

لتوها«.
لكن أمام سيل األسئلة، عاد ترامب 

الحقا وكرر موقفه األول.
وق�ال »أعتق�د أن هن�اك أخط�اء 
ارتكب�ت من كال الطرف�ني«، فيما بدا 
كب�ري موظفي البيت األبي�ض الجديد 
الجنرال السابق يف املارينز جون كييل 
غ�ري مرت�اح وبق�ي واقفا ب�ال حراك 
كأنما متش�نجا بجانبه طوال املؤتمر 

الصحايف الطويل.
وأك�د ترام�ب »دققت يف املس�ألة 
ع�ن كث�ب، أكث�ر بكث�ري م�ن معظم 
الن�اس. كان لدينا من جهة مجموعة 
م�ن األرشار. وكان لدين�ا م�ن الجهة 
األخ�رى مجموعة عنيف�ة جدا ايضا. 
ال أحد يريد قول ذلك، لكنني س�أقوله 

اآلن«.
وتابع مصعدا النربة إزاء استمرار 
الصحافي�ني يف مواجهته »وماذا عن 
اليس�ار البدي�ل الذي هاج�م اليمني 
البدي�ل مثلم�ا تس�مونه؟ أال يتحمل 
ج�زءا من املس�ؤولية؟ ثّم�ة روايتني 

لكل قصة«.
قال »لقد ن�ددت بالنازيني الجدد. 
لك�ن كل الذين كانوا هناك لم يكونوا 
م�ن النازي�ني الج�دد او م�ن أنصار 
نظرية تفوق العرق األبيض، إطالقا«. 
وأك�د »كان هناك أش�خاص طيبون 

من الطرفني«.
الس�ابق لجماعة  الزعيم  وسارع 
دي�وك  ديفي�د  كالن  كلوك�س  ك�و 
ال�ذي كان م�ن أبرز وج�وه التجمع 
الرتحي�ب  إىل  شارلوتس�فيل  يف 

بترصيحات الرئيس.
وكت�ب ع�ى تويرت »ش�كرا س�يد 
الرئيس ترامب عى صدقك وشجاعتك 
يف ق�ول الحقيقة عن شارلوتس�فيل 

والتنديد باإلرهابيني اليساريني«.
غري أن ترصيحات ترامب األخرية 
أثارت يف املقابل موجة من االستنكار 
السياسية، واعلن  تخطت األوس�اط 
نج�م ك�رة الس�لة لي�ربون جيم�س 
»لطامل�ا كانت الكراهي�ة موجودة يف 
أمريكا. كلنا يع�رف ذلك، لكن دونالد 

ترامب اعاد الرتويج لها«.
فرجيني�ا  حاك�م  وكت�ب 

أن  ماكولي�ف  ت�ريي  الديموقراط�ي 
»قادة من جميع األطراف ومن جميع 
أنحاء البالد، نددوا بهؤالء األشخاص 
وبأفعاله�م بكالم واض�ح وبال تردد. 
الشعب االمريكي بحاجة إىل أن يقوم 
رئيسه باألمر نفسه، وهو بحاجة إىل 

ذلك يف الحال«.
من جهت�ه، كتب رئي�س مجلس 
النواب الجمهوري ب�ول راين »يجب 

أن نك�ون واضح�ني. نظري�ة تفوق 
العرق األبي�ض كريهة. هذا التعصب 
مخالف ل�كل ما يؤمن به ه�ذا البلد. 
ال يمك�ن أن يكون هن�اك أي التباس 

أخالقي«.
وأعرب�ت النائب�ة الجمهورية عن 
فلوري�دا إيليان�ا روس ليتين�ن ع�ن 
غضبها فكتب�ت »اتهام كال الطرفني 
بع�د شارلوتس�فيل؟! ال. الع�ودة إىل 

مذهب النس�بية حني نتحدث عن كو 
كلوكس كالن وأنصار النازية وتفوق 

العرق األبيض؟ ال، قطعا«.
واغتن�م ترامب املؤتم�ر الصحايف 
ليلمح إىل أن مستشاره االسرتاتيجي 
املثري للجدل س�تيف بانون قد يغادر 

البيت األبيض قريبا.
وقال يف وقت يثري مستقبل بانون 
األمريك�ي  البدي�ل  لليم�ني  املن�ارص 

الكث�ري م�ن التكهنات منذ ع�دة أيام 
»سوف نرى ما يحصل لبانون« لكنه 
حرص عى الدفاع عنه فقال »بانون 
طي�ب،  ش�خص  إن�ه   )...( صدي�ق 
لي�س عنرصي�ا«.ويف نكس�ة جديدة 
أعل�ن رئيس  الجمه�وري،  للرئي�س 
للعمل-رابط�ة  االمريك�ي  »االتح�اد 
املنظم�ات الصناعي�ة«، أك�رب نقابة 
عمالية يف الواليات املتحدة، استقالته 
من عضوي�ة مجلس مهمت�ه تقديم 
املش�ورة للرئي�س بش�أن االقتصاد، 
لينض�م بذل�ك إىل ع�دد م�ن رؤس�اء 

مجالس إدارة رشكات آخرين.
وأعلن ريتشارد ترومكا بعد قليل 
عى انتهاء املؤتم�ر الصحايف املرتجل 
يف ترامب تاور »ال يمكننا أن نش�ارك 
يف مجل�س م�ع رئيس يتس�اهل مع 

التعصب واإلرهاب الوطني«.
أح�د  وه�و  تروم�كا  وأض�اف 
للش�ؤون  الرئي�س  مس���تش�اري 
الصناعية »علينا ان نس�تقيل باسم 
عم�ال ام�ريكا الذي�ن يرفض�ون اي 
شكل من أشكال إسباغ الرشعية عى 

هذه الجماعات العنرصية«.
وتظاهر مئات األش�خاص خارج 
برج ترام�ب خالل املؤتم�ر الصحايف 
للتندي�د بالعنرصي�ة، وأح�اط به�م 
عن�ارص م�ن الرشط�ة ملن�ع وق�وع 
مواجه�ات م�ع ع�دد م�ن مؤي�دي 
ترام�ب. وهت�ف املتظاه�رون »نحن 

هنا لنبقى، نحن هنا لنكافح«.
م�ن جه�ة أخ�رى، اعلن�ت إدارة 
الحدائق الوطنية أن مجهولون قاموا 
بتخري�ب نص�ب لينكول�ن الش�هري 
يف واش�نطن فكتب�وا عب�ارات بذيئة 
بالط�الء االحم�ر ع�ى أح�د أعم�دة 
ال�رصح املك�رس للرئي�س ابراه�ام 
يف  العبودي�ة  الغ�ى  ال�ذي  لينكول�ن 

امريكا.

ساوى يف تصرحياته بني العنصريني واملناهضني هلم

تـرامـب يـقـوي »الـنـازيـيـن« فـي أمـيـركـا

إرسائيل تلجأ إىل أمريكا: خوفنا يتعاظم من حزب اهلل وإيران

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت قناة امليادين بأن مدفعية الجيش اللبناني قصفت 
مواق�ع لتنظي�م داع�ش التكف�ريي يف ج�رود رأس بعلب�ك 
والفاكه�ة. يأتي ذلك يف إطار عملية إحكام الطوق وتضييق 

الخناق عى التنظيم الوحيش يف تلك املنطقة.
وكان قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يف وقت س�ابق 
م�ن اليوم قد حرض إىل مبن�ى القيادة يف رأس بعلبك والتقى 

بالقادة امليدانيني للعملية العسكرية يف الجرود الرشقية.
وكان�ت وحدات من الجي�ش اللبناني قد تقّدمت الثالثاء 
يف مناط�ق مراح والعج�رم ووادي حميد م�ن ناحية جرود 
عرسال وذلك يف إطار مواصلة عملية إحكام طوق وتضييق 
الخناق عى مجموعات تنظي�م داعش يف جرود رأس بعلبك 
والق�اع. وتأتي هذه املعركة مع داعش بعد معركة خاضها 
حزب الله ضّد »جبهة النرصة« االرهابية يف جرود عرس�ال 
والت�ي انتهت بخ�روج إرهابيي النرصة ومس�لحي »رسايا 

أهل الشام« من املنطقة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قتل 28 شخصا عى االقل واصيب 82 آخرون بجروح 
يف هج�وم نفذت�ه ث�الث انتحاري�ات فج�رن احزمته�ن 
الناس�فة يف مدين�ة مانداراري الواقعة ع�ى بعد 25 كلم 
م�ن مايدوغوري عاصم�ة والية بورنو يف ش�مال رشق 

نيجرييا، كما افادت مصادر محلية.
وقال بابا كورا املس�ؤول يف ميليش�يات مدنية تقاتل 
جماعة بوكو حرام التكفريية االرهابية ان »ثالث نس�اء 
فج�رن احزمتهن الناس�فة عند مدخ�ل مخيم للنازحني 

مما اسفر عن سقوط 28 قتيال و82 جريحا«.
وأض�اف ان »امل�رأة االوىل فج�رت حزامه�ا الناس�ف 
قراب�ة الس�اعة 18 )17,00 ت غ( يف الس�وق الواق�ع يف 
مدخل املخيم، فسادت أجواء من الذعر بينما راح الباعة 
يغلق�ون متاجره�م، وعندها فج�رت امرأت�ان اخريان 
نفس�يهما، مما تسبب بس�قوط العدد االكرب من القتى 

والجرحى«.
بدوره اكد ابراهيم ليمان القيادي يف احدى امليليشيات 
املنضوي�ة يف القتال ض�د التكفرييني ان االعت�داء نفذته 
االنتحاري�ات الث�الث وان »اكث�ر م�ن 80 جريح�ا نقلوا 
اىل مستش�فى مايدوغ�وري«، كربى مدن ش�مال رشق 

نيجرييا.
وبحس�ب مص�ادر يف مستش�فى مايدوغ�وري فان 

اعدادا كبرية من الجرح والقتى نقلوا اىل املستشفى.
وتق�ع مان�داراري يف مقاطع�ة كوندوغ�ا ع�ى بع�د 
كيلوم�رتات قليلة من مايدوغ�وري عاصمة والية بورنو 
التي شهدت مؤخرا العديد من الهجمت االرهابية لبوكو 

حرام التكفريية .

اجليش اللبناين ينفذ عمليات عسكرية 
ضد »داعش« يف ثالث مناطق

اعتداء نفذته ثالث انتحاريات يسفر 
عن مقتل وإصابة 110 نيجرييا

إيران: فككنا 120 خلية ارهابية وضبطنا 3 اطنان 
متفجرات خالل 4 اعوام  

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة »هآرت�س« العربية عن 
زيارة مرتقبة لوفد إرسائييل رفيع املس�توى 
إىل الواليات املتحدة األمريكية، هذا األسبوع، 
إلج�راء مباحثات م�ع كبار مس�ؤويل البيت 
األبي�ض ووزارة الدف�اع األمريكي�ة تخ�ص 

اتفاق وقف إطالق النار يف جنوب سوريا.
وعلم�ت »هآرت�س« أن الوف�د اإلرسائييل 
سيرتأس�ه رئي�س املوس�اد ي�ويس كوه�ني، 
وسيضم كالً من رئيس املخابرات العسكرية 
يف الجيش اإلرسائييل هرتزل هاليفي، ورئيس 
األمن السيايس يف وزارة الدفاع زوهار بالتي.

ورصح مس�ؤول كب�ري يف البي�ت األبيض 
للصحيفة، ب�أن الوفد اإلرسائييل س�يجتمع 
مع مستشار األمن القومى للرئيس األمريكي 
ماكماسرت، ونائبته دينا باور ومبعوث ترامب 
الخاص للرشق األوس�ط جيسون جرينبالت 
ومس�ؤولني آخرين. وأضافت »هآرتس« بأن 
كالً من صهر الرئيس األمريكي ومستشاره 
جاري�د كوش�نري ومبعوثه الخ�اص للرشق 
األوس�ط جرينبالت هم�ا من قام�ا بتنظيم 
االجتماع املزم�ع عقده. ونقل�ت »هآرتس« 
عن مس�ؤول البيت األبيض قوله »املحادثات 
س�ترتكز عى احتياج�ات »إرسائيل« األمنية 
من س�وريا ولبن�ان ولن تتط�رق املحادثات 
لعملية السالم بني الفلسطينيني وإرسائيل«، 

وأض�اف املس�ؤول »إن وص�ول الوف�ود إىل 
واشنطن عالمة قوية عى الثقة بني إرسائيل 
وماكماس�رت«. وقال مكت�ب رئيس حكومة 
االحت�الل بنيام�ني نتنياهو ردا ع�ى ذلك، أن 
مغ�ادرة الوف�د ج�زء م�ن محادث�ات أمنية 
روتيني�ة ب�ني إرسائي�ل والوالي�ات املتحدة، 
وس�ترتكز املحادثات عى القضية الرئيس�ية 
الت�ي يتوق�ع أن يناقش�ها الوف�د اإلرسائييل 
وه�ي »اتف�اق وقف إط�الق الن�ار يف جنوب 

سوريا وتداعياته«.
وع�ربت إرسائي�ل يف اآلونة األخ�رية بأنها 
غري راضية عن حقيقة أن مصالحها األمنية 
ل�م تنعكس يف م�رشوع اتفاق وق�ف إطالق 

النار الذي صاغته الواليات املتحدة وروسيا.
وقال مسؤول إرسائييل كبري ل� »هآرتس« 
م�ن املتوق�ع أن يح�اول الوف�د إقن�اع كبار 
ب�رضورة  األمريكي�ة  اإلدارة  يف  املس�ؤولني 
تعديل بنود اتفاق وقف إطالق النار يف جنوب 
س�وريا ليش�مل ترصيح�ات أوض�ح ح�ول 
رضورة إزالة القوات اإليرانية وحزب الله من 
س�وريا. وقال رئيس الحكوم�ة اإلرسائيلية 
بنيامن نتنياهو يف ترصيحات صحفية اليوم 
الثالثاء إن إرسائيل ُتعارض بش�دة أي تواجد 

عسكري إليران وأتباعها يف سوريا.
وأض�اف »إنن�ا نع�ارض بش�دة تمرك�ز 
يف  وأتباعه�ا،   إلي�ران  العس�كري  التواج�د 
س�وريا، وس�نعمل كل ما ه�و الزم للحفاظ 

عى أمن إرسائيل«.
كوه�ني  ي�ويس  املوس�اد  رئي�س  وكان 
استعرض يوم أمس اإلثنني ما أسماه مخاطر 
التواجد اإليراني عى الس�احة السورية وقال 
»إن انتش�ار ه�ذا التواجد عرب ق�وات إيرانية 
وأخرى محلية موالية لها يف س�وريا، لبنان، 
الع�راق واليمن، هو املنعط�ف املركزي الذي 

يمر به الرشق األوسط حاليا«.
وق�ال كوه�ن ان االتف�اق الن�ووي املرُبم 
بينها وبني الدول العظمى يعزز هذا التوجه، 
كم�ا يع�زز العدواني�ة اإليراني�ة يف املنطقة، 
فإيران تنمو اقتصاديا وتربم اتفاقيات دولية 

منذ التوقيع عى هذا االتفاق«.
يذك�ر أنه يف منتصف تم�وز املايض تلقت 
»إرسائيل« نس�خة من م�رشوع اتفاق وقف 
إط�الق الن�ار يف جن�وب س�وريا، وأدرك�ت 
أنه ع�ى الرغم م�ن التوقعات ل�دى حكومة 
االحتالل، لم تأخذ روس�يا والواليات املتحدة 

املوقف اإلرسائييل يف االعتبار.
وعرب مس�ؤولون إرسائيليون كبار يف ذلك 
الوقت أن االتفاق بهذه الصيغة »يسء جدا«، 
وال يأخذ يف االعتبار تقريبا أي مصلحة أمنية 
إرسائيلي�ة ويخل�ق واقع�ا مقلق�ا يف جنوب 

سوريا، عى حد قولهم.
وانتقد املس�ؤولون االتفاق بش�دة ألنه ال 
يوج�د فيه كلمة واحدة ح�ول إيران أو حزب 

الله يف سوريا عى حد قولهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الوزير املرش�ح لتويل وزارة 
االم�ن االيراني�ة محمود عل�وي بان 
كوادر الوزارة تمكن�وا خالل االعوام 
االربع�ة املاضي�ة م�ن القض�اء عى 
120 خلي�ة ارهابية وضب�ط نحو 3 
اطنان من املتفجرات وكميات كبرية 
م�ن االس�لحة واالعت�دة منهم.جاء 
ذلك يف ترصيح لوزي�ر االمن االيراني 
يف الحكوم�ة املنتهية واملرش�ح لتويل 
ال�وزارة يف الحكوم�ة املقبلة، انه ويف 
مواجه�ة التهديدات االمني�ة وجهنا 
رضبات متتالية وحاس�مة وقاصمة 
لنحو 120 خلية ارهابية ولم نسمح 
لهم باملساس بامن البالد وتمكنا من 
قتل الكثري م�ن قادتهم من ضمنهم 
البل�ويش واب�و عايش�ة  او حف�ص 

الكردي.واض�اف، انه تم كذلك ضبط 
نح�و 3 اطنان من املتفج�رات والف 
قطعة س�الح وكميات من الرصاص 
والع�رشات م�ن املفخخ�ات املع�دة 
للتفجري الت�ي تزرع اىل جانب الطرق 
والع�رشات م�ن االحزمة الناس�فة، 
حيث تم احباط مخططات االرهابيني 
الستخدام هذه االمكانيات يف اعمال 
تمس ام�ن البالد.واوضح بان جميع 
بمنته�ى  ج�رت  العملي�ات  ه�ذه 
الفطنة واملهنية بحيث اننا استشهد 
لن�ا عنرص واح�د فقط هو الش�هيد 
عش�وري اي انن�ا قضينا ع�ى 120 
خلي�ة ارهابي�ة خ�الل 4 اع�وام ازاء 
تقديم ش�هيد واح�د فقط.واعترب ان 
التواص�ل م�ع اجهزة االس�تخبارات 
وتبادل املعلومات جاء بنتائج باهرة 
من ضمنها اسرتداد بهروز دولت زادة 

)بعد تربئت�ه يف محكمة االس�تئناف 
يف جمهوري�ة التش�يك اث�ر مزاع�م 
محاولت�ه تهري�ب اس�لحة امريكية 
اىل ايران( وكذلك اس�رتداد نور احمد 
نيكبخت الدبلوم�ايس االيراني )الذي 
كانت عصابة ارهابية قد اختطفته( 
يف اليم�ن و 4 جن�ود مخطوفني )من 
قب�ل ارهابيني يف جن�وب رشق ايران 
ف�روا به�م اىل باكس�تان( والكث�ري 
ان  اىل  االخرى.ون�وه  الح�االت  م�ن 
وزارة االم�ن تصدت ب�ذكاء لعمليات 
التجس�س املعادي�ة وتس�لل اجهزة 
اس�تخبارات الع�دو العامل�ة تح�ت 
غط�اءات مختلفة وق�ال، لقد تمكنا 
م�ن الكش�ف ع�ن ع�دد كب�ري م�ن 
الجواس�يس.كما اش�ار اىل الجه�ود 
املبذولة من قبل وزارة االمن يف مجال 
مكافحة الفس�اد االقتصادي وتوفري 

الس�المة واالمن االقتص�ادي وتمت 
الرضيب�ي  الته�رب  دون  الحيلول�ة 
التوم�ان  ملي�ارات  آالف  بقيم�ة 
)ال�دوالر يعادل نح�و 3300 تومان( 
االس�تحواذ  دون  الحيلول�ة  وكذل�ك 
ارايض  م�ن  الهكت�ارات  االف  ع�ى 
املصادر الوطني�ة والطبيعية بصورة 
غري رشعي�ة فضال عن ضبط س�لع 
مهرب�ة بقيمة آالف مليارات التومان 
والكثري من حاالت الفس�اد املرصيف.

ولفت املرش�ح لت�ويل حقيبة االمن يف 
الحكوم�ة االيراني�ة املقبلة اىل جهود 
وزارة االمن خالل الف�رتة املاضية يف 
مجال مكافحة املخدرات والعصابات 
الناش�طة يف هذا املج�ال وقال انه تم 
القض�اء ع�ى الكثري م�ن العصابات 
الرئيس�ية وتم ضب�ط وامحاء مئات 

االطنان من املخدرات منها.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1503( الخميس  17  آب  2017 اعالنات5

تعلن الش���ركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء المزايدة 
العلنية لبيع العق���ارات البالغ عددها )38( عقار والمبين���ة ارقامها واوصافها ادناه 
لشاغليها بصورة اصولية  وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
المعدل  وخالل ثالثون  يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن في الجريدة الرسمية 
التي ستجري في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم االحد المصادف 2017/9/17 في 
شعبة الخدمات الس���كنية فعلى الراغبين االشتراك في المزايدة العلنية تقديم طلباتهم  
الى شعبة الخدمات السكنية بهذه الشركة واالطالع  على شروط المزايدة مستصحبين 
معهم المستمسكات التالية  )هوية االحوال المدنية )مصورة (شهادة الجنسية مصورة 
بطاقة س���كن )مصورة ( ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة بالمائة  من القيمة المقدرة 
للعقار بصك مصدق ألمر الش���ركة العامة لموانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترس���و 

عليه المزايدة اجور نشر االعالن 2 %

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة 
العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة 
املديرية اعاله خالل 30 يوم تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري 
من مدة االعالن املنش�ور ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم 
الت�ايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واجور اللج�ان واملصاريف االخرى املرتتبة 

عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشأ يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

4-عىل املستأجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة.

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8- يتحم�ل م�ن ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واإلع�الن والداللية واجور لجنت�ي التقدير 
والتثمني والبيع وااليجار

9-عىل املستاجر القيام بعمل سياج BRC ارتفاع 1.5م2 مع تاهيل االرضية بالسبيس والصب 
وعم�ل باب وتركي�ب بلوجكرتات انارة مع نص�ب مضخة 10 حصان نوعي�ة جيدة مع كافة 

التاسيسات الكهربائية واالنابيب الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 844/ب2017/2
التاريخ 2017/8/16

اعالن
اىل املدعى عليه /حازم شاكر حسوني

بتاري�خ 2017/6/11 اق�ام املدع�ي مق�داد عب�د 
محس�ن  ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 844/

ب2017/2 طل�ب فيها الزامك بتس�ديد املبلغ الذي 
بذمت�ك والبالغ اربعة عرش ملي�ون دينار والثابت يف 
وصل االمانة  وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة  
ناحي�ة الحيدرية حي القاس�م املدعو صالح مهدي 
الجميالوي وحس�ب كت�اب املجلس املح�ي لناحية 
الحيدري�ة بالعدد 698 يف 2017/8/9 وكتاب املركز 
التموين�ي يف النج�ف بالع�دد 5093 يف 2017/8/7 
وكت�اب مكتب املعلوم�ات النجف بالع�دد 9931 يف 
2017/8/2  فق�د تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/8/23 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من 
ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة بداءة السنية
العدد 146/ب/2017
التاريخ 2017/8/16

اىل املدعى عليه /محمد عادل عبيس
تبليغ

اق�ام املدع�ي )كري�م عب�د اله�ادي عب�د الحمزة ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 146/ب/2017 وال�ذي 
يطل�ب فيها اعادة الحال بينكما حول بيع الس�يارة 
املرقم�ة 18462 ب كركوك /حمل نوع مارس�يدس 
ق�الب موديل 2002 وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافع�ة املوافق 2017/8/23 
الس�اعة التاس�عة صباح وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب  عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا للقانون
القايض
خالد مقصد رايض

اعالن
اىل الرشي�ك يف العق�ار املواطن عدن�ان حميد نارص 
يف العق�ار املرق�م 3/29854 ح�ي العروب�ة اقتىض 
حض�ورك اىل بلدي�ة النج�ف االرشف  وذل�ك لغرض 
اص�دار اج�ازة البن�اء الخاص�ة بالعق�ار املذك�ور 
اعاله بناء عىل طلب الرشيك بالعقار برشى حس�ن 

يوسف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة فقدان

التاريخ 2017/8/16
اعالن

اىل املدعو /زهراء باسم عبد الرضا 
ق�دم املدعو باس�م عبد الرضا عب�اس طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اصدار حجة فقدان بحقك كونك 
مفق�ود وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية الرسمية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم اتخ�اذ االج�راءات القانونية وفق 

االصول
القايض
احمد عبد االمري هليل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رق�م االضب�ارة : 2017/1040
التاريخ 2017/7/31

اىل املنفذ عليه /فاضل هاشم محمد
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار 
املخت�ار حي االم�ام امله�دي يف النجف عىل 
دوه�ان عب�د ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس لك موط�ن  دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تناد للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديري�ة التنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات  التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
بالعدد 592/ش2017/4 يف 2017/2/19 
واملتضم�ن الزام�ك  بتأدي�ة نفق�ة ماضية 
للدائن�ة  فاطمة محمد حس�ن بواقع مائة 
الف دينار ملدة س�تة ونفقة مس�تمرة  لها 
بواقع مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا  
ونفقة مس�تمرة للطفلة مريم بواقع مائة 
وخمس�ون  ال�ف دين�ار ش�هريا كالهم�ا 
بتاريخ 2017/1/16 وتحميلك   يستحقان 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رق�م االضب�ارة 2014/258
التاريخ 2017/8/16

اىل املنفذ عليه /غيث مزهر عليوي 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اش�عار 
املختار كريم عبد الحس�ني جاس�م وكتاب 
مرك�ز رشط�ة الجوادي�ن املرق�م 6622 يف 
2017/8/14  ان�ك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ  الرميثة خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الج�ربي وف�ق القان�ون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
القرار املرقم 153/ب/2014 يف 2014/4/7 
والذي يقيض بتاديتك للدائن عي ثامر حرب 
مبلغ مقداره اثنان وثالثون مليون وتسعة 
ع�رش ال�ف دين�ار )32.019.000( ق�رارا 

مكتسب الدرجة  القطعية

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن امانة بغداد 
املرقمة H8183 بأس�م / صالح عجمي محمد 
يوس�ف فمن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة 

االصدار .

اعالن
إىل الرشي�ك هيث�م عب�د املنع�م ه�زاع اقت�ىض 
حضورك إىل بلدي�ة التاجي إلج�راء إجازة بناء 
عىل العقار الرقم 6945 الرشيك رضا س�عودي 

عبيد 7 البور.

فقدان
فقدت مني االجازة املرقمه  6149 الصادرة من 
الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب باس�م نوري 
ج�الب مطر   فم�ن يعثر عليها تس�ليمها ملقر 

الرشكة

اعالن دعوة دائنني
 ان�ي املصفي املحامي س�يف عماد عبد الكريم 
الرشكة البعد الرابع املتحده للمقاوالت العامه 
املح�دوده ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دين عىل 
الرشك�ة مراجعت�ي عىل العن�وان الت�ايل بغداد 
العامرية شارع املنظمه قرب مرصف الرافعي 
املصفي املحامي
سيف عماد عبد الكريم

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2162 / ب / 2017 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / حي�در ناظم عب�د الرزاق / 
مجهول محل اقامته حاليا .

اق�ام املدع�ي ) ب�الل صب�اح محم�ود ورأفت 
عب�د الل�ه حس�ني ( الدع�وى املرقم�ة اع�اله 
ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا ) بأجر مثل 
اتع�اب محاماة التي يس�تحقها البالغة عرشة 
ماليني دين�ار عراقي عىل ض�وء تقدير الخرباء 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة ي�وم 22 / 8 / 2017 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت
العدد 2639/ش /2017 

اىل املدعى عليه / حيدر عي حسني 
أقام�ت املدعي�ة نرسي�ن جابر ص�ايف  الدعوى 
الرشعيه  املرقمة أعاله والتي تطلب فيها اثبات 
حضان�ة الطف�ل ) غدير ( تول�د 2012/8/12  
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وإش�عارمختار محل�ة ان�وار الصدر 
االوىل واملرف�ق بكت�اب مركز رشط�ه الفالحية 
املرقم 14126يف 2017/8/9 عليه تقرر تبليغك  
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ع�ىل موع�د 
املرافع�ة 2017/8/28 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا و وفق القانون 
القايض مرتىض كاظم ال شيغدل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد 2639/ب2017/2

التاريخ 2017/8/16
اعالن

اىل املدعى عليه ) احمد رزاق عزيز (
اقام عليك املدعي )كاظم لعيبي كياش ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 2639/ب2017/2 والذي يطل�ب فيها) الحكم 
بأبطال القيد املس�جل بأس�مك بالع�دد 203ك2003/2 
مجلد 976 الخاص بالعقار املرقم 3/62586 حي امليالد 
وابقاء القيد املس�جل بأس�م املدعي كاظم لعيبي كياش 
واملرق�م بالع�دد 125 اب 2016 مجل�د 277(  ولثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي و 
اش�عار مختار حي الرحمة حس�ني يارس الفياض  عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
املرافع�ة 2017/8/24 وعن�د ع�دم  يوميت�ني بموع�د 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

تنويه
ورد سهواُ يف اعالن رشكة دياىل العامة مناقصة استريادية رقم 
16/ 2017 م/د املنش�ور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
1497 يف 9/ 8/ 2017 حي�ث ورد يف فق�رة رق�م )3( جه�از 
التحليي الطبيعي خطأ والصحيح هو جهاز التحليل الطيفي، 

لذا اقتىض التنويه.

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد 35/مجدد/2013
التاريخ 2017/8/16

اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اء عىل ثب�وت عائدية تم�ام العق�ار تسلس�ل 239/محلة 
الحوي�ش البالغ�ة مس�احته 153.12 اىل رزاق ومحم�د اوالد 
عب�اس محمد حس�ن وخريي�ة خضري محمد ومحس�ن وعي 
وصادق ومهدي وايمان اوالد وبنات عبد االمري عباس وعدنان 
جاس�م عباس  بموجب ق�رار تثبيت العائدي�ة الصادر بالعدد 
35/مج�دد/2013  وتاري�خ 2017/7/16 والص�ادرة م�ن 
رئاس�ة لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذا القرار فعىل 
من لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية  خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وان 
انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن ستبارش مديرية 

التسجيل العقاري يف النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

بالنظ�ر لحصول نكول بن�اء عىل ماجاء بكت�اب مديرية ع�ي الغربي املرقم 
3729 يف 2017/6/22

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع االرايض 
الس�كنية العائ�دة ملديرية  بلدية عي الغربي املدرج�ة مواصفاتها يف القائمة 
املرفقة طيا والبالغ عددها )2( قطعة ارض سكنية ويجري البيع اىل املواطنني 
كاف�ة للمتزوجني الذي�ن اليملكون هم وازواجه�م او اوالدهم القارصين دار 
او ش�قة او قطعة ارض س�كنية من الدولة او الجمعيات التعاونية اس�تنادا 
للم�ادة 15 اوال من قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 
فع�ىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان 
سكرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدا يف اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
تامين�ات قانوني�ة التقل ع�ن 25 % من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق 
وس�تجري املزاي�دة خالل الدوام الرس�مي  من اليوم االخري م�ن مدة االعالن 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عي الغربي ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اجور النرش واجور اللجن�ة اضافة اىل اجور الخدمة البالغة %2 

من مبلغ االحالة والداللية واية  اجور قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان /القانوني�ة وعىل البلدية تبليغ 
الذين يرغبون بدخول املزايدة  بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

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

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املساحات  املدرجة 
تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون 35 لس�نة 1983 وقانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ني  بالتأجري الحضور اىل مق�ر املديرية الكائن يف صالح 
الدين /تكريت الساعة 10 صباحا مستصحبني  معهم التأمينات  
القانوني�ة البالغ�ة 20% من القيم�ة التقديري�ة  ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة 
يوم الثالثني اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 

الرسمية

املساحةاملوقع اسم العقارت
غرض 

االستعمال 
مبلغ االيجار 
السنوي احلالي

1

6/9م2 بساتني 
بليجة الشرقية 

بأسم مديرية 
بلدية السماوة

جزء من القطعة 
املرقمة 6/9م2 بساتني 
بليجة الشرقية والبالغ 
مساحتها دومن و 8اولك

20×40م2
انشاء 

شمعة ماء

500000 فقط 
خمسمائة الف 

دينار 

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واإلجيار االوىل

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واإلجيار

اعالن ثالث اىل /املواطنني كافة

العدد : 291
التاريخ 2017/8/1

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

اعالن مزايدة
رقم 2017/19 لبيع عقارات 

واقعة يف معمل االسفلت
العدد 22177/21/12/1

التاريخ 2017/8/14

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعالن
العدد/111

التاريخ 2017/8/16

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
200م392/كوت االفرنكي11562/1
250م392/كوت االفرنكي21630/1
250م392/كوت االفرنكي31550/1
200م392/كوت االفرنكي41447/1
200م392/كوت االفرنكي51575/1
200م392/كوت االفرنكي61631/1
250م392/كوت االفرنكي71632/1
200م392/كوت االفرنكي81633/1
250م392/كوت االفرنكي91634/1

200م392/كوت االفرنكي101635/1
200م392/كوت االفرنكي111481/1
250 م392/كوت االفرنكي121636/1
200م392/كوت االفرنكي131637/1
200م392/كوت االفرنكي141639/1
250م392/كوت االفرنكي151640/1
250م392/كوت االفرنكي161642/1
200م392/كوت االفرنكي171647/1
250م392/كوت االفرنكي181540/1
250م392/كوت االفرنكي191542/1

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
250م392/كوت االفرنكي201544/1
200م392/كوت االفرنكي211545/1
250م392/كوت االفرنكي221546/1
200م392/كوت االفرنكي231547/1
200م392/كوت االفرنكي241549/1
250م392/كوت االفرنكي251554/1
200م392/كوت االفرنكي26555/1
200م392/كوت االفرنكي271557/1
200م392/كوت االفرنكي281488/1
200م392/كوت االفرنكي291489/1
200م392/كوت االفرنكي301486/1
200م392/كوت االفرنكي311487/1
200م392/كوت االفرنكي321484/1
200م392/كوت االفرنكي331485/1
200م392/كوت االفرنكي341444/1
200م392/كوت االفرنكي351449/1
205م392/كوت االفرنكي361471/1
200م392/كوت االفرنكي371477/1
200م392/كوت االفرنكي381660/1

نوع ت
العقار

رقمه 
القيمة التقديرية مساحتهوموقعه

بدل الضم سنوياسنويا
اسم 

صاحب 
الضم

1
قطعة 
ارض 
سكنية

58/9 علي 
200م2الغربي

 150000
مائة وخمسون 

الف دينار

151000 مائة 
وواحد وخمسون 

الف دينار

حسن جابر 
حسن

2
قطعة 
ارض 
سكنية

59/9 علي 
200م2الغرب

140000 مائة 
واربعون الف 

دينار

141000 مائة 
وواحد واربعون 

الف دينار 

احمد جابر 
حسن

التخمين المساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
بالدينار

اوصاف 
االرض

مروية513000/دونم9/كوكس168/4
مروية442400/دونم9/كوكس268/4
صحراوية32900/دونم40/البو صباح الشرقية38/1
ديمية531200/دونماشوراو428/2
مروية163000/دونماشوراو528/2
مروية392500/دونم49/غرة61/7
مروية402500/دونم49/غرة71/7
صحراوية19900/دونم56/تبة جرمك84
ديمية601200/دونم40/البو صباح الشرقية94

مروية143000/دونم3/البو صباح الغربية1091/1
صحراوية47900/دونم3/البو صباح الغربية1191/1
مروية183000/دونم3/البو صباح الغربية1291/1
مروية103000/دونم3/البو صباح الغربية1391/1
مروية123000/دونم3/البو صباح الغربية1491/1
مروية273000/دونم3/البو صباح الغربية1591/1
مروية263000/دونم3/البو صباح الغربية1691/1
مروية203000/دونم3/البو صباح الغربية1791/1
صحراوية20900/دونم58/دراجي181/21
صحراوية21900/دونم58/دراجي191/21
صحراوية46900/دونم51/نوجل2012
صحراوية15900/دونم59/جودي2136
صحراوية6900/دونم5/طوز22652
صحراوية25900/دونم51/نوجل2377
ديمي1271500/دونم70/زندانه2441
ديمي631200/دونم70/زندانه2541
ديمي681200/دونم 70/زندانه2641



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير دائرة صحة الكرخ جاسب 
لطيف الحجام�ي عن »رصد )17( حالة 
اصاب�ة بمرض نقص املناعة املكتس�بة 

)اإليدز( يف قضاء الكرخ«.
و بني الحجامي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »دائرة صحة 
الكرخ رصدت مؤخراً )17( حالة اصابة 
بمرض االيدز )15( اصابة من العراقيني  
منه�م )13( يف جانب الك�رخ و )2( من 
قض�اء الصوي�رة يف محافظة واس�ط و 
)2( اصابة من العمالة االجنبية الوافدة 
و هذا الع�دد يمثل أضعاف ما تم  رصده 
يف الس�نوات الس�ابقة، مبينا ان »هذا ال 
يمث�ل إال جزء بس�يط من الع�دد الفعيل 
لكون البع�ض حامل لفاي�روس  املرض 
لك�ن األع�راض ل�م تظه�ر علي�ه بعد و 
البعض اآلخر قد تك�ون بعض األعراض 
ظه�رت عليه لكن�ه لم  يش�خص بعد و 
بالتاكي�د ان هن�اك اصاب�ات يف جان�ب 
الرصاف�ة و باق�ي املحافظ�ات االخرى 
ازداد  الس�ابقة  بالس�نوات  مقارن�ة  و 
مؤرش االصابة هذه الس�نة بشكل كبري 
و ملحوظ بس�بب كثرة املمارسات الغري 
صحي�ة التي تج�ري منها ه�و االنفتاح 
عىل البلدان  االخرى وكثرة أعداد الشباب 
غ�ري الواع�ني الذي�ن يس�افرون لغرض 
الس�ياحة واملمارسات التي تجري هناك 
و الذي�ن يصابون باملرض ث�م يقومون 
بنقله اىل العراق كونهم اصبحوا حاملني 
للمرض فضال عن انتشار حانات الوشم 
واملالهي واملس�اج بشكل ُملفت  لالنتباه 

وهذه كلها عوامل تنرش املرض بش�كل 
رسيع«. و اضاف الحجامي »يس�تدعي 
ه�ذا االمر الخط�ري اىل وقف�ة رسيعة و 
ج�ادة لوض�ع اس�راتيجية للوقاية من 
املرض اوال و الحد من انتشاره بالنسبة 
للح�االت الت�ي اصيب�ت من قب�ل وزارة 
الصح�ة و لجان الصحة و دوائر الصحة 
يف بغ�داد و املحافظ�ات و لجنة الصحة 
و البيئة و االم�ن الوطني و املخابرات و 
الداخلي�ة و النق�ل و املط�ارات و املنافذ 
الحدودية و منظم�ات املجتمع املدني و 
الجه�ات الدينية موضح�ا ان االجراءات 
حالي�ا ضعيف�ة ج�دا ان كل مصاب يتم 
تش�خيصه نقوم بكتابة تقرير اىل وزارة 
الصحة التي بدورها ل�م تتخذ اي اجراء 
لغاي�ة االن و ل�م تعقد مؤتم�ر يتم فيه 
تبليغ املريض انه مص�اب لكي نحد من 
كثري من املمارسات للحيلولة دون القيام 
بنقل�ه للمرض اىل املواطن�ني االخرين  و 
يبقى املصاب غري مس�يطر عليه«.و اكد 
الحجام�ي ان »حام�يل فاي�روس نقص 
املناع�ة املكتس�بة يعت�رون ب�ؤر لنرش 
املرض عن طريق  عوائلهم او عن طريق 
بع�ض املمارس�ات الطبي�ة مث�ل ) قلع 
االس�نان( او ) الحالقني , الوشم ، التاتو 
، املالهي وغريه�ا«.و تابع الحجامي ان 
»هذا املرض ب�دء يتناقص يف الدول التي 
ظهرت فيها االصابات  فيما نجده يزداد 
بش�كل متس�ارع  يف العراق بع�د ان كان 
ن�ادراً جداً مش�ددا عىل ان�ه إذا لم تتخذ 
اإلجراءات املس�تعجلة والصحيحة للحد 
منه فس�وف نصل اىل  مرحلة يكون فيها 

صعب السيطرة عليه  .

صحة الكرخ تعلن اكتشاف »17« حالة بمرض االيدز
متثل جزء بسيط من العدد الفعلي
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صناعة السيارات تدخل رشيكًا 
مع رشكة فولفو السويدية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لصناعة الس�يارات 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  أح�دى  واملع�دات 
واملع�ادن ع�ن وص�ول املكون�ات الخاص�ة 
بش�احنات فولف�و تمهي�دا للب�دء بالعم�ل 
وانتاجها بالتع�اون مع الرشكة الس�ويدية 
املصنعة.ونقل بيان للوزارة تلقته« املستقبل 
العراق�ي«، ع�ن مدير ع�ام الرشك�ة عدنان 
احمد الرشيفي قوله »بان الرشكة مس�تعدة 
لتأمني احتياجات مؤسسات الدولة واالسواق 
املحلية من الش�احنات أضافة اىل امكانيتها 
العق�ود م�ع مجال�س  لتنفي�ذ ع�ددا م�ن 
املحافظات« مش�رياً اىل ان »شاحنات فولفو 
تحظى بس�معة جي�دة يف الس�وق العراقية 
المتيازها باملتانة والرصانة واقبال املواطنني 
ودوائر الدولة عل رشائها«.وأكد الرشيفي ان 
»الرشك�ة بارشت بمن�ح اللوح�ات املرورية 
)فح�ص مؤق�ت( للمواطن�ني لح�ني من�ح 
الرقم امل�روري الخ�اص باملركب�ة« مضيفا 
»ان�ه ت�م اع�داد برنام�ج م�ن قب�ل مديرية 
املرور العامة نتيج�ة للدعم الحثيث من قبل 
وزير الصناع�ة واملعادن واملتواصل لرشكات 
الوزارةحيث ج�رت مفاوضات بني الطرفني 
تم التوصل خاللها اىل اتفاق بتخصيص عددا 
من االرق�ام املرورية لغ�رض منحها لزبائن 
الرشكة«. يذكر ان الرشك�ة العامة لصناعة 
الس�يارات تعرض مشاريع البيع بالتقسيط 
ضم�ن النهج ال�ذي اتبعته لتبيط�ق خطتها 
التس�ويقية الجدي�دة مع الزبائ�ن والجهات 
املستفيدة أضافة اىل الرويج ملنتجات الرشكة 
يف االس�واق املحلية االمر الذي أسهم يف زيادة 
الطلب عىل هذة املنتجات من الس�يارات ذات 
املواصف�ات والنوعية والت�ي لها رغية كبرية 

يف السوق املحيل.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تنظم ورشة عن أثر الصناعات النفطية عىل البيئة بالتعاون مع كلية اهلندسة يف جامعة واسط
    بغداد / المستقبل العراقي

نظمت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
فرع واس�ط ورش�ة تحت عن�وان اثر 
الصناع�ات النفطي�ة ع�ىل البيئ�ة يف 
محافظة واسط وسبل معالجة اثارها 
الس�لبية بالتعاون مع كلية الهندس�ة 
جامعة واس�ط حارض فيه�ا الدكتور 
ع�ام  ماجد.مدي�ر  حي�در  املهن�دس 
رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية بني 
أهمي�ة التعاون مع الجامعات واملركز 
البحثية لتبادل الخ�رات والوصول اىل 
التكاملية يف التعاون وتبادل املعلومات 
ومعالجات املش�اكل الت�ي تطرأ، الفتا 
اىل ان التوعي�ة البيئي�ة من اهم األمور 

التي نوليها اهتماما بالغا ونس�عى اىل 
تحديث معلومات منتسبينا حولها كل 

ما جد جديد يف هذا العلم املتطور.
املوس�وي أشار اىل ان محافظة واسط 
وبات�ت   الصاع�دة  املحافظ�ات  م�ن 
رقم�ا يف الصناع�ة النفطي�ة العراقية 
املنتج�ة  النفطي�ة  الحق�ول  بفع�ل 
الت�ي دخل�ت الخدم�ة ولتوف�ر املنافذ 
التوزيعي�ة للمش�تقات النفطي�ة عىل 
مس�احة املحافظ�ة الشاس�عة جدا ، 
مم�ا يدفعنا اىل دراس�ة االث�ار البيئية 
وتحدي�د س�بل املعالج�ة، مذك�را بان 
رشكة توزيع املنتجات النفطية كانت 
س�باقة يف التع�اون م�ع الجامع�ات 
العراقي�ة وليس اخر التع�اون مؤتمر 

النان�و تكنولوج�ي العامل�ي الذي نظم 
بالتعاون مع الجامع�ة التكنلوجية يف 
بغداد وحرضه ع�دد من الباحثني من 
دول أعضاء يف منظمة أوبك وخارجها 
قدموا خاللها بحوثا عن كيفية ادخال 
صناع�ة  يف  النانوتكنولوج�ي  تقني�ة 

النفط والغاز .
بدورهم اعرب منتس�بو رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة فرع واس�ط عن 
س�عادتهم إلقام�ة مثل ه�ذه الورش 
التخصصية التي تعرف بالواقع البيئي 
يف املحافظ�ة خاص�ة وان املحافظ�ة 
الزراعي�ة  املحافظ�ات  م�ن  تصن�ف 
وتحت�اج اىل توعي�ة بيئي�ة وح�د م�ن 

املخاطر وتحديد أولويات العالج.

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض مخزونات الخام األمريكية عىل الرغم 
من أن فائض اإلمدادات بوجه عام ما زال يكبح األسواق.

وتتجه أنظار الس�وق صوب البيانات الرس�مية التي تصدره�ا إدارة معلومات 
الطاق�ة األمريكية يف وق�ت الحق يوم امس األربعاء بحثا عن مزيد من البيانات 
األحدث بش�أن املخزونات.وارتفعت العق�ود اآلجلة لخام القياس العاملي مزيج 
برنت إىل 51.06 دوالر للرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بزيادة 23 
سنتا أو ما يعادل 0.45 يف املئة عن سعر اإلغالق السابق.وصعدت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكس�اس الوس�يط األمريك�ي إىل 47.71 دوالر للرميل بارتفاع 16 
سنتا أو ما يعادل 0.3 يف املئة.وقال معهد البرول األمريكي إن مخزونات النفط 
األمريكية انخفضت 9.2 مليون برميل يف األس�بوع املنتهي يف 11 أغسطس آب 
إىل 469.2 مليون برميل وذل�ك مقارنة بتوقعات املحللني بانخفاض قدره 3.1 
مليون برميل.لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل مقارنة مع توقعات 
املحللني بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.وعىل نطاق أوس�ع، يقول املحللون 
إن وف�رة اإلمدادات تمنع األس�عار من االرتفاع أكثر.وتعه�دت منظمة البلدان 
املصدرة للبرول )أوبك( ومنتجون مس�تقلون مثل روسيا بخفض اإلنتاج 1.8 
ملي�ون برميل يوميا يف الفرة ب�ني يناير كانون الثاني من العام الحايل ومارس 
آذار 2018.لك�ن ارتف�اع إنتاج النفط األمريكي ال�ذي زاد بنحو 12 يف املئة منذ 

منتصف 2016 إىل 9.42 مليون برميل يوميا.

اسعار النفط ترتفع بفضل انخفاض املخزونات األمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت الرشكة العامة لتصني�ع الحبوب عن »قيام لجانها الرقابية املش�ركة 
بتكثيف جوالتها التفتيش�ية ع�ىل املطاحن العامل�ة ووكالء الطحني يف بغداد« 
.واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة طه ياس�ني عب�اس يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الج�والت الت�ي نفذته�ا لج�ان مش�ركة من قس�مي الرقابة 
والسيطرة النوعية اسفرت عن رصد 72 مخالفة نوعية وغري نوعية للمطاحن 
يف بغداد خالل االس�بوعني املاضيني« .مضيفاً بان »املخالفات املرصودة ناتجة 
ع�ن تنفيذ 241 زيارة للمطاحن جرى خاللها س�حب 302 نموذج من الطحني 
املنتج و 118 نموذج من الحبوب املستخدمة باالنتاج لغرض الفحص املختري 
اضاف�ة  اىل قيام لجان رقابة الوكالء بتنفيذ 243 زيارة للوكالء يف بغداد تخللها 
س�حب 183 نم�وذج من الطحني املوزع وتمخضت تل�ك الزيارات عن رصد 63 
مخالف�ة للوكالء فيم�ا ارشت اللجان 14 مخالفة للناقل�ني  وقد احيلت جميع 
املخالف�ات اىل االقس�ام واللج�ان املختص�ة لتطبي�ق ال�رشوط الجزائية بحق 
املخالف�ني ».واوضح البيان انه »عىل ذات الس�ياق انجزت لجان مش�ركة من 
وح�دات الرقابة والس�يطرة النوعية التابع�ة لفرع تصنيع الحب�وب يف كربالء 
برفق�ة ممثلني عن دائرة الرقابة التجارية واملالية عملية جرد املطاحن العاملة 

بعد اكمالها انتاج وتجهري حصة الشهر السابق من مادة الطحني.

التجارة ترصد »149« خمالفة للمطاحن 
والوكالء والناقلني يف بغداد

حمافظ بغداد يشكل جلنة ملتابعة مقررات اجتامعه يف الربملان لدعم أهايل العاصمة

الكهرباء تعلن افتتاح معرض التصنيع الوطني يف حمطة النارصية احلرارية

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محافظ بغ�داد، عط�وان العطواني، 
أم�س األربعاء، ب�أن اجتماع�ه يف مجلس 
النواب، تناول العديد من القضايا املهمة يف 
العاصمة واملش�اريع املتلكئة بسبب األمة 
املالي�ة، مش�رياً إىل تش�كيل لجن�ة ملتابعة 
مقررات االجتماع ودعم أهايل بغداد.وقال 
العطوان�ي يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده يف 
مجلس النواب بمشاركة نواب من مختلف 
اللج�ان النيابية ان »اللج�ان الحارضة يف 
اجتم�اع الي�وم منظمات املجتم�ع املدني 
النيابيتني ولجان  والخدمات واالقتصادية 
اخرى«، مبيناً ان »االجتماع تطرق اىل كثري 
م�ن معاناة اه�ايل بغداد مرك�زا واطرافا، 
والت�ي تمث�ل املش�اريع املتلكئ�ة بس�بب 

االزمة املالية«.
واش�ار اىل انه »تم مناقشة معاناة اطراف 
املنكوب�ة مث�ل قض�اء  بغ�داد واملناط�ق 
الحسينية والنهروان والتاجي وابو غريب 

واملحمودية واملدائن، وهذه االقضية تعاني 
من االهمال وس�وء الخدم�ات«، موضحا 
إنه »تم طرح معظم املش�اكل التي تعاني 
منها املحافظة ووجدن�ا هناك تفاهم من 
قب�ل النواب«.واض�اف ان »حكومة بغداد 
املحلي�ة تختل�ف عن االم�س ألنه�ا اليوم 
تدي�ر مجموعة من املؤسس�ات يف الربية 
والصحة والشباب والزراعة والبلديات بعد 

ارتب�اط ثم�ان وزارة باملحافظ�ة وبالتايل 
يج�ب ان يكون هن�اك دع�م اىل املحافظة 
لكي تنه�ض بهذه املهام«، مش�ريا اىل ان 
»اجتم�اع الي�وم نت�ج عنه تش�كيل لجنة 
م�ن اللج�ان الفاعل�ة يف مجل�س الن�واب 
املالي�ة والخدمية واالقتصاد واالس�تثمار 
االجتم�اع  وتوصي�ات  مق�ررات  ملتابع�ة 
وتقديم الدع�م اىل اه�ايل بغداد«.ولفت اىل 

ان »اغلب املش�اريع التي ت�م عرضها عىل 
الن�واب تعاني من التمويل وتوقفها يخلق 
مش�اكل كثرية منها حرم�ان املواطن من 
الخدم�ة وتق�ادم واندثارها وق�د يحملنا 
خس�ارة اكثر م�ن تريليون دين�ار نتيجة 
اندثاره�ا وتأكلها«.واك�د محاف�ظ بغداد 
ان »هن�اك تفاعل من قب�ل مجلس النواب 
واللجان املختصة س�وف تتابع التوصيات 
اف�اق  لفت�ح  الحكوم�ة  م�ع  وللحدي�ث 
مختلفة لتمويل املش�اريع ومن الخيارات 
املطروح�ة الدفع باآلجل واملس�ري وغريها 
من الخيارات االخ�رة«، الفتا اىل ان »بغداد 
بحاج�ة اىل ص�وت مع�ر وخ�الل الفرة 
املاضية لم نش�هد اي مؤتمر او مطالبات 
باس�م اهايل بغداد رغ�م تعرضها اىل كثري 
م�ن االزم�ات والي�وم تعان�ي من ش�حة 
الكهرباء«.وع�ررّ العطواني ع�ن أمله بأن 
»يكون اعضاء مجلس النواب لهم منر يف 
الرملان للحدي�ث عن حصة بغداد املغبونة 

واملطالبة باستحقاقاتها«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ع�ن افتتاح مع�رض التصنيع 
الوطني يف محطة كهرباء النارصية الحرارية.

واف�اد بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»اس�تناداً لتوجيه�ات وزي�ر الكهرب�اء قاس�م محم�د 
الفه�داوي, وبحضور مدير عام املديري�ة العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية يف النارصية، افتتح مدير عام الرشكة 
العام�ة لتأهيل منظومات الطاق�ة الكهربائية و رئيس 
لجنة التصنيع الوطني يف وزارة الكهرباء صالح سلمان 

صب�اح, مع�رض التصني�ع الوطني يف محط�ة كهرباء 
النارصي�ة الحراري�ة ». واضاف ان » املدي�ر العام القى 
كلمة بهذه املناسبة مهنئاً فيها مالكات املديرية العامة 
النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية وعىل رأسهم املدير 
العام  جم�ال غالم, لنجاحهم املتمي�ز يف اقامة املعرض 
عىل ارض محافظة النارصية بعد ان تم اقامة معرضني 
للتصنيع الوطني االول يف العاصمة بغداد املقام حالياً يف 
اتحاد الصناعات العراق�ي يف منطقة الجادرية, والثاني 
يف محافظ�ة البرصة املقام يف محط�ة كهرباء النجيبية 
الغازية«. واس�تعرض املدير العام يف كلمته فوائد وأبعاد 

توج�ه الوزارة الع�ادة العمل بتجرب�ة التصنيع الوطني 
لتعشيق كل القطاعات املهنية وغري املهنية ولخلق فرص 
للعم�ل م�ع توفري القطع واالج�زاء وامل�واد االحتياطية 
التي تحتاجها قطاعات الوزارة, اضافة اىل الحفاظ عىل 
العملة الصعبة وتوفريها .كما عقد اجتماعاً ضم كل من 
مدير عام ومالكات انتاج النارصية, اضافة اىل مجموعة 
من املصنعني اصح�اب املعامل وال�ورش املحلية وتمت 
االجابة عىل استفس�اراتهم بش�أن آلي�ة العمل املتعلقة 
بمع�رض التصنيع الوطني والرشوط الواجب اتباعها يف 

االحاالت اىل املعامل والورش املحلية .

ناش�د ع�دد م�ن اصح�اب بي�وت 
بغ�داد  ش�مال  الثعالب�ة  منطق�ة 
وزارة الكهرب�اء ودوائره�ا املحلية 
بالتدخل من أجل اعادة نصب احدى 
»املحوالت« التي تم رفعها منذ أكثر 

من شهر.
وقال اصح�اب منازل محلة )365( 

يف منطق�ة الثعالب�ة قرب مدرس�ة 
الش�هيد ولي�د إن »املحولة الخاصة 
به�م قد تعرض�ت إىل عط�ل نتيجة 
ضع�ف طاقتها م�ا ادى إىل احراق 

اجهزتهم املنزلية«.
وأضاف�وا أن »العطل ط�رأ منذ أكثر 
من ش�هر، وقد حصل�ت مراجعات 

إىل دائرة الكهرب�اء املعنية بمنطقة 
الثعالبة لكن من دون جدوى«.

أن  املن�ازل  اصح�اب  وأوض�ح 
»الكهرب�اء منقطع�ة ع�ن املنطقة 
ط�وال تل�ك امل�دة وس�ط االج�واء 
امللتهبة، وأن العائالت ونتيجة لذلك 
تعاني من واضاع انسانية صعبة«.

وطالب�وا  وزي�ر الكهرب�اء قاس�م 
الفهداوي ودوائ�ر الكهرباء املحلية 
املعنية بمنطقة الثعالبة ب� »التدخل 
ملش�كلتهم  ح�د  لوض�ع  الف�وري 
وتجهيز منطقتهم بمحولة كهرباء 
ع�ىل وج�ه الرسع�ة اس�وة بباقي 

مناطق العاصمة«.

رسالة مستعجلة من منطقة الثعالبة إىل وزير الكهرباء املهندس قاسم الفهداوي
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حمافظة النجف االرشف
تنويهجلنة البيع واالجيار االوىل

الحقــا العالننـــا املرقـــم 737 يف 
2017/7/25 املنشـور بالعدد 1493 
يف 2017/8/3 وبنـاءا عـى ماجـاء 
بكتاب مديرية بلدية الحيدرية املرقم 
3895 يف 2017/8/8 املتضمن ايقاف 
املزايـدة الخاصـة باالكشـاك املرقـم 
1002 و1003 لحني حسـن املوضوع 

الخاص بها
لذا وجب التنويه

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  بداءة الكوت
العدد 1609/ب /2017 

اىل املدعى عليه / محمد حمزة شحل 
أقام املدعي محمـد عبد نارص ضدك انت واملدعى 
عليه فالح ربح هاشـم  الدعوى البدائية  املرقمة 
أعـاله مدعيا فيهـا بانه له بذمتكمـا مبلغ اربعة 
عـر مليون دينـار يموجب وصـل امانة وطلب 
دعوتكـم للمرافعـة والزامكمـا بمبلـغ املذكـور 
وتحميلكم الرسـوم واملصاريف وملجهولية محل 
إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وإشعارمختار 
محلة الداموك حي الضباط واملرفق بكتاب مركز 
رشطه الشـهداء املرقـم 10984 يف 2017/8/19 
عليه تقرر تبليغك  بصحيفتني محليتني رسميتني 
بحضورك او من يمثلك قانونا امام هذه املحكمة 
بموعـد املرافعة املصادف 2017/8/27 السـاعة 
تاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينـوب عنك  سـوف تجري املرافعـة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض 
فالح كريم ال جحيش

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  1934/ ش/ 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد محسن عيل 

بتاريـخ 2017/7/19 اصـدرت هـذه املحكمـة 
بالعـدد اعـاله قـرارا غيابيـا يقـي بتصديـق 
الطـالق الرجعـي الواقـع بـني املدعية اسـتربق 
عبداللطيـف تركي واملدعى عليه محمد محسـن 
عـيل يف 2017/5/12 وملجهوليـة محـل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ عليـه تقرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتني بالحكم الغيابي  وعند عدم 
اعرتاضـك ضمن املدة القانونية سـوف يكتسـب 

القرار الدرجة القطعية    
القايض 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة النعمانية
العدد  324/ ب/ 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / احسان رايض محمد 

بالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك قـررت هـذه 
املحكمـة تبيلغـك بصحيفتني محليتـني يوميتني 
بالحضور امام هـذه املحكمة يف الدعوى املقامة 
مـن قبل املدعي سـمري عبدالحميد محمود والتي 
موعـد مرافعتهـا يـوم 2017/8/21  السـاعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 
عيل عبد شكري

فقدان
فقـدت مني  هوية املوظف )عبـد الرضا طه زناد( 
الوزاريـة مـن وزارة النفـط –رشكة تعبئـة الغاز 
معمل غاز الشـعيبة فعى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني  اللوحة االمامية ادخال كمركي مؤقت 
املرقمـة 562 برصة الصـادرة مـن مديرية كمرك 
املنطقة الجنوبية بأسم ) عالء عبد الزعيم برغوث( 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقـد مني الصـك املرقـم 7688 يف 2016/12/12 
مبلغـه )8.960.000(بأسـم ) بدر يارس سـنايف ( 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 320/ش/2017
التاريخ 2017/8/15

اىل املدعى عليه/ خالد حسني احمد 
تبليغ

املدعيـة  زوجتـك  اقامـت   2017/7/18 بتاريـخ 
املرقمـة  الدعـوى الرعيـة   ايمـان طـه خلـف 
320/ش/2017والتـي تطلب فيـه تصديق الزواج 
الخارجي وملجهولية محل اقامتك حسـب اشـعار 
مختار جلـوالء حي الشـهداء واملتضمن مجهولية 
محـل اقامتـك عليه قـررت هذه املحكمـة تبليغك 
بصحيفتني محليتـني للحضور امام هذه املحكمة 
بتاريخ 2017/8/27 يف السـاعة التاسعة  صباحا 
ويف حالة عـدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك 
قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عـى الطلـب املقدم اىل هـذه الدائـرة بتاريخ 
2017/6/5 لتسـجيل تمام العقار تسلسل 1676 
محلة الكوت  بأسم )خديجة جاسم نارص(  مجددا 
باعتبـار حائـز له بصيغـة املالك للمـدة القانونية 
ولغـرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسـجيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررنا اعالن هـذا الطلب فعى كم من يدعي 
بوجـود عالقة او حقـوق  معينة عى هـذا العقار 
تقديـم مالديه مـن بينـات اىل هذه الدائـرة خالل 
مـدة ثالثني يوما اعتبارا من اليـوم التايل لنر هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف السـاعة 
العارشة صباحـا من اليوم التـايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلـك الثبات حقوقه موقعيا من الكشـف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني 
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل
دائرة التنفيذ/البرصة
العدد 1992/1594
التاريخ 2017/8/8

اىل /الدائنة فاطمة صكبان عيل
العنوان/مجهول محل االقامة

لقد تحقق لدى هذه املديرية من خالل رشح القائم 
بالتبليغ وكتاب املجلس البلدي منطقة الجمهورية 
والرافدين بالعدد 2435 يف تاريخ 2017/8/7 انك 
مجهولـة محل االقامـة وليس لديـك موطن دائم 
يمكـن اجراء التبليغ  عليه اسـتنادا الحكام املادة 
27 مـن قانـون التنفيذ تقرر ابالغـك بصحيفتني 
محليتـني بقـرار املديريـة املتضمن حضـورك اىل 
مقر مديرية تنفيذ البرصة ملتابعة معاملة الحجز 
التنفيـذي عـى العقـار تسلسـل  53/16/م1/ 
الجبيلة وخالل مدة 30 يـوم تبدا من اليوم الثاني 
للنر وعند عدم حضورك سـتقوم املديرية برفع 

الحجز التنفيذي عن العقار اعاله 
املنفذ العدل 
فردوس حسني الشاوي

اعالن
اىل الريك/عيل كاظم عيل

اقتىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان العراقي 
الكائن يف )البرصة : - كوت الحجاج /مجمع وزارة 
االعمار واالسـكان /تقاطع حي الرسـالة ( وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام الريك منترص 
عبـد الرضا مجيد  بالبناء عى حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة 894/37 مقاطعـة 27 لغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاها 
15 يومـا داخل العراق وشـهرا خـارج العراق من 
تاريخ نر االعالن وبكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 925/ب2017/2
التاريخ 2017/7/30

اعالن 
اىل املدعى عليه /سعد مهدي تاجر

اقام املدعي قاسم مهدي تاجر امام هذه املحكمة  
الدعـوى البدائية بالعدد اعاله طلـب فيها الحكم 
بالزامك بدفع اقيام املنشات  التي اقامها عى جزء 
من العقار املرقم 249/9م18 العثمانية وملجهولية  
محـل اقامتـك  حسـب رشح القائـم بالتبليـغ يف 
مركز رشطـة بعقوبـة الجديدة واشـعار املختار 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني يوميتـني الحضور امام هذه املحكمة يف 
الساعة التاسعة من صباح يوم 2017/8/21 ويف 
حـال تبلغك وعـدم الحضور او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقـك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعى
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 2313/ش2017/2
التاريخ 2017/8/14

اعالن
اىل املدعى عليه /رعد راهي يارس 

بتاريـخ 2017/7/31 اصـدرت هـذه 
/  2313 بالعـدد  قرارهـا  املحكمـة 

ش2017/2 والـذي يقـي بتصديـق 
الطالق الرجعي من املدعية )زينب عبد 
الحسـني كاظم ( قـرار غيابيـا بحقك 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح 
القائـم  بالتبليـغ واشـعار مختار حي 
الرباكية /الكوفة قررت املحكمة تبليغك 
بالقـرار بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عى القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسـه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض

منار هادي كاظم الجشعمي 

تنويه
ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي 
 2017/8/8 بتاريـخ   1496 بالعـدد 
رقم الدعـوى 1784/ب2017/3 خطا 
والصحيح هـو 1874/ب2017/3 لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
واسـط  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة البداءة يف الكوت
العدد 1617/ب/2017
التاريخ 2017/8/16

اىل املدعى عليه /طاهر ضاري رميح 
اعالن

اقـام املدعي محمد عبـد الجبار حمود 
ضدك الدعـوى البدائيـة املرقمة اعاله 
مدعيـا فيها بانه  سـبق وان قام ببيع 
السيارة املرقمة 55542 ط بغداد حمل 
نوع مرسيدس قاطرة ونصف مقطورة 
لك وبقي بذمتك مبلغ قدره ستون الف 
دوالر امريكـي والمتناعك عن تسـديد 
املبلغ وطلب دعوتـك للمرافعة والحكم 
باعادة  الحال والزامك باعادة السـيارة 
واملصاريـف  الرسـوم  وتحمليكمـا 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتحمليكما الرسـوم 
واملصاريـف وملجهوليـة محـل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليغ  واشـعار 
مختـار دامـوك حي الضبـاط  واملرفق 
بكتـاب مركـز رشطـة الخلـود املرقم 
11609 يف 2017/8/12 عليـه تقـرر 
تبليغـك اعالنـا  بصحيفتـني محليتني 
لحضـورك او مـن يمثلـك  قانونا امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف  
2017/8/24 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
فالح كريم ال جحيش
محكمة بداءة الكوت

بالنظر لعدم حصول راغب 
تعلن الركة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات 
املدرجة  ادناه يف محافظة )بابل( يف اليوم )الخامس عر( تبدأ اعتبارا من اليوم 
التايل لنر االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 
والروط التي يمكن الحصول عليها من قسم الركة اعاله لقاء مبلغ )5000( 

دينار غري قابلة للرد.
فعـى الراغبـني الحضور يف السـاعة الحادية عر يف مقر الركـة  يف محافظة 
)بابل(عـى ان يقـدم املزايـد كتـاب يؤيد بـراءة ذمته مـن الرضيبـة معنون اىل 
)الركة العامة إلدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية) 
او البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( وبدفع التأمينات 
القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق كذلك ويتحمل 
النـاكل فرق البدلني يف عدد سـنني العقد ويف حاله مصادفـة موعد املزايدة عطلة 

رسميه  تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سـنتان  عدا الفقرة )6( ملدة سـنة واحدة ...يدفع بدل االيجار قسط 
واحد لكل سنة 

مالحظة :
يلتزم من ترسو عليه املزايدة الصيانة الدورية

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 61 لسنة  2017
تعلن مديريـة الزراعة يف محافظـة بغداد الرصافة 
/ لجنـة تأجـري االرايض الزراعية باملزايـدة العلنية 
عن اعـالن تاجري املسـاحة املبينـة اوصافها ادناه 
يف قضـاء املدائن/ناحية الوحـدة   باملزايدة العلنية  
وفـق قانـون بيـع وايجـار امـوال الدولـة رقم 21 
لسـنة 2013 والقانـون 35 لسـنة 1983 يف اليـوم 
الواحـد والثالثـني اعتبـارا   مـن اليوم التـايل لنر 
االعـالن عنها يف الصحيفة او يـوم العمل الذي يليه  
يف حال مصادفة املوعد عطلة  وسـتكون املزايدة يف 
السـاعة العارشة صباحا يف مقـر مديريتنا  الكائن 
قرب سـاحة الفردوس وللتفاصيل مراجعة اللجنة 
لالطالع عى الروط وتقديم املستمسكات املطلوبة 
ودفع التامينـات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديرية من بدل االيجار املقدم ويتحمل من ترسو 
عليه  املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف الواردة 

بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

فقدان
فقـدت مـن الصكـوك املرقمة 
)0003557( يف 2017/5/23 و 
) 0003561( يف 2017/5/23 
الصادرين من مرصف الرافدين 
جريـدة  المـر  العامـة  االدارة 

املستقبل العراقي.
عى من يعثر عليهما تسـليمها 

اىل مقر الجريدة يف الكرادة

وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

اعالن رقم )15636(
العدد: 15636

التاريخ: 2017/8/17

مدة االيجارالتأميناتاسم العقارت

200.000 الف دينارمحل رقم 12 في مراب الحلة الموحد1

574.400 الف ديناركشك رقم )1( في مراب بغداد القديم2

150.000 الف دينارمحل رقم 2 في مراب المحاويل3

163.000 الف دينارغرفة في مراب ناحية االمام4

247.000 الف دينارمقهى في مراب ناحية االمام5

87.400 الف دينارمحل رقم )75( في مراب الحصوة6

رئيس مهندسني 
حممد صاحب كريم

 رئيس اللجنة

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

1/42785/3
مستصلحة 4النهروان

5400التوجدجزئيا
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          منشد االسدي 

أتوقف أحيان�ا عند خط�اب الكثيرين ممن 
حاول�وا بعد أن تح�رروا ) أو ظن�وا ( أنهم 
تح�رروا بعد غفوة طويلة م�ن الزمن الذي 
كان برمته وكأنه زمن أفتراضي مس�روق 
من غفلة وطن مزقت�ه الخرائط والحروب 
, خطاب�ا يك�ون ) فعليا ( جادا يس�هم في 
وضع لبنه جديدة للحي�اة االدبية التي كان 
ينشدها من يرتبط باالدب العراقي , الغريب 
في المشهد ) االن ( أنه اليمكن بأي حال ان 
يخض�ع لقانون التجنيس , اذ لم يعد للكثير 
خصوصي�ة االهتمام بهوية واحدة تمثل له 

جنسا معينا , 
تج�د بعضهم يمزج مابين الرس�م والنحت 
والش�عر , بل والش�عر والرس�م , وكأن كل 

ه�ذه المفاهي�م بما فيه�ا الفلس�فة حتى 
والنقد ومايرتبط به من مش�ارب يوضفها 
لخدم�ة مش�روعه الحياتي ولي�س خدمة 

الجنس الفني او االدبي الذي ينتمي اليه . 
حتى أننا لم نعد نرى عند تتبعنا لهذا االديب 
) أخالصا ( تجاه رافد من روافد حياته التي 
يش�عر أنه يب�دع فيها لدرجة تبع�ده احيانا 
عن الواقع الذي يدور في فلكه منجزه الذي 

اشتغل عليه .
فف�ي بعض أعم�ال االدباء هن�اك من يدير 
ظه�ره ع�ن جوانب ت�كاد تكون مس�همه 
بش�كل فعلي في اعادة المي�اه النقيه لنهر 
االدب لو انه تفرغ لها , سواء كانت قصيدة 
عمودية أو قطعة نثري�ة , هذا التخبط لعل 
له مبرراته عند البعض من قبيل ان المرحلة 
الراهن�ة تقتض�ي الخوض في مس�اجالت 

ومماحكات مع الس�ائد في الشأن الثقافي 
التخب�ط  ه�ذا  كل  لم�اذا    . ع�ام  بش�كل 
والفوضوية عند هوالء مع االعتراف بأنهم 
يش�كلون رقما نوعيا في الس�احة االدبية 

والثقافية والفنية ؟

لم نكن نعرف السياب اال شاعرا واجزم أننا 
ل�و تتبعنا أثره لوجدن�اه مبدعا في جوانب 
اخ�رى ل�م يفصح عنه�ا , لم نع�رف عن ) 
حس�ين نعمة ( اال انه صوتا جنوبيا رخيما 
وعذب�ا لكن�ه ف�ي ادق تفاصي�ل حوارات�ه 
المتلف�زه عرفنا انه فنانا تش�كيليا , واخر 
يعد من أبرز االسماء في القصيدة الشعرية 
الشعبية لكنه يمتلك أنامل مبدعة في النحت 
. جميل ان يكون لالنسان يجربته المنفردة 
وان يجري تس�ليط الض�ؤ على خصائصها 
الفنية ضمن دراسات وطروحات وعروض 
تغني منجزه شخصيا وتثري المشهد الذي 
يدور في فلك�ه . ان حرك�ة التأريخ االدبي 
والفني الجديدة في الع�راق تقتضي وضع 
الهوية المناس�بة في ) المحفظة المناسبة 
لها ( . أن هنالك مواس�م وفصول تمر على 

الفن�ان واالديب وهي دالل�ة نمطيه الحياة 
وس�كونها وفك�رة الزم�ن , وم�ن العب�ث 
ان العم�ر بع�د الثالثين يصعب في�ه jحديد 
مالم�ح أب�داع واح�د , وان تتص�ارع داخل 
الفكر الواحد والكيان الواحد ممرات كثيرة 
تصط�ف أمام�ه فتجعل�ه يدور ف�ي دوامة 
مغلق�ة تجع�ل المتتبع له مشوش�ا قبل ان 
يشعر هو بهذا التشويش والمتاهه ليصبح 
فيما بعد ودون ان يدري أنه ادخل نفسه في 
فضاءات داخلية تحكمه�ا مداخل وبوابات 
ودوائر واقبية تجعل منه عبارة عن ارقاما 
فق�ط ف�ي وق�ت يصع�ب بعده�ا مراجعة 
القناعات والتعاطي مع واقع جديد س�بقه 
اليه من ) شخص ( منذ البدء هدفه وغايته 
واختار الدبه وفنه منبعه ومصبه ومجراه 

وحتى روافده الجانبيه .

االديب.. وضياع اهلوية 

إسمي سلمى
صدرت عن دار الساقي في بيروت الطبعة الثالثة من رواية سلمى للكاتبة فادية 

الفقير وجاءت الروايه ب 344 صفحة من القطع المتوسط  . 
بعد أن أضحت سلمى حامالً قبل الزواج، في قريتها الصغيرة في الشرق، تتالشى 
إلى األبد أيام الطفولة البريئة. ُتس�اق إلى الس�جن من أجل حمايتها. وعلى وقع 

صرخاتها، تختطف مولودتها الجديدة منها على الفور.  
في قلب مدينة إكس�تر، أكثر المدن إنكليزيًة، تتعلّم س�لمى اللياقات االجتماعية 
على يد صاحبة المنزل الذي تقيم فيه. ثم تستقّر مع رجل إنكليزي. ولكن صراخ 
طفلته�ا ظ�ّل يترّدد في أعماق قلبه�ا. وحين لم تعد قادرة على س�ماعها، تقّرر 

العودة إلى قريتها، بحثاً عنها. إّنها رحلة ستغّير كّل شيء - وال شيء. 
تقّدم هذه الرواية تصويراً باهراً لشجاعة امرأٍة تقُف في وجه تحّديات صعبة، ال 

ُتقهر. ليلى أبو العال، مؤلّفة »المئذنة«                              
 فادي�ة الفقي�ر كاتب�ة بريطانية/أردني�ة، مدافعة عن حقوق اإلنس�ان، خاصة 
حق�وق المرأة في العالم العرب�ي. عام 1990 منَحَتها جامعة إيس�ت أنجليا أّول 
ش�هادة دكتوراه ف�ي الكتاب�ة النقدية واإلبداعي�ة. أصدرت ع�دداً من القصص 

القصيرة والمسرحيات وروايتين: »نيسانيت« و«أعمدة الملح«.

ارتيست
ارتيس�ت روايه لهاديا السعيد صدرت عن دار الساقي 
ف�ي بيروت من هي الفنانة س�لمى حس�ن التي تدور 
فص�ول الرواية جميعها حولها؟ ه�ل يمكن أن تكون 
هي نفس�ها الفنانة الراحلة سعاد حسني التي ال يزال 
لغز موتها محّيراً؟ ال تبوح الرواية بتفاصيل كثيرة عن 
نسب سلمى. ولكنها تصّر على إبقاء االحتماالت كلّها 
مفتوحة، وتبق�ي هوّيتها األصلي�ة عرضة لكثير من 
الجدل. وتكتفي فقط بتقصٍّ بوليسي عن لغز موتها.  
ه�ل ماتت حقاً، أم انتح�رت، أم ربما دفعت إلى موت، 
ظّل غامضاً بما يش�به حالة غريب�ة بين موٍت طبيعي 
وقتل غامض؟   هاديا س�عيد كاتب�ة وروائية لبنانية. 
حازت بعض أعمالها الروائي�ة واإلذاعية والصحافية 
جوائز عديدة وترجم بعضها إلى اإلنكليزية والفرنسية 
واأللمانية. صدرت لها روايتان عن دار الساقي سنوات 

مع الخوف العراقي وحجاب كاشف.

أنــت عـمـري »مـؤقـتـًا«؟!
            ناهدة الدراجي 

المجتمع�ات  م�ن  الكثي�ر  ف�ي  الش�ائع 
االس�المية \ان السعادة كل السعادة هي 
تل�ك الت�ي تقع في أي�ام الخطوب�ة , بعد 
عقد القران , ثم االيام او الش�هور االولى 
فق�ط من الزواج , هنا تكث�ر كلمات الود 
والغزل والرومانس�ية الت�ي الحد لها من 
قبي�ل ) أن�ت عم�ري , احب�ك , أعاهدك , 
وغيره�ا كثيررر ( مف�ردات ملؤها نعيم 
وبعده�ا جحي�م في جحيم كم�ا هو رأي 
الكثي�ر , وس�نحاول هن�ا أن نتعرف على 
بعض االس�باب التي تجع�ل الحياة نعيما 
أو جحيما , ولماذا انحصار الس�عادة في 
هذه االيام وماهو الس�ر ف�ي ذلك , ومن 

خالل محورين رئيسين ,, 
المحور االول / الحال بعد عقد القران 

والمحور الثاني / الحال بعد ليلة الزفاف 
الح�ال بعد عق�د القران ,, االع�م االغلب 
عن�د المعقود قرانه�م حديثا , يس�عيان 
الن يكون�ا لطيفين م�ع بعضهما البعض 
, وكال منهما يظهر حبه واشتياقه لالخر 

فالم�رأة تترق�ب كلمات الح�ب , والرجل 
يترقب مش�تاقا لليلة الزف�اف ) الدخله ( 
والمانع من طلب لمس�ه أو قبلة ) الدافع 
هو الرغبة الجنس�ية عند الرجل ( فينهال 
الخاطب على خطيبت�ه بالكالم العاطفي 
ويتجاهل توثيق العالقة الروحية بينهما 
والفت�اة تتج�اوب معه وتظه�ر حبها له 
وتتش�وق الى المزي�د من كلم�ات الحب 
والغ�رام ) ه�ذا ه�و النعيم المزع�وم ( , 
ويس�تمر هذا النوع من العشق الى مابعد 
ليلة الزف�اف ويقاوم حتى يتخطى االيام 
االولى او الش�هور االولى فتنتهي الطاقة 
المكبوت�ه عن�د كال الزوجي�ن وس�رعان 
فتنصه�ر  بينهم�ا  التباي�ن  مايكتش�فا 
المجام�الت وكلم�ات الح�ب والغ�رام , 
وتظه�ر الخالف�ات والفروق�ات التي لم 
تعالج في فترة الخطوب�ة فالحال اصبح 
ب�دون مجام�الت , واذا ل�م يعال�ج ه�ذا 
الوضع ) وبس�رعة فائق�ة ( يتحول عش 
الحي�اة الزوجية ال�ى ركام من الخالفات 
اج�واء مش�حونه  التعاي�ش م�ع  فأم�ا 
بالمنغص�ات فتكتمها الزوج�ة او الزوج 

وتتح�ول الحياة الى ) جحي�م في جحيم 
( او الط�الق وه�و أبغ�ض الح�الل عن�د 
ب�دون  المجام�الت  ان   , س�بحانه  الل�ه 
حدود مرفوضة ف�ي الخطوبة , فالكالم 
العاطفي مطلوب ولكن ليس على حساب 
تقوية الرابط المقدس , فليعلم الخطيبين 
ان ل�كل انس�ان بيئة ومحي�ط اجتماعي 
مختلف , وطريقة تربية كال منها مختلفة 
, وتفكي�ر كال منهما مس�تقل عن االخر 
.فليجع�ال فت�رة الخطوبة فت�رة تعارف 
وفترة انس�جام ويتطلب بعض التنازالت 
المحسوبة , فأختالف وجهات النظر في 
الخطوبة مطلوب حتى يتعرف كال منهما 
عل�ى االخر فيح�اول أن يهيىء نفس�يته 
على س�لوك مختل�ف عن س�لوكه ولذلك 
يجب على الخطيبي�ن ان يدعمان النقاط 
الموحدة بينهما والتي هما فيها يلتقيان 
واليهمش�انها , وبعد الزواج ) ليلة الزفاف 
والدخل�ة ( كالهما يعلم م�ن يكون صاحبه 
, وقد قي�ل في المثل وعل�ى رأي المثل ) اذا 
علمت من ذا الذي امامك علمت من أين تأتيه 

( ,, وللحديث ) طبعا ( بقيه .!!!!

الناقدة آالء السعدي:

الناقدة آالء السعدي: النقد يشهد حالة صحية غري جيدة كأنه بحالة غيبوبة
            حاورها/ عزيز البزوني/ البصرة

 
 آالء عب�د األمير الس�عدي ناق�دة عراقية 
من مواليد مدين�ة الديوانية عام 1984م, 
حاصل�ة عل�ى ش�هادة الماجس�تير ف�ي 
النق�د األدبي الحدي�ث ,لديها كتاب صادر 
ع�ام 2015بعن�وان االش�تغال الفضائي 
في ش�عر ناصر مؤنس دراسة سيميائية 
وبح�ث منش�ور ف�ي مجلة كلي�ة اآلداب 
جامع�ة القادس�ية وايض�ا كت�اب ثان�ي 
صادر ع�ن دار الرافدين هذا العام بعنوان 
طق�وس الجس�د والكتاب�ة مقاربات في 

النص اإلبداعي ,
ف�ي  النق�د  مس�توى  تري�ن  كي�ف   *

الديوانية؟ 
-النقد يشهد حالة صحية غير جيدة كأنه 
بحال�ة غيبوب�ة ،وال أنك�ر وج�ود بعض 
المشتغلين بالنقد ،سبب مرضه هو ليس 
ف�ي الديواني�ة حص�را بل على مس�توى 
الع�راق ,النق�د األكاديمي أش�به بقوالب 
صارم�ة ومناهج نقدي�ة غربية ال يمكن 
الخروج عنها ، فالق�ارئ حينما يتصفح 
الرس�ائل واألطاري�ح يج�د نفس�ه أمام 
رياضيات ،كما أنها  متشابهة في هيكلها 
،فأخ�ذ الق�ارئ ينف�ر عنها  وه�ي ُتركن 
على الرفوف فق�ط يتصفحها األكاديمي 
والباحث بغية الدراس�ة ,الشئ األهم هو 
أصبح النقد عبارة عن مجامالت  ويخضع 
للعالق�ات وبتن�ا نس�مع الناق�د الكبي�ر 
والش�اعر الكبي�ر  ومن هذه المس�ميات 
األخ�رى ،والق�ارئ لي�س بحاج�ة لهذه 
المس�ميات فم�ا يحتاجه  ه�و النتاج  أو 
الن�ص هو ما يتذوق�ه القارئ وهناك من 
يتصدر المش�هد النقدي األكاديمي ليسوا 
باختص�اص أو أكف�اء جاءوا به�م لردم 
ف�راغ حاصل ،كما ل�م ُيفرق بي�ن الناقد 
األكاديمي االختصاص  والناقد المختص 
فه�و مقول�ب بنظري�ات وغي�ر الممكن 

يتمرد على النقد واليوم نحن بحاجة إلى 
نقاد مختصين.

*م�ا ه�و تقييمك لمس�توى نق�د المرأة 
اليوم في العراق ؟ 

-بدءا ال أميل وال أحبذ تسمية  نقد المرأة  
ألن سؤالك يوحي هناك نقد نسوي ،وأدب 
نس�وي ,وفي الكفة األخرى نقد ذكوري 
،هذه التس�مية بحد ذاتها توحي بالحيف 
والتهمي�ش المم�ارس على الم�رأة حتى 
أف�ردت له�ا أدب ونقد خاص به�ا ،فهذه 
التسميات يأتون بها المشتغلين في النقد 
لش�غل الس�احة النقدية في حي�ن هو ال 
وجود للنقد النس�وي أو األدب النس�وي 
ألن بالحصيل�ة يق�ف القارئ أم�ام نتاج 
،أما مس�ألة تقييم�ي بالعادة أن�ا جريئة 
ج�دا برأي�ي وإجابات�ي واليوم س�أكون 
كذلك  وحتى ال أكون مجاملة وأصبح من 
ضمنه�م س�أكون ش�جاعة بإجابتي هو 
نقد ليس بالمس�توى المطلوب ونس�مع 
بالناق�دة الفالني�ة حت�ى أذه�ب أتصفح 
فأُصدم بنق�د هزيل وكتابة حتى ال ترقى 
لمستوى الطموح كما الكاتبات العربيات 
وهذا س�بب دخولي معترك وليس ميدان 

النقد.
*النقد العراقي يكاد أن يكون أفضل أنواع 
النقد في الوط�ن العربي رغم أنه بحاجة 
إلى أسلوب ممنهج ليعيد ألقه ،ألنه دائما 

يعتمد على أراء شخصية ؟
-  نعم يمك�ن أن نقول حقق وجوده وله 
أفضلية  س�ابقا لكن من وجهة نظري لم 
يحتف�ظ بألق�ه وال صدارته الي�وم  وهنا 
أك�رر ال أنك�ر وج�ود لبعض اش�تغاالت  
المش�تغلين المنحازي�ن حت�ى ال أبخ�س 
حقهم  لكن الطاغي على الساحة النقدية 
الذين أس�ميتهم انت ال�ذي يعتمدون أراء 
ش�خصية وانطباعات مباشرة عن النتاج  
وعب�ارات رنان�ة لمنتج النص وتناس�وا 
قضية م�وت المؤلف وال يعتمد أس�لوب 

الحفر في النتاج أو المنجز .
*ه�ل يعتبر الناق�د العراقي ه�و النبض 
ال�ذي م�ن خالله  يحي�ا الفن�ان وبعدمه 

يموت ؟
-لي�س الفنان فحس�ب ب�ل لنق�ل المنتج  
أو  الق�اص  أو  الش�اعر  س�واء  للمنج�ز 
الروائي أو التشكيلي ،ممكن أن يكون هذا 
في الخ�ارج وليس الع�راق , العراق يقتل 
ويهمل مبدعيه فكيف بالنقد  والناقد وهم 
أيض�ا غير فاعلي�ن بالمس�توى المطلوب  
،العراق طاقة من المبدعين أهملوا اإلحياء 
واألم�وات ،فلم يعد ه�و النبض ،بصراحة 
أقوله�ا الي�وم ) الناش�ر والعالقات ( هي 
النب�ض ال�ذي يحي�ي ال�ذي يري�د أحياءه 
ويميت م�ن يميته بعيدا ع�ن اإلبداع فهو 
من يصدر الكاتب والشاعر وغيره لمردود 
يعود عليه بالنفع بمعنى هم من يصنعون 
نجم�ا ف�ي حين ف�ي الخ�ارج الصالونات 
األدبي�ة ه�ي من تصن�ع نجما وتكتش�ف 

وترعى وتصدر المبدع .
*ختام�ا حدِّثينا ع�ن إصداراتِك من ناحية 

التأليف والفكر واختيار العنوان  
-صدر لي كتابين األول بعنوان )االشتغال 
الفضائي في ش�عر ناصر مؤنس دراس�ة 
سيميائية ( عن دار مخطوطات الهولندية 
ع�ام 2015 كان هو رس�الة الماجس�تير 
وأصدرت�ه كت�اب تناول�ت في�ه القصيدة 
البصرية )الكرافيكي�ة( التي يتداخل فيها 
الش�عر والتشكيل)الرس�م( ومس�مياتها 
ومتى جرى التأسيس لها  ووقع اختياري 
عل�ى الش�اعر ناص�ر مؤنس لتف�رده عن 
غي�ره نعم هناك اش�تغاالت على القصيدة 
البصرية لكن بمس�توى واحد هو الفضاء 
الطباع�ي )النص�ي( الذي يهتم بالس�واد 
والنب�ر  الش�عرية  واألس�طر  والبي�اض 
البص�ري ،في حي�ن القليل ج�دا من أهتم 
بالمس�توى الثاني هو الفض�اء الصوري 
وغي�ر  االيقوني�ة  المركب�ة   باألش�كال 

المركب�ة والمج�ردة ه�ذه انم�ازت كون 
الش�اعر هو من عملها بنفسه دون تدخل 
أو تعاون مع فنان آخر وهذا يعطي للعمل 
روحي�ة أكث�ر ومصداق عل�ى العكس من 
المس�توى اآلخر الذي يكون فيه الش�اعر 
ويتعاون مع أخر وهنا أمام ش�عور وفكر 
شاعر وفنان ،فتفرد الشاعر ناصر مؤنس 
وانمي�ازه  كان مدع�اة لدراس�ته ،كما أن 
القصي�دة البصري�ة ل�م تنل اس�تحقاقها 
بالدراسات األكاديمية تجابه بالرفض في 
حين المغرب العربي  وغيرهم انكبوا على 
دراس�تها واالهتمام بها حتى أنهم عملوا 
لها وللس�يميائيات ملتقى خاص بها بغية 

مناقشتها ,
كتابي اآلخر الذي ص�در هذا العام بعنوان 
)طق�وس الجس�د والكتاب�ة مقاربات في 
النص اإلبداعي ( تمت دراس�ة ستة أسماء 
شعرية خمسة منهم عراقيين وهم درسوا 
في الش�ق األول )طقس الكتابة( الش�اعر 
حسين مردان ،والشاعر علي جعفر العالق 
،والشاعر خزعل الماجدي،والشاعر ناصر 

مؤنس ،والشاعر عبد الرحمن الماجدي .
في الشق الثاني من الكتاب )طقس الكتابة( 
تناولت الشاعر اللبناني وديع سعادة .نعم 
ال يخلو الكتاب من جرأة وصراحة واضحة 
وقد يكون هن�اك تجاوز للخط األحمر في 
الكتابة لكن البد للمرأة العراقية كما المرأة 
العربية في كتاباته�ا ولتعلن تمردها على 
كل ه�ذه التابوت ، كم�ا أن المرأة هي أحق 
بدراسة الجسد األنثوي من الرجل ،وكانت 
الدراس�ة تبح�ث ف�ي مش�كلة ه�ل ال زال 
الش�اعر والرجل ينظر لها كجسد في بعده 
المتع�ي والش�هوي وهذا مت�روك للقارئ 
ليقرأ ويكش�ف المس�كوت عنه في صحة 
هذا اإلدعاء حصرا على الشعراء وباألخص 

الشاعر حسين مردان .
وهناك نتاج نقدي قيد الكتابة يصدر بأذن 

الله عام 2019 .

يف اللقاء األخري

غيبوبة

            لؤي محسن
 

في اللقاء األخير
فقدت قميصا ألخي فيه قطرات من دمه 

الذي ودعته في الجانب األيمن
عندما كانت الحرب قائمة

وعدني أنه سيزور زوجته وأوالده
في احتفال النصر

كنت البارحة انتظره عند الباب الخارجي
ألعتذر منه على فقداني قميصه

فطال علي حضوره 
ودخلت منزلنا ألشرب الماء فقد كان الجو حارا جدا

فسمعت ضحكات ألوالد أخي وهم نائمون
فسألتهم في الصباح عن سبب ضحكهم

فقالوا أن أباهم قد زارهم في المنام
وانا كنت انتظره لكني مس�تيقظ فلمت نفس�ي ألني لم 

أنم البارحة
فق�ال لي ابن�ه الصغير أن أبي ت�رك لي رس�الة بيد ابنه 

البكر
أن انقل جثمانه لبغداد ليحضر عرس االحتفال.

             قاسم وداي الربيعي 

أين طرقات الغيث أيُتها األنثى

أراِك كهفا صامتا

العافية الخضراء كانت ثريا

ربما القدر الساخر هشم الكؤوس

ما كنِت قبل هذا إال غيبوبة

وعشٌق يغلي 

أخرسي , ال تسخر المقاعد منا

وتلتهمنا حسرات األبنية

لنركل الجدار كي يمَر الضوء بسالٍم

قبل أن تغادرنا األوتار والحقول

ويعلو مسرحنا صراخ بوم

لنعيد للنهِر حرية المجرى

فما عاد في قصص البرد 

إال طوفان ظمأ يمُر كالسراب 

 فتستحيل فناجيننا أماٍس قصية
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هل أنتهكت مواقع التواصل آخر قالع اخلصوصية ؟
تحقيق / منشد االسدي 

التواص�ل  مواق�ع  م�ن  العدي�د  تحول�ت 
االجتماعي بمختلف مسمياتها من وسائل 
للتعارف والتقارب وتبادل االفكار والرؤى 
ب�ن الفئت�ن , وخرجت ع�ن قواعد الذوق 
واالدب واصبحت مرتعا ومنربا لكل الجمل 
والعبارات غري املهذب�ة والكلمات املخجلة 
حت�ى لو كانت عىل س�بيل امل�زاح , وبرغم 
ايجابية الكثري منها أدبيا وثقافيا وفنيا اال 
انها الزالت تزعج الكثري من مس�تخدميها 
م�ع وج�ود ه�واة اقتح�ام الخصوصي�ة 
السيمى املرأة التي قاطعت رشيحة واسعة 

منها هذه املواقع .

مواقع ؟ أم وسائل ؟؟
يخي�م أكث�ر من مصطل�ح ع�ىل مايمكن 
أس�تخدامه يف االنرتني�ت منها ه�ل هي ) 
مواقع ( ام هي ) وس�ائل ( , وللوقوف عىل 
بع�ض االجاب�ات االدق علمي�ة واكاديمية 
كان الب�د م�ن التوج�ه اىل املختصن حيث 
التقينا الدكتور عبد االمري الفيصل االستاذ 
يف كلي�ة االعالم جامعة بغداد والذي تحدث 

قائال ...
االنرتنيت بش�كل عام نما نمو غري طبيعي  
وهو أخذ باالزدياد عكسه عىل املستخدمن 
وال�زوار وال�ن بل�غ عدده�م تقريب�ا ثلث 
سكان الكرة االرضية تعدوا ثالثة مليارات 
, وه�ذا جعل االنرتني�ت يتفن�ن يف اختيار 
املواقع الت�ي تجذب الزوار واملس�تخدمن 
ومن ذلك مواقع التواصل التي هي شبكات 
أجتماعية انشأت يف االنرتنيت لزيادة االرصة 
وكرس الحاج�ز الجغرايف والزمني وتحويل 
املجتمعات م�ن مجتمع�ات جغرافية بن 
االفراد اليحدها حد وق�رب وجهات النظر 
وجع�ل االخ�ر يبحث ع�ن زميل�ة وحبيبة 
وصديق�ة يف هذه البيئة االفرتاضية وصار 
لدين�ا مجتمع نس�ميه مجتم�ع أفرتايض 
فيه أش�خاص حقيقون واخرون بأسماء 
مس�تعاره , بش�كل عام هناك جدل حول 
هذه املفاهيم , واليوم النستطيع أن نقف 
عن�د مصطلح مع�ن ونح�دده بتعريف , 

وبالتايل ه�ذه التكنلوجيا جاءت بمفاهيم 
جديدة خلق�ت هذا الجدل , لك�ن بالتأكيد 
هنال�ك اخت�الف فنح�ن كمختص�ن نرى 
شخصيا أنها وس�ائل اعالمية لها حضور 
كحضور وسائل وسائل االعالم واكثر , الن 
وس�ائل االعالم التقليدية الي�وم تنمو من 
خالل مواق�ع التواصل االجتماعي بل واثر 
عىل هذه الوس�ائل وطوره�ا , بل نرى ان 
وس�ائل االعالم التقليدية اليوم التستطيع 

االستمرار بدون االعتماد عىل االنرتنيت .

وجهه نظر مغايره ...
للدكتورة س�هام الش�جريي ) االستاذه يف 
قسم الصحافة بكلية االعالم أيضا ( وجهه 
نظر ربما تكون مغاي�ره لزميلها الدكتور 
الفيص�ل فيما يخص املس�ميات اذ تقول , 
هنالك وجهات نظر فيما يتعلق بتسميتها 
وان�ا ش�خصيا الج�أ ) ملواق�ع التواصل ( 
مل�اذا ؟؟ الن هذا املوقع يعرب عن الوس�يلة 
, فالوس�يلة االعالمية التي حاولت ان تجد 
لها موقعا من خالل هذه الوس�ائل تويرت 
والفي�س ب�وك واليوتي�وب وكله�ا مؤثرة 
وكلها تنتهك الخصوصية , ونجد انها حتى 
يف البيئة العراقي�ة تنتهك خصوصية املرأة 
من خالل بعض التصويرات املؤسفة وهذا 

انتهاك لحقوق املرأة .
الكاتب واالعالمي الدكتور أبراهيم الخياط 

يق�ول ,, ه�و بالفعل انته�اك الخصوصية 
للجميع لالنس�ان وللوسائل وللشخصيات 
االعتباري�ة املعنوي�ة , الس�يمى يف العراق 
بعد ان ع�د مجلس القض�اء االعىل مواقع 
التواصل االجتماعي يف العراق ) وس�ائل ( 
هذا ش�كل نقطة تحول النه يمكن هنا ملن 
يتعرض لالنته�اك ان يقيم دعوى , ثم هذا 
يحت�اج لتدخل اكثر من ط�رف , املفرتض 
تفعيل مانسميها رشطة االتصال ومراقبة 

االتصاالت .

يمكن تالفي المحاذير ,,,
تقلل الس�ت حذام يوسف الطاهر ) باحثة 
وش�اعرة ( من مستوى خطورة هذا االمر 
) االنته�اك ( فتق�ول ان يف الكثري من هذه 
أع�دادات ( يمك�ن الي   ( املواق�ع توج�د 
ش�خص ان يتحكم فيمن يري�د ان يتاصل 
معه او يدخل صفحته يضيفه او يحذفه , 
االمر االخر ممكن لنا عمل صفحة خاصة 
ل�و كنا نخ�ى ع�ىل خصوصياتن�ا مثال , 
النن�ر الصور الت�ي فيها محاذي�ر لنا او 
لغرينا وبهذا تنتهي املشكلة , هذه املواقع 
خدم�ت االنس�ان والف�رد واملؤسس�ات , 
الكثري من القوانن التي صدرت من جهات 
حكمومي�ة او قضائي�ة ق�د تغ�ري بعضها 
بسبب حمالت من مواقع التواصل , الكثري 
من الحقائق ربما تكون غابت عن معنين 

بملفات مهمة تم تباينها من خالل املواقع 
, وبالت�ايل ارى منفعتها اكرب من مضارها 

.
الكاتبة العراقية الس�يدة شيماء الحيدري 
كان�ت منفعل�ة وه�ي تتح�دث ع�ن هذه 
املوضوع , تعزو ذلك اىل بعض ) ماشاهدته 
( الي�وم صباح�ا اذ تقول ,, تخي�ل أنت ان 
يق�وم انس�ان بنر ص�ورة لول�ده الذي 
تع�رض ي�وم أم�س ) لكرس يف س�اقه (!! 
ويرج�وا االخري�ن بالدع�اء له م�ع صور 
مؤمل�ة و ) مق�ززه ( يف ذات الوقت لس�اق 
ينته�ك   ( واخ�ر   , ومج�ربه  مكس�وره 
خصوصة املقابر ( فينر صورته بجانب 
ق�رب ويقول ه�ذا ق�رب وال�دي ! او والدتي 
!!! وتتس�ائل ) ش�يماء ( ه�ل يجوز ذلك ؟ 
املقابر زيارتها مستحبة نعم ولها قدسية 
وخصوصية هل يستوجب النر ثم نقول 
انه انتهاك للخصوصة ؟ ان االنسان نفسه 
يخت�ار اش�ياء مفي�دة وم�رة , مواقع 
التواصل مفيدة ج�دا النها تعرف االخرين 
عىل امور مخفيه ومواضيع اليعرفها مثال 
, منها نعرف العطل الرس�مية واملناسبات 
واالعي�اد لبلدن�ا وللدول والش�عوب , منها 
نتعرف عىل االنش�طة والفعاليات يف بقية 

رجاء املعموره .
رس�ل ع�ي ) مواطن�ة ( تق�ول أن لديه�ا 
وجهه نظر ملستخدمي هذه املواقع نساءا 

او رج�ال تتمثل يف ان املضار واملنافع منها 
تكاد تكون متساوية وتتبع املستخدم لها 
, الكثري يس�تخدمها ملنفعه علمية بش�تى 
صنوف العلم واملعرفة , واالخر يستخدمها 
بش�كل مىسء لالخرين يكاد يكون هواية 
بالنسبة له واليمكن بأي حال من االحوال 
التحقق من النسب الرقمية لهذه املحددات 

الشخصية .

أول رسالة ماجستير 
ونحن نج�ري تحقيقنا هذا ح�ول انتهاك 
الخصوصي�ة , كانت املفاجأة بقيام أحدى 
زميالتنا ) أرساء العطار ( بتقديم ومناقشة 
اول رس�الة ماجس�تري تناق�ش موضوعا 
كه�ذا , تقول أرساء ان هناك دراس�ات قد 
س�بقتها عن وس�ائل االع�الم االجتماعي 
واالش�باعات  االس�تخدامات  تتع�دى  ل�م 
فقط , أما رس�التي فقد كانت عن انتهاك 
الخصوصي�ة والت�ي اعتقد انه�ا مادامت 
تدخل يف صل�ب الفرد فأنها تدخل يف صلب 
املجتم�ع والعائل�ة , ه�ذه املواقع س�ببت 
الكثري م�ن االنتهاك للم�رأة االعالمية وقد 
ذكرت ذلك خالل املناقش�ة معي , س�ببت 
لها مش�اكل من خالل انته�اك صفتها او 
اخرتاق صفحتها وعمل صفحات بأسمها 
تح�ت مس�ميات مزيفة أو ن�ر صورها 

بدون اذن .

الغناء الراقي

منذ حن تصدح فريوز “يخرب بيت عيونك.. ش�و حلوين” يش�عر املس�تمع بأنه قد 
انتقل معها من عامله الخاص إىل عاملها الش�خيص، عالم موس�يقي ساحر ال يمكن 
الصمود أمام س�حرة س�وى باالنغماس الكي فيه. هكذا هي ف�ريوز، حمامة لبنان 
املطوقة بالحب واإلعجاب من لدن الجميع، جميع عش�اق الفن املوس�يقي الرفيع. 
إنها مالئة دنيا املوس�يقى وش�اغلة ناس�ها كبريهم وصغريهم عىل حد سواء. حن 
تص�دح فريوز ال مجال للحديث يف األمر، فاملوس�يقى وحدها له�ا الكلمة، ولأللحان 
وحده�ا حق االنط�الق نحو األع�ايل حيث الطيور ترهف الس�مع كي تس�تمتع بما 

تسمع.
بالنس�بة إيلّ ش�خصيا، يهزني صوت فريوز وهي تغني لهذه العي�ون الفاتنة، لهذا 
الس�حر الكام�ن يف العيون األنثوي�ة الخالبة. يهزني صوت فريوز وهي تش�دو بكل 
ذلك العمق اإلنس�اني الذي يدفع بالعاشق إىل حد الوقوف عىل حافة األغوار النفسية 
البعي�دة. يهزني صوت فريوز وه�ي تغوص يف مديح هذه العي�ون. عيون “عالية” 
التي ال تغيب عن الذكرى. عيون “عالية” التي ال يمكن أن يظل الناظر إليها محايدا. 
“يخرب بيت عيونك.. ش�و حلوين”.. الزمة حب، تعويذة من السحر، رغبة دفينة يف 
الوق�وع يف دائرت�ه، جملة مفارقة تجمع الرغبة يف تقبي�ل العينن والرغبة عن ذلك، 
واالكتف�اء بالنظر إىل الس�حر املنبعث منهما، يف ثنائية هائل�ة مذهلة يزيدها صوت 
فريوز اش�تعاال. هذا الصوت املالئكي املذهل، إنه صوت يتجاوز الكينونة اإلنس�انية 
ليذه�ب بها بعيدا. صوت يجعل الكل ينتظره بكامل الش�وق وبكلية الرغبة. يف هذا 
الصوت تتجىل كل قصص الحب الرائعة من قصة “حنا السكران” إىل قصة العاشقة 
الت�ي ظلت تنتظر عش�يقها يف عز املطر دون أن يتذكر املوع�د الذي حدده معها، إىل 
غياب “شادي” الذي ظل صغريا يلعب عىل التل. “يخرب بيت عيونك.. شو حلوين”.

سنرجع طبعا أيها الهوى لدار الهوى، شتاء وصيفا وربيعا وخريفا مع صوت فريوز. 
فهذه األيقونة الكبرية املحملة بعطر الياس�من والورد، س�تحملنا إليك يا “عالية”، 
رغم غرورك البهّي، فنحن العاش�قون، ال يمكن إال أن نذهب مع صوت فريوز إليك، 
أنت الس�اكنة يف القلب. س�نغني معا عىل نغمات صوت فريوز وسنس�مع لها وهي 
تنقلنا إىل الالّمكان، إىل حيث النفس تبحث عن نفسها وحيث القلب يبحث عن قلبه. 
س�نلتقي مع صوتها تحت ش�جرة الرمان، سنس�أل عن بعضنا البعض، وس�نكتب 
عىل رمال البحر أس�ماءنا، أسامينا..إّن فريوز وهي تغني للعيون السود، وهي تغني 
لألس�امي البهية، وهي تحكي عن “شادي” الصغري، وهي تصف الفتاة التي تنتظر 
ق�دوم الحبيب تحت زخات املطر، وه�ي تعلن الحب صيفا وش�تاء، خريفا وربيعا، 
ترتفع بالفن إىل أسمى تعابريه الجميلة. إنها تمنحه قدرة التعبري وتجعله فنا عربيا 
أصيال. تجعله فنا يعانق األبدية ويمتزج باملحبة اإلنسانية الراقية.هكذا هي فريوز،  
أغاني موغلة يف اإلمتاع و املؤانس�ة. لقد تحولت فريوز، عرب كل هذه الس�نن البهية 
التي ش�دت فيها بأغان رفيعة املس�توى إىل أيقونة للغناء العربي الراقي، ذلك الغناء 
الذي يس�مو بالنفوس ويهذب األذواق. لقد اس�تمعنا إليها صغارا وتابعناها ونحن 
يف ع�ز الش�باب، وبقينا مولعن بها ونح�ن يف قمة الرجولة. إن ف�ريوز وهي تغني، 

تتجاوز آثار الزمن، وَتعربه عن طريق فن املوسيقى الرفيع.

بقعة ضوء

نور الدين محقق

تكريم صفية العمري وخالد يوسف
يف مهرجان االسكندرية السينامئي

هل تراجعت رويب 
عن قرار االنفصال؟

القاه�رة –ق�رر مهرجان اإلس�كندرية 
الس�ينمائي ىف دورته ال�33 التي تقام ىف 
الفرتة م�ن 7 وحتى 12 أكتوبر/ ترين 
األول املقب�ل تكري�م الفنان�ة املرصي�ة 
صفي�ة العم�ري واملخ�رج الس�ينمائي 
خال�د يوس�ف ومدي�ر التصوي�ر عصام 
فريد والناقدة نع�مة الله ح�س�ن.ويتم 
تكري�م نج�وم ورواد الس�ينما املرصية 
ىف حف�ل إفتتاح املهرجان ال�ذي يقام ىف 
السابعة مس�اء السبت املوافق 7 أكتوبر 
2017 بحض�ور حش�د كبري م�ن صّناع 
الس�ينما يف مرص والوطن العربي ودول 
البحر املتوسط .. ويصدر املهرجان كتاباً 
عن كل نجم يحمل الكثري عن مش�واره 

وإبداعاته..
وكان املهرج�ان قد أعلن يف وقت س�ابق 
ع�ن إهداء ه�ذه ال�دورة للنج�م الكبري 

حس�ن فهم�ي، حي�ث ج�رى التقلي�د 
منذ أربع س�نوات أن يك�رم املهرجان يف 
كل دورة نجم�اً أو نجم�ة مم�ن حفروا 

أس�ماءهم يف تاريخ الف�ن املرصي بدأه 
النج�م الراح�ل ن�ور الريف ث�م النجم 

محمود ياسن ثم النجمة يرسا.

راندا البحريي هتنئ حممد رمضان
عىل »كنز«

هن�أت الفنان�ة ران�دا البح�ريى، الفنان محم�د رمضان 
عىل اس�تقبال مولودته الجدي�دة »كنز«، حيث علقت عىل 
صفحتها الش�خصية ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماعى 
»في�س ب�وك«، قائل�ة »أل�ف مربوك ي�ا حبيب�ى ترتبى ىف 

عزك«.
يذكر أن »البحريى« ش�اركت محمد رمضان ىف عدد من 
األعمال الفنية وه�ي فيلم »واحد صعيدى« و«مرسحية 

رئيس جمهورية نفىس«.

فنانون رحلوا نتيجة األخطاء الطبية

منى زكي األقل أجرًا يف الدراما؟

الراقص�ة  رحي�ل  فت�ح  القاه�رة: 
الش�ابة غ�زل بع�د حصوله�ا عىل 
جرعة تخدير زائدة خالل خضوعها 
رحي�ل  مل�ف  جراحي�ة  لعملي�ة 
الفنان�ن نتيج�ة األخط�اء الطبية 
التي تعرضوا لها وتس�ببت بفقدان 

حياتهم.

نجيب الريحاني
أبرز هوالء الفنانن نجيب الريحاني 
ال�ذي انته�ت حياته بعد س�اعات 
م�ن حقن�ة خاطئ�ة حص�ل عليها 
ع�ن طري�ق ممرض�ة وكان يعاني 
حساس�ية تجاه املصل الذي حقن 

به ما تسبب بوفاته عىل الفور.

محمود عبد العزيز
عق�ب رحيل الس�احر محمود عبد 
العزيز كشف اإلعالمي “عماد أديب” 

أن محمود عب�د العزيز تويف نتيجة 
خطأ طبي حيث كان يعاني آالًما يف 
أس�نانه وأجرى عملي�ة جراحية يف 
فك�ه لكنه حدث خط�أ يف الجراحة 
ما أدى إىل دخول فريوسات إىل أعىل 
الفك ومنها إىل مؤخرة الرأس وبعد 
ف�رتة تف�ى الرسط�ان يف أماك�ن 
أخرى منها خاليا املخ والكبد والرئة 

ما تسبب بوفاته

سعاد نرص
وبقي�ت الفنانة س�عاد ن�رص عدة 
أي�ام يف غيبوبة قبل أن تتوىف نتيجة 
جرع�ة بنج زائ�دة حصل�ت عليها 
خ�الل خضوعه�ا لعملي�ة ش�فط 
ده�ون، حي�ث ل�م تك�ن تعاني أي 
أم�راض قب�ل الخض�وع للجراحة 

لكن الخطأ الطبي أودى بحياتها.

أحمد راتب
كش�ف املخ�رج “محم�د محس�ن” أن 
أحمد راتب كان يعان�ي زيادة املاء عىل 
الص�در ورصف ل�ه أحد األطب�اء دواء 
للتخل�ص منه لكنه لم يخ�ربه بموعد 
التوقف عن تناول هذا الدواء، فتس�بب 
استمراره بتناوله بهشاشة يف العظام 
ورضر الكىل وتوىف عىل أثره وليس كما 

أشيع أنه توىف نتيجة صدمة قلبية.

أحمد راسم
أم�ا الفن�ان املرسح�ي أحمد راس�م 
فرح�ل بع�د أي�ام قليلة م�ن دخوله 
العناي�ة املركزة عقب إعطائه حقنة 
خاطئ�ة حي�ث لم يك�ن يعان�ي أي 
أمراض مزمنة، فيما تسببت الحقنة 

الخاطئ�ة الت�ي حصل عليه�ا من أحد 
الصيادل�ة بنقله للمستش�فى ووفاته 

بعد وقت قصري.

ربم�ا غياب النجمة مني زكي لس�نوات ع�ن الدراما ومن ثم 
الع�ودة ووج�ود العديد م�ن النجمات عىل الس�احة، جعلهن 
االعىل أجراً من منى التي تعاقدت أخرياً مع املنتج تامر مريس 

عىل تقديم مسلسل رمضاني جديد.

نيلي وغادة األعىل أجراً منها
يف الس�احة الفني�ة حالي�اً أصبح�ت غ�ادة عبد ال�رازق أعىل 
النجمات أجراً حيث تحصل عىل ما يقرب من عرين مليون 
جنيه، فيما تحصل النجمة نيلي كريم عىل 15 مليوناً، بعدما 

باتت من نجمات الصف األول يف الدراما الرمضانية
أّم�ا منى زك�ي التي ُتعّد بدورها من نجم�ات الصف األول يف 
جيله�ا، فهي ال تزال تتفاوض ع�ىل أجرها حيث كان يجري 
التف�اوض ع�ىل أن تحصل ع�ىل 10 مالي�ن جني�ه، إال أنها 
طالبت بالحصول عىل 15 مليون جنيه، ولكن لم تتم املوافقة 

عىل هذا الرقم.

تقيض إجازتها برفقة أرستها
وم�ن جانب آخر، فمنى زكي تقيض وقتها حالياً يف الس�احل 
الش�مايل م�ع زوجها الفنان أحم�د حلم�ي وأطفالهما حيث 
ق�ررت الحص�ول عىل إج�ازة صيفي�ة يف مرص قب�ل أن تبدأ 
التجهي�زات الكامل�ة ملسلس�لها الجدي�د، لتس�افر بعدها إىل 
الوالي�ات املتحدة األمريكية من أج�ل أن تقوم بجولة لتطمنئ 
عىل صّحتها وأيضاً ليطم�نئ حلمي عىل صحته؛ وبعدها تبدأ 
تصوير املسلسل يف نهاية العام الحايل، مع أنها لم تستقّر بعد 
عىل الفكرة التي س�تقدمها؛ فال تزال تقرأ أكثر من سيناريو 

الختيار العمل.
وم�ن جانب آخ�ر، التقت من�ى بصديقتها الفنانة ياس�من 
عبد العزيز والنجم ش�يكو وهشام ماجد يف الساحل ليقضوا 

اإلجازة معاً.

بعد املش�اكل التي حدثت أخرياً ب�ن النجمة هيفاء وهبي 
واملنتج محمد الس�بكي، ترّدد أن االس�م املرشح بقوة 
لتقديم فيلم »ثانية واحدة« بدالً من هيفاء هو للنجمة 
املرصية روبي وأنها س�تؤجل فيلمه�ا »عي بابا« الذي 
تقدمه مع الس�بكي أيضاً من أج�ل أن تركز عىل الفيلم 

الجديد الذي يحتوي عىل عدد من االستعراضات.

لن أقّدم »ثانية واحدة«
وللتأك�د من صّحة األمر، أعلنت روبي يف حديث خاص 
أنها ل�ن تقدم فيلم »ثاني�ة واحدة«، وال تعلم عنه ش�يئاً 
فهي مشغولة بفيلم »عي بابا«، ولم تحّل بدالً من هيفاء 

عىل فيلم آخر.
وأشارت روبي إىل أنها متعجبة من انتشار هذا الكالم 
ألنها لم ُترش�ح حتى للعمل وهي بطبيعتها ال تنشغل 

بتقديم أكثر من عمل يف نفس الوقت.
وتوض�ح روبي أن فيلم »عي بابا« لم ينتِه حتى اآلن 
لتوقف�ه أكثر من مرة، وحت�ى اآلن لم ُيحدَّد موعد 
للع�ودة ولكنها بانتظ�ار عرض فيلمه�ا الجديد 
»الكن�ز« مع املخ�رج رشيف عرفه، ويش�ارك يف 
بطولت�ه محم�د رمض�ان وهند ص�ربي ومحمد 

سعد، وهو فيلم يدور يف إطار مختلف.

ال نّية للرتاجع عن الطالق
م�ن جان�ب آخر، وح�ول ما كت�ب ع�ن أن هناك 
مس�اعي للصل�ح بينها وبن املخرج س�امح عبد 
العزيز بعد االنفصال، رّصحت روبي بأنها ال تحب 
أن تتحدث عن حياتها الخاصة وهو الس�بب وراء 
قلة ظهورها اإلعالمي، لكنها يف النهاية لم ترتاجع 
عن االنفصال وهي حالي�ًا تقيض إجازتها بصحبة 
ابنتها طيبة بعدما صّورت يف ش�هر رمضان املايض 
مسلس�لها »رمض�ان كري�م« ال�ذي أخذ منه�ا وقتاً 
طوي�اًل، ولذلك قّررت أن تعّوض ابنتها قبل أن تدخل يف 
تجربة جديدة، فيما كشفت عن أنها لم تستقر بعد عىل 

عمل درامي لعام 2018.
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       المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد األوروب�ي لك�رة 
القدم »يويفا«، القائمة النهائية 
لجائ�زة أفض�ل الع�ب يف أوروبا 

ملوسم 2017-2016.
وضم�ت القائم�ة النهائي�ة كال 
من ليوني�ل مييس )برش�لونة(، 
ول�وكا  رونال�دو،  كريس�تيانو 
ك�روس،  وتون�ي  مودريت�ش، 
)ري�ال  رام�وس  وس�رجيو 
مدري�د(، وجانليويج�ي بوفون، 
)يوفنت�وس(،  ديب�اال  وباول�و 
)موناك�و(  مباب�ي  وكيلي�ان 
وروبرت ليفاندوفسكي )بايرن 
ميونيخ( وزالتان إبراهيموفيتش 

)مانشسرت يونايتد(.
ومن املُق�رر أن يت�م اإلعالن عن 
الفائز بالجائزة 24 أغس�طس/

موناك�و  مدين�ة  يف  الح�ايل،  آب 
الفرنس�ية، عق�ب إج�راء قرعة 
دور املجموع�ات ل�دوري أبطال 

أوروبا هذا املوسم.
ويرصد موقع »كورة الريايض » 
أبرز أرقام الالعبني العرشة خالل 

التقري�ر  يف  امل�ايض  املوس�م 
اآلتي:-

مييس
األرجنتين�ي  ش�ارك 
ليوني�ل مي�يس، نجم 
الكتالون�ي،  فري�ق 
م�ع  مب�اراة   52 يف 
خ�الل  برش�لونة 
املن�رم  املوس�م 
مختل������ف  يف 

املسابقات.
وسجل ميس����ي، 54 

هدًف�ا وصنع 19 آخر، كما حقق 
بطولتي كأس الس�وبر اإلسباني 
وكأس املل�ك، كما ت�وج بجائزة 
هداف الدوري اإلس�باني برصيد 

37 هدًفا.

رونالدو
كريس�تيانو  الربتغ�ايل  خ�اض 

رونال�دو، نجم ري�ال مدريد، 46 
مب�اراة م�ع املرنج�ي يف جميع 
املس�ابقات، إذ س�جل 42 هدًفا 

وصنع 12 آخر.
وق�اد رونالدو، فريق�ه لتحقيق 
أبط�ال  ودوري  الليج�ا  ألق�اب 
األوروب�ي،  والس�وبر  أوروب�ا 
كم�ا فاز ال�دون بجائ�زة هداف 
التش�امبيونز لي�ج برصي�د 12 

هدًفا.

مودريتش
الكرواتي لوكا مودريتش،  شارك 

الع����ب وس�ط الفريق 
امللك���ي، يف 41 

مباراة مع ري�ال مدريد يف جميع 
املس�ابقات، مس�جالً هدًق�ا كما 

صنع 5 أهداف أخرى.
وف�از مودريت�ش، بلقب�ي الليجا 
ودوري أبط�ال أوروبا والس�وبر 

األوروبي.

كروس
شارك األملاني توني كروس، العب 
وس�ط ريال مدريد، يف 48 مباراة 
املنرم، س�جل  املوس�م  خ�الل 
خاللها 4 أهداف وصنع 17 آخر.

وف�از ك�روس، بالليج�ا ودوري 
أبطال أوروبا والسوبر األوروبي.

راموس
لعب اإلسباني سرجو راموس، 
قائد ريال مدري�د، 44 مباراة مع 
فريقه خ�الل املوس�م املايض، إذ 
س�جل 10 أه�داف كم�ا صنع 3 

أخرى.
وف�از رام�وس، بلقب�ي الليج�ا 

أورب���ا  أبط�ال  ودوري 
والسوبر األوروبي.

بوفون
اإليطايل  ق���اد 
نلويجي  ج���ا
بوفون، حارس 
وقائ���د  مرمى 
يوفنتوس، فريقه 

الثنائية  لتحقي�ق 
املحلي�ة، باإلضافة 
إىل بل�وغ نهائي دوري 
أبط�ال أوروبا، وذلك قبل 
الخسارة من ريال مدريد 

بنتيجة 1-4.
وش�ارك بوف�ون يف 43 مباراة 

بجمي�ع  العج�وز  الس�يدة  م�ع 
املسابقات، استطاع الحفاظ عىل 

نظافة شباكه يف 21 منها.

ديباال
باول�و  األرجنتين�ي  ش�ارك 

ديب�اال، يف 48 مب�اراة مع 
البيانكون�ري يف جمي�ع 
املوس�م  املس�ابقات 
اس�تطاع  حيث  امل�ايض، 
تسجيل 19 هدًفا وصناعة 

9 أخرى.
رفق�ة  ديب�اال  وحق�ق 

بطولت�ي  الي�ويف، 

الدوري اإليطايل وكأس إيطاليا.

مبابي
ش�ارك الفرن�يس كلي�ان مباب�ي، 
مهاجم فريق موناكو يف 44 مباراة 
املوس�م املايض، إذ سجل 26 

هدًقا وصنع 14 آخر.
البالغ  مباب�ي  وحقق 

من العمر 18 عاًما، بطولة الدوري 
الفرنيس رفقة فريقه.

إبراهيموفيتش
زالت�ان  الس�ويدي  خ�اض 
إبراهيموفيتش، مهاجم مانشسرت 
يونايت�د الس�ابق، 46 مب�اراة مع 
املانيو املوس�م املنرم يف مختلف 
هدًف�ا   28 س�جل  إذ  البط�والت، 

وصنع 10 أخرى.
وحقق إبرا، مع الش�ياطني الحمر 
وكأس  الخري�ة  ال�درع  كأس 
وبطول�ة  اإلنجلي�زي،  االتح�اد 

الدوري األوروبي.

ليفاندوفسكي
روب�رت  البولن�دي  حق�ق 
ليفاندوفس�كي، مهاج�م باي�رن 
ميونيخ يف موسم 2017/2016، 
األملان�ي  الس�وبر  بطولت�ي 

والبوندسليجا.
يف  ليفاندوفس�كي  وش�ارك 
47 مب�اراة م�ع الفريق 
حي�س  الباف�اري، 
 43 خاللها  س�جل 
 10 وصنع  هدًفا 

أخرى.

باألرقام.. من يستحق لقب األفضل يف أوربا؟

اليوم .. ثالث مباريات يف ربع هنائي كأس العراق
             بغداد/ المستقبل العراقي

حدَّدت لجنة المس�ابقات باتحاد الكرة ، اليوم 
الخميس، موع�ًدا إلقامة 3 مباري�ات في ربع 

نهائي كأس العراق.

وقال شهاب أحمد، مدير لجنة المسابقات في 
تصريح اطلع�ت عليه “المس�تقبل العراقي”، 
“س�تقام اليوم 3 مباري�ات، األولى تجمع بين 
أمانة بغ�داد، والقوة الجوي�ة }حامل اللقب{، 

على ملعب األول”

وأض�اف “الثاني�ة يس�تضيف خالله�ا نف�ط 
الوس�ط عل�ى ملعب�ه، الطلب�ة، فيما س�ُتقام 
الثالثة على ملعب الكرخ، وتجمع بين الزوراء، 

ونفط ميسان”.
ل رسمًيا إلى الدور  وأش�ار الى ان “الميناء تأهَّ

نصف النهائي، بعد إعالن الحدود انسحابه من 
البطولة”.

يذك�ر أنَّ الح�دود، ُيعدُّ الفري�ق الخامس الذي 
أعلن انسحابه من البطولة، بعد أندية الجيش، 

والصناعة، وكربالء، والنجف.

وزير الشباب يعلن املبارشة بانجاز
ملعب احلبيبية

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الش�باب والرياضة، عب�د الحس�ين عبطان، 
المباش�رة بانج�از مش�روع الحبيبي�ة ش�رقي العاصمة 

بغداد.
وذكر بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
، ان عبطان “قدم شكره وتقديره الى رئيس الوزراء حيدر 

العب�ادي لموافقته على إلغ�اء فقرة االعالن والمباش�رة 
باكمال مشروع الحبيبية بناء على طلب الوزير الذي قدمه 

بهذا الشأن”.
وبين عبطان ان “التعاقد مع الش�ركات يحتاج الى عملية 
االعالن، وان الغاء هذا الش�رط سيس�هم في تسهيل عمل 
التعاقد مع الش�ركات النجاز مش�روع ملعب الحبيبية 30 

الف متفرج في العاصمة بغداد.

الزوراء يلمح بتغيري 
مدربه محد ويعلن قراره 

من فجر ابراهيم
            بغداد/ المستقبل العراقي

لمح�ت إدارة ن�ادي الزوراء، بتغيي�ر مدرب الفري�ق الكروي عصام 
حمد، بعد تراجع نتائج النوارس في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال عضو ادارة النادي ش�اكر الجبوري خالل استضافته ببرنامج 
}كوررة{ في قناة الف�رات الفضائية، ان “المدرب عصام حمد نجح 

الى حد كبير مع الزوراء ولكن نريد أسماء أكبر للنادي”.
ونف�ى الجبوري بش�دة “االنباء عن ني�ة االدارة التعاقد مع المدرب 
الس�وري فجر ابراهيم لتدريب الفريق” مؤكدا ان “هذا األس�م غير 

مطروح للتعاقد وهي إشاعة مغرضة”.
وكشف عن “بقاء الالعبين حسين علي وعالء عبد الزهرة في الفريق 
وانهما لن يغادرا الزوراء”.وأش�ار الى ان “العب المنتخب الس�ابق 
أحم�د راضي مرش�ح الدارة النادي لكن هناك قان�ون هو من يحدد 
ذلك”.ورفض الجبوري تهم الفساد الدارة النادي، قائالً “نتحدى من 
يق�دم أدلة على ذلك” مبينا ان “النادي كش�ف ذمته المالية ونتحدي 

بذلك كل األندية القيام بهذه الخطوة.

عبد القادر: منحة االبطال والرواد ستعطى 
ملستحقيها املستوفني للرشوط القانونية

            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د مدير عام دائ�رة التربية البدني�ة والرياضة في وزارة 
الش�باب والرياضة عالء عبد الق�ادر ان “الوزارة تقف مع 
كل رياضي له اس�تحقاق فعلي بم�ا يخص حصولهم على 
حقوقه�م ضمن قان�ون منح الرياضيين االبط�ال والرواد 
رق�م )6( لس�نة 2013، وف�ق اللوائح والضواب�ط المتفق 
عليه�ا، جاء ذلك خالل االجتماع ال�ذي عقده مع مجموعة 
م�ن الرياضيين االبط�ال والرواد في قاعة النش�اطات في 
دائرة التربية البدني�ة والرياضة.وقال عبد القادر في بيان 
ورد ل�”المستقبل العراقي”، ان “الوزارة تواصل جهودها 
لتذليل الصعاب امام الرياضيين االبطال والرواد بما يخص 
مل�ف ال�� ) 1700 (، اذ ش�رعت الوزارة بأصدار اس�تمارة 
خاص�ة لل�رواد واالبط�ال مم�ن تم ايق�اف المن�ح عنهم 
لوجود نق�ص بأوراقه�م الثبوتية، مبين�ا ان التقديم على 
االس�تمارة يجب ان يكون معززا بالوثائق الرسمية للرائد 
كاالمر االداري من كتاب رسمي او تأشيرة سفر او شهادة 
مش�اركة في البطولة او هوية، الى جانب تأييد المشاركة 
للرائد من قبل االتحاد العربي او االسيوي او الدولي يستند 

عليها في قبول الرائد، مبينا اننا “مع اي تس�هيالت ممكن 
م�ن خالله�ا ان ينال الرائ�د حقه وفق القان�ون مع تحديد 
الوقائع التي جرت في البطولة التي شارك فيها.واضاف ان 
“المنحة ستعطى لمس�تحقيها فقط من خالل استيفائهم 
الشروط القانونية اذ يجب ان يكون الرائد او البطل قد مثل 
العراق في بطولة دولية رس�مية وليس�ت ودية سواء كان 
العبا او مدربا او حكما ويس�تثنى م�ن ذلك البطوالت غير 

الرسمية والودية والدورات والمعسكرات التدريبية.

السعودية توافق مبدئيًا عىل مواجهة 
منتخبنا الوطني وديًا يف العراق

دعوة 23 العبًا لالنخراط بتدريبات املنتخب الوطني

             بغداد/ المستقبل العراقي

قال رئي�س االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق 
مسعود ان “نظيره الس�عودي الدكتور عادل عزت 
واف�ق مبدئيا على اقامة مب�اراة دولية ودية تجمع 
المنتخبي�ن ف�ي العراق ضم�ن ايام الفيف�ا تعزيزا 
الواصر العالقة بين البلدين واالنفتاح الذي تشهده 

العالقة بين البلدين.
واضاف مسعود في بيان نش�ر على موقع االتحاد 
ان�ه” هاتف اليوم الدكتور عادل عزت بش�ان اقامة 
مب�اراة دولية ودية تجم�ع المنتخبين ف�ي العراق 
ضم�ن اي�ام الفيف�ا المح�ددة م�ن الثان�ي ولغاية 
العاش�ر من ش�هر تش�رين االول المقبل ، مبينا ان 

“االتحاد ارس�ل كتابا رس�ميا الى نظيره السعودي 
بعد استحصال الموافقة المبدئية” .

واش�ار مس�عود ال�ى ان “االتحاد خاط�ب نظيريه 
التونس�ي وااليران�ي فيم�ا يخص الموض�وع ذاته 
وضم�ن ايام الفيف�ا المحددة من الس�ادس ولغاية 
الرابع عش�ر من شهر تش�رين الثاني المقبل بغية 
اقام�ة مباراتين ف�ي االوقات المالئم�ة للمنتخبين 
المذكورين.وتاب�ع ان االتح�اد ينتظ�ر الموافقات 
الرس�مية للمباري�ات الث�الث بغي�ة اس�تكمال كل 
االجراءات التي تس�هم في انجاحها وتثبيت اركان 
قرار االتحاد الدولي برفع الحظر الجزئي عن الكرة 
العراقية وصوال الى الهدف االس�مى المتمثل برفع 

الحظر الكلي ان شاء الله.

             بغداد/ المستقبل العراقي

للمنتخب  التدريب�ي  الم�الك  دعا 
لالنخ�راط  العب�ا   23 الوطن�ي 
بتدريبات المنتخب التي ستنطلق 
في الس�اعة السادسة من مساء 
المواف�ق  المقب�ل  االح�د  ي�وم 
للعشرين من الشهر الجاري على 

ملعب نادي الكرخ .

وق�ال المدي�ر االداري للمنتخب 
باس�ل كوركي�س ف�ي تصري�ح 
“المس�تقبلب  علي�ه  اطلع�ت 
الت�ي  “القائم�ة  ان  العراق�ي”، 
اختارها المدي�ر الفني للمنتخب 
قاس�م ضم�ت  باس�م  الوطن�ي 
الالعبين)محم�د كاص�د وعل�ي 
واحم�د  طال�ب  وفه�د  ياس�ين 
ابراهي�م وس�عد ناط�ق وريبين 

س�والقا وعل�ي عدن�ان وعل�ي 
بهجت ووليد سالم وعالء مهاوي 
وامج�د  الرحي�م  عب�د  ومهن�د 
عطوان وسعد عبد االمير واحمد 
ياس�ين وب�روا ن�وري ومه�دي 
كام�ل وم�ازن فياض وحس�ين 
علي واحمد جالل وايمن حس�ين 
وبشار رس�ن وعالء عبد الزهرة 

وجسستن ميرام( .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
يع�د ج�ر وايه�ي العظي�م أط�ول ج�ر يف العال�م و يقع يف 

جمهورية الصني الشعبية
يقال ان اول من اسخدم املرايا ) املرآة ( هم اليونان قبل امليالد.

للرجال: عندما تتوقف املرأة عن معاتبتك والغضب من ترصفاتك 
فتأكد بأنها لم تعد تهتم بك وبأنك لم تعد تعني لها شيئاً.

قب�ل ١٢ عاما ألغ�ت الربتغال جميع القوان�ني التي تعاقب عىل 
حي�ازة وتعاط�ي املخ�درات. الي�وم، انخف�ض ع�دد متعاطي 

املخدرات بنسبة ٥٠٪ كل ممنوع مرغوب.
-وضع الهاتف الجوال عىل وضعي�ة الرنني بدالً من الهزاز يزيد 
من عمر البطارية بمقدار النصف. ألن الهز يس�تهلك البطارية 

بشكل أكرب بكثري.
-ال يمكن�ك الحص�ول ع�ىل فيتام�ني ب١٢، ال�ذي يحافظ عىل 
صح�ة خاليا ال�دم والخالي�ا العصبية، إال عن طري�ق البكترييا 

وامليكروبات!.
-تش�ري الدراس�ات إىل أن الكس�ل هو ج�زء طبيعي م�ن حياة 
الش�خص يف س�ن املراهق�ة وأن املراه�ق ال يتعم�د أو يتصنع 

الكسل.
-يف املعدل، تنتج البقرة ٢٠٠ ألف كأس من الحليب تقريباً طوال 

عمرها.
يوجد س�كر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك ال تشعر بذلك 
ألن كمي�ة الحم�ض ع�ايل يف الليمون مم�ا يغطي ع�ىل الطعم 

الحلو.
يف الياب�ان النوم أثن�اء العمل يعترب مقبول فه�و عالمة عىل أن 

الذي ينام مجهد من القيام بعمله .

ال تفكر كثريا، فعقلك ال يتوقف عن التفكري، 
وذل�ك لوج�ود الكث�ري م�ن االح�داث حول�ك 
والف�رص التي ق�د تعرض عليك، اس�تغل ما 
تبق�ى من الح�ظ يف الظهرية لتنج�ز ما تريد 
القيام به من أمور مهمة، أما يف املس�اء، فإن 

االمور العاطفية لن تكون جيدة

يب�دأ نه�ارك بداية جي�دة، وتنش�غل بارتداء 
ثياب�ك لتبدو يف أبهى ص�ورة ألن لديك الكثري 
م�ن املواعي�د واملقاب�الت يف العمل، س�تنجز 
الكث�ري من أعمال�ك يف الظه�رية، لكن عندما 
يأتي املس�اء ستش�عر بالتع�ب، فانتبه عىل 

صحتك

اصرب يا عزيزي الدل�و، فاالوقات الصعبة ما 
تزال مس�تمرة؛ ففي الصباح ستشعر بقليل 
من التعب وألم يف مختلف أنحاء جسمك، كما 
أن ضغوط�ات الحياة لن ترحمك يف الظهرية، 
املساء س�يخفف عنك الكثري لكن عليك بأخذ 

راحة والتزام البيت

العم�ل كل م�ا يهم�ك، فأنت تفك�ر كثريا يف 
مس�تقبلك هذه االي�ام، تفكر جدي�ا بتغيري 
وضع�ك لكنني أدع�وك اىل عدم االس�تعجال، 
يف الظهر ضغط العم�ل يزداد عليك وقد ترتك 
مكان عملك يف ساعة متأخرة، لكن يف املساء 

احذر من تهورك أكان يف قيادتك لسيارتك

قوتك وش�جاعتك قد تشعرانك بالتعب لكثرة 
النزاالت واملناقش�ات التي تدخلها يف صبيحة 
ه�ذا الي�وم، عليك باله�دوء وع�دم الترصف 
كديكتات�ور، أم�ا بالنس�بة للعم�ل، فأنت يف 
وضع قوي جدا وعليك استغالل آخر الفرص 

يف فرتة ما بعد الظهر.

ما تزال هائما عىل وجهك، فأنت ال تدري ماذا 
تفعل، قد تتعرض لكالم جارح من املس�ؤول 
لدي�ك يف العمل لخط�أ ارتكبته، ابق هادئا وال 
داع�ي أن تناقش�ه ألن ذلك لي�س ملصلحتك، 
املساء قد يكون هادئا بالنسبة إليك اىل درجة 

امللل

يوم يحم�ل وجهني وقد يغ�رك، فتبدأ نهارك 
بداي�ة اعتيادي�ة م�ن دون أي تغي�ري يذك�ر 
واالج�واء الهادئ�ة تس�يطر عىل م�ن حولك، 
فقلة االحداث س�تبقى حتى الظهرية، االمور 
العائلي�ة مهم�ة، ف�ال تس�مح عصبيت�ك أن 

تجعلك تتفوه بكالم ال داعي له يف فرتة ما

لقد فق�دت الصرب لكثرة االم�ور التي تحدث 
معك منذ يومني، ال تقلق فقاربت االمور عىل 
التغري ملصلحت�ك، لكن علي�ك تمرير الصباح 
والظه�رية ع�ىل خ�ري، فهن�اك الكث�ري م�ن 
التحديات بانتظارك، يف املس�اء تشعر بالقوة 

والنشاط ونفسيتك تتحسن اىل االفضل

يوم جيد عىل جميع االصعدة يا مولود االسد، 
لك�ن ال تبالغ يف توقعاتك وك�ن أكثر واقعية، 
الصب�اح يبدأ بداي�ة جيدة، لك�ن قد تصادف 
مشكلة يف فرتة الظهرية تحل بسهولة، انتبه 
اىل وضع�ك امل�ادي وال داع�ي ل�إرساف بغري 

معنى، العاطفة جيدة يف املساء

ال تك�ن حساس�ا ج�دا، وال تجع�ل عاطفتك 
تق�رر القرارات املهمة يف حيات�ك، وحاول أن 
تحك�م عقل�ك واعرف م�ا تريد م�ن حياتك، 
س�تقف عىل العديد من الق�رارات هذا اليوم، 
وتغري رأيك بكث�ري من االمور يف حياتك، تبدو 

إنسانا جديدا يف املساء

الج�وزاء،  موالي�د  لجمي�ع  إيجاب�ي  ي�وم 
وخصوصا يف مج�ال العمل والعاطفة، فأنت 
نش�يط وال يشء يوقف�ك عن عمل م�ا تريد، 
قد تس�مع التصفي�ق من رؤس�ائك يف العمل 
إلنجازاتك، تنقلب االحداث يف املس�اء، فانتبه 

من مزاجيتك التي قد تفتعل لك املشكالت

ما ت�زال تائه�ا وال تع�رف ماذا تفع�ل، اترك 
الص�واب،  اىل  تق�ودك  السادس�ة  حاس�تك 
مفاج�أة يف الظهرية تك�ون لصالحك، لكن يف 
ف�رتة ما بعد الظهر يتغ�ري أحد مواعيدك مما 
يجعلك مزاجيا، يف املساء تشعر براحة وفرحة 

ال تعرف مصدرهما.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:

٢ علبة زبادي - 4 معلقة كبرية شوفان - ٢ 

معلقة كبرية لوز - ٢ معلقة كبرية بندق - ٢ 

معلقة كبرية زبيب - ٢ معلقة كبرية توت - 

عسل أبيض للتحلية

طريقة التحضري:

يوض�ع الزب�ادي يف بول�ة، ويض�اف إلي�ه 

الشوفان والعسل، ويخلط جيداً.

يض�اف إليه اللوز والبندق والزبيب، ويخلط 

مرة أخرى.

ي�وزع عىل أطب�اق التقدي�م، ويزين بحبات 

التوت.

يقدم كوجبة إفطار.

البطالة أفضل للصحة من العمل املجهد!
توصل�ت األبحاث الجدي�دة إىل أن العاطلني عن العم�ل يتمتعون بصحة 
جيدة مقارنة بأصحاب الوظائف املجهدة..ووجدت الدراسة أن البالغني 
العاطل�ني عن العم�ل، الذين يحصلون ع�ىل وظيفة تتطل�ب الكثري من 

الجهد، أكثر عرضة للمشكالت الصحية املرتبطة بالضغط.
وقام الباحثون من جامعة مانشس�رت، بدراس�ة حالة ١١١6 ش�خصا، 
ت�رتاوح أعمارهم بني 3٥ و7٥ عاما، كانوا عاطلني عن العمل بني عامي 

٢٠٠9 و٢٠١٠، كما تمت متابعتهم يف الفرتة بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢.
وخضع املش�اركون للتقييم الصحي، الذي ش�مل أخ�ذ عينات من الدم. 
وت�م تحديد تأثري اإلجه�اد املرتب�ط بالتوظيف عن طريق ع�دة عوامل، 
بما يف ذلك مس�تويات الكوليس�رتول وضغط الدم، وكذلك معدل النبض 

ونسبة الخرص إىل الورك.
وكش�فت النتائ�ج أن األش�خاص أصح�اب الوظائ�ف املجه�دة، لديهم 
مستويات عالية من الغلوكوز والكوليسرتول يف الدم، كما أن سوء نوعية 
العمل يمكن أن يكون ضارا بالصحة.ويف الوقت نفس�ه، يقول الباحثون 
أن الصحة العقلية ال تتأثر يف حال كان األش�خاص عاطلون عن العمل، 

أو يعملون يف وظائف مجهدة.

معرض افرتايض للوحات »دوار الشمس« لفان غوخ
يتم لم ش�مل خمس نس�خ م�ن لوحة أصلي�ة للرس�ام الهولندي 

الشهري فنسنت فان غوخ للمرة األوىل يف »معرض افرتايض«.
رس�م فان غوخ سلس�لة لوحات »دوار الشمس« يف جنوب فرنسا 
يف عامي ١888 و١889.توجد خمس نس�خ من اللوحة يف خمس�ة 

متاحف مختلفة بثالث قارات.
وحس�ب أسوتش�يدبرس، من املقرر أن يتم لم شمل اللوحات أمام 
الجمه�ور عىل مس�توى العالم ولك�ن عرب بث مب�ارش عىل موقع 
»فيسبوك«.وبدأ البث االثنني من املتحف الوطني يف لندن يف الساعة 
١6:٥٠ بالتوقي�ت املح�ي )١٢:٥٠ مس�اء بتوقي�ت رشق الواليات 
املتحدة(.وبع�د ذلك ينتقل البث إىل متحف فان غوخ يف أمس�رتدام، 
ثم إىل متحف نيو بيناكوثيك يف ميونيخ، ومتحف فيالدلفيا للفنون، 
ومتح�ف س�يجي توغو الت�ذكاري للفن�ون يف طوكيو.ومن املقرر 
أن يص�ف قيم من كل متحف األس�باب التي تجعل النس�خة التي 
لديه�م فريدة.أطلقت املتاحف األس�بوع امل�ايض تجربة افرتاضية 
يف محاكاة للواقع لعرض النس�خ الخمس�ة من »دوار الشمس« يف 

غرفة واحدة.

بطاريات مبتكرة تعمل بطاقة سوائل اجلسم!
ط�ور العلم�اء بطارية مرنة يمك�ن أن تعمل عرب طرق مبتك�رة باالعتماد عىل 
السوائل الجسدية، مثل الدموع والعرق أو حتى البول. حيث اقرتح باحثون من 
جامعة فوادن يف ش�نغهاي بالصني، تقنية جديدة لتصنيع البطاريات، تستبدل 
امل�واد الكيميائية الس�امة باملاء املالح.ويمكن للبطاري�ات العمل بطريقة آمنة 
ع�ىل األجهزة القابلة لالرتداء، وفقا للدراس�ة املنش�ورة يف مجلة Chem.وتعمل 
البطاري�ات عن طريق تخزي�ن الطاقة الكهربائية عىل ش�كل أخرى كيميائية، 
حيث تحوي قطبني معدنيني يعمالن بالكهرباء )أحدهما بشحنة إيجابية واآلخر 
س�لبي(. وعندما تقوم البطارية بتش�غيل الجهاز، تطلب األيونات إلكرتوناتها، 
التي تنتقل عرب الش�وارد من قطب كهربائ�ي إىل آخر.وبهذا الصدد، قال مؤلفو 
الدراس�ة: »ترتكز معظم أنظمة تخزين الطاقة عىل الش�وارد القوية، ما يشكل 
خطرا عىل الس�المة«.ويذكر أن العلماء اس�تخدموا سابقا كربيتات الصوديوم، 
وه�ي مادة كيميائية غري س�امة غالبا ما ُتس�تخدم يف املنظفات، يف البطاريات 
التي عملت بشكل جيد كالكهرباء.ولكن الحل الجديد الذي يعتمد عىل املاء املالح، 
املوجود يف الدمع والعرق، يعترب أفضل للس�المة العامة، كما يمكن تطبيقه عىل 

بطاريات املعدات الطبية، والرقاقات املزروعة يف جسم اإلنسان.

١الذهب األبيض o املاش�ية مم�ا يقتنيها البدوي 
أو الف�الح o ش�قيق ٢وديع )مبعث�رة( o أماكن 
اجتماع القوم 3إذا تعدى اثنني شاع o يوم يبتدئ 
االنسان حياته 4اشتهر يف التاريخ بتحويل الرتاب 
إىل ذهب o أبيض )باالنجليزية( ٥يضغط إلطالق 
الن�ار o ش�جر صح�راوي مثمر 6ق�رْض o بناء 
للمراقب�ة 7س�قيا o دولة جن�وب رشق أفريقية 
8يتح�رك كامل�وج o يحقق إنج�ازا 9فيها طالبو 
 o متشابهان ١٠الذهب البني o العلم والشهادات

بلد اسمها يعني بلد األحرار

١ألوانه تظهر بعد املطر o يلغي ٢تحليق يف السماء 
o فاكه�ة لذيذة قرشها أحم�ر وحباتها كالجوهر 
3مناف�س ومس�او يف االمكان�ات o أغ�ىل املعادن 
ع�ىل اإلط�الق 4بش�كل رأيس o أنت طلب�ت األكل 
لش�عورك بحاجته ٥واحد )باالنجليزية( o اغتاب 
o متش�ابهان 6مخلوق صغري يحمل عرشة أمثال 
وزنه o ش�اي )باالنجليزية(. 7متش�ابك بش�كل 
منتظم ومكرر o ثني 8دولة اوروبية معنى اسمها 
بل�د األران�ب 9أخ�ف الغ�ازات يف الطبيعة١٠م�ن 

الخرضوات o تفضيل يشء عىل آخر

عموديافـقـي

بدون تعليق

زبادي
بالشوفان واللوز

ق اليوم..
طب

واي فاي جديد أرسع بـ 100 مرة من املستخدم حاليًا!
يبدو أننا عىل موعد مع إنشاء شبكة واي فاي 
عالية الرعة، أرسع 100 مرة من ش�بكاتنا 
الحالية، باس�تخدام موجات اإلش�عاع عالية 

الرتدد.
 حي�ث تمك�ن الباحث�ون األمريكي�ون وألول 
مرة من إرسال إش�ارات الفيديو، باستخدام 
موج�ات ترياهريت�ز عالي�ة الرتدد، ب�دال من 

موجات املايكروويف التقليدية.
وتسمح موجات ترياهريتز للبيانات باالنتقال 
عن�د حد 50 غيغاباي�ت يف الثانية، وهذا يوفر 
رسع�ات تص�ل إىل 100 م�رة أرسع من الحد 
املمك�ن الوص�ول إليه يف يومن�ا الحايل، حيث 

تصل الشبكات الالس�لكية إىل رسعة قصوى 
الربوفيس�ور،  ميغابايت.وق�ال   500 تبل�غ 

دانيل ميتلمان، من جامعة براون يف الواليات 
املتح�دة: “لق�د أظهرنا إمكاني�ة نقل تيارات 
البيان�ات املنفصل�ة عىل موج�ات ترياهريتز، 
برعة عالية جدا، وبمعدالت خطأ منخفضة 

للغاية”.
وأض�اف موضح�ا: “وتظه�ر نتائجن�ا أن�ه 
يمك�ن تطبي�ق االبت�كار الجديد يف ش�بكات 
ترياهريتز الالس�لكية املستقبلية”.وتستخدم 
ش�بكات الصوت والبيان�ات الحالية موجات 
املايكروويف، لنقل اإلش�ارات السلكيا. ولكن 
أصبح الطل�ب عىل البيان�ات أرسع من قدرة 

تحمل شبكات املايكروويف.

تأكيد فوائد اللوز للقلب واألوعية الدموية

أن  الس�ابقة  الدراس�ات  أك�دت 
استهالك اللوز بشكل منتظم يساعد 
يف خف�ض نس�بة الربوت�ني الدهني 
منخف�ض الكثاف�ة )الكولس�رتول 
»الس�يئ« LDL( يف ال�دم، وتقلي�ل 
القل�ب  بأم�راض  اإلصاب�ة  خط�ر 
واألوعي�ة الدموية.وق�رر العلماء يف 
جامعة بنسلفانيا بالواليات املتحدة 
األمريكي�ة، برئاس�ة الباحثة، بيني 
كري�س أس�رتتون، دراس�ة تأث�ري 
اللوز عىل الربوت�ني الدهني مرتفع 
الكثاف�ة، أي الكولس�رتول »الجيد« 
يف   HDL وظيف�ة  HDL.وتنح�رص 
جمع الكولسرتول الفائض يف الخاليا 
واألنس�جة ونقل�ه إىل الكب�د ليقوم 
بإخراجه من الجس�م.وهكذا يقوم 
بتنظي�ف ج�دران األوعي�ة الدموية 
م�ن الكولس�رتول »الس�يئ« ويحد 

من مخاطر تصلب الرشايني.وهناك 
٥ أنواع م�ن الكولس�رتول »الجيد« 
حس�ب حج�م جزيئات�ه وعمرها.

وبق�در ارتف�اع نس�بة الجزيئ�ات 
الكب�رية الناضج�ة )α-١( يف الدم، 
الكولس�رتول »الجيد«  تزداد ق�درة 
ع�ىل أداء وظيفته الخاصة بتنظيف 
األوعي�ة الدموية وخف�ض مخاطر 
القل�ب واألوعية. بأمراض  اإلصابة 

أس�رتتون  كري�س  أج�رت  وق�د 
وزمالؤه�ا تجربة، ن�رشت نتائجها 
يف مجل�ة »Nutrition«،وقالت : إن 
اللوز يعت�رب مادة غذائي�ة فعالة يف 
خف�ض مخاطر اإلصاب�ة بأمراض 
لذل�ك  الدموي�ة.  واألوعي�ة  القل�ب 
م�ن ال�رضوري إدخال�ه يف النظام 
الغذائ�ي، علم�ا بأن�ه يع�د مصدرا 

.E للدهون الصحية وفيتامني
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القاضي عماد عبد الله ريم قيس كبة 

كثي�رون »يرتكبونها«.. دون أن يدركوا أنه�ا تؤرخ لحظة قد تموت قريبا 
أو بع�د حين.. لتبقى تذّكر “مرتكبها” بتلك الذكرى مدى الحياة.. فكيف لنا أن 
نِشم لحظة من حياتنا وأعمارنا وهي مألى بالمتغيرات والمشاعر المتقلبة؟.. 
وكيف لنا أن نصر على تغيير أجس�ادنا مدى الحياة بينما تش�رق شمس�نا كل 
صباح لتعلن بدء يوم جديد؟.. أليس من الممكن والمتوقع جدا أن نصحو ذات 
يوم ونحن نادمون على فعلتنا وقد تغيرت مفاهيمنا أو نظرتنا للحياة؟..أقول 
مرتكبها ال لكي أش�ير بالضرورة إلى أنه فعل خاطئ.. أو ألنني لس�ت مقتنعة 
ب�ه.. لكنني أجدها مح�ض لحظة متغيرة.. فهي ال أكثر من قرار يؤرخ ش�يئا 
من معتقد أو انتماء أو حب للجمال أو س�عي وراء تقليعة أو رغبة عارمة في 
تقليد ش�يء أو التميز بشيء.. ومما ال ش�ك فيه أنها وجهات نظر شخصية.. 
فثمة من يصر أن يش�م نفسه العمر كله بعالمة فارقة أو باسم شخص بعينه 
أو ص�ورة أو رمز لمب�دأ أو قناعة ما.. دون طول تأمل أو تفكير في القادم من 
األي�ام وما قد تأت�ي به..وهو لي�س باألمر الجديد وال هو ض�رب من ضروب 
التقليع�ات الحداثي�ة.. فمنذ القرن الخامس قبل الميالد والناس تقوم بوش�م 
أجسادها ألسباب تعددت وطال معها الشرح.. فقد كان ومازال للجمال قيمه 
ومفاهيم�ه التي تختل�ف باختالف الثقافة والبيئة والم�كان والزمان.. وعلى 
الرغم من وجود بعض المحّرمات التي تغلف موضوع الوش�م إال أن هذا الفن 
الطاع�ن في القدم م�ازال حاظيا بش�عبية عالية في الكثير م�ن دول العالم.. 
ومازالت بعض الش�عوب حتى يومنا هذا تجد في الوش�م طقوسها المتوارثة 
التي ال تقبل الجدل.. فهو من جانب آخر مازال يتمتع بالقدسية في بعض بقاع 
العالم.. وما تزال بعض الش�عوب تعتبره تعبيرا صارخا عن هويتها القومية 
أو العرقية..وهنا تحيلني ذاكرتي إلى س�يدة كان�ت تقطن في إحدى المناطق 
الشعبية.. وكانت امرأة جميلة “متغاوية”.. وشاءت وهي في شبابها األول أن 
تزّين وجهها وحاجبيها ورقبتها ومعصميها وقدميها بأجمل الوشم الذي كان 
س�ائدا في ذلك الزمن.. فبالغت به و”تغاوت” حتى غدت األكثر فتنة وصارت 
بفضل جمالها ووش�مها األكثر تمّيزا بين النساء.. وإذ تزوجت وأنجبت وكبر 
األوالد وتقدم بها العمر.. وتغيرت مفاهيم المجتمع ونظرته لألشياء.. قررت 
أن تحج إلى بيت الله الحرام مع زوجها.. وعادت إلى بيتها وهي حاجة سالمة 
غانمة.. ويش�اء الحظ أن توشوشها إحدى الجارات بأن الوشم حرام!.. فيجن 
جنونها.. وتفعل ما تفعل لتمحو عن جس�دها آثار غنجها وداللها األول خوفا 
م�ن عذاب الل�ه!.. حتى كادت أن تش�ّوه وجهه�ا ندما وحس�رة!.. هي قصة 
حزين�ة طبع�ا ولكنه�ا غالبا ما تحدث وعل�ى وجه الخص�وص حينما تقنعنا 
معتقداتنا بأن العالم ثابت باق على حاله ال تغيير فيه.. وتجدر اإلشارة إلى أن 
عملية إزالة الوشم شهدت تغييرات كبيرة مع انتشار شعبيته في العالم.. وتم 
استبدال الطرق البدائية بطرق حديثة جدا.. بالليزر وباستخدام المستحضرات 
الطبيبة.. بيد أنه من المضحك المبكي حقا أن نعرف أن األلم المصاحب لعملية 
إزالة الوش�م ونفقاته لهما أكثر بكثير من ألم ونفقات الوش�م نفسه!.. فهال 

فكرنا قليال قبل أن نعمد إلى تغيير أجسادنا؟..

ش�هدت الس�نوات األخي�رة تط�ورا ملحوظا ف�ي وس�ائل التواصل 
االجتماعي حيث اصبح عموم الناس لديهم مواقع مختلفة على ش�بكات 
االنترني�ت بفعل اجهزة الموبايل والحاس�وب الحديثة وانخفاض تكلفة 
االنترنيت الذي قد يكون في بعض االحيان مجانا وإزاء ذلك نجد ان مواقع 
التواص�ل االجتماعي ومنها الفيس بوك واليوتيوب...الخ أصبحت مواقع 
افتراضي�ة يلتقي من خاللها االش�خاص من كاف�ة دول العالم يتبادلون 
المعلومات واآلراء.  ومثلما لالنترنيت فائدة كبيرة في تبادل الخبرات من 
خ�الل االطالع على ثقافات الش�عوب المختلفة فانه من الناحية األخرى 
ش�هد الجانب السيئ منه وهو اس�تعمال تلك المواقع البتزاز المواطنين 
او التش�هير بهم او تهديدهم او التحريض على الجرائم المختلفة واصبح 
المواطن في خطر كبير من تلك الجرائم التي تقع من اشخاص مجهولين 
اس�تغلوا تلك المواقع الرتكاب جرائمهم والتي هي في كثير من االحيان 
تس�تعمل للتهديد بغية الحصول على منافع مادية او معنوية وقد شهدت 
المحاكم في الس�نوات االخي�رة الكثير من تلك الجرائ�م التي وصلت في 
بع�ض االحيان الى قت�ل الضحية من قبل ذويها للخ�الص من العار الذي 
لح�ق ب�ذوي الضحية نتيجة مقاط�ع فيديو او صور تع�ود للمجنى عليه 
استطاع الجاني الحصول عليها عبر وسائل مختلفة مستغال غباء المجنى 
علي�ه احيانا او مس�تعمال لوس�ائل القرصنة على االنترنيت عبر س�حب 
ملف�ات المجنى عليه الش�خصية وبثها عبر مواق�ع التواصل االجتماعي 
المختلفة.  ونظرا لغياب التشريعات القانونية التي تشدد العقوبات على 
تل�ك الجرائ�م المعلوماتية التي هي من الجرائم المس�تحدثة وس�مة من 
س�مات العصر الحدي�ث ومنها جريمة التهديد عب�ر االنترنيت التي تعتبر 
ذات طبيع�ة خاصة تختلف عن جرائم التهدي�د العادية من ناحية طريقة 
ارتكابه�ا من خالل اجهزة االتص�ال الحديثة التي يكون الفاعل فيها على 
قدر عال من العلمية باستخدام تلك الوسائل التي تجعله مجهوال لالخرين 
مم�ا يش�كل خطرا كبيرا عل�ى المجتمع حيث ال يمك�ن الوصول اليه في 
كثير من االحيان مما يسهل له ارتكاب الجريمة وابتزاز الناس والتشهير 
به�م.  وبالرغم من تطويع القضاء العراق�ي للنصوص العقابية الخاصة 
بجرائم التهديد او التش�هير وعكسها على هذه الجريمة المستحدثة من 
خالل نصوص المواد القانونية )430 432-( و )434-433 435- 438-( 
عقوبات اال ان هذا االمر غير كاف حيث ان بعض تلك العقوبات بس�يطة 
ال تتناس�ب والخطورة االجرامية لمرتكبها التي في بعض االحيان تودي 
تلك األفعال الى قتل المجنى عليه من قبل ذويه اتقاًء للعار الذي يعتقدون 
ان�ه لحق به�م نتيجة ذلك مما يك�ون معه الجاني في هذه الحالة س�بب 
ف�ي جريم�ة القتل ان لم يكن محرض�ا عليها.وازاء كل م�ا تقدم نجد انه 
من الضروري تدخل المش�رع العراقي لتش�ريع قانون مكافحة الجرائم 
المعلوماتي�ة المختلفة ومنها جريمة التهديد عبر االنترنيت التي هي من 

جرائم العصر التكنولوجي المتطور.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

يف »غوما«.. الشعب من أجل السالم

تحولت جزي�رة صغيرة في قلب المحيط الباس�يفيكي إلى مكان 
تتجه إليه أنظار العالم.. جزيرة »غوما« التي تهدد كوريا الشمالية 
بإطالق صاروخ مدمر عليها نكاية في أمريكا التي تحتل الجزيرة، 
والصورة إلحدى مواطنات الجزيرة تنفخ في قوقعة ضمن حملة 
الس�كان للمطالبة باالس�تقالل والحماية من أه�وال الصراع بين 

الدولتين تحمل شعار »الشعب من أجل السالم«.

ه�ل تع�رف أن الغض�ب والكراهية قد يكونان س�بباً 
لسعادتك؟. هذا السؤال ليس كالماً عابراً، انه خالصة 
دراس�ة علمية لباحثين دوليين، قالوا إن »الش�خص 
يك�ون أكث�ر س�عادة عندم�ا تنتاب�ه المش�اعر التي 
يريدها، حتى لو كانت هذه المشاعر غير سارة، مثل 
الغضب والكراهية«.  وتوصلت نتائج الدراسة الى أن 

الس�عادة هي »أكث�ر من مجرد 
ش�عور بالمتعة وتجنب األلم«، 
المش�اركين  الباحثون  وس�أل 
في الدراس�ة عن المشاعر التي 
يريدونه�ا ويش�عرون بها. ثم 
قارنوا ذل�ك بكیفی�ة تقییمھم 
للسعادة الشاملة أو الرضا عن 
الحیاة.ووجد الباحثون أنه في 
حي�ن أن الن�اس بصف�ة عامة 
يري�دون أن تنتابه�م مش�اعر 
أكثر س�عادة، فإنه�م يتمتعون 
بأكبر قدر من االرتياح والرضا 
في الحي�اة إذا كانت العواطف 
التي يش�عرون بها تتطابق مع 
ما يريدونه.وتضمنت الدراسة، 
التي شملت العديد من الثقافات، 
نحو 2300 طال�ب جامعي من 

الواليات المتحدة والبرازي�ل والصين وألمانيا وغانا 
وإس�رائيل وبولندا وسنغافورة. ووجدت الدراسة أن 
11 ف�ي المئة من الناس يريدون الش�عور بمش�اعر 
إيجابية أكثر، مثل الح�ب والتعاطف، في حين أن 10 
في المئة من الناس يريدون الش�عور بمشاعر سلبية 

أكثر، مثل الكراهية والغضب.

م�ن الغراب�ة أن نكتش�ف أن نص�ف س�كان األرض، 
عاش�وا تجربة تحليق في طائرة مع نهاية هذا العام. 
لكن هذا ما تؤكده، آخ�ر اإلحصاءات التقديرية التي 
نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي، المعروف اختصارا 
باس�م »إياتا«. إذ أكد أن »أكثر من نصف سكان العالم 

س�يكونون قد حلقوا »فوق الس�حاب« بحلول نهاية 
ه�ذا الع�ام«. ورجح االتح�اد، الذي يتخ�ذ من مدينة 
مونتري�ال ف�ي كن�دا مق�راً ل�ه، أن نح�و 4 مليارات 
ش�خص سيس�تخدمون الطائرات ف�ي تنقالتهم مع 
نهاي�ة 2017، م�ن أص�ل 7 مليارات نس�مة، هم عدد 

سكان الكرة األرضية.
النقل  اتح�اد  ووفق�اً إلحص�اءات 
100 أل�ف  الج�وي الدول�ي، ف�إن 
طائرة محمل�ة بالركاب والبضائع 
تحلق يومي�ا في األج�واء، وتصل 

إلى وجهاتها المحددة بسالم.
وتنقل الطائ�رات كل يوم نحو 19 
ملي�ار س�لعة، تش�كل ثل�ث قيمة 
التج�ارة الدولي�ة، ويعتمد 3.5 في 
المئة م�ن االقتص�اد العالمي على 
الطيران، الذي ال يتوقف على مدار 
الس�اعة. ويوفر العم�ل في مجال 
الطي�ران س�بل العي�ش لنح�و 63 
مليون ش�خص ف�ي العال�م، وفق 
إحص�اءات اتح�اد النق�ل الجوي، 
األمر الذي يجعل هذا القطاع واحدا 
من أكبر القطاعات التي تستوعب 

الموظفين.

الكراهية والغضب جيلبان السعادة؟! نصف سكان األرض.. حلقوا فوق السحاب!

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني


