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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا لـم تكـن عـاملـاً فكـن 
مستمعاً واعياً

ص3العراق واالردن يف بيان مشرتك: معرب »طريبيل« سيحيي التجارة وينعش السياحة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 زعيم كوريا الشاملية ردا عىل جملس األمن: انتظروا الصواريخ

الـحـكـيـم يـبــلـغ حمـافـظ الـبـصـرة بـضـرورة إنــهــاء الـنــزاعـات الــعــشــائــريـة
بـــارزانـي يـمـتـــدح »إسـرائـيــــل« ويــلـــوح بـ »االســتــقــالـة« إذا فــشــل

حتديد »ساعة الصفر« لتحرير احلوجية
      المستقبل العراقي / نهاد فالح

فيما أعلن الحش�د الش�عبي، أمس األربعاء، عن تحرير 
ناحي�ة العياضي�ة التابع�ة ملحافظ�ة نينوى من س�يطرة 
تنظي�م »داعش« بالكامل، كش�فت خلية اإلع�ام الحربي 
التابعة لقيادة العمليات املش�ركة عن قرب انطاق عملية 
عس�كرية الستعادة الس�يطرة عىل قضاء الحويجة التابع 
ملحافظة كركوك من قبضة تنظيم »داعش« وقال الحش�د 
الش�عبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»قطعات الجيش العراقي بإس�ناد الحش�د الشعبي وقوات 
الرشط�ة االتحادية تمكنوا من حس�م تحرير كامل ناحية 

العياضية ورفع العلم العراقي فوق مبانيها«.
التفاصيل ص3

احلشد الشعيب يعلن حترير العياضية بالكامل.. والطريان العراقي يطيح بقادة »داعش« باجلملة
حترك برملـانـي لـ »لـجـم« تـحـركـات كـركـوك االنفصـاليـة

جملس القضاء األعىل ينقل دعوى رئيس جملس حمافظة البرصة إىل بغداد

املالية الربملانية: قرار دعم املنتوج الوطني سيسهم بتوفري فرص عمل للشباب
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وزيـر الـنــقـل: 
ال مستقـبـل للمطـارات 

الـعـراقـيـة دون 
تطـبـيـق الـمـعـايـيـر 

القياسية الدولية

حمافظ بغداد:
الـنـهــوض بـالـواقـع 

الصحي من ابرز 
اهتمـامـات احلـكـومـة 

الـمـحـلـيـة ص6ص6
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أتقدم بأس�مي ومنتس�بي وزارة النقل  بأرق وأجمل التهاني والتربيكات إىل ش�عبنا العراقي الكريم 
وأبن�اء قواتنا االمني�ة البطلة بكافة صنوفها  وأبناء الحش�د املقدس بمناس�بة تحرير مدينة تلعفر 

الحبيب�ة وعيد األضح�ى املبارك الذي يتزامن مع أروع وأعظ�م االنتصارات الكربى 
ع�ىل اإلره�اب الداع�ي يف كل مناطق العراق العزي�ز داعياً الع�ي القدير أن يمن 
عىل الش�عب العراقي بمزيد م�ن الخري والربكة والس�عادة والطمأنينة وان يكلل 
انتصاراتنا األمنية بالعز والش�موخ ... معاهدين الله والشعب عىل أن نكون جزء 
فاعاً يف بناء الوطن وتعزيز موارده االقتصادية خدمة لكل 

العراقيني.
تغمد الله شهداء العراق برحمته الواسعة وانعم 

عىل الجرحى االشاوس بالصحة والعافية.

وزير النقل الكابتن كاظم فنجان احلاممي هينئ الشعب العراقي والقوات األمنية 
واحلشد املقدس بتحرير تلعفر احلبيبة وعيد األضحى املبارك

الكابتن 
كاظم فنجان الحمامي

وزير النقل
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األمن الوطني يف البرصة يضبط موقعًا لرسقة النفط اخلام من خط للتصدير
         بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة 
البرصة، أمس األربعاء، بأن قوة من 
جه�از األمن الوطني ضبطت موقعاً 
يس�تخدم لرسقة النف�ط الخام من 
انب�وب مخص�ص للتصدي�ر، مبينا 
ان فريقاً تم تش�كيله لتحديد هوية 

الجناة والقبض عليهم.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
عن املص�در قول�ه، إن »جهاز األمن 
الوطني تلقى معلومات عن نش�اط 
ألش�خاص يقومون برسق�ة النفط 
الخام م�ن خط للتصدي�ر يمتد بني 
وميس�ان«،  الب�رصة  محافظت�ي 
مبيناً أن »قوة م�ن الجهاز قامت يف 
ضوء تلك املعلومات بمعاينة مس�ار 
االنب�وب، وت�م العثور ع�ى مضخة 
وثالثة صمامات تس�تخدم يف رسقة 
النف�ط«. ولفت املص�در الذي طلب 

أن  اىل  اس�مه  ع�ن  الكش�ف  ع�دم 
»املوقع تم تسليمه اىل قسم املعالجة 
إلزال�ة الصمامات واملضخة، كما تم 
اغ�الق الط�رق الرتابي�ة املؤدي�ة اىل 
املوقع، فض�اًل عن تعزيز االنتش�ار 
األمني لرشطة نفط الجنوب ملراقبة 
خط التصدير«، مضيف�اً أن »فريقاً 
من األمن الوطني تم تشكيله لجمع 
معلوم�ات عن الجن�اة لغرض القاء 

القبض عليهم«.
يذك�ر أن رسق�ة النف�ط الخ�ام 
وتهريب الوقود براً وبحراً كانت من 
املظاهر الشائعة يف البرصة قبل عام 
2010، ثم انحرست بش�كل ملحوظ 
يف غضون األع�وام القليلة املاضية، 
خاص�ة بع�د زي�ادة أس�عار الوقود 
األمني�ة حول  وتش�ديد االج�راءات 
املنشآت وخطوط األنابيب النفطية، 
إضاف�ة اىل تعزيز الس�يطرة األمنية 

عى القنوات املالحية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س إقلي�م كردس�تان املنتهية 
واليت�ه مس�عود بارزاني، أم�س األربعاء، 
أن ق�رار إج�راء اس�تفتاء اس�تقالل إقليم 
كردس�تان يف ي�وم 25 أيل�ول الق�ادم قراٌر 

نهائي وال رجعَة فيه، 
وأضاف بارزاني، خالل لقائه باس�اتذة 
الجامع�ات يف مدينة أربيل، »أُطمنئ جميع 
األط�راف بأننا لن نرتاجع عن االس�تفتاء، 

وسيجري يف موعده املحدد«.
ورداً عى م�ا ُيثار أن إجراء االس�تفتاء 
س�يقلل م�ن زخ�م الح�رب ض�د تنظي�م 
»داعش«، أكد بارزاني أن االستفتاء لن يغري 

موقفنا ذرًة واحدة من تنظيم »داعش«.
وتاب�ع بارزاني قائالً »بع�د عام 2003 
اتفقنا عى الرشاكة مع العراق، إال أن مبدأ 
الرشاكة انتهك عرشات املرات، ومن الواضح 
أن الكرد غري مرغوب بهم يف بغداد، لذا فإن 
إطالة أم�د السياس�ة العراقي�ة بصيغتها 

الحالية ستؤدي إىل حدوث كارثة«.
ورداً ع�ى ق�ول الحكوم�ة االتحادي�ة 
واألحزاب العراقي�ة أن »الكرد هم أصحاب 
البيت« يف بغداد، رّد بارزاني ب�«عدم صحة 

هذا الكالم«.
الجي�ش  يف  الك�رد  نس�بة  أن  وادع�ى 
العراقي ال تتعدى 1%، وسواء شئنا أم أبينا 
فإن حكومًة طائفية تحكم بغداد، ولم يبَق 

يف العراق ديمقراطية وال فيدرالية.
ويف حوار منفص�ل مع صحيفة الرشق 
األوس�ط ن�رش أمس األربع�اء، ش�ّن بارزاً 

هجوماً آخر عى الحكومة االتحادية، فيما 
ه�دد باالس�تقالة من رئاس�ة اإلقليم التي 

انتهى عى رشعيتها أكثر من عامني.
وقال بارزاني »اذا كان توقيت االستفتاء 
غ�ري مناس�ب كم�ا نس�مع من كث�ري من 
األطراف، فهل هناك اس�تعداد لتأجيله ملدة 
س�تة أش�هر أو س�نة بضمانات من خالل 
التوقي�ع ع�ى وثيق�ة باالع�رتاف بنتائ�ج 

االستفتاء وتقّبل النتائج«.
م�ن  يك�ون  »الضم�ان  أن  وأض�اف، 
الحكوم�ة العراقي�ة وم�ن الربمل�ان وم�ن 
ث�م بضمان�ة أمريكي�ة والتحال�ف ال�دويل 
واالتح�اد األورب�ي واألمم املتح�دة«، الفتاً 
اىل أن »التعاي�ش العرب�ي الك�ردي تجربة 

وفشلت«.
وتاب�ع، أن »االك�راد اذا قال�وا ال نري�د 
االس�تفتاء او رفض�وه فس�أخضع ل�رأي 
الشعب ولن ابقى عى أية مسؤولية، كوني 
أدي�ت واجب�ي تجاه ش�عبي، وس�أحرتم 
إرادته«، مشريا اىل »انني سأقدم استقالتي 
وأتفرغ لحياتي الخاصة، وسوف لن يبقى 

يل أي مجال يف العمل«.
وبش�أن الدول التي اعرتفت باس�تفتاء 
كردس�تان املزمع اج�راؤه يف ايلول املقبل، 
اش�ار بارزان�ي اىل أن »إرسائيل هي الدولة 
الوحيدة الت�ي أعلنت تأييدها«، الفتا اىل أن 
»مواق�ف ال�دول العربي�ة متوازنة وأفضل 

بكثري من مواقف الدول األوروبية«.
ردود  هن�اك  »التوج�د  ان�ه  وتاب�ع 
اس�تفزازية من ام�ريكا، وال�كل يعرتفون 

بحق الشعب الكردي«.

أدان موقف الدول األوربية وأكد عدم تراجعه عن االستقالل

بارزاين يمتدح »إرسائيل« ويلوح بـ »االستقالة« إذا فشل »االستفتاء«

        بغداد / المستقبل العراقي

القت القوات االمنية، أم�س االربعاء، القبض 
ع�ى متهمني اثن�ني وفق م�ادة 4 اره�اب، فيما 
عث�رت عى كدس�ا يحت�وي عى عبوات ناس�فة 
وقناب�ر هاون، يف مناطق متفرق�ة من العاصمة 
بغداد. وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان “مفارز املديرية العامة 
لالس�تخبارات واالمن وبالتعاون م�ع قوة أمنية 
مش�رتكة تمكنت من إلق�اء القبض عى متهمني 
اثن�ني وفق امل�ادة 4/1 ارهاب وص�ادرة بحقهم 
مذكرات قب�ض يف منطقة ابو غريب خالل حملة 

دهم وتفتيش نفذتها القوة”.
واضاف البيان، أن “مفارز مديرية استخبارات 
وام�ن بغ�داد امليداني�ة التابعة للمديري�ة العامة 
لالس�تخبارات واالمن وبالتنس�يق مع )ف4ل55 
ف�ق7( عثرت ع�ى كدس للعت�اد يف منطقة صدر 

اليوسفية”.
وتابع ان “الكدس يحتوي عى عبوات ناسفة 
ع�دد 3، قنابر هاون ع�دد 10 مختلفة االحجام، 

مسطرة تفجري عدد 4، رمانة يدوية عدد 2”.

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع مجلس محافظة النجف االرشف، أمس 
األربع�اء، باس�تقبال مط�ار املحافظ�ة 45 الف 
زائ�ر إيراني خالل االيام املقبل�ة، فيما أكد وجود 
اس�تعدادات أمنية كبرية لحماي�ة الزائرين خالل 

عيدي االضحى والغدير.
وق�ال عضو املجل�س عيل الش�مري إن “عدد 
الرحالت يف مط�ار النجف االرشف الدويل ارتفعت 
خ�الل االيام القليل�ة املاضي�ة إىل 38 – 40 رحلة 
يومي�ة بعدما كانت 35 رحل�ة”، مبينا أن “مطار 
النجف استقبل اعدادا كبرية من الزوار اإليرانيني”. 
وأضاف الش�مري، أن “مطار النجف قد يستقبل 
45 الف زائر إيراني خ�الل االيام املقبلة بالتزامن 
مع زيارة يوم عرفة وعي�د االضحى املبارك وعيد 
الغدي�ر االغ�ر”، مش�ريا إىل أن “الق�وات األمني�ة 

اتخذت استعدادات كبرية لحماية الزوار”.

جملس النجف: مطار املحافظة سيستقبل 
45 الف زائر إيراين خالل االيام املقبلة

الدفاع تعلن اعتقال متهمني وتعثر 
عىل كدس للمتفجرات يف بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت عضو اللجنة املالي�ة النيابية النائبة عن 
كتل�ة االح�رار ماج�دة التميم�ي، أم�س االربعاء، 
ان ق�رار مجل�س ال�وزراء الخاص بدع�م املنتوج 
الوطني، س�يوفر فرص عمل للش�باب يف املصانع 

االهلية فضالً عن تعظيم واردات البلد.
وقال�ت التميم�ي، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، ان »العراق من البلدان التي 
تمتاز بوفرة املوارد الطبيعية، وهو ما  يس�اعد عى 
ظه�ور منتوجات متميزة تضاه�ي يف جودتها تلك 
املصنع�ة يف دول العال�م ، فض�اًل عن توف�ر االيدي 
العامل�ة املاه�رة املش�هود له�ا بالكف�اءة والدقة 
بالعمل«.  وأكدت ان »البالد اليوم بحاجة اىل تنويع 
مص�ادر الدخل  الوطني، وع�دم االعتماد فقط عى 
امل�ردودات املالي�ة م�ن تصدير النفط الخ�ام الذي 

 يشهد تذبذباً يف االسعار، وهو ما انعكس سلباً عى 
قلة التخصيصات املالية يف  املوازنات العامة«. 

وبينت ان »قرار دعم املنتوج الوطني الذي صوت 
 عليه مجلس الوزراء خالل جلسته االعتيادية التي 
عقدها امس الثالثاء، سيسهم يف  تعظيم املردودات 
املالي�ة للبلد وس�يضمن توفري ف�رص عمل للكثري 
من الشباب يف  املصانع األهلية، التي أُغلقت بسبب 

اغراق السوق املحلية بالبضائع املستوردة«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

األع�ى  القض�اء  مجل�س  نف�ى 
م�ا تداولت�ه بع�ض وس�ائل اإلعالم 
بخصوص نقل قضية قاتل الصحفي 
وإط�الق  أربي�ل  إىل  بدي�وي  محم�د 
رساح�ه، فيما أعل�ن أن قضية مقتل 
معاون مدير عام بلدية الدورة ترسي 
بإجراءات قضائية من دون تدخالت. 

الرس�مي ملجلس  املتح�دث  وقال 
القض�اء األعى القايض عبد الس�تار 
بريق�دار يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
»قات�ل  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
تم�ت  بدي�وي  محم�د  الصحف�ي 
محاكمته مع اثن�ني آخرين يف بغداد 

بتأريخ 2014/11/23«. 
وأض�اف أن »محكم�ة الجنايات 
املختص�ة يف حينه�ا أص�درت ق�رار 

الحك�م بالس�جن املؤب�د بح�ق قاتل 
الصحفي بديوي والحبس ملدة س�نة 
واح�دة للمتهمني اآلخري�ن وال يزال 
املحك�وم يق�ي م�دة محكوميت�ه 
يف إح�دى دوائ�ر اإلص�الح يف بغداد«، 
مش�ريا إىل »ع�دم صحة م�ا تداولته 
وس�ائل اإلعالم عن نق�ل القضية إىل 

أربيل وإطالق رساح الجاني«.
م�ن جه�ة أخ�رى نف�ى بريقدار 

»وجود تدخل من أي جهة سياس�ية 
يف قضي�ة مقت�ل معاون مدي�ر عام 
بلدية الدورة«، الفتا إىل أن »التحقيق 
يف الجريمة ما زال جاريا وفق األصول 

القانونية«.انتهى
يش�ار اىل ان الضحيت�ني }بديوي 
والكرع�اوي{ قتال ع�ى يد عنرصين 
من اللواء الرئايس من البيش�مركة يف 

منطقتي الجادرية والدورة.

         بغداد / المستقبل العراقي

التحال�ف  رئي�س  اس�تقبل 
الوطن�ي عمار الحكي�م محافظ 
الب�رصة الجديد أس�عد العيداني، 
إنه�اء  رضورة  ع�ى  مش�ددا 
النزاعات العشائرية يف املحافظة 

وتوفري فرص العمل.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الحكي�م 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الحكيم استقبل بمكتبه 
يف بغداد، الثالثاء، محافظ البرصة 

الجديد أسعد العيداني«.
وشدد الحكيم، بحسب البيان، 
ع�ى »تقدي�م أفض�ل الخدم�ات 
للمواطن البرصة والعمل بتكاملية 
م�ع مؤسس�ات املحافظ�ة ومع 

الكتل السياس�ية يف املحافظة«، 
داعي�ا إىل »إس�تكمال املش�اريع 

ومكافحة الفساد«.
ودعا رئيس التحالف الوطني، 
محافظ الب�رصة إىل »بذل جهود 
مع املؤسسة العش�ائرية إلنهاء 
النزاعات العش�ائرية وبذل جهد 
أك�رب يف ف�رض القان�ون وهيبة 
الدول�ة لتحقي�ق األم�ن وجل�ب 
ف�رص  لتوف�ري  االس�تثمارات 

العمل«.
محافظ�ة  مجل�س  وكان 
األح�د  ص�وت،  ق�د  الب�رصة، 
ع�ى   ،2017 آب   27 امل�ايض 
إختي�ار العيداني محافظاً جديداً 
للب�رصة خلفاً للمس�تقيل ماجد 

النرصاوي.

         بغداد / المستقبل العراقي

القت القوات االمني�ة القبض عى قيادي يف عصابات داعش 
االرهابية وهو ممن ارتكب مجازر بحق اهايل مدينة املوصل بعد 

نصب كمني له يف منطقة الكرادة وسط بغداد.
وق�ال نائب رئيس اللجنة االمني�ة يف مجلس محافظة بغداد 
محمد الربيعي »من خالل الجهد االمني واالس�تخباري الخاص 
بأبطال جهاز االمن الوطن�ي / مديرية أمن الكرادة / تم نصب 
كمني ألحد الدواعش االنجاس والقاتل ألكثر من خمسني عراقي 

من اهايل املوصل والحشد املقدس«.
واض�اف »بع�د رصد تحركات�ه قامت مديري�ة ان الكرادة و 
باالشرتاك مع االجهزه االمنية البطلة من )القوة املاسكة البطلة 
واس�تخبارات الوكالة واس�تخبارات بغداد ونج�دة الكرادة( تم 
الق�اء القبض عى االرهابي قبل تنفيذ مأربه الدنيئه بحق اهايل 

بغداد والكرادة ».
واش�ار الربيعي »وبعد القبض عليه تم تس�ليمه اىل القضاء 

لينال جزاءه العادل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دكت القوة الصاروخية يف الحش�د الش�عبي، أمس االربعاء، 
تجمع�ا لداعش يف الحدود العراقية الس�ورية، وحققت اصابات 

مبارشة يف صفوف العدو.
وذك�ر الحش�د يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »القوة الصاروخية التابعة اىل اللواء االول دكت تجمعا 
لعصابات داعش االجرامية يف الحدود السورية العراقية«، مبينا 

ان القصف حقق اصابات مبارشة يف صفوف العدو«.
واضاف البيان، ان »جميع قوات الحش�د الشعبي يف الحدود 

العراقية السورية مستعدة الي طارئ يف املنطقة«.
يذكر ان قوات الجيش حررت قرية قوالباش غربي العياضية، 

فضال عن تحريرها 40% من الناحية.
يش�ار اىل ان خلية االعالم الحرب�ي اعلنت، االحد املايض، عن 
تحري�ر كامل مركز قض�اء تلعفر من قبض�ة عصابات داعش 

االجرامية.

         بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس القضاء األعى، أمس األربعاء، نقل قضية رئيس 
مجل�س محافظة البرصة صباح البزوني املتهم بقضايا فس�اد 

إىل العاصمة بغداد بعد تشكيكه بحيادية القضاء يف املحافظة.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعى القايض عبد 
الستار بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن 
»املجلس قرر نقل دعوى رئيس مجلس محافظة البرصة املتهم 
صب�اح البزون�ي واملتعلقة بتهم�ة تقايض الرش�وة إىل محكمة 
جنايات الرصاف�ة املختصة بقضايا هيئ�ة النزاهة للنظر فيها 

وفق القانون بعد أن كانت أمام محكمة جنايات البرصة«.
وأض�اف بريق�دار أن »قرار نق�ل الدعوى جاء بعد تش�كيك 
املته�م }البزون�ي{ يف حيادية القضاء يف الب�رصة وتقديمه عدة 
طلبات نق�ل وش�كاوى اىل محكمة التميي�ز االتحادية وجهات 
سياس�ية ترشيعي�ة وأخ�رى حكومي�ة تتضم�ن اتهامات غري 

صحيحة للقضاء يف املحافظة«.
ون�وه بريق�دار إىل »استش�عار القضاة يف جناي�ات البرصة 
الحرج عى اثر ذلك وابدوا الرغبة يف نقل تلك الدعوى إىل محكمة 

خارج البرصة«.
وكان�ت محكمة النزاهة يف محافظة البرصة قد اس�تقدمت 
يف الخام�س من تموز امل�ايض رئيس مجل�س املحافظة صباح 
البزون�ي وتوقيفه عى ذم�ة التحقيق يف تهم قبوله رش�وة من 
رجل أعمال لبناني الجنسية، ورفض كفالته وجرى تمديد حالة 

التوقيف ألكثر من مرة دون البت يف الحكم لغاية اآلن.

القـوات األمنيـة تلقـي القبـض 
عىل »داعيش خطري« يف الكرادة

احلشد اطلق صواريخ استهدفت جتمعًا 
لـ »داعش« عىل احلدود مع  سوريا

جملس القضاء األعىل ينقل دعوى رئيس جملس 
حمافظة البرصة إىل بغداد

املالية الربملانية: قرار دعم املنتوج الوطني سيسهم بتوفري فرص عمل للشباب

القضاء: قاتل بديوي يقيض حمكوميته يف بغداد.. ولـم يتدخل أحد بقضية معاون بلدية الدورة

احلكيم يبلغ حمافظ البرصة برضورة إهناء النزاعات العشائرية 
وتوفري فرص العمل
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
الوزراء، أمس االربعاء، عن تعطيل 
الدوام الرسمي خمس�ة أيام بدءا 
من ي�وم الجمع�ة بمناس�بة عيد 

األضحى.
تلق�ت  بي�ان  يف  األمان�ة  وقال�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، ان »عطل�ة عي�د االضح�ى 
املب�ارك تبدأ يوم الجمع�ة املوافق 
١/٩/٢٠١٧ ويستأنف الدوام يوم 

األربعاء املوافق ٦/٩/٢٠١٧«.

امانة جملس الوزراء تعلن تعطيل الدوام من اجلمعة إىل الثالثاء

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

فيما أعلن الحشد الشعبي، أمس األربعاء، 
عن تحرير ناحية العياضية التابعة ملحافظة 
نينوى من سيطرة تنظيم »داعش« بالكامل، 
كش�فت خلية اإلعالم الحربي التابعة لقيادة 
العمليات املش�ركة عن ق�رب انطالق عملية 
عس�كرية الس�تعادة الس�يطرة ع�ى قضاء 
الحويج�ة التابع ملحافظة كركوك من قبضة 

تنظيم »داعش«
وق�ال الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »قطعات 
الجي�ش العراقي بإس�ناد الحش�د الش�عبي 
وقوات الرشطة االتحادية تمكنوا من حس�م 
تحري�ر كام�ل ناحية العياضي�ة ورفع العلم 

العراقي فوق مبانيها«.
وأضاف أن »تحرير الناحية تم بجهد فعال 
لط�ران الجيش وغط�اء مدفعي وصاروخي 

أللوية الحشد الشعبي«.
بدوره، قال مصدر أمني إن رضبة جوية 
ش�نتها طائ�رة عراقية قتلت ع�ددا من قادة 
تنظيم »داعش« يف ناحي�ة العياضية بقضاء 

تلعفر غرب املوصل.
ونقلت وكالة »ش�فق ني�وز« عن النقيب 
الجوي�ة  الق�وة  الواس�طي يف  س�عد كم�ال 
العراقية أن »١١ مس�لحا م�ن تنظيم داعش 
قتل�وا برضب�ة جوي�ة دقيقة نفذه�ا طران 
الجيش العراقي اس�تهدفت تواجدهم يف مقر 

قرب مقربة ناحية العياضية«.
وأضاف أن »بني القتى امراء حرب وقادة 

من الصف األول«.
وناحي�ة العياضية، الواقع�ة عى بعد ١١ 
كلم شمال غرب تلعفر، آخر معقل لداعش يف 
تلعفر ونينوى، حيث حققت القوات العراقية 
تقدما رسيعاً عى حس�اب التنظيم منذ ش�ن 

حملة عسكرية قبل عرشة أيام.
وحررت الق�وات االمنية مبن�ى الحكومة 
ومحط�ة تعبئة الوق�ود يف ناحي�ة العياضية 

ورشعت بعمليات تطهر االبنية املحررة، وقد 
عثرت الق�وات عى معمل لتصني�ع العبوات 
الكيميائي�ة خ�الل تطه�ر ح�ي  الناس�فة 

القادسية غرب تلعفر.
وتمكن�ت الق�وات األمني�ة خ�الل األي�ام 
القليلة املاضية من تحرير مركز قضاء تلعفر، 
والس�يطرة عليه بشكل كامل، وجاء ذلك بعد 
أن أعل�ن رئيس الوزراء القائ�د العام للقوات 
املس�لحة حي�در العب�ادي انط�الق عملي�ات 
تحرير تلعفر، بعد 4٠ يوًما من انتهاء معركة 
تحرير املوصل، التي اس�تمرت تسعة أشهر، 
خاضت فيها القوات األمنية قتااًل طوياًل مع 
عن�ارص تنظيم داع�ش، وخاص�ة يف املدينة 
القديمة. وتعترب مدينة تلعفر معقل منذ فرة 
طويلة لعنارص تنظيم داعش، وتقع عى بعد 
8٠ كيلومرًا غرب املوصل، وعزلت املدينة عن 

باقي املناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
يف الغضون، أعلنت خلي�ة اإلعالم الحربي 
التابع�ة لقيادة العمليات املش�ركة عن قرب 
انطالق عملية عس�كرية الستعادة السيطرة 
عى قض�اء الحويجة التابع ملحافظة كركوك 
م�ن قبضة تنظي�م »داع�ش«، فيم�ا قررت 
إط�الق تس�مية »قادم�ون ي�ا حويجة« عى 

العملية املرتقبة.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنها تتهي�أ ل�«كتابة 
مس�ودة بي�ان تق�دم القطعات العس�كرية 
بع�د انتهاء عملية قادمون ي�ا تلعفر، وقرب 

انطالق معركة قادمون يا حويجة«.
وأبلغ مص�در أمني »املس�تقبل العراقي« 
أن القادة العس�كريني حددوا س�اعة الصفر 
إلنطالق عمليات تحري�ر الحويجة، فيما ملّح 
إىل أنها س�تتزامن مع تحرير املناطق الغربّية 

يف االنبار.
وتوق�ع املص�در أن تكون عملي�ة تحرير 
الحويجة رسيعة، السيما وأن القوات األمنية 
بجمي�ع صنوفها، طوق�ت القضاء الحويجة 

بالكامل وبانتظار توقيت بدء املعركة.

         المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن العراق واألردن، أمس األربعاء، 
افتت�اح معربهم�ا الح�دودي الرئييس 
طريبيل »الكرامة« رسميا للمرة األوىل 
من�ذ ع�ام ٢٠١5 لعب�ور املس�افرين 
وش�احنات البضائع بعد ان استعادت 
القوات العراقية السيطرة عى الطريق 
الرسيع الرئييس بني بغداد وعمان من 
تنظيم »داعش«. واشارت الحكومتان 
العراقي�ة واالردني�ة يف بي�ان مش�رك 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، انه »يف اطار سعيهما وحرصهما 
الدائم عى تعزيز عالقاتهما الثنائية يف 
مختل�ف املجاالت وتعبرا ع�ن الرغبة 
تمت�ني  يف  البلدي�ن  وارادة  املش�ركة 
اوارص االخوة والتعاون ملا فيه مصلحة 
شعبيهما الجارين الشقيقني.. وتزامنا 
مع االنتصارات املظفرة التي تحققها 
الق�وات العراقي�ة البطل�ة يف تحري�ر 
االرض وبس�ط س�يادة الدولة والحاق 
االرهابية  الهزيم�ة بعصاب�ة داع�ش 
والت�ي ادت اىل ع�ودة الحي�اة اىل املدن 
العراقية واملناطق الحدودية وتكريسا 
للجهود املشركة التي قام بها البلدان 
بما فيه�ا الزي�ارات املتبادلة عى اعى 
املستويات فقد تقرر فتح معرب طريبيل 
الحدودي اعتبارا م�ن االربعاء املوافق 
3٠ اب ٢٠١٧«. واضاف�ت الحكومتان 
ان »اعادة فتح معرب طريبيل الذي جاء 
بعد تأمني الطريق الدويل من اعتداءات 
العصاب�ات االجرامية سيش�كل نقلة 
نوعية يف مس�توى العالق�ات الثنائية 
بني البلدين الش�قيقني عن طريق هذا 
الرشي�ان الحي�وي يف مختلف املجاالت 
س�يما  وال  واالقتصادي�ة  االنس�انية 
التجاري�ة حيث سيس�هل حركة تنقل 

املواطنني والبضائع يف االتجاهني« .
كل  بب�ذل  الحكومت�ان  وتعه�دت 
الجه�ود من خالل تعاونهما املش�رك 

لتحقيق االنس�يابية يف تنقل املواطنني 
والشاحنات يف االتجاهني، ولفتا إىل ان 
اعادة فتح هذا املعرب الحيوي سيخدم 

مصالح الش�عبني ويعزز فرص االمن 
واالستقرار والتنمية يف البلدين الجارين 
إن  مس�ؤولون  ويق�ول   . الش�قيقني 

الجمارك وترتيبات الحدود اس�تكملت 
واتخذت إجراءات أمنية لتأمني الطريق 
الرسيع من املعرب إىل بغداد والذي يمتد 

ملسافة 55٠ كيلومرا. ويشرون اىل إنه 
عى الرغم من تأم�ني الطريق الرسيع 
بعد طرد املس�لحني ف�إن هجماتهم ال 

ت�زال قائمة. وكانت الق�وات العراقية 
انسحبت من معرب طريبيل عى الحدود 
املمتدة ملسافة ١8٠ كيلومرا يف صيف 

عام ٢٠١4 بعدما سيطر إرهابيون عى 
كل املعابر الرس�مية تقريب�ا بالحدود 
الغربي�ة يف اجتياحه�م لثل�ث مناطق 
البالد. واس�تمرت حرك�ة التجارة ملدة 
عام حتى شن العراق هجوما يف يوليو 
تموز ٢٠١5 الس�تعادة املنطقة ليحرم 
اإلرهابيون من أموال كانوا يجمعونها 
من س�ائقي ش�احنات كرضائب عى 

البضائع القادمة من األردن.
ويعك�ف الع�راق أيضا ع�ى تأمني 
الطري�ق الرسي�ع ال�ذي يرب�ط ميناء 
البرصة يف جنوب العراق باألردن حيث 
ظل ميناء العقبة األردني لفرة طويلة 
بواب�ة للواردات العراقي�ة القادمة من 
أورووبا. ومن ش�أن استعادة الروابط 
التجاري�ة إعطاء دفع�ة ملرشوع خط 
أنابي�ب لنق�ل النف�ط من الب�رصة إىل 
العقب�ة.  وكان رئيس الوزراء العراقي 
حي�در العبادي ق�ال يف مؤتمر صحايف 
يف بغ�داد ان حكومتي الع�راق واالردن 
انفقتا عى فت�ح املعرب تدريجيا بحيث 
يت�م اوال تنق�ل الحجاج واملس�افرين 
ونقل البضائع عربه ثم يفتتح بش�كل 
ت�ام بعد ف�رة اختبار. يذك�ر أن معرب 
طريبيل كان أغلق يف ابريل نيسان عام 
٢٠١5 بعد تنفيذ تنظيم داعش لعملية 
انتحاري�ة قتل خالله�ا ١5 عنرًصا من 
قوات ح�رس الح�دود العراقية. وكان 
آم�ر ف�وج الصق�ور العراق�ي العقيد 
ش�اكر الريش�اوي أعل�ن اإلثن�ني عن 
افتت�اح املع�رب رس�مًيا وبش�كل دائم 
بعد أن أنه�ت جميع األجهزة املختصة 
اإلج�راءات األمنية والخدمي�ة لتأمني 
الطريق الدويل الربي بني عمان وبغداد. 
وق�د ب�ارش جمي�ع املوظف�ني عملهم 
يف مع�رب طريبيل األس�بوع املايض مع 
تش�غيل الوح�دات الخدمي�ة وأجهزة 
الفحص املختربي استعداًدا الستقبال 
البضائع القادمة من األردن عرب األنبار 

عرب املنفذ.

احلشد الشعيب يعلن حترير العياضية بالكامل.. والطريان العراقي يطيح بقادة »داعش« باجلملة

حتديد »ساعة الصفر« لتحرير احلوجية

عّمان تأمل بافتتاح خط »العقبة-البصرة« قريبًا

العراق واالردن يف بيان مشرتك: معرب »طريبيل« سيحيي التجارة وينعش السياحة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف نائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي عن 
وج�ود حراك نيابي الصدار قرار برملاني يقيض 
برفض اجراء االس�تفتاء يف كرك�وك واملناطق 
االخ�رى املتنازع عليه�ا، وفيما عّد اعترب حزب 
للع�راق متحدون ش�مول كركوك باالس�تفتاء 
»تحد لسلطة القضاء العراقي«، صعد مسعود 
بارزان�ي إىل لغة املوت وال�دم، يف الوقت أعلنت 
م�ن  »مس�تفزة«  أنه�ا  اإليراني�ة  الخارجي�ة 

الخطوات األخرة يف كركوك.
وق�ال النائب ع�ن التحال�ف الوطني هالل 
الس�هالني يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »هناك حراكا نيابيا واتصاالت 
حثيثة بني النواب ممثيل مختلف الكتل، لغرض 
امليض بجم�ع تواقيع وتقديم طلبا رس�ميا اىل 
رئاسة مجلس النواب الس�تصدار صيغة قرار 
برملاني ملزم للحكومة برفض اجراء االستفتاء 
يف كرك�وك واملناطق االخ�رى املتن�ازع عليها، 
وع�دم التعاط�ي تنفيذي�ا وترشيعي�ا م�ع اية 

تبعات بخالف ذلك«.
ق�رار  »مناقش�ة  أن  الس�هالني،  وأض�اف 
مجلس كركوك بارشاك محافظتهم يف استفتاء 
كردستان س�تكون من اولويات جدول اعمال 

الجلسات املقبلة بعد عطلة عيد االضح�ى«.
وأوضح أن »قرار ارشاك محافظة كركوك يف 
استفتاء االنفصال مخالفة قانونية ودستورية 
واضحة للمادتني ١ و١43 من الدستور، واملادة 

٢3 م�ن قان�ون املحافظ�ات رقم )3٦( لس�نة 
٢٠٠8 »، مبينا أن »تلك املواد الدس�تورية تمنع 
مجالس املحافظ�ات وحكوماتها املحلي�ة من 
اتخ�اذ اي�ة ق�رارات تتعلق بصميم الس�لطات 
االتحادي�ة للدول�ة العراقي�ة، وبالت�ايل اليحق 
ملجل�س املحافظ�ة اتخاذ قرارات خ�ارج اطار 
اختصاص�ه قانون�ا«. واكد الس�هالني، »عدم 
وجود اي مس�وغ دس�توري وقانون�ي الجراء 
االس�تفتاء يف كرك�وك واملناطق االخ�رى، عدا 
التصعي�د غر امل�ربر والضغط ع�ى الحكومة 
املركزية من قبل االقليم«، محذرا »من تداعيات 
باس�تفتاء  كرك�وك  محافظ�ة  ارشاك  ق�رار 
االنفص�ال«. بدوره، عد حزب للعراق متحدون 
بش�مول  كرك�وك  محافظ�ة  مجل�س  ق�رار 
املحافظة باس�تفتاء اقليم كردستان بأنه تحد 

لسلطة القضاء العراقي.
وق�ال الح�زب يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »برغ�م أن قرار 
مجل�س محافظ�ة كركوك بش�مول املحافظة 
باس�تفتاء اقلي�م كردس�تان ال قيم�ة رشعية 
أو قانوني�ة ل�ه لعدم اس�تناده ع�ى مرجعية 
دس�تورية، ف�إن خطورت�ه تكم�ن يف تح�دي 
أعض�اء املجلس من األحزاب الكردية لس�لطة 
القض�اء العراق�ي«، مبينا انه »ل�م يمض أكثر 
من أس�بوعني عى قرار القض�اء ببطالن قرار 
املجلس برفع العلم الكردستاني يف املحافظة«. 
وأضاف، أن »قيام مجل�س كركوك بالتصويت 
عى ه�ذا الق�رار بغياب أعضائه م�ن املكونني 

العرب�ي والركمان�ي يفقد الق�رار أية رشعية 
إىل جانب مخ������الفته للدس�تور والقوانني 
ع�ى  »التصوي�ت  ان  اىل  مش�را  الناف�ذة«، 
ق�رار ش�مول املح����افظ�ة بالتصويت عى 
االس�تفتاء ال يقع ضمن صالحية املجلس بأي 

شكل من األشكال«.
وابدى الحزب »رفضه له�ذا القرار«، معربا 
عن اس�تغرابه »م�ن ارصار البعض عى فرض 
أجنداتهم يف وقت أن 45% من أرايض املحافظة 

تحت سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي«.
وتاب�ع ان »مجل�س محافظ�ة كركوك غر 
مش�مول بقان�ون املحافظات رق�م ٢١ املعدل 
م�ا يعني أنه م�ارس صالحي�ات ال يمتلكها«، 
داعيا الحكومة العراقي�ة إىل »اتخاذ االجراءات 
القانوني�ة ملن�ع االس�تحواذ عى ارادة ش�عب 

كركوك واالعتداء عى حقوق مكوناتها«.
وطال�ب الح�زب مجل�س الن�واب واألم�م 
املتح�دة ب�«الضغط عى املجلس من أجل الغاء 
الق�رار الجائ�ر حفاظا ع�ى الوح�دة الوطنية 
وحقوق مكونات كركوك من العرب والركمان 

إىل جانب الكرد«.
ورسع�ان م�ا رد رئي�س اقلي�م كردس�تان 
املنتهي�ة واليت�ه مس�عود بارزان�ي بالقول ان 
االقلي�م مس�تعد للتف�اوض م�ع بغ�داد بع�د 

االستفتاء بشأن الحدود بما فيها كركوك.
وقال بارزاني ان »كركوك مدينة كردستانية 
وهويتها هوية كردستانية«. واضاف البارزاني 
»اننا مس�تعدون أن نجعل من كركوك نموذجاً 

والدين�ي  القوم�ي  التعاي�ش  يف  ب�ه  يحت�ذى 
واملذهب�ي«، مش�را اىل ان »أي قوة تفكر يف أن 
تس�رد كركوك بالقوة س�يواجهها كل ش�عب 
كردس�تان املس�تعد للم�وت إىل آخ�ر ش�خص 

للدفاع عنها«.
هذه األحداث أثارت رفض وزارة الخارجية 
اإليرانية، وقال املتحدث باس�م ال�وزارة بهرام 
االنب�اء  وكال�ة  نقلت�ه  ترصي�ح  يف  قاس�مي 
االيرانية، ان »قرار مجلس كركوك باملش�اركة 
يف االس�تفتاء عى اس�تقالل اقليم كردس�تان 
العراق، خاطئ واستفزازي ومرفوض«، مبينا 
ان »الحكومة العراقي�ة واألمم املتحدة والعديد 
م�ن ال�دول االقليمية وغ�ر االقليمي�ة اعلنت 

رفضها لالستفتاء«.
واعترب قاس�مي ان »ه�ذا القرار اليس�اعد 
ع�ى دعم الح�وار بني اربي�ل وبغداد لتس�وية 
القضايا العالقة، بل س�يؤثر ايضا عى مسرة 
دعم انتص�ارات العراق يف محارب�ة االرهاب«، 
محذرا من »تداعيات هذا القرار الخاطئ والذي 
يعد انته�اكا صارخا لس�يادة الع�راق ووحدة 

اراضية«.
وشدد عى »رضورة تمسك جميع االطراف 
بالدس�تور«، الفتا اىل ان »تس�وية االختالفات 
ع�ن طري�ق الح�وار وااللي�ات القانونية، هو 

الخيار االفضل للشعب العراقي«.
وابدى قاسمي رفضه ل�«اي اجراء يؤدي ايل 
تصعيد األزمات الجديدة يف املنطقة وعى حدود 

دول الجوار العراقي«.

»البيت التشريعي« يعمل على منع »االستفتاء«.. واخلارجية اإليرانية »مستفزة« من قرار جملس احملافظة

حترك برملاين لـ »جلم« حتركات كركوك االنفصالية
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        أبو تراب كرار العاملي

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، 
رسميا، أمس األربعاء، انتهاء عملية »فجر الجرود«، 
الت�ي بدأت قب�ل 10 أيام، ض�د تنظي�م »داعش« يف 
أط�راف بل�دات لبناني�ة )رشق(، قرب الح�دود مع 
س�وريا.وتوجه قائد الجيش اللبناني إىل العسكريني 
قائ�ا »وبع�د أن أنهيت�م عملية فجر الج�رود، التي 

حققتم فيها انتصارا حاس�ما عىل اإلرهاب بطرده 
من ج�رود )بلدتي( رأس بعلبك والق�اع، تعود هذه 
املنطق�ة العزيزة إىل كنف الس�يادة الوطنية، معمدة 
بدماء رفاقكم الش�هداء والجرحى وبعرق جباهكم 
الشامخة«، وفق بيان للجيش.وعىل مدار تسعة أيام، 
خاض الجيش اللبناني قتالاً ضد عنارص »داعش« يف 
أطراف بلدات »رأس بعلبك«، و«القاع«، و«الفاكهة« 
)رشق(، س�قط له خالها ستة قتىل و17 جريحا يف 

صفوف العس�كريني، فيما تم تدمري مواقع للتنظيم 
وقت�ل الع�رات م�ن مس�لحيه، بحس�ب بيان�ات 
رسمية.وأضاف العماد عون »باسمكم أتوجه بأحر 
مشاعر التعزية والتضامن ألفراد عائاتهم )ضحايا 
الجيش( وأقول لهؤلء األبط�ال لقد كنتم حارضين 
يف وجداننا وستبقون، لن ننساكم أبدا«.ومىض قائا 
»م�ا يعز علينا يف هذا النتص�ار، هو النهاية األليمة 

ملصري رفاقكم الشهداء املخطوفني«.

اجليش اللبناين يعلن انتهاء عملية »فجر اجلرود«

         بغداد / المستقبل العراقي

توع�د زعيم كوريا الش�مالية كيم 
جونغ أون بإطاق مزيد من الصواريخ 
فوق اليابان، مؤكدا أن الصاروخ الذي 
أطل�ق الثاث�اء وأدانته األم�م املتحدة 

باإلجماع، ليس سوى البداية.
األزم�ة  يف  جدي�د  تصعي�د  ويف 
الكورية، أطلقت بيونغيانغ صاروخا 
بالس�تيا متوس�ط امل�دى م�ن طراز 

»هواسونغ-12« فوق اليابان.
األس�ابيع  يف  التوت�ر  وتصاع�د 
األخرية بعدما أطلقت كوريا الشمالية 
صاروخني بالستيني عابرين للقارات 
األرايض  م�ن  كب�ريا  قس�ما  وضع�ا 

األمريكية يف مرمى نريانها.
وه�دد الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترامب الش�مال ب�«الن�ار والغضب«، 
ورد كي�م جون�غ أون متوعدا بإطاق 
صواريخ قرب جزيرة غوام األمريكية 

يف املحيط الهادئ.
وج�اء رد ترام�ب أم�س األربع�اء 
بن�رة أكثر دبلوماس�ية، فح�ذر بأن 

»كل الخيارات مطروحة«.
وبعدما فرض مجلس األمن الدويل 
مؤخرااً مجموعة سابعة من العقوبات 
ع�ىل بيونغيان�غ، دان »بح�زم« آخ�ر 

عملية إطاق صاروخ.
وأيدت بكني وموس�كو، الحليفان 
الرئيسيان لبيونغيانغ، اإلعان الذي ل 
ينص عىل تش�ديد العقوبات يف الوقت 

الحارض ضد الشمال.
»رودون�غ  صحيف�ة  ون�رت 
س�ينمون« الناطق�ة باس�م الح�زب 
الوحي�د الحاك�م يف كوريا الش�مالية 
إط�اق  لعملي�ة  ص�ورة  عري�ن 
الص�اروخ، يظهر يف إحداها كيم وهو 
يضح�ك محاطا بمستش�اريه، وعىل 
املكتب أمام�ه خارطة لش�مال غرب 

املحي�ط اله�ادئ. ويف ص�ورة أخرى، 
يراق�ب الص�اروخ ال�ذي أطل�ق م�ن 
س�ونار قرب بيونغيانغ، وق�د اجتاز 
2700 كلم ع�ىل ارتفاع أقصاه حوايل 
550 كل�م قب�ل أن يس�قط يف املحيط 

اله�ادئ. ونقل�ت الوكال�ة الرس�مية 
الكوري�ة الجنوبي�ة ع�ن كي�م قول�ه 
انه س�تكون هن�اك »تج�ارب أخرى 
املس�تقبل،  يف  بالس�تية  لصواري�خ 

وسيكون املحيط الهادئ هدفا لها«.

وق�ال إن إط�اق الص�اروخ كان 
غ�وام،  لحت�واء  مهم�ة  »مقدم�ة 
القاعدة املتقدمة لاجتياح« و«فاتحة 
لتدابري مضادة حازمة« ضد املناورات 
العس�كرية املش�ركة التي تقوم بها 

واشنطن وسيول يف كوريا الجنوبية.
وتعتر بيونغيان�غ هذه املناورات 
العسكرية الس�نوية املشركة بمثابة 
تدريب ع�ىل عملية اجتياح. وهي أول 
مرة تعلن بيونغيان�غ إطاق صاروخ 

فوق األرايض اليابانية.
وس�بق أن حلق صاروخ�ان فوق 
وأعلن�ت  و2009،   1998 يف  الياب�ان 
بيونغيان�غ يف حينه�ا أنه�ا صواريخ 
مدنية تهدف إىل إطاق أقمار صناعية، 
فيما أكدت واشنطن وسيول وطوكيو 
أنه�ا يف الحقيق�ة تج�رب لصواري�خ 

عسكرية.
ولم يستس�لم املايني من س�كان 
ش�مال الياب�ان للذع�ر ح�ني تلق�وا 
رسائل نصية يف الصباح من الحكومة 
فيم�ا كانت صف�ارات اإلن�ذار تدوي، 
تتضم�ن تحذي�را »إط�اق ص�اروخ. 

يرجى الحتماء«.
الصاروخ  وأث�ارت عملية إط�اق 
موجة تنديد يف عواصم العالم. وأعلن 
ترام�ب يف بي�ان أن »األعم�ال املهددة 
واملزعزعة لاس�تقرار ل تؤدي سوى 
إىل زيادة عزلة النظام الكوري الشمايل 
يف املنطق�ة والعال�م« مؤك�دا أن »كل 

الخيارات مطروحة«.
الس�فرية  طالب�ت  قلي�ل  وبع�د 
األمريكي�ة ل�دى األمم املتح�دة نيكي 
هاي�ي ب�«خط�وة قوية« ل�م توضح 

طبيعتها.
وطلب مجلس األمن يف إعانه التي 
وضعت نص�ه الولي�ات املتحدة »من 
جميع الدول األعضاء التطبيق الحازم 
والكامل« لقرارات األمم املتحدة ومن 
بينه�ا تل�ك الت�ي تف�رض عقوب�ات 

اقتصادية عىل كوريا الشمالية.
وته�دف املجموع�ة الس�ابعة من 
العقوبات التي أقرت يف آب إىل حرمان 
كوريا الش�مالية من عائ�دات بقيمة 
ملي�ار دولر تس�تمدها م�ن تصدي�ر 
الفح�م والحديد وخ�ام الحديد وصيد 
السمك. وبحسب مصادر دبلوماسية، 
فإن األمم املتحدة تحتفظ باحتمالت 
أخ�رى لف�رض عقوبات، مث�ل إبعاد 

العمال الكوريني الش�ماليني العاملني 
يف الخ�ارج إىل بادهم واتخ�اذ تدابري 

تطال القطاع النفطي.
والهدف بالنس�بة لواش�نطن كان 
إظه�ار وح�دة ص�ف دولي�ة يف األمم 
املتحدة، بما يف ذلك موسكو وبكني، يف 
مواجهة بيونغيانغ. كما كان مطلوبا 
إصدار رد رسيع بعد إطاق الصاروخ، 

بحسب ما أوضح مصدر دبلومايس.
»الضغ�وط  أن  الص�ني  ورأت 
والعقوبات« ضد بيونغيانغ »ل يمكن 
أن توجد حا للمش�كلة يف جوهرها«، 
فيم�ا تتبنى روس�يا موقفا مش�ابها 
فتندد بانتظام ب�«ميل« إىل »تصعيد« 
التوتر. لك�ن بعد بضع س�اعات عىل 
صدور إدانة مجل�س األمن، أكد وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي أن الصني 
»تعم�ل حالي�ا مع أعض�اء آخرين يف 
مجل�س األمن لبح�ث آخ�ر تطورات 

الوضع«.
وأض�اف أن�ه »اس�تنادا إىل إجماع 
أعضاء مجلس األمن الدويل، سنصدر 
إط�اق  تجرب�ة  ردا رضوري�ا آلخ�ر 
ص�اروخ« من غ�ري أن يوض�ح ما إذا 

كان هذا الرد سيتضمن عقوبات.
ويؤك�د مجل�س األمن م�ن جديد 
يف بيان�ه التزام�ه بإيجاد حل س�لمي 
ودبلوم�ايس وس�يايس لازم�ة م�ع 
كوريا الشمالية، يف حني أن املحادثات 
مجم�دة منذ س�نوات ول تظهر اليوم 

أي إمكانية لتحريكها.
وكانت بيونغيان�غ هددت بإطاق 
أربع�ة صواري�خ قرب جزي�رة غوام، 
ورأى أيوان غراه�ام من معهد لووي 
للدراسات يف أسراليا أن ذلك سيشكل 
»خط�ا أحمر« بالنس�بة لواش�نطن، 
معت�را أن بيونغيانغ أثبتت عن »قدر 
القي�ام  باختياره�ا  الحذاق�ة«  م�ن 

ب�«نصف إجراء«.

بعد أن دان بـ »حزم« إطالق بيونغيانغ صاروخ فوق اليابان

زعيم كوريا الشاملية ردا عىل جملس األمن: انتظروا الصواريخ

روسيا تؤكد بان تدريباهتا العسكرية مع بيالروسيا »دفاعية بحتة«

          بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املستشارة الملانية انغيا مريكل تأييدها تمديد 
عمليات التدقي�ق يف الهويات واملراقبة عىل الحدود داخل 
فضاء ش�نغن، فيما تتوق�ع املفوضي�ة الوروبية عودة 
حري�ة التنقل قب�ل تري�ن الثاني عندم�ا يخف ضغط 

الهجرة.
وقالت مريكل يف مؤتمر صحايف عقدته يف برلني »نظرا 
اىل الوضع الراهن، نحت�اج اىل عمليات املراقبة هذه عىل 

الحدود«.
واضاف�ت ان تمديد عملي�ات املراقبة هذه س�يكون 
واحدا من املواضيع التي ستناقش�ها يف اللقاء مع رئيس 

املفوضية الوروبية جان-كلود يونكر يف برلني.
وأعاد ع�دد كبري من البلدان الوروبي�ة ومنها املانيا، 
تطبيق عمليات مراقبة الهوية عىل الحدود يف 2015، ردا 
عىل التدفق الكثيف لاجئني التني خصوصا من س�وريا 

والعراق وأفغانستان.
اس�تقبلت املانيا، اب�رز البلدان الت�ي يقصدها طالبو 

اللجوء، اكثر من مليون شخص منذ 2015.
واعلنت املفوضية الوروبية مطلع ايار انها س�توقف 
يف تري�ن الثان�ي ه�ذه التعديات الس�تثنائية يف اطار 
فضاء شنغن لحرية التنقل، بحجة ان ضغط الهجرة قد 
تراج�ع بعد اغ�اق طريق البلق�ان يف 2016 والتوصل يف 

السنة نفسها اىل اتفاق بشأن الهجرة مع تركيا.
لك�ن الع�دد املتزاي�د للمهاجرين اآلتني م�ن افريقيا، 
والذي�ن يس�لكون طري�ق البحر املتوس����ط معرضني 
حياته�م للخط�ر، يقلق الوروبيني الذي�ن يتخوفون من 

أزمة هجرة جديدة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املن�دوب الريطان�ي لدى األم�م املتح�دة ماثيو 
رايكروف�ت أن أعض�اء مجلس األمن ال�دويل وافقوا عىل 
طلب باده عقد جلسة طارئة لبحث األوضاع يف ميانمار.

وأوضح رايكروفت أن الجلسة تهدف لتسليط الضوء عىل 
التقارير التي تشري لحصول أعمال عسكرية استفزازية 
وتزاي�د تدفق الاجئني، والتأكيد عىل أن املجلس مس�تعد 

للرد عىل تلك التطورات.
وق�ال املس�ؤول الريطان�ي يف وقت س�ابق »نحتاج 
ملواجه�ة قضايا طويل�ة األم�د يف أراكان، ونحث جميع 

األطراف عىل ضبط النفس«.
م�ن جهته، أعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتريي�ش ع�ن قلق�ه العمي�ق إزاء التقارير ع�ن مقتل 

مدنيني خال الحملة األمنية يف ولية أراكان.
وأعلن تأيي�ده الكامل لتوصيات تقري�ر اللجنة التي 
يرأس�ها األمني العام األس�بق لألمم املتح�دة كويف أنان، 

وحث حكومة ميانمار عىل تنفيذها بصورة فعالة.
وب�دوره، طال�ب املف�وض األممي الس�امي لحقوق 
اإلنسان األمري زيد بن رعد السلطات يف ميانمار بضمان 
عدم استخدام قوات األمن القوة املفرطة ضد الروهينغا.

ون�دد بن رع�د يف ذات الوق�ت بالهجمات املنس�قة التي 
ش�نها مسلحون عىل قوات األمن يوم الجمعة، لكنه قال 
إن واجب القيادة السياس�ية أن تحمي كل املدنيني »دون 
تمييز«.وأك�د يف بي�ان أن أكثر من 8700 م�ن الروهينغا 
هربوا من ميانم�ار إىل بنغاديش منذ هجمات الجمعة، 
وقال »هذا تطور مؤسف يف األحداث.. كان متوقعا وكان 

يمكن منعه«.

املانيا تؤيد »متديد املراقبة« داخل 
دول »الشنغن« ملكافحة اهلجرة

جلسة أممية لبحث أوضاع
 مسلمي الروهينغا

القضاء األمريكي: 19 من حرس أردوغان ارتكبوا »العنف والتآمر«

         بغداد / المستقبل العراقي

رفض�ت روس�يا املخ�اوف الغربية بش�أن 
التدريب�ات العس�كرية املقبلة مع بياروس�يا 
والتي وصفتها بأنها »دفاعية بحتة« وليس�ت 

موجهة ضد أي عدو معني.
وقال نائب وزير الدفاع الكس�ندر فومني يف 
مؤتمر صحايف أن »تدريبات زاباد-2017 تركز 
عىل مكافحة اإلرهاب كما أن طبيعتها دفاعية 
بحت�ة«. وانتقد فومني اإلع�ام الدويل »لنره 
أكاذي�ب ح�ول +التهديد ال�رويس+« يف تغطية 
التدريبات املقررة عىل طول الخارصة الرقية 

لحلف شمال األطليس.
وأضاف »البعض يقولون حتى أن تدريبات 
زاباد 2017 هي نقطة انطاق لغزو أو احتال 

ليتوانيا، أو بولندا أو أوكرانيا«.
ويف تموز رصح األمني العام لحلف ش�مال 
األطليس ينس س�تولتنرغ »لدي كل األس�باب 
التدريب�ات  أن  العتق�اد«  إىل  تدفعن�ي  الت�ي 
»سيش�ارك فيها عدد أكر م�ن الجنود من ما 

هو معلن رسميا«.
والجمع�ة دع�ا س�تولتنرغ الكرمل�ني إىل 
الش�فافية خال التدريبات محذرا بأن الحلف 

»سرياقبها عن كثب«.
وأقلق�ت التدريبات التي س�تجري الش�هر 
املقب�ل يف غ�رب روس�يا وبياروس�يا وجي�ب 
كاليننغ�راد غ�رب روس�يا، ال�دول املج�اورة 

األعض�اء يف حل�ف ش�مال األطل�يس، وزعمت 
ليتوانيا أن نحو 100 ألف جندي سيش�اركون 

يف التدريبات.
وق�ال فوم�ني إن »نح�و 12700« جن�دي 
سيشاركون يف التدريبات من بينهم 7200 من 
بياروسيا و5500 من روسيا. وسيتواجد نحو 

3000 يف بياروسيا خال التدريبات.
وأوض�ح أن�ه »رغم أن الج�زء الرئييس من 
التدريبات سيجري عىل أرايض بياروسيا، فإن 
السيناريو يفرض عدوا وهميا ليس له عاقة 

بمنطقة معينة«.
وتج�ري التدريب�ات عىل مرحلت�ني من 14 
حتى 20 أيلول/س�بتمر. وس�يجري بعضها 
ع�ىل »جماع�ات متطرف�ة« وهمي�ة يفرض 
أنها تس�للت إىل روس�يا وبياروسيا للتخطيط 
ل�«أعم�ال إرهابية« وتتلق�ى »دعما خارجيا« 

من البحر والر.
يف  الوض�ع  أن  »نعتق�د  فوم�ني  وق�ال 
س�يناريو التدريب�ات يمك�ن أن يح�دث يف أي 
ج�زء م�ن العال�م«. ويف تموز امل�ايض، توافق 
الحلف األطليس وروس�يا عىل تفادي أي خطر 
مواجه�ات محتملة خ�ال تدريباتهما. وأعلن 
األمني العام للحلف ينس ستولتنرغ يومها أن 
موس�كو حددت بناء عىل مطالبة الحلف عدد 
الجنود والبوارج والطائرات الذين سيشاركون 
يف »زاب�اد«، وان الحل�ف أبلغ بدوره موس�كو 

بتدريبه املقبل يف 2017 »ترايدنت جافلن«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال ممثل�و ادع�اء أمريكيون إن 
هيئة محلفني ك�رى وجهت الثاثاء 
اتهامات لتسعة عر شخصا بينهم 
15 من مس�ؤويل األمن األت�راك فيما 
له صلة بش�جار يف أيار بني محتجني 
وأفراد حراس�ة الرئيس الركي رجب 

طيب أردوغان.
وأصيب 11 ش�خصا فيما وصفه 
قائ�د رشطة واش�نطن بأنه »هجوم 
وحيش« عىل محتجني سلميني خارج 
مق�ر إقام�ة الس�فري الرك�ي خال 

زيارة أردوغان للوليات املتحدة.
وزادت الواقع�ة الت�ي حدثت بعد 
لق�اء أردوغ�ان بنظ�ريه األمريك�ي 
دونال�د ترامب يف البي�ت األبيض من 

توتر العاقات بني البلدين.
وق�ال مكت�ب املدع�ي األمريك�ي 
بمقاطعة كولومبيا يف بيان إنه جرى 
بالفعل توجي�ه اتهامات ضد 16 من 
املتهم�ني وأن لئح�ة الته�ام الت�ي 

صدرت أضافت ثاثة للقائمة.
وذكر أن الثاثة هم محسن كوسا 
ويوسف أيار وهاريتني إرين، مضيفا 
أنه�م من ب�ني 15 م�ن أف�راد األمن 
الرك�ي الذي�ن يواجه�ون اتهامات. 
ولم يح�دد البيان اآلخري�ن املدرجني 
يف القائم�ة. وجاء يف البي�ان »جميع 
املتهم�ني التس�عة ع�ر متهم�ون 
عنيف�ة  جريم�ة  لرت�كاب  بالتآم�ر 
وبجريمة التحي�ز«. وأفاد البيان بأن 
الحد األقىص للعقوبة عن هذه التهمة 
الس�جن 15 عاما وق�د تؤدي جريمة 

التحي�ز إىل عقوبات أط�ول. ويواجه 
بع�ض املتهم�ني اتهام�ات إضافية. 
وأض�اف البي�ان أن اثن�ني فقط من 
التسعة عر محتجزون ومن املقرر 
أن يمث�ا أم�ام املحكمة يف الس�ابع 
م�ن أيلول. وأنحت الس�فارة الركية 
بالائم�ة يف العنف ع�ىل املتظاهرين 
املرتبطني بحزب العمال الكردستاني 
الذي تعتره تركيا والوليات املتحدة 

جماعة إرهابية.
الخارجي�ة  وزارة  وصف�ت  وق�د 
األمريكية العنف الذي وقع إبان زيارة 

أردوغان بأنه »مزعج للغاية«.
املرع�ني  م�ن  العدي�د  وق�ال 
األمريكي�ني يف وق�ت س�ابق إن ه�ذا 
العن�ف يس�لط الضوء ع�ىل الطبيعة 
األوتوقراطي�ة لنظ�ام حكم أردوغان 

وإن�كاره لحقوق اإلنس�ان وحماية 
الحقوق املدنية.

وأش�اروا إىل أن تلك ثال�ث حادثة 
عنف يرتكبها أفراد من القوات األمنية 

الركية عىل األرايض األمريكية.
توجي�ه  أن  مراقب�ون  وي�رى 
التهام�ات ملس�ؤويل األم�ن األت�راك 
لتصعي�د  س�تكون خط�وة جدي�دة 
الخاف بني واشنطن وأنقرة ينضاف 
إىل التوت�رات الس�ابقة ب�ني البلدين 
بس�بب األزم�ة الس�ورية وتحدي�دا 
لدعم أمريكا لوحدات حماية الشعب 
الكردية التي تعتره�ا تركيا امتدادا 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني ال�ذي 
تخ�وض ض�ده حرب�ا، فيم�ا تراها 
واشنطن حليفا اسراتيجيا يف حربها 

عىل الدولة اإلسامية بالرقة.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1070/ب/2017

التاريخ 2017/8/21
اعالن

اىل املدعى عليه /حسني حميد مجيد
اصلدرت هلذه املحكمة يف الدعلوى البدائيلة املرقمة اعلاه بتاريخ 
2017/7/20 حكملا غيابيا يقيض بالزام املدعى عليها حسلني عيل 
عبد الرزاق  وحسلني حميلد مجيد بأن يؤديلان بالتكافل والتضامن 
للمدعلي املدير العلام ملرصف الرافدين اضافلة لوظيفته مبلغ اربعة 
علر  مليون وسلبعمائة اللف دينار ملع الفائدة االتفاقية بنسلبة 
10% من 2017/6/1 لحني التسلديد  الفعيل وتحميل املدعى عليهما 
الرسلوم واملصاريف واتعلاب محاماة مبلغ خمسلمائة اللف دينار 
وبالنظلر ملجهولية محل اقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة  عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتلني ولك حق االعرتاض خال املدة 
القانونية وبعكسله سلوف يكتسلب القلرار الدرجلة القطعية وفق 

االصول
القايض
عيسى فتاح عيسى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1013/ب/2017

التاريخ 2017/8/22
اعالن

اىل املدعى عليهما 1- يض نجم رحيم عيىس 
2- عبد الستار عبد االمري لطيف

اصلدرت هلذه املحكملة يف الدعلوى البدائيلة املرقملة اعاه 
وبتاريلخ 2017/7/27 حكما غيابيا يقيض بالزامكما بتادية 
مبلغ قدره احدى عر مليون وتسلعمائة وخمسلة وثاثون 

الف وخمسمائة دينار مع الفائدة
وبالنظلر ملجهوليلة محل اقامتك حسلب رشح املبللغ القائم 
بالتبليلغ وتاييد املجللس  البلدي  وانتقاللك اىل جهة مجهولة 
عليله تقرر تبليغلك اعانا  بصحيفتني محليتلني يوميتني ولك 
حق االعرتاض خال املدة القانونية وبعكسله سلوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
ضياء جبار قاسم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 10314/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 /الحسينية
الجنس : دار

النوع: ملك رصف
املساحة :200

املشلتمات : داريلن مفرزة بصورة غري رسلمية علىل االول دار يحتوي عىل 
غرفة وحويل  ومطبخ مرافق صحية مسقف من الطابوق والشيلمان

الشاغل : 
مقدار املبيع : حصة املالك

سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الزهور /بغداد باملزايلدة العلنية العقار 
املوصوف اعاه العائد للراهن شيماء وسناء وصباح اوالد نارص محمد  لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين/االدارة العامة البالغ 13125.000 ثاثة 
عر مليون ومائة وخمسلة وعرون الف دينار  فعىل الراغب يف االشلرتاك 
فيهلا مراجعلة هذه الدائلرة خال 30 يوملا اعتبارا من اليلوم التايل لتاريخ 
نر هذا االعان مسلتصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 36.000.000 ستة وثاثون  
مليون دينار الغري وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

 دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2412/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 /الحسينية
الجنس : دارين 

النوع: ملك رصف
املساحة :200

املشلتمات : اللدار االول يحتوي علىل غرفة وهول وحمام وملحقاته مشليد من 
الكونكريت املسلح 

الدار الثانية تحتوي عىل هول وغرفة نوم وحمام وملحقاته مشيد من الكونكريت 
املسلح

الشاغل : 
مقدار املبيع : حصة املالك

سلتبيع دائلرة التسلجيل العقلاري يف الزهلور /بغداد باملزايلدة العلنيلة العقار 
املوصلوف اعلاه العائد للراهلن ايناس غازي كاظلم  لقاء طللب الدائن املرتهن 
ملرصف الرافديلن/االدارة العامة البالغ 5.000.000 خمسلة مليون دينار فعىل 
الراغب يف االشلرتاك فيهلا مراجعة هذه الدائرة خال 30 يوملا اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر هذا االعان مسلتصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفيلة التقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 25500000 خمسلة 
وعرون مليون وخمسمائة  الف دينار  وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن غلق اكتتاب
بالنظر لاكتتاب بكامل االسهم املطروحة 
لرأسمال رشكة ) مرصف املرق العربي 
االسلامي لاسلتثمار / م . خ ( والبالغة 
)000، 000 ، 000 ، 76 ( سلتة وسبعون 
مليار دينار ملن قبل الجمهور خال مدة 
الثاثني يوما االوىل من بدء االكتتاب بتاريخ 
1 / 8 / 2017 للذا تقلرر غللق االكتتاب 
يف نهايلة الدوام الرسلمي ليوم 30 / 8 / 

2017 بعد الظهر .
املرصف الوطني االسالمي
مرصف التنمية الدويل / الفرع الرئييس

اعان
اىل الريك محمد قاسم محمد

بلديله  اىل  حضلورك  اقتلى 
بنلاء  اجلازه  التاجلي السلتخراج 
البورالريكله  للعقار7998سلبع 

عذراء ناجي كامل

اعان
اىل الريكه ضحى عيل توماس

اقتى حضلورك اىل بلديله التاجي 
الستخراج اجازه بناء للعقار املرقم 
12027سلبع البور الريك رسلول 

قاسم كاظم

فقدان
فقلدت منلي الهوية الصلادرة من 
وزارة املاليلة / ملرصف الرافديلن 
بأسلم / عماد عبد اللطيف جاسلم 
فمن يعثر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 3250 / 2017 

اعان
إىل املفقود / مفيد محي حمزة 

يسكن محافظة واسط / قضاء الصويرة 
/ مجهول محل االقامة حاليا 

للدعوى الرعيلة املقامة من قبل املدعية 
اسلماء احمد ابراهيلم والتلي تطلب فيه 
الحكلم بوفلاة زوجهلا املفقلود ) مفيلد 
محلي حمزة ( وملجهوليلة محل اقامته يف 
الوقت الحارض فقد قلررت هذه املحكمة 
النلر يف الصحيفتلني املحليتلني لتبليغه 
بالحضلور املام هذه املحكملة فعىل من 
تتوفر لديه معلوملات عن املفقود املذكور 
الحضور امام هذه املحكمة لاسلتماع إىل 
اقوالله يلوم املرافعة املصلادف 12 / 9 / 
2017 م الساعة الثامنة صباحا وبعكسه 
سيتم السلري باجراءات الدعوى علنا وفق 

القانون .
القايض 
عيل غافل وايل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 29528/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 10 /الحسينية
الجنس : اربعة دور

النوع: ملك رصف
املساحة :3.14.50

املشلتمات : كل دار يحتلوي عىل صالة  وهول وغرفلة نوم ومطبخ  وحمام 
ومرافق صحية مسقف بالكونكريت املسلح االعتيادية

الشاغل : 
مقدار املبيع : حصة الراهن

سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري يف الزهور /بغداد باملزايلدة العلنية العقار 
املوصلوف اعاه العائد للراهن هناء جمعة سلعيد  لقاء طلب الدائن املرتهن 
مرصف الرافدين/االدارة العامة البالغ 11250.000 احد عر مليون ومئتان 
وخمسلون اللف دينار فعىل الراغب يف االشلرتاك فيها مراجعلة هذه الدائرة 
خلال 30 يوما اعتبارا ملن اليوم التايل لتاريخ نر هذا االعان مسلتصحبا 
معله تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفيلة التقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة 28667000 ثمانية وعرون مليون وستمائة وسبعة 
وستون الف دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

مجلس القضاء االعىل
واسلط  اسلتئناف  محكملة   رئاسلة 

االتحادية 
العدد 706 / ب / 2017 

اعان
اىل املدعى عليها  )شيماء باسل مجيد(

اقاملت املدعيلة )خللود محملود كاظم( 
الدعوى البدائية املرقمة 706 / ب / 2017 
الحكم بازالة شليوع العقار املرقم 372 / 
اللراي وملجهولية محل اقامتك  يف الوقت 
الحارض قررت املحكمة  تبليغك بواسلطة 
صحيفتني محليتني اسلتنادا لنلص املادة 
21 من قانلون املرافعات املدنية والحضور 
املام هلذه املحكمة يلوم املرافعة 11 / 9 
/ 2017 وبخافله سلوف تجلري املرافعة 

بحثك غيابيا وفق القانون
القايض
عبيد صالح محيميد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة بدرة
العدد 49/ ب/ 2009

تنفيلذا لقلرار الحكلم الصلادر ملن هذه 
يف  49/ب/2009  بالعلدد  املحكملة 
2009/12/30  واملتضملن ازاللة شليوع 
العقلار املرقلم 3/33 مقاطعلة 3 نهلري 
وقلرياوي فقلد تقلرر االعلان علن بيعه 
باملزايدة العلنية خال ثاثون يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنر يف فعىل الراغبني بالراء 
مراجعة هذة املحكمة مستصحبني معهم 
التامينلات القانونيلة الباللغ 10%  ماللم 
يكونوا من الركاء وسوف تجري املزايدة 
يف السلاعة الثانية عر ظهرا واذا صادف 
اليلوم االخري عطلله رسلميه فيعترباليوم 
اللذي يليه موعلداً للمزايلده ويتحمل من 
ترسو عليه املزايده اجور االعان واملناداة

القايض 
ياسني خضري الدريعي

مواصفات العقار 
زراعيلة تسلقى  ارض   / العقلار  جنلس 

سيحا  
نوع العقار / مملوكة للدولة

املسلاحه / 1036 دونلم و9 اوللك 83,91 
مرت   

التقديريله / سلتمائة وثمانيلة  القيمله 
وثاثلون مليلون وثمانيلة وثاثلون الف 

ومائة واربعة دنانري 

فقدان
فقلدت منلي الهويلة املرقملة 20276 يف 
2013/5/28 والصلادرة من وزارة املوارد 
املائيلة /الهيئلة العامة لصيانة مشلاريع 
الري والبزل باسلم/ ابراهيم كاظم جاسم 

فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها .

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة  بلداءة املختصلة بالنظر الدعوى 

العقود الحكومية واالستثمار يف واسط
العدد 3/كشف مستعجل /2017

 اىل املطلوب الكشف املستعجل ضده نارص 
محمد سليدي املدير املفوض لركة سيما 

للتجارة العامة اضافة لوظيفته 
أقلام طاللب الكشلف املسلتعجل رئيلس 
اسلتثمار الهيئة واسلط اضافة لوظيفته 
عليك الدعلوى البدائية بالعدد اعاه يطلب 
فيها اجراء الكشف املستعجل عىل مروع 
انتاج سندويج بنل والسقوف الثانوية التي  
منحت  للك بموجب االجازة االسلتثمارية 
بالعلدد 9 ص يف 2017/9/30 للحضلور 
املرافعلة  بموعلد  املحكملة  هلذه  املام 
املصادف 2017/9/31   السلاعة تاسلعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسلال من 
ينلوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا و وفق القانون 
القايض 
عدنان نهري الزاميل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  بداءة بدره
العدد 127/ب /2017 

اىل املدعى عليه / قيرص هادي هداب 
أقلام املدعي فتاح رشليد شلهاب الدعوى 
املرقملة أعلاه  يطالبلك  فيهلا بتسلديد 
مبللغ املرتتب بذمتك والبالغ اثنان وثاثون 
مليلون وميئتلان وخمسلون اللف دينلار 
عراقلي عن قرضة حسلنة اقرتضتها منه 
وملجهوليلة محلل إقامتك حسلب اشلعار 
مختلار قريلة الرحمانية  واملرفلق بتبليغ 
مركز رشطله الجصلان بالعلدد 4364 يف 
2017/8/16 قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعانلا بصحيفتلني محليتلني رسلميتني  
للحضور املام هذه املحكملة صباح يوم  
2017/9/14 الساعة تاسعة صباحا وعند 
عدم حضلورك او ملن ينوب عنلك قانونا  
سلوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  

وفق االصول 
القايض 
باسني خضري الدريعي

فقدان
فقدت مني الهويلة املرقمة 693444478  
A يف 2012/2/29 والصلادرة ملن وزارة 
الكهربلاء /مديرية توزيع كهرباء الجنوب 
– وهويلة دائرة تقاعد ذي قار –مؤسسلة 
السلجناء السياسليني باسلم/ عيل جهاد 
تسلليمها  عليهملا  يعثلر  فملن  محملد 

ملصدرهما .

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  بداءة الكوت
العدد 1744/ب /2017

اىل املدعى عليها / زهرة مهدي حسني 
أقلام املدعلي ماهر عكار مهلدي  الدعوى 
املرقمة أعلاه والتي  يطللب فيها دعوتك 
للمرافعلة والحكلم  بتسلديداملبلغ قلدره 
اللف   وخمسلون  وثمنمائلة  مليونيلني 
دينارعراقي  وملجهولية محل إقامتك حسب 
اشلعار مختلار محلة العمارات السلكنية 
واملرفلق بكتاب مركز رشطله البلدة عليه  
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة الساعة تاسعة صباحا 
يف يوم 2017/9/7 وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا  سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 
عمار حسن عبد عيل

دائرة التسجيل العقاري يف الفجر 
اعان

طلب تسجيل عقار مجددا
بنلاء علىل الطلب املقلدم إىل هلذه الدائرة 
بتاريخ 2017/8/14 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل 1169 محلة حسن علوان /  بأسم 
/ منلال عريبلي يلارس مجلددا باعتبارها 
حائلزه له بصفلة املالك للملدة القانونية 
ولغلرض تثبيت امللكيلة املذكلورة تمهيدا 
للتسلجيل وفق إحلكام  قانون التسلجيل 
العقاري رقم 43 لسلنة 1971 قررنا إعان 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عاقة 
او حقلوق معينة علىل هذا العقلار تقديم 
ملا لدية ملن بينات اىل هلذه الدائرة خال 
ملدة ثاثني يوملا اعتبارا من اليلوم التايل 
لنر هذا اإلعان وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
التلايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك ألثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
ماحظ التسلجيل العقاري /الفجر/ عيل 
عدنان ناهي

تنويه
نر يف صحيفه املسلتقبل العراقي بالعدد 
1510 يف 28/8/2917 وصحيفله الرق 
والخلاص   28/8/2017 2611يف  بالعلدد 
بتنفيلذ النجلف تبليلغ عبلد اللله فلارس 
لطيف ذكر ملده التبليغ عره ايام خطا 
والصحيلح خمسله علر يوملا وذكر يف 
اوصاف املحرر موديل املستلم 2007 خطا 

والصحيح موديل 2007 املستلم  قبلك.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 196/خ/2016
التاريخ 2017/8/29

اعان 
تبيع مديرية تنفيذ النجف سلهام من العقار 
تسلسلل 3/77917 حلي النلرص الكائلن يف 
النجلف العائلد للمدين قاسلم طالب محمد 
البالغة نصف العقار لقاء طلب الدائن بشلار 
طاللب حميلدي الباللغ 122250000 مائة 
واثنان وعرون مليون ومائتان وخمسلون 
اللف دينلار فعىل الراغلب باللراء مراجعة 
هلذه املديريلة خال ملدة 30يوملا تبدا من 
اليوم التايل للنر  مستصحبا  معه التامينات 
القانونية البالغة عرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والنر والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه :يف حي النرص 3/77917
2-جنسله ونوعله : دار مفلرزة بصورة غري 

رسمية اىل دارين
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مساحته: 200م2
5-درجة العملران : الجزء االول جيد والجزء 

الثاني متوسط
6-الشلاغل : الجزء االول قاسم طالب محمد 
والجلزء الثاني سلتار جبار كاهملا يرغبان 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر
7-القيملة املقلدرة : القيملة الكليلة للعقار 
242.000.000 مليلون قيملة سلهام املدين 

121.000.000 مليون
املشتمات 

العقار يقع عىل شارعني  فرعيني 10م×10م 
اىل داريلن غلري  كوفلة ركلن وهلو مفلرز 

رسميني  
الجلزء االول : يتلم الوصلول اليه بواسلطة  
بابلني ويتالف من سلاحة اماميلة ودنكتني 
دبلل فاليوم االرضية مبلطة بورسللني وهذا 
الجزء وهو الركن من العقار وهو ذات بابني 
ويحتلوي علىل مطبلخ الجلدران واالرضية 
سرياميك مع سلقف ثانوي وكليدور وحمام 
وتواليت ومكشلوفة والكليلدور مفتوح عىل 
االسلتقبال والحمام والتواليت سرياميك مع 
االرضية  اما باقي البيت 130 سلم سرياميك 
و 20 سلم مرايا والسلقف كونكريت مسلح 
والسللم مغلف باملرمر يؤدي اىل الطابق االول 
ويحتلوي كليلدور صغري وثاث  غلرف نوم 
وحمام وتواليت مشلرتكة  الصحيات جدران 
وارضية سلرياميك و 10 سلم مرايا والباقي 
بورك وكا  الطابقني  مجهز باملاء والكهرباء 
وسلم  كونكريتي يؤدي اىل البيتونة  والسطح 
وسلقف البيتونة  من الكونكريت  املسلح اما 
الجلزء الثاني ويتالف من ممر ضمنه مرافق 
ثم صالة واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق 
وسللم يلؤدي اىل الطابلق االول يتاللف ملن 
غرفتلني نوم ومخزن صغري سلقف  الطابق 
االريض كونكريلت مسللح وسلقف الطابق 
الطابلوق والشليلمان والطابلق  االول ملن 
االريض مجهلز باملاء والكهربلاء اما الطابق 

االول مجهز فقط بالكهرباء

اعالن 
كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد 

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
21لسلنة 2013 تعلن كليلة التقنيات الصحية 
والطبية عىل املزايدة العلنية عىل موقع الخاص 
بمكتب االستنساخ املوجود داخل الكلية ويكون 
موعلد املزايلدة بعد ثاثني يوم ملن تاريخ نر 
االعلان واذا وافق عطلة رسلمية يكلون اليوم 
التلايل موعلد املزايدة فعلىل الراغبلني بالتاجري 
مراجعة الشلعبة املاليلة يف الكلية من اجل اخذ 
اللروط واملواصفات مقابل 50 الف دينار غري 
قابلة الرد ودفلع مبلغ تامينات 20 ./. املقدره 
من قيمة االيجار يتحملل اجور االعان والنر 

من ترسو عليه املزايدة .



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اك�د وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي، 
خالل ملتق�ى املطارات العراقي�ة يف أربيل انه 
ال مستقبل للمطارات العراقية دون تطبيقها 

املعايري القياسية الدولية« .
وق�ال الحمام�ي »انن�ا نطم�ح ب�إن نرتق�ي 
نظرياته�ا  لتضاه�ي  العراقي�ة  باملط�ارات 
األوربي�ة، مؤكدا: عىل رضورة تنفيذ املقرارات 
والنق�اط الت�ي يت�م التفاه�م عليه�ا خ�الل 

امللتقى«.
واس�تعرض وزير النقل اهم النق�اط التي تم 
االتف�اق عليها يف مؤتمر وزراء الطريان العرب 
يف رشم الش�يخ الذي انتهت اعماله األس�بوع 

املنرصم. 
يذك�ر ان امللتقى عقد بحض�ور وزير النقل يف 
اإلقلي�م ومدراء املطارات العراقية وعددا كبريا 

من املسؤولني واالقتصاديني«.
من جانبها، اعلنت الخطوط الجوية العراقية 
ع�ن »تس�جيل مكت�ب الرشك�ة يف محافظ�ة 
كرب�الء املقدس�ة ،  حرك�ة واس�عة وارتف�اع 
ملحوظ يف بيع تذاكر السفر للمواطنني الكرام 
الذين أش�ادوا بالخدمات املتمي�زة التي تقدم 

لهم«. 
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة الخط�وط الجوية 
العراقي�ة م�ريان فريد ان »ه�ذا االرتفاع يأتي 
لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
ب�رورة االهتمام بمكات�ب رشكة الخطوط 
الجوي�ة يف مختل�ف املحافظ�ات ، مؤكدا عىل 
»زيادة الحم�الت الدعائية واألعالنية للتعريف 
بخدم�ات الناق�ل الوطني ومتابعتها بش�كل 

مبارش من قبله«.
يذك�ر ان ادارة الرشكة اوع�زت بتكثيف وترية 

العمل وتمديد وقت الدوام الرس�مي لساعات 
اضافية حتى يف ايام العطل الرسمية من اجل 

تقديم جميع التسهيالت للمسافرين« .

بدوره، اكد قسم الرقابة الجوية عىل استمرار 
القسم بتقديم جميع خدمات املراقبة الجوية 
دون اي توق�ف بكل أنواعها س�واء القادمة و 

املغادرة للمطارات العراقية او العابرة لألجواء 
العراقية املدنية منها والعسكرية«.

ونقل بيان العالم وزارة النقل تلقته »املستقبل 

العراقي«، عن موظفي القسم »انهم سيقفون 
بوجه كل من يحاول عرقلة عمل قسم الرقابة 
الجوية، كم�ا ويؤكد العاملون كافة يف قس�م 

الرقابة الجوية بأن الحركة الجوية متواصلة، 
وان القس�م يف تقدم ويضع الخطط ويرس�م 
املس�ارات الجوية وم�اض بتطوي�ر مالكاته 
بدعم من دول�ة رئيس ال�وزراء و معايل وزير 

النقل و وزارة النقل العراقية«.
واض�اف البي�ان ان�ه » الب�د م�ن اإلش�ارة اىل 
الجهود و الوعود السابقة والتي تناقش حاليا 
يف دوائ�ر مجل�س ال�وزراء م�ن اج�ل أنصاف 
رشيحة املراقبني الجوي�ني التي تتحمل اعباء 
وعمل متواصل ليل نهار ش�اكرين كل الجهود 

املبذولة لخدمة القسم وموظفيه«.  
وع�ىل صعيد منفص�ل عقدت املنش�أة العامة 
للط�ريان املدن�ي ، اجتماع�اً ختامي�اً لرشكة 
فكسل األسرتالية مع مدراء االقسام والشعب 
واملدققني الداخلني يف للمنش�أة بعد استكمال 
التدقيق الخارجي لحصول عىل ش�هادة األيزو 

. 2005-9001 iso
وق�ال معاون مدي�ر عام الط�ريان املدني عبد 
العظي�م الس�اعدي » ان متابعة وزي�ر النقل 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي وارشاف مدير عام 
سلطة الطريان املدني العراقي حسني محسن 
كاظ�م ف�ان املنش�اة اليوم اس�تكملت جميع 
االعمال والخطوات من قب�ل املدققني الدولني 
، مش�ريا اىل االنته�اء م�ن التدقي�ق الخارجي 
 9001:2005 iso للحصول عىل ش�هادة األيزو
.واض�اف ان »حرص املنش�اة العامة للطريان 
املدني لحصولها عىل تلك الشهادة الدولية بعد 
قيام رشكة فكس�ل بإج�راء املطابقة للنظام 
مؤكدا ان�ه قريبا جدا الحصول عىل الش�هادة 
الدولية والتي تعترب من الشهادات املهمه التي 
تمنح للمط�ارات الدولية ». وبني ان الحصول 
عىل مثل هكذا ش�هادة يضفي فاعلية اكرب يف 

تحسني االداء ودقة اكرب يف العمل.

وزير النقل: ال مستقبل للمطارات العراقية دون تطبيق املعايري القياسية الدولية
اخلطوط اجلوية تسجل ارتفاعا يف نسب بيع تذاكر السفر.. وقسم الرقابة يؤكد استمراره بتقديم مجيع اخلدمات
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امانة بغداد تعلن استكامل 
استعدادهتا لعيد االضحى

   بغداد / المستقبل العراقي

امان�ة بغ�داد اس�تعداداتها  اكمل�ت 
لتقدي�م الخدم�ات ط�وال اي�ام عيد 
االضح�ى املب�ارك », مؤك�دًة إضافة 
أماك�ن س�ياحية وترفيهية جديدة يف 

العاصمة ».
وذكرت مديري�ة العالقات واالعالم يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان« 
التابعة  السياحية والرتفيهية  املرافق 
المانة بغداد ال س�يما متنزه الزوراء 
وحدائ�ق  بغ�داد  العاصم�ة  وس�ط 
كورنيش االعظمية وشارع ابي نؤاس 
واملتح�ف البغدادي اصبح�ت جاهزة 
إلس�تقبال األرس البغدادية والوافدين 
م�ن جمي�ع محافظات الب�الد طوال 

ايام عيد االضحى املبارك« .
واضاف�ت ان » امان�ة بغ�داد هي�أت 
عرشات املتنزهات يف مختلف القواطع 
البلدية وجهزتها باأللعاب والخدمات 
الرورية إلس�تقبال العوائل يف ايام 
العيد اىل جانب اضافة اماكن ترفيهية 
جدي�دة وافتتاح عدد م�ن الفعاليات 

االستثمارية التجارية والرتفيهية  ».
وبينت ان » الدخول اىل متنزه الزوراء 
سيكون مجاناً لكافة املواطنني خالل 
اي�ام العيد الس�عيد التاح�ة الفرصة 
للعوائ�ل للتمت�ع يف اروق�ة والع�اب 

املتنزه املجانية » .
واش�ارت اىل ان » املالك املتقدم ألمانة 
بغ�داد يت�وىل اإلرشاف ع�ىل عملي�ة 
تقديم الخدمات للمواطنني يف االماكن 
الرتفيهية والسياحية لضمان راحتهم 
وتحقي�ق اع�ىل درج�ات االنس�يابية 
يف حركته�م وتنقله�م فيه�ا وتهيئة 
الت�ي م�ن  الروري�ة  املس�تلزمات 
ش�أنها خلق اجواء للراحة يف االماكن 
التي ت�م تهيئتها س�ابقا و تجهيزها 
بالخدم�ات م�ن اماك�ن االس�رتاحة 
تقدي�م  وكافتريي�ات  والجل�وس 
الوجبات الرسيع�ة اىل جانب األلعاب 

الحديثة ».
هذا وان  » تنس�يقا عايل املستوى يتم 
بني مديرية الحراسات واألمن التابعة 
ألمان�ة بغداد و قي�ادة عمليات بغداد 
لتقديم الحماية لهذه األماكن وتهيئة 
األجواء اآلمنة ملرت�ادي هذه االماكن 
الس�يما  يف أي�ام االعياد واملناس�بات 

الوطنية.

االعامر تشكل جلنة عليا لتقييم حجم الدمار يف قضاء تلعفر املحرر
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالش�غال العام�ة آن ناف�ع اويس ع�ن 
»تش�كيل لجن�ة علي�ا لتقيي�م االرضار 
وحج�م الدم�ار التي خلفته�ا املجاميع 
االرهابي�ة يف قض�اء تلعف�ر بمحافظة 
نين�وى .«وقال�ت اويس يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي« إن » وزارتنا كانت 
سباقة يف دخول القضاء خالل الساعات 
االوىل للتحرير ،و حيث بارشت مالكاتنا 

الهندس�ية والفني�ة يف مديري�ة بلدي�ة 
نينوى بتشكيل لجنة عليا لغرض تقييم 
االرضار والدم�ار الذي خلفته عصابات 
داعش االرهابي�ة يف القضاء ، مؤكدة » 
اعالن حجم تلك االرضار سيكون خالل 
االي�ام املقبلة للمبارشة بعمليات تقديم 
لعودة  الخدمات الرورية واالساسية 

اهاليها بالرسعة املمكنة.« 
واضاف�ت أن » مديري�ة البلدي�ة تعمل 
االن ع�ىل فت�ح الش�وارع العامة ورفع 
االنقاض والنفايات واملخلفات الحربية 

يف القض�اء ، فض�ال ع�ن تقدي�م الدعم 
اللوجس�تي للق�وات االمني�ة من خالل 
رفع الس�واتر الرتابية وعمل طرق بديلة 
من اج�ل اع�ادة الحياة واالس�تقرار يف 

عموم مناطق املحافظة .
واوضحت أن » الفرق الهندسية التابعة 
للوزارة اسرتجعت )15( الية تخصصية 
عث�رت عليه�ا بع�د تحري�ر القض�اء ، 
مش�رية اىل أن » الوزارة مستمرة بتأمني 
االليات الالزمة للنهوض بواقع املستوى 

الخدمي يف املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة التجارة عن »اس�تنفار اسطول نقلها 
ملناقلة الرز االرغواني من املوانئ الجنوبية واملستورد لصالح البطاقه التموينية«.

واضاف�ت مدير ع�ام الدائرة ابتهال هاش�م صاب�ط يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، بانه تم توجيه قسم النقل املركزي احد تشكيالت الدائرة بااليعاز اىل 
اقس�ام النقل يف الرشكات بتوجيه اس�طول النقل ملناقلة الباخرة املحملة بالرز 
االرغوان�ي والبالغه حمولتها ٣1500 طن فض�ال عن مناقلة محصول الحنطه 
املحلي�ه من محافظات واس�ط وكرك�وك اىل باقي محافظات الوطن وحس�ب 
الخطة التس�ويقيه املعدة م�ن قبل الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب ».مضيفة 
بانه تم توجيه  فرق متابعه من قس�م النقل للتواجد يف اقسام النقل للرشكات 
للمتابعة امليدانية لحركة االس�طول ولتذليل الصعوب�ات امام حركتها لضمان 

انسيابية نقل مفردات البطاقه التموينية.

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة الرز االرغواين 
من ميناء ام قرص إىل املحافظات

حمافظ بغداد: النهوض بالواقع الصحي من ابرز اهتاممات احلكومة املحلية
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اجرى محافظ بغداد عطوان العطواني 
زي�ارة اىل مستش�فى اب�ن النفي�س 
واطلع ع�ىل الواقع الصح�ي وطبيعة 

الخدمات املقدمة للمرىض ».
وذكر مكتبه االعالم�ي »ان العطواني 
ق�ام خ�الل زيارت�ه بجول�ة تفقدية 
لجمي�ع أقس�ام املستش�فى واطل�ع 
بش�كل مب�ارش ع�ىل ماتقدم�ه هذه 
تاب�ع  كم�ا  للمراجع�ني  األقس�ام 
طبيع�ة املش�اكل الت�ي يعان�ي منها 

ال�كادر الطبي وامل�رىض , ووعد ادارة 
املستش�فى بحله�ا بعد التنس�يق مع 

الحكومة املركزية. 
م�ن جانبه�م رح�ب ال�كادر الطب�ي 
مبدي�ن  الزي�ارة  به�ذه  واملراجع�ني 
شكرهم وتقديرهم للمحافظ واصفني 
هذه الخطوة باملهمة لنقل معاناتهم 

له بعيدا عن الروتني االداري
ويع�د مستش�فى اب�ن النفي�س من 
اقدم مستشفيات العاصمة كما يضم 
أقس�ام مهمة لع�الج أم�راض القلب 

وإجراء عمليات القسطرة.

حمافظ واسط يؤكد سعيه الهناء مشكلة موظفي العقود

صحة الكرخ تغلق 20 مركزًا للمساج يف املنصور واحلارثية

وجه بصرف رواتب األجراء اليوميني يف دوائر البلدية واملاء واجملاري قبل حلول العيد

   المستقبل العراقي/ الغانم

قال محافظ واس�ط محمود عبد الرضا مال طالل بانه 
سيبذل الجهد سعيا منه النهاء مشكلة موظفي عقود 

تنمية االقاليم يف أقرب عرب مفاتحة مجلس الوزراء.
وذكر مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان » امل�ال طالل اكد خ�الل اس�تقباله مجموعة منهم 
بدي�وان املحافظ�ة ، أن »االولوي�ة يف التعي�ني ملوظفي 

العق�ود »، فيما رجح أمكاني�ة إرجاع البعض منهم اىل 
املش�اريع التي نسبوا اليها عند الرشوع بتحريك العمل 

لتلك املشاريع«.
وش�دد عىل »رضورة الس�عي الجاد اليجاد حل جذري 
ملش�كلة موظف�ي العقود واالس�هام يف إنص�اف هذه 
الرشيحة التي قدمت الكثري للمحافظة بعد ان اكتسب 

أفرادها خربات عرب تادية مهامهم يف مواقع العمل«.
فيما اس�تبعد املحافظ بحسب املصدر »امكانية رصف 

مستحاقاتهم طيلة استمتاعهم بفرتة االجازة االجبارية 
كونهم يعدون منقطعني عن العمل خاللها«.

م�ن جهة اخرى وجه محافظ واس�ط ب�رصف رواتب 
األُج�راء اليومي�ني العامل�ني يف دوائ�ر البلدي�ات واملاء 
واملجاري قبل حلول عيد االضحى املبارك ،ألجل تمكني 
عوائ�ل ه�ؤالء املوظفني م�ن اقتناء بع�ض املتطلبات 
الهام�ة الخاص�ة بالعيد ،ول�زرع البس�مة عىل وجوه 

ابنائها .

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صح�ة بغ�داد الكرخ، 
ع�ن »إغ�الق 20 مركزاً للمس�اج يف 
منطقتي املنص�ور والحارثية، وذلك 
ملمارس�تها العم�ل م�ن دون اجازة 

صحية.
وق�ال مدي�ر قس�م الصح�ة العامة 
يف الدائ�رة، ن�ازك الفت�الوي يف بيان 
ان  العراق�ي«،  تلقته«املس�تقبل 
»ش�عبة الرقابة الصحية يف القس�م 
وبالتعاون مع جه�از األمن الوطني 
والقوة املاسكة لألرض واستخبارات 
منطقة املنصور، نفذت حملة رقابية 
تم خاللها إغالق 20 مركزاً للمس�اج 
تم�ارس العمل ب�دون إجازة صحية 
يف منطقت�ي املنص�ور والحارثي�ة«.

وأوض�ح أن »الحملة ته�دف لتعزيز 

اإلجراءات الرقابية وتطبيق الرشوط 
الصحية عىل جميع املعامل واملحالت 
واملطاع�م واملراكز الصحية املنترشة 
»ع�دم  مؤك�دا  بغ�داد«،  مدين�ة  يف 
الته�اون عن�د ضب�ط أي مخالف�ة 
صحية وذلك لرفع املستوى الصحي 
حفاظا عىل صحة وس�المة املواطن 
العراقي«.وب�ني ان »إغالق املراكز تم 
وفق املادة 96، فضال عن إحالة ثالثة 
منه�م إىل املحاكم لكرسهم الش�مع 
األحمر حس�ب امل�ادة 99 من قانون 
الصح�ة العامة، وتم إب�الغ أصحاب 
العالق�ة بعدم ممارس�تهم العمل إال 
بعد حصولهم عىل اإلجازة الصحية«.

وتقوم دائرة صحة الكرخ بني الحني 
واالخر بتنفيذ حمالت اغالق عدد من 
مراكز املساج يف جانب الكرخ، وذلك 

ملخالفتها القانون.

التقاعد الوطنية تفتتح دائرهتا يف الفلوجة

رئيس اجلمهورية يزور وزارة الكهرباء 
ويطلع عىل حتدياهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة التقاعد الوطنية، أم�س االربعاء، افتتاح دائرة التقاعد يف الفلوجة 
بمحافظة االنبار.

وقالت الهيأة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »دائرة التقاعد 
يف الفلوجة تم افتتاحها، بعد تهيئة بناية الستقبال املتقاعدين وارسهم«.

واضافت ان »دائرة تقاعد الفلوجة ستقوم بتبسيط االجراءات وتخفيف العبئ 
عن املواطنني يف انجاز معامالتهم التقاعدية«.يذكر ان اغلب الدوائر الحكومية 
يف االنبار واقضيتها، توقف العمل فيها بعد س�يطرة داعش عىل اراضيها، حيث 

عادت للعمل مجدداً بعد انتهاء عمليات التحرير.

    بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س الجمهورية فؤاد معص�وم مقر وزارة الكهرب�اء، وأطلع عىل حجم 
اإلنجازات املتحققة، فضالً عن التحديات التي تواجه عملها.

وذكر بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي« ان وزير الكهرباء قاس�م 
الفهداوي كان باستقبال رئيس الجمهورية، الذي أجتمع باملالك املتقدم للوزارة 

بحضور الوزير وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية«.
وأكد معصوم بحسب البيان »عىل دعم عمل الوزارة ومالكاتها ملا لهذه الخدمة 

من أهمية جوهرية بديمومة الحياة«.
وق�ال خ�الل االجتماع: اني ع�ىل اطالع بحج�م الجهود واألعم�ال التي تؤديها 
م�الكات الوزارة، اىل جانب اطالعي عىل التحدي�ات الفنية واألمنية التي تواجه 

عملها«.
وق�دم امل�الك املتق�دم يف وزارة الكهرب�اء خ�الل االجتم�اع عرضاً، يب�ني واقع 
منظوم�ة الكهرب�اء الوطنية، وتس�عرية الكهرب�اء، والدي�ون واملوازنات التي 
خصصت للوزارة وآليات رصفها وحجم االنتاج والطلب، واملش�اكل والتحديات 
الت�ي تواجهها ال�وزارة، باالضافة اىل الحلول التي ترتق�ي بعمل الوزارة، والتي 

تحتاجها الوزارة من سيادة الرئيس إلسناد عملها.
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

 اعادة اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تشكيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن 
املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
 فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد  مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانه�ا واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر  الربي�د االلكرتوني عىل ان تكت�ب محتويات كل 
عرض عىل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع  وليس كتابة يد  ويكون ش�امال التامينات االولية عىل 
ش�كل ص�ك مصدق او خطاب ضمان ص�ادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )6.750.000(  س�تة 
ماليني وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار عراقي  عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع 
العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة 
املثب�ت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�الن علما بان املديرية غري 

ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تشكيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن 
املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
 فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد  مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض 
عىل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع  وليس كتابة يد  ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل 
صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )32.220.000( اثنان وثالثون 
مليون ومائتان وعرشون  الف دينار عراقي  عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت 
يف الج�دول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�الن علما بان املديرية غري ملزمة 

بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5067/ش2017/1

التاريخ 2017/8/30
اعالن

اىل املدعى عليها /رنا خليل عباس
اقام املدعي )ماجد كاظم خليل ( الدعوى بالعدد 5067/ش2017/1 امام هذه املحكمة 
يطلب فيها تصديق طالقه الرجعي منك   وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي القادسية/النجف قررت املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2017/9/14 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض عامر حسني حمزة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1440/ش/2017
التاريخ 2017/8/30

اعالن
اىل املدعى عليه /جواد عبد مسلم حمزة

اقامت املدعية هيلني جواد واخواتها الدعوة املرقمة اعاله  امام هذه املحكمة تطلب فيها  
زي�ادة نفقة لها وألخواتها زينب وسوس�ن ونرسين    وملجهولي�ة محل اقامتك فقد قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2017/9/10 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض حميد جخم علوان

مجل�س القض�اء االع�ىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2709/ب2017/1
التاريخ 2017/8/30

اىل /املدعى عليه ) صفاء مهدي جاسم (
اق�ام املدعي )محمد عيل جاس�م محمد(  
/2709 املرقم�ة   البدائي�ة  الدع�وى 

ب2017/1 وال�ذي يطل�ب فيه�ا الزام�ك 
بدفع مبلغ مقداره 343750000 ثالثمائة 
وس�بعمائة  ملي�ون  واربع�ون  وثالث�ة 
وخمس�ون الف دين�ار  لثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
ثامر موىس عباس واشعار مختار منطقة 
ح�ي الغدي�ر املدع�و ع�يل عبد الحس�ني 
الدعمي  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2017/9/17 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 304/ب/2017
التاريخ 2017/8/29

اعالن
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م 1/18 مقاطع�ة 16/ الح�رية فع�ىل 
الراغب�ني بالرشاء الحض�ور اىل هذه املحكمة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا م�ن الي�وم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف:
القطعة عبارة عن بستان يقع عىل شارع العام 
حرية صنني وتسقى من نهر البديرية ويوجد 
فيه�ا  75 نخل�ة واالرض مزروعة بمحصول 
الش�عري وقس�م منه�ا م�زروع بالخرضوات 
ومس�احتها 10 دون�م و 1اول�ك و 75 م�رت 
مرب�ع وقيم�ة النخي�ل 5.625.000 خمس�ة 
مالي�ني وس�تمائة وخمس�ة وع�رشون  الف 
دينار وقيمة االرض 50.350.000 خمس�ون 
ال�ف دين�ار  ملي�ون وثالثمائ�ة وخمس�ون 
والقيمة الكلية  لالرض والنخيل 55975000 
خمسة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2710/ب2017/4
التاريخ 2017/8/30

اىل /املدع�ى علي�ه ) صف�اء مه�دي 
جاسم (

اق�ام املدع�ي )احم�د كري�م موىس(  
املرقم�ة  2710/ البدائي�ة  الدع�وى 

ب2017/4 والذي يطلب فيها الزامك 
بدفع مبلغ مقداره خمس�ون مليون 
دينار  لثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثامر 
موىس عباس واشعار مختار منطقة 
ح�ي الغدير املدعو عيل عبد الحس�ني 
الدعم�ي  عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2017/9/17 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تشكيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن 
املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها 

من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
 فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد  مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانه�ا واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر  الربي�د االلكرتوني عىل ان تكت�ب محتويات كل 
عرض عىل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع  وليس كتابة يد  ويكون ش�امال التامينات االولية عىل 
ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )14.018.000(  اربعة 
عرش مليون وثمانية عرش الف دينار عراقي  عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت 
يف الج�دول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�الن علما بان املديرية غري ملزمة 

بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

متديد تاريخ غلق
تعلن املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف البرصة  عن 
تمديد تاري�خ الغلق للمناقصات وكما م�درج يف الجدول ادناه 
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك من ذوي االختص�اص مراجعة مقر 
املديرية الكائن يف تقاطع الطويس�ة /قس�م الشؤون التجارية 
لتس�لم املواصفات والرشوط للمناقص�ات مقابل مبلغا وقدره 
275000 فقط مائتان وخمس�ة وسبعون الف دينار غري قابل 
للدر علما بان اخر موعد  لقبول العطاءات الساعة الثانية عرش 
ظهرا من الدوام الرس�مي ليوم الغلق ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة اجور االعالن 
www.moelc.gov.iq

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

117 /2017

نقل منتسبي 
خطوط 
محطة 

كهرباء  
الكحالء

17/9/2017الكحالء

225.000.000

 مائتان وخمسة 
وعشرون  الف 
دينار عراقي 

الغيرها

اعادة 
اعالن

 100.000
مائة الف 

عراقي

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

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

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

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

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

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

121/2017

نقل 
منتسبي 
خطوط 
محطة 
كهرباء 
الهارثة

19/9/2017الهارثة

467.280.000

 اربعمائة وسبعة 
وستون مليون 

ومائتان وثمانون الف 
دينار عراقي الغيرها

اعالن جديد
 150.000

مائة 
وخمسون 
الف عراقي

تاريخ الغلق الجديدتاريخ الغلق القديمالموادرقم المناقصة ت

116/2017 )chillers( تاهيل مبردات الماء
2017/9/112017/9/25لمحطة كهرباء بزركان الغازية

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

المحطة
تاريخ 
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيالغلق

123 /2017
تجهيز 
مادة 
معطل 

الفناديوم 

شط 
9/2017/ 17البصرة 

1.074.060.000

 مليار واربعة وسبعون 
مليون وستون الف 
دينارعراقي الغيره

اعالن جديد
 300 .000
ثالثمائة الف 

عراقي
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مذ عرفتك

ليس ذنبي

ميسرة هاشم محمد الدليمي

مذ عرفتِك ،،،
وأنا اشمُّ عطَرِك

بين ليموِن الحدائق
مذ عرفتِك ،،،

يرتفُع عشبي الرطب 
أغرُسُه في تكويِر النهِد 

تلتقُط يدي ارتباَك شفاِهِك 
واسقُط برعشتِك العذراء

أتضّوُر كعقرٍب فوَق صدرِك 
ألنزلَق في تالِل الرمان

حين َساَل من ِدلِْو رضابي
شبُق الحياة

سأعتلي ناصيَة الحوِت 
أزعُم اني قضمُت التوَت 
مثلك مثُل كائٍن مريب 
تقامرين بقتِل الثور 

لتجعلي من جسدي مأدبًة 
فوَق رغوِة األغصان

يا انثى الماء ،،،
يلسُعني خدرَي الشقي 

حينما علقته بقرِط الشغف
اعبُر عوماً في بساتين الجنون 

وانا مازلُت طريدة 
جسدي معِك 

عصفوراً متعبا 
يناُم بحضن الطبيعة

من/” انثى الماء والنار”

رانيا دندن الجوري 

ليس ذنبي أني ولدت في عكا
ليس ذنبي أني أتجدد كالموج

حين يمتد أمام السور
وأمام صبي شبه عار

ال يجيد الهرب بقدر ما يجيد الغوص
الى أعماقي الى جذوري

أنا الشارع
أنا كل الشوارع القديمة
ليس ذنبي أني ولدت هنا

وال الملح مذنب في مالحقتي
وال لون بشرتي مذنب

ظل المباني يتبعني في كل مكان
ظل صامت ينقر كالفأس في رأسي

كلمتين 
أنت لي أنت لي

أنا نورسة من سرب النوارس
لم تسقط بعد 

سربي قبيلة نجوم
يا عكا!

أنا من غسق ليلك 
كحلت عيني

تلك الحقائب الصغيرة
ليست لي 

وأنا ال أرصد احتماالت كثيرة
نورسة أطير باتجاه ضفافك

اخذة في اعتباري
ان قرارا مسبقا فد صدر

أن تحبينا
ونبادلك الوله.

          منشد االسدي 

م�ن نافل�ة الق�ول , التأكي�د عل�ى قضية 
الح�وار بين االديان )وه�و جوهر الحوار 
بي�ن الحض�ارات ( أنطالق�ا م�ن تعالي�م 
االس�الم االصيل�ة القائمة عل�ى الواقعية 

التي يتحلى بها .
وق�د انطلقت دع�وة الحوار بي�ن االديان 
على أسس منطقية سليمة , وراحت تترك 
أثره�ا الجي�د في مج�ال تحقي�ق التفهم 
والتفاهم المنشود وتقليل مناطق الصدام 
, وتوفير مجاالت التعاون المس�تمر على 
صعيد خدم�ة قضية االنس�انية والقضية 

الدينية , والقيم المعنوية .
ان من اولويات قضي�ة الحوار - أي حوار 
كان - ضرورة االنطالق من قناعات متفق 
عليه�ا مس�بقا ... لتكون ه�ذه القناعات 
ه�ي االضويه الكاش�فة التي تح�ل العقد 
وتفتح السبل المس�دودة لعملية الحوار , 
وتقض�ي في موارد الخالف , ومانتصوره 
ان االيم�ان بالفط�رة والوجدان االخالقي 
ه�و من القناع�ات المش�تركة بين جميع 

االديان السماوية .
االنس�ان  ان  ه�و  بالفط�رة  والمقص�ود 
مخل�وق اله�ي أودع�ت الحكم�ة االلهي�ة 
في وج�وده وطنيت�ه االصلي�ة مجموعة 
من القضاي�ا البديهية والق�درات العقلية 

والمي�ول والغرائز والوج�دان اللوام التي 
تضم�ن ل�ه س�يرا طبيعي�ا نح�و تكامله 

المرسوم له .
وان االدي�ان انم�ا ج�اءت له لتثي�ر دفائن 
العق�ول - كم�ا يعب�ر االم�ام عل�ي عليه 
الس�الم - وتهيىء الجو المناس�ب لبروز 
ه�ذه الطاق�ات كامنه على س�طح حياته 
فتهديه سبيال انسانيا يختلف عن السلوك 
ال�ذي تس�لكه الحيوان�ات العجم�اء التي 

التتمتع بما يتمتع به من طاقات .
أم�ا القضاي�ا البديهية فهي الت�ي تمنحه 
الق�درة عل�ى المعرف�ة , معرف�ة نفس�ه 
ومعرفة الكون والواقع , وفلسفة الوجود 
والعالقات القائمة بين االش�ياء وتلك من 
قبي�ل .. االيمان بمب�دأ العلي�ة , وااليمان 
بمب�دأ اس�تحالة التناق�ض )الجم�ع بين 
النقيضين , وارتفاع النقيضين ( و)بعض 
القضايا االخ�رى (فهذه قضاي�ا مغروزة 
في القناعة والوجدان االنس�اني اليحتاج 
لالس�تدالل عليه�ا واالدخ�ل ف�ي طري�ق 
مسدود الن االستدالل نفسه يتوقف عليها 

كما هو واضح .
أم�ا الق�درات العقلي�ة فه�ي نف�س قدرة 
النف�س االنس�انية على التأم�ل والتفكير 
وتجريد القضايا من مالبساتها والصعود 
من مرحلة الجزئي�ات الى مرحلة الكليات 
,والقي�ام بقي�اس االش�ياء للوص�ول الى 

الذهن�ي  والتخطي�ط  جدي�دة  تص�ورات 
لمراحل غير موجودة عل�ى صعيد الواقع 
القائ�م .. ان هذه الق�درة الذهنية هي من 
مختص�ات االنس�ان وهي س�ر مس�يرته 

التكاملية وابداعه ونموه .
وام�ا المي�ول الغريزية فهي الت�ي تقوده 
نحو كماله وتدفعه لالستفادة من طاقاته 

في هذا المجال .
وم�ن ه�ذه المي�ول .. ميله نح�و الكمال 
,والس�ير نحو الكم�ال المطلق , ومحاولة 
س�د جوانب العجز في وجوده , والركون 
الى هذا المطلق القادر , وأداء حقه وشكر 
نعم�ه ,والقيام بحق طاعت�ه , فهذه أمور 

يجدها مغروزة في الطينة االنس�انية وان 
اختلفت تجلياتها وتعددت أساليبها وربما 
غطت الش�بهات على هذه الميول وكبتتها 
. ومنه�ا أيض�ا غريزة حب ال�ذات والعمل 
على تحقيق طموحاته�ا فهي من الغرائز 
االصلي�ة ف�ي االنس�ان , والت�ي اليمك�ن 
تجاوزه�ا والقضاء عليه�ا , كما تصورت 
الماركس�ية يوم�ا ما أنها ظاه�رة فوقية 
يمك�ن حذفها م�ن الوجود االنس�اني من 

خالل تحريم الملكية .
ومنها التذوق الفن�ي , واالبتهاج لعناصر 
الجم�ال التي يزخر بها هذا الكون . ومنها 
ه�ذه النفس اللوامة والوج�دان االخالقي 
ال�ذي يش�خص اجم�اال نوعي�ة الحقوق 
ويحدد حدودها ويتابع االنسان - أيا كان 

_ اذا تخطاها .
العناص�ر  كل  اس�تعراض  نري�د  ولس�نا 
الفطري�ة وانم�ا نريد ان ننطل�ق الى هذه 
الحقيق�ة وهي .. ان االقتناع بأن ) العدالة 
ش�يء حسن دائما ( و ) ان الشيء الحسن 
ينبغي فعله ( هي م�ن القناعات الفطرية 
الت�ي التحت�اج ال�ى دلي�ل .. ف�أذا اقتن�ع 
االنس�ان ب�أن الموض�وع المعين حس�ن 
اقتنع بأنه مما ينبغي فعله دونما شك فهو 
موض�وع مطل�ق , كما ان م�ن المواضيع 
المطلق�ة حك�م الوج�دان االنس�اني بأن 
 , الحقيق�ي  المنع�م  اطاع�ة   ( قضي�ة 

والمالك الحقيقي للكون واالنس�ان ( هي 
قضي�ة مطلقة التختلف أيض�ا وهناك من 
القضايا التي زرعت في الوجود االنساني 
 ) أص�ال   ( العدال�ة  لمس�ألة  كمصادي�ق 
كالص�دق , واالمانة , والرحمة , وااليثار , 

والميل نحو السالم .
فهذه االمور حس�نة ف�ي اصلها , ونقصد 
من عب�ارة ) ف�ي أصله�ا ( أنها ق�د تطرأ 
عليه�ا بع�ض الح�االت التي تفق�د معها 
حس�نها الطبيع�ي الفط�ري وتخ�رج من 
كونها تجلي�ات للعدالة ومصاديق واقعية 

لها لتعود من تجليات الظلم والتعدي .
ان االدي�ان الس�ماوية كله�ا تؤك�د عل�ى 

معيارين ..
االول .. معي�ار تعب�دي نس�تفيد في�ه من 
عل�م العال�م المطل�ق وه�و الل�ه تعالى , 
ومن تعليمات الدي�ن الثابتة , والتي تتأكد 
م�ن كونها ص�ادرة من الله س�بحانه ذلك 
انن�ا نتأكد قبل ذلك من علم الله الش�امل , 
ومن لطف�ه ورحمته باالنس�ان المخلوق 
وم�ن عدالته وتمتعه ب�كل صفات الكمال 
, فهو اليريد باالنس�ان اال الخير واليخدع 
االنسان وانما يكشف له كل الواقع ويريد 

له كل الخير .
الثان�ي .. معيار وجداني يكفي فيه التأمل 
في االعماق وقناعتها أو فلنعبر يكفي فيه 

الرجوع الى الفطرة نفسها .

رؤية االسالم اىل حرية االديان واملعتقد

»برج امليزان« 
ص�درت حديث�اً ع�ن منش�ورات س�ليكي أخ�وان، بدع�م م�ن 
وزارة الثقاف�ة المغربي�ة، رواي�ة جديدة للكات�ب المغربي نور 
الدي�ن محقق حملت عن�وان »برج المي�زان«، وهي من الحجم 
المتوسط. وتعتبر هذه الرواية تشكيالً لحياة فنية بامتياز، فهي 
تحكي عن حياة كاتب وفنان تشكيلي في مساراتها وتشعباتها 
العديدة. حي�اة ملؤها اآلداب والفنون بمختل�ف تجلياتها، بدءاً 
من الرس�م ومروراً بالمسرح والسينما والعشق المتوهج لهما 
وليس انتهاء أبداً بكتابة الش�عر أو كتابة الرواية فقط. بل أبعد 
م�ن ذلك العيش في عوال�م كل هذه الفن�ون واآلداب والحرص 
على بناء الذات انطالقاً منها. وفي خضم كل ذلك ال يغيب الحب. 
الح�ب المتوّجه نحو األنث�ى. األنثى التي تجس�دت في الرواية 
جم�االً وثقافة وانفتاح�اً على الذات واآلخر مع�اً. ولقد جاءت 
ه�ذه الرواية بعد عدة روايات س�ابقة للكاتب، نذكر منا »وقت 
الرحي�ل« و«بريد الدار البيضاء« و«ش�مس المتوس�ط« و«إنها 

باريس يا عزيزتي« و«النظر في المرآة« و«زمان هيلين«. 

حامض حلو
ص�درت حديثاً عن دار الس�اقي، بي�روت، رواي�ة »حامض حلو« 

للمؤلفة ماري ويسلي، ترجمة ريم طويل.
نب�ذة ع�ن الرواية:تجلس هيب�ي في الظ�الم منصتًة إل�ى جّديها 
المناِفَقْين وإخوِتها األكبر س�ناً وهم يتناقشون في وجوب إنهاء 
حملها المفاج�ئ لتجّنب العار. مصممًة على تربية طفلها، تهرب 
لي�اًل حامل�ًة مجوه�رات أمها لتس�اعدها ف�ي الرحلة. بع�د اثني 
عش�ر عام�اً، نجدها تعيش بس�عادة وحيدًة في كورن�وول، فيما 
يرتاد ابنها مدرس�ًة خاصة باهظة. ولكن حين تتش�ابك الخيوط 
المنفصلة لحياتها، يتهّدد اإليقاع الرتيب لحياتها، ويتغّير عالمها 

إلى األبد.
ماري ويس�لي )1912 - 2002(روائية بريطانية. نشرت روايتها 
األول�ى حينم�ا كانت في الس�بعين م�ن عمرها، وتابع�ت تأليف 
تس�ع روايات تالي�ة ُصّنفت في الئحة الكتب األكث�ر مبيعاً. ُقلّدت 
وس�ام اإلمبراطورّية البريطانّية برتب�ة »قائد« )CBE( في الئحة 

التشريفات لعام 1995.

         أمجد ناصر 

جمعت أعمال محمود درويش الش�عرية، 
في حياته، أكث�ر من مرة، بل تولّت إصدار 
مجلداته�ا أكثر م�ن دار نش�ر عربية منذ 
أواس�ط س�بعينيات القرن الماضي. لكن 
أعماله النثرية لم تجمع في إطار ما يعرف 
باألعمال الكاملة أو الناجزة. كان بإمكان 
دروي�ش أن يصدر هذه المؤلفات في أكثر 
م�ن مجلد لكنه لم يفعل. ربما ألنه رأى أن 
صيغ�ة “األعم�ال الكاملة” تليق بالش�عر 
ال بالنث�ر، وربم�ا ألن�ه أراده�ا أن تبق�ى 
ف�ي كتب منفصل�ة تحمل وس�م لحظتها 
وظرف كتابتها. بدأ محمود درويش ناثراً 
في فترة قريبة من انطالقته الشعرية في 
األرض المحتلة. فما إن بدأ اسمه يلمع في 
وس�ط “عرب الداخل” حتى راحت القوى 
السياس�ية تحاول استقطابه. فاز في هذا 
المس�عى، كم�ا نعرف، الحزب الش�يوعي 
اإلسرائيلي الذي شهدت صحافته انطالقة 
دروي�ش الناثر. عرفنا ش�عر درويش في 
تلك الفترة ول�م نعرف نثره. فأعماله التي 

نش�رت في فلسطين المحتلة أعيد نشرها 
في القاه�رة وبيروت. صحيح أن درويش 
أع�اد النظر ببع�ض تلك األعم�ال وأجرى 
تعدي�الت عل�ى قصائ�د بعينه�ا ولكنه لم 
يس�تثن منها، على حد علمي، سوى عمل 
واحد نش�ره في فترة مبك�رة من حياته. 
هن�اك، والحال، فجوة في كتابات درويش 
النثري�ة، هناك فت�رة محذوفة ه�ي فترة 
كتابته في صحافة “الداخل”. تلك كتابات 
لم يحرص الش�اعر الراحل على جمعها أو 
حتى اإلشارة إليها.مع ذلك يخطر لي أن نثر 
محمود درويش اختلف باختالف المراحل 
السياس�ية أو الظ�روف الش�خصية التي 
مّر بها. تمك�ن مالحظة الجانب الوظيفي 
السياس�ي ف�ي بداي�ات كتابات�ه النثرية. 
علينا أن نتذكر أن درويش ُعرف في العالم 
العرب�ي أوالً م�ن خالل ش�عره الذي وقع 
عل�ى ترّقب سياس�ي وثقافي عربي حيال 
فلسطين المحتلة. الشعر أوالً عند درويش 
ث�م النثر. طبعاً هذا كالم ق�د يقال عن كل 
الش�عراء حيث يأتي الشعر قبل أي نشاط 
آخر، ولكن هذه “القاعدة” لم تعد صارمة 

في حياتنا الثقافية حيث يمارس الشعراء 
عمالً ف�ي الصحاف�ة يجعل ممارس�اتهم 
النثري�ة وتدخلهم في الش�أن العام أمرين 
يصعب تفاديهما. فع�ل درويش أيضاً هذا 
في صحافة األرض المحتلة. لكن نصوصاً 
نثري�ة قليلة من تلك الفترة تس�ّربت إلينا. 
فمحمود كان حارس�اً يقظاً تجاه منجزه 
وما يرغب في نش�ره وإذاعته على القراء. 
هك�ذا لم ن�ر كتاباته النثري�ة في صحافة 

فلس�طين المحتلة ع�ام 48 ألنه لم يرغب 
هو ف�ي ذلك ولي�س ألنها غي�ر موجودة. 
ممارس�ة دروي�ش ل�دور ح�ارس النص 
تتعلّ�ق بحرصه على ما يمكن أن نس�ميه 
“المس�توى الفني”. كان هذا هاجساً عند 
درويش. لكن األمر ال يعني إعالء الجمالي 
على السياسي أو الوطني. وهنا ينبغي أن 
نالح�ظ أن هناك خطين ف�ي نثر درويش 
السياس�ي  الح�ال  مواكب�ة  المنش�ور: 
والوطني العربي والفلسطيني بقدر قليل 
من العدة الجمالية والبالغية، وفضاء هذا 
الخط هو الصحافة سواء كانت أسبوعية 
أم دوري�ة، ثم هناك نث�ره الذي يضعه في 
أعم�ال مخصوصة أو ذات موضوع واحد، 
وهذه لألس�ف، ليس�ت كثيرة، أبرزها في 
ظن�ي “ذاكرة للنس�يان” ث�م “في حضرة 
الغياب” ال�ذي أعتبره امت�داداً لألول على 
الرغم من أن الدافع الرئيسي لكتابة األول 
ه�و حصار بي�روت، بينما ال يوجد س�بب 
معل�ن لكتاب�ة الثان�ي س�وى ما ل�م نكن 
نتوّقع�ه وكان هو يهجس�ه ف�ي أعماقه: 
موته. هذا عمالن يختلفان كثيراً عن نثره 

ف�ي الكتب الت�ي كانت محّصل�ة لمقاالت 
متفرقة جمع�ت بين دفتي كتاب.من نافل 
القول إن درويش من س�ادة النثر العربي، 
عل�ى الرغم م�ن الش�عرية الكثيف�ة التي 
تطبع بع�ض هذا النث�ر وت�كاد تنقله من 
خزان�ة النثر إلى خزانة الش�عر. ش�عرية 
النث�ر ليس�ت أم�راً ممتدح�اً وال مذموماً 
بحد ذاتها. األم�ر يتعلق بكيف تفعل ذلك؟ 
إلى أي ح�ّد يتوازن النثري والش�عري فال 
يطمس النثري لصالح الش�عري اللفظي؟ 
أي دور يؤّدي�ه الطابع الش�عري في النثر 
وهل يعي�ق البع�د المعرف�ي أو الوظيفي 
المفت�رض في النث�ر؟ دروي�ش فعل هذا 
في بع�ض أعماله ولم يتمّكن من تحقيقه 
ف�ي بعضه�ا اآلخ�ر. مش�كلة درويش أن 
شعريته طاغية وغنائيته فائضة. هو كان 
يعرف ذل�ك. صراعه، حس�ب ظن�ي، كان 
لكبح طغي�ان الغنائية والتدف�ق التلقائي 
للش�عر الذي يأتي، أحياناً، في غير مكانه. 
تصّوروا ش�اعراً يكافح ضد كثرة الش�عر 
عنده؟! ش�به جازم أق�ول إن درويش كان 

يفعل ذلك.

نثر حممود درويش

مروة إبراهيم لـ »                        «:أسعى إىل التميز يف العرض واألسلوب والتناول
أرجو أن ألقى قبول القراء

            حاورها: عزيز البزوني/ البصرة

 , مصري�ة  روائي�ة  إبراهي�م  محم�د  م�روة   
ليس�انس آداب مكتب�ات ووثائق م�ن جامعة 
العدي�د م�ن  لديه�ا   , القاه�رة ع�ام ٢٠٠٣م 
اإلص�دارات والمؤلفات اإللكترونية منش�ورة 
عل�ى مدونته�ا  منبت اإلبداع ول�د مش بنت ال 
بنت مش ولد, المغناطيس, أوهام , دروس في 
الحب ,انعكاس�ات اما المؤلف�ات المطبوعة ) 
أقبل الليل ,سجين األسرار( روايتان في كتاب 
واح�د تم نش�ره ع�ن دار الياس�مين للطباعة 
والنش�ر ٢٠١٧, التقينا بها ف�كان هذا الحوار 

معها:
* م�ا ه�و تقييم�ك لواق�ع الم�رأة الروائي�ة 

المصرية بالتحديد؟ 
-ظه�ور المرأة ف�ي مج�ال الكتاب�ة الروائية 
ظه�ور واض�ح حي�ث لمع�ت الكثي�رات م�ن 
الكاتب�ات الروائي�ة المصري�ة مث�ل رض�وى 
عاشور وس�لوى بكر وفتحية العسال وميرال 
الطح�اوي ومي التلمس�اني وال ينقص المرأة 
ف�ي هذا المجال إال الوص�ول الى العالمية مثل 

األديب العالمي نجيب محفوظ
 * لم�اذا ال يوجد لدينا تصنيف�ات للرواية في 
المكتب�ات بإقليمن�ا : رواية تاريخي�ة، رواية 
سيرة ذاتية، رواية سياسية، رواية رومانسية، 
رواية فلس�فية، رواية من أدب المهجر، رواية 
أس�طورية أو فنتازي�ا، رواية متخي�ل علمي، 

رواية بوليسية،؟ 
-ف�ي رأيي التصنيفات تعتمد على الذوق العام 
للمجتمع ، فمثال في الوقت الحالي اتجه الكثير 
لكتابة قصص الرعب وروايات حيث القى هذا 
النوع قبول واستحسان القراء ألنه نوع جديد 
وكذلك الروايات الرومانسية تلقى استحسان 
القراء ألننا نفتقد هذا النوع في حياتنا المليئة 

بالمشكالت واألعباء 
*متى نس�تطيع أن نصل ف�ي إقليمنا إلى هذه 

المرحلة من التنوع والتطور في الرواية؟
-أرى أن هذا رأي النقد واإلعالم إللقاء الضوء 
على األعمال الجيدة ولف�ت انتباه القراء لهذه 

التصنيفات
* يفت�رض بكل روائ�ي ان يبحث ع�ن التميز 
والمواصل�ة ف�ي العط�اء أن يك�ون ل�ه منبع 
للقوة وهو ما يجم�ع بين الموهبة والتجربة، 

والدراسة ربما ما هو تعليقك؟
- هنا أفضل الحديث عن ما يخصني فانا اكتب 
بشكل متنوع إلى أن تصل إلى نقطة التخصص 
التي تتميز بها ومع ذلك أس�عى إلى التميز في 
العرض واألس�لوب والتن�اول وأرجو أن ألقى 

قبول القراء 
* لنتكل�م عن مؤلفاتك في مج�ال الرواية من 
ناحية الفكرة واختيار العن�وان وهل للعنوان 

أهمية لديك ؟ وهل أنصفك النقاد ؟
-عل�ى العن�وان عام�ل كبي�ر الج�ذب واختار 
العن�وان عل�ى أس�اس الج�ذب وتوافقها مع 

المحت�وى وأحيان�اً غموض�ه ال�ذي تفس�ره 
األح�داث ت�م نقد رواية س�جين األس�رار من 
قبل لجن�ة القراءة في إحدى دور النش�ر التي 
تقدم�ت بها بالعمل وكان نقدا الذعا وصل الى 

حد قول أحدهم أن أترك الكتابة 
* كي�ف يخطط الروائي لروايت�ه ؟ هل هنالك 

روائي ساذج وأخر حساس؟
-عن نفس�ي األمر يكون يبدأ بمجرد فكرة أبدأ 
في ترجمتها إلى شخصيات تتبلور على الورق 
إلى أن أراها مجس�دة أمامي وأبدأ في معايشة 
األح�داث م�رورا بالعق�دة ووص�وال للنهاي�ة 
الروائ�ي الس�اذج وأحيان�اً أرى نفس�ي كذلك 
حي�ن انهي المش�كلة بأنه�ا مجرد حل�م ، أما 
الحساس�ية فالبد من توافرها لدى كل روائي 
ليش�عر بأبطال�ه يتح�دث بلس�انهم ويش�عر 

بقلوبهم ويفكر بعقولهم 
 * لم�اذا نقرا الروايات ؟ ما مدى تأثير القارئ 

الحساس والساذج في العمل الروائي؟ 
-الطبيع�ة البش�رية تميل إلى معرف�ة األمور 
بأس�لوب الحكاية فالكثير يمكنه قراءة رواية 
تاريخية عن قراءة كتاب تاريخ وتلك مش�كلة 
ألن الق�ارئ هنا يأخ�ذ كل ما يذك�ره الروائي 
على أنه حقيقة مس�لم بها ، ليس ذلك سذاجة 
من القارئ بقدر ما ه�و ثقة في الكاتب وذلك 
يحمل الروائي مس�ؤولية مراجعة المعلومات 
التاريخية أو العلمية التي يذكرها وحين يصل 

إلى ثقة القارئ يصبح كاتب ناجح.
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقار املدون ادناه والعائد ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة العلنية 
وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية 
اع�اه خ�ال 7 ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة 
االعان املنشور ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان 
يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعان واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 

2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة.

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

4-عىل املستاجر اخاء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كاما خال 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- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني 
والبيع وااليجار

9-يقوم املس�تاجر بنصب كام�رات مراقبة للعقارات املؤجرة وبخاف ذلك يتم فس�خ العقد مع 
املستاجر وتحميله كافة التبعات القانونية من دون اللجوء للمحاكم املختصة 

10-يقدم املزايد كفالة ضمانة )عقار ( يجز لصالح البلدية

1- ي�ر الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب االعان ل�ذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعيني 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب�� )تحميل وتفريغ  الحبوب يف فرع ميسان( .

2- تتوف�ر لدى )الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام 
جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع ميسان( .

3- بأم�كان مقدمي العطاء الراغب�ني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العام�ة لتجارة الحبوب / القس�م القانون�ي الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الطابق االول ( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )750000( س�بعمائة وخمسون الف دينار ، بأمكان مقدمي 

العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاه .
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
- هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تسلم العطاءات اىل العنوان : )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم 
– مدخ�ل الش�يخ عم�ر – الطاب�ق الثاني (  يف املوعد املح�دد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم )الثاثاء( 
املصادف 2017/9/26 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او 
ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان )الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ 
عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب الس�يد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ )الثانية عرش ظهرا 
من يوم الثاثاء املوافق 2017/9/26 يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات 
وم�دة نفاذيته�ا )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر 

من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات )فرع ميسان (

ماحظات /
 1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة .

 2- سيتم انعقاد مؤتمر خاص لاجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من 
تاريخ  غلق املناقصة .        

 3- تك�ون م�دة نفاذي�ة خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انته�اء مدة نفاذية العط�اء املحددة يف وثائق 
املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوم .

 4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2017/9/26  يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام .

غرض المساحةجنس العقارالموقع اسم العقارت
مبلغ االيجار السنوي الحالياالستعمال 

1
علوة االسماك على 

القطعة المرقمة 
19/1م6 ابو محار

مجاور دائرة 
حفر االبار

علوة 
علوة لبيع 1800م2االسماك

السمك
114.080.000 فقط مائة 
واربعة عشر مليون وثمانون 

الف دينار

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعالن كرس قرار
العدد/122

التاريخ 2017/8/30

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة بأس�م 
)احم�د مه�دي موزان ( فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 119504 ذات الع�دد 57 يف 
2009/7/12 الصادرة من  ش�عبة املعاهد املس�ائية امللغاة 
بأس�م الطالب )عيل محمد اس�وري( فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية
العدد 514/س/2017
التاريخ 2017/8/24

اعان
اىل املس�تانف عليه-رشكة بريكونس للمقاوالت باالستثمار 
واالنشاءات والتجارة املساهمة /مديرها املفوض تيموجني 

جليل اسماعيل –اضافة لوظيفته
اس�تأنف املدعي ) رشكة تعز للمق�اوالت العامة املحدودة /

مديرها املفوض فاهان كريكور ارشاك –اضافة لوظيفته ( 
قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة البرصة بنظر الدعاوى 
التجاري�ة (  بالع�دد 62/ت/2017  بالدعوى االس�تئنافية 
املرقم�ة 514/س/2017 ولتع�ذر تبليغ�ك بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعانا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح يوم 2017/9/13 الس�اعة الع�ارشة صباحا او من 
ين�وب عنك ويف حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

محكمة بداءة البرصة
العدد 1675/ب/2017
التاريخ 2017/8/29

اعان
املدعي /حيدر جاسم حمود

املدعى عليها /جربه جبار عبود /بموجب قيمومتها عىل زوجها 
ج�واد ع�يل محمد مدير ع�ام دائ�رة رعاية القارصي�ن /اضافة 

لوظيفته  
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العق�ار تسلس�ل 38/694 القبلة 
ومس�احته 210م2 وهو عب�ارة عن قطع�ة ارض خالية تقع يف 
منطق�ة القبل�ة القديمة بالقرب من مفروش�ات الس�ندباد عىل 
ش�ارع فرعي مبلط ضمن منطقة س�كنية  من له رغبة بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة م�ع دفع التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة البالغة مائة وس�بعة وخمس�ون مليون 
وخمس�مائة الف دينار  وستجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الثاثون ليوم التايل لنرش االعان ويتحمل  املشرتي 

اجور املناداة
القايض

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اعان

رقم االخطار 2014/468
اىل/املتهم الهارب )ر.ع عيل ياس�ني جمعة  ( املنس�وب اىل قيادة 

رشطة محافظة البرصة  
ملا كن�ت متهما وفق املادة /35 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
الختاس�ك املسدس الحكومي املرقم )GMF 157( نوع كلوك مع 

كافة ملحقاته  مع )30( اطاقة من نوعه 
وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا االعان عىل 
ان تح�رض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال مدة ثاث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا االع�ان يف محل 
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوج�ة ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري 
املنقول�ة ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام املواطنني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للمادة 69/اوال وثانيا و ثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 2017/7825
التاريخ 2017/8/30

اعان
قدم�ت املس�تدعية )وحي�دة عبد محمد ( طلب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه اص�دار حجة حجر 
وقيموم�ة لزوجها املفقود )س�عد زيد محمود  ( والذي فقد بتاريخ 2014/7/2 عليه واس�تنادا 
لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت ه�ذه املحكمة نرشه بصحيفتني محليت�ني لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 2017/7809
التاريخ 2017/8/30

اىل املدعى عليه /عيل خلف مرير  
اعان

قدم�ت املدعي�ة زوجتك )صربية محمد عبد (دع�وى ضدك تطلب فيها تثبي�ت الطاق الخارجي 
الواق�ع منك بحقه�ا بتاريخ 2010/3/12 خارج املحكمة وللمرافع�ة الغيابية والعلنية والطاع 
املحكمة عىل قرار محكمة االحوال الشخصية يف يثرب بالعدد 243/ش/2013 يف 2013/11/25 
واملتضم�ن زواج الطرف�ني املتداعيني وتقري�ر الباحث االجتماعي بالع�دد  190 يف 2017/2/20 
وللبينة  الش�خصية املستمعة ضبطا ملحرض جلس�ة 2017/8/22 واملؤلفة  من الشاهدين عيل 
خلي�ل عبد الله ومظهر عبد بخي�ت والتي ايدت دعوى املدعية وبينت ان�ه بتاريخ 2010/3/12 
ق�ام املدعى عليه بالتلفظ بصيغة الطاق عىل املدعية وبحضورها وكان يف حالة نفس�ية هادئة 
وللتاك�د من الحالية النس�ائية للمدعية والقوال املدعية بان هذا الط�اق االول وانها من مقلدي 
املذهب الحنفي وحيث ان الطاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج يقع اال بالصيغة املخصوصة 
ل�ه رشع�ا عليه ولكل ماتقدم ق�ررت املحكمة الحكم بتصديق الطاق الخارج�ي  الواقع بتاريخ 
2010/3/12 ب�ني املدع�ى  عليه ع�يل خلف مرير واملدعي�ة صربية محمد عب�د واعتباره طاق 
رجع�ي وال�ذي انقلب اىل طاق بائن بينونة صغرى النقضاء العدة واقع للمرة االوىل واليحق لهما 
اس�تئناف الحياة الزوجية اال بعد ومهر جديدي�ن وال عدة رشعية عىل املدعية النقضائها واليحل 
للمدعي�ة ال�زواج من رج�ل اخر اال  بعد اكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية ول�م تحكم املحكمة 
للمدعية بالس�كن لتنازلها عن حق السكني واملهر املؤجل واالثاث الزوجية وتحميل املدعى عليه 
الرس�وم واملصاريف وصدر القرار اس�تنادا الحكام املادة الرابعة والثاثون والتاس�عة والثاثون 
احوال ش�خصية و22و76 اثبات و154و161و163و166و177و203و300 مرافعات مدنية 25 
رس�وم عدلية حكما غيابي�ا قابا لاعرتاض والتميي�ز وافهم علن�ا يف 2017/8/27 فقد قررت 
املحكم�ة بتبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني لاعرتاض عليه خال ش�هر من تاريخ 

صدور القرار 
القايض
قيرص عباس رشيد

رقم املناقصة /2017/38
رقم التبويب /351

الكلفة التخمينية
الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقماً
الف وستمائة دينار 1600 تفريغ حبوب مكيسة من وسائط النقل الى فوهة االستالم 1

الفا دينار 2000 تفريغ الحبوب المكيسة 2
الفان وخمسمائة دينار 2500 تفريغ الحبوب الفل 3

الفان ومائتان وخمسون دينار 2250 تحميل حبوب مكيسة 4
الفا دينار 2000 تحميل حبوب فل 5

اربعة االف دينار 4000 تعبئة الحبوب  باكياس من فوهات االستالم 6
مليوني دينار 2000000 فقرة التنظيف 7

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

املهندس
هيثم مجيل اسامعيل

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعالن للمرة )الثانية(

lawdep@grainb.iq :القانوين   القسم 
Import@grainb.iq :قسم االسترياد  
market@grainb.iq :التسويق  قسم 

  computer@grainb.iq :قسم احلاسبة
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       المستقبل العراقي / سيف المالكي

اجم�ع العديد م�ن الرياضيني، عىل 
ان اقامة مباراة االس�اطري يف ماعب 
الب�رة ال�دويل س�عة 65 ال�ف من 
ش�أنها ان تدفع االتحاد الدويل لكرة 
الق�دم )فيف�ا( للنظر رف�ع الحظر 
الكيل املفروض ع�ىل الكرة العراقية 
فضال عن كون املواجهة س�تعكس 
الوج�ه الحض�اري للع�راق وتزي�ل 
يف  املرس�ومة  املشوش�ة  الص�ورة 

مخيلة الكثريين خارج البلد.
وق�ال مدرب ح�راس مرم�ى فريق 
اإلخ�اء عالية اللبنان�ي معن جميل، 
ان اقامة مباراة االساطري بني نجوم 
املنتخ�ب الوطن�ي ونج�وم العال�م 
ماهي اال خطوة مثالية من القائمني 
ع�ىل اقامة املباراة والبد يل ان اش�يد 
باملبادرات الجي�دة التي يقدم عليها 
وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبط�ان بتبني الكثري من املش�اريع 
الت�ي تس�هم بإظهار الع�راق بحلة 
جدي�دة مع بوادر اقناع الفيفا برفع 
الحظر عن الك�رة العراقية، مضيفا 
ان التحضريات يجب أن تكون بحجم 
املباراة والعمل عىل اظهارها بأفضل 
ص�ورة لكون هذه املباراة س�تكون 

حدثا عامليا كبريا.
واضاف جمي�ل ان اقامة مثل هكذا 
مهرجان�ات احتفالية خطوة مهمة 
خالل الفرتة الحالية التي تشهد منح 
الفيف�ا للعراق فس�حة م�ن الوقت 
ملتابعته قبيل رفع الحظر وان اقامة 
هكذا مباريات س�تكون داعم قوي 
لكي يرفع الحظر بش�كل كامل عن 
مالعبن�ا ويجب االس�تفادة من كل 
اإلمكاني�ات املوج�ودة واالس�تعانة 
بالخربات لك�ي نلحق بركب التطور 

التنظي�م  مس�توى  ع�ىل  الحاص�ل 
وإعطاء ص�ورة مرشفة عن واقعنا 

الريايض.
واوضح ان النجاح يف اقامة املباريات 

الودية يعطينا م�ؤرش جيد للتفاؤل 
بالق�ادم ويج�ب أن تك�ون وت�رية 

العم�ل متصاع�دة والتتوق�ف ع�ىل 
مب�اراة األس�اطري بل وض�ع برامج 

املنتخب�ات  الس�تضافة  متكامل�ة 
واالندية العاملية لكي يكون نجاحنا 

الجهود  متكام�ل وتتعاضد جمي�ع 
من اتح�اد الك�رة ووزارة الش�باب 
إلنج�اح املباريات، مبين�ا ان الفرتة 
الحالي�ة للرياضة العراقي�ة بالرغم 
م�ن ازمة البل�د املادية تش�هد أعىل 
وزاره  م�ن  الدع�م  م�ن  مس�توى 
الشباب والرياضة بشخص وزيرها 
من خالل توفري األموال واس�تضافة 
املنتخبات وتبني مل�ف رفع الحظر 
الوطني�ة  باملنتخب�ات  واالهتم�ام 
وإقامة معس�كرات عالية املستوى 
اال ان ه�ذا النج�اح ل�ن يكتم�ل اال 
من خالل اختي�ار الكفاءات الجيدة 
للتنظيم واالس�تعانة بالخربات التي 
س�بقتنا به�ذا املج�ال والعم�ل عىل 
إعداد كوادر عراقية تتسلم التنظيم 
اإلداري لهكذا محافل يش�ارك فيها 

نجوم كبار.
من جانب�ه قال الحك�م الدويل فالح 
منف�ي ان مب�اراة األس�اطري يكفى 
انها س�تجمع خرية نجوم واساطري 
العراق وس�تكون مباراة مهمة جدا 
وس�يتابعها كل محب�ي ك�رة القدم 
تك�ون  ان  يج�ب  لذل�ك  العال�م،  يف 
االس�تعدادات لهذه املباراة اكثر من 
الناحية اإلدارية واإلعالمية واألمنية 

ومن كافة الجوانب االخرى.
واض�اف ان له�ذه املب�اراة التأث�ري 
اإليجاب�ي امام كل املس�ؤولني لرفع 
الحظ�ر وكذلك إلظه�ار قدرتنا عىل 
تنظيم واستضافة مبارياتنا الدولية 
القادمة ان ش�اء الل�ه، ونتمنى من 
الجهات املختصة االهتمام بالتنظيم 
بش�كل جيد واالس�تفادة م�ن أهل 
االختصاص بذلك وكذلك يجب زيادة 
املس�احة اإلعالمية لهذه االحتفالية 
العراق�ي ال�ويف  وإقن�اع الجمه�ور 

لحضور هذا الكرنفال.

دعوا لالهتمام بالتنظيم بشكل جيد واالستفادة من أهل االختصاص وزيادة املساحة اإلعالمية

رياضيون جيمعون عىل امهية مباراة االساطري ويعدوهنا بوابة لرفع احلظر الكيل عن املالعب العراقية

رصاع بني الزوراء والكرخ بسبب عبد الكريم سلامن
              بغداد/ المستقبل العراقي

نش�بت بعض الخالفات، بي�ن إدارتي فريقي 
ال�زوراء والكرخ، حول المدرب الش�اب عبد 
الكريم س�لمان، حي�ث يرغ�ب الطرفان في 
ضم����ه، خالل 

الموسم الجديد.
وقال مصدر مقرب من المدرب الش�اب، في 
تصريح�ات خاص�ة لموقع ك�ورة الرياضي 
تابعته�ا “المس�تقبل العراق�ي”، إن المدي�ر 
الفن�ي لل�زوراء أيوب أوديش�و، ط�رح على 
إدارة فريقه، اس�م عبد الكريم سلمان للعمل 

معه في الطاقم التدريبي كمدرب مساعد.
وتابع “في نفس الوق�ت، فتحت إدارة نادي 
الك�رخ قنوات االتص�ال مع س�لمان لقيادة 

الفريق في الموسم المقبل كمدرب أول”.
وأوضح أن تمس�ك أيوب بخي�اره، والدخول 
في ج�دال وخالف مع إدارة ال�زوراء، وضع 

عب�د الكريم س�لمان في موق�ف محرج، ما 
بي�ن مفاوضات�ه م�ع الكرخ وإص�رار أيوب 

أوديشو.
يش�ار إلى أن رغبة عبد الكريم سلمان، تتجه 
للعم�ل في نادي الكرخ كم�درب أول للفريق 

خالل الموسم الجديد.

زيدان سبب عدم انضامم مبايب لريال مدريد
              المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف ويلفريد مبابي، والد الالعب الشاب كيليان مبابي، أنَّ ابنه 
كان عل�ى وش�ك أن ينضم إلى ريال مدريد كاس�تيا في عام 2013، 

لكنَّه لم يفعل.
وأوضح ويلفريد، في تصريحات لمحطة “إس�بن” 
أنَّ كيليان مبابي، العب موناكو حالًيا، كان من 
الممك�ن أن يصبح العًبا للري�ال في 2013، 
عندما كان عم�ره 15 عاًما، بمقابل مادي 

أقل بكثير من سعره حالًيا.
وكش�ف ويلفريد أنَّ مبابي، كان قد زار 
الري�ال ف�ي 2012، كي يتع�رَّف على 
رونال�دو،  كريس�تيانو  البرتغال�ي 
زي�دان،  األعل�ى  مثل�ه  وعل�ى 
ووقتها انبه�ر بالنادي الملكي، 

ومنشآته.
أنَّ كيلي�ان كان  األب  وأك�د 

س�يصبح العًبا في ريال مدريد كاستيا، عندما كان زيدان 
يدربه، لكن عندما ترك “زيزو” منصبه ليصبح مساعًدا 

لم�درب الفريق األول للميرينجي، كارلو أنش�يلوتي، 
تراجع عن األمر.

وأوض�ح ويلفري�د “لق�د عقدن�ا ع�دة اجتماعات 
م�ع الس�يد زي�دان.. لكن عندم�ا أصبح مس�اعًدا 
ألنشيلوتي، لم يكن لديه الوقت الكافي، كي يولي 
االهتمام لكيليان”. وكشف “إذا استمر زيدان في 
ري�ال مدريد كاس�تيا، ربما اخت�ار كيليان، الريال 

قبل موناكو”.وتش�ير التقارير اإلخبارية إلى 
أنَّ كيليان، س�ينضم إلى سان جيرمان 

مع�اًرا مع خيار ش�رائه الموس�م 
ملي�ون   180 مقاب�ل  المقب�ل 

يورو، فيما س�تكون ثاني أغلى 
صفق�ة بتاريخ كرة القدم بعد 
البرازيلي نيمار “222 مليون 

يورو.

دي ماريا يتخذ خطوة
نحو برشلونة

           المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير إخبارية، أنَّ جناح باريس س�ان جيرمان، أنخيل دي ماريا، اتَّخذ 
خطوة من أجل الرحيل لبرشلونة، هذا الصيف.

وق�ال برنام�ج “الالرجيرو” على محطة “كادينا س�ير” اإلذاعية اإلس�بانية، إنَّ 
“دي ماري�ا طال�ب مدربه الحال�ي، أوناي إيم�ري، بالموافقة عل�ى رحيله إلى 

برشلونة”.
وأض�اف “دي ماري�ا، الع�ب ريال مدريد الس�ابق، يرغب بش�دة ف�ي االنضمام 
للبرس�ا للعب بجوار صديقه في المنتخب األرجنتيني ليونيل ميس�ي، لذا طلب 

من إيمري الموافقة على األمر”.
وقالت تقارير فرنس�ية، إنَّ برشلونة تقدَّم بعرضين حتى اآلن للتعاقد مع دي 
ماريا، األول كان ب�25 مليون يورو، والثاني ب�30 مليوًنا، لكنَّ “بي إس جي” 

رفضهما.
فيما ذكرت صحيفة “أس” اإلسبانية، على موقعها اليوم األربعاء، أنَّ األولوية 
لبرش�لونة هي ضم البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة قد تكلفه 160 مليون 

يورو، وإذا فشل األمر سيقدم البرسا عرًضا ثالًثا لضم دي ماريا.

ليفربول خيطط ملعاقبة كوتينيو 
بسبب »التمرد«

             المستقبل العراقي / متابعة

يش�عر البرازيلي فيلي�ب كوتينيو، الع�ب ليفربول 
اإلنجلي�زي، بالغض�ب م�ن إدارة الري�دز، بس�بب 
رفضهم لث�الث عروض من برش�لونة اإلس�باني، 

للحصول على خدماته.
وذك�رت صحيفة الديلي س�تار، نقال ع�ن “موندو 
الع�ودة  أن كوتيني�و يرف�ض  ديبورتيف�و”، 
لصف�وف ليفرب�ول، وقدم طلبا رس�ميا 
ل�إدارة للرحيل ع�ن برش�لونة، لكن 

الريدز يرفض التخلي عن الالعب.
وأكدت الصحيف�ة أن اقتراب الريدز 
من ضم توماس ليمار من موناكو، 
قد يعج�ل برحي�ل كوتيني�و، إال أن 
ليفربول قد يفكر ف�ي إبقاء الالعب 

على دكة البدالء طوال الموس�م المقبل دون بيعه، 
كنوع من العقاب على رفضه االستمرار مع الفريق 

اإلنجليزي.
وكان�ت التقاري�ر الصحفي�ة، ق�د أش�ارت إل�ى أن 
برش�لونة ق�دم عرضا بقيم�ة 160 ملي�ون يورو، 
للحص�ول على خدمات كوتينيو، لك�ن إدارة الريدز 

رفضت العرض.
وأتم برش�لونة أربع صفقات هذا الصيف بالتوقيع 
م�ع باولينيو من جوانزو إيفرجراند الصيني بمبلغ 
40 مليون يورو، والبرتغالي نيلس�ون سيميدو من 
بنفي�كا بمبلغ 35 مليون ي�ورو، باإلضافة إلى ضم 
الفرنس�ي عثمان ديمبلي من بوروس�يا دورتموند 
األلمان�ي بمبل�غ 105 ماليي�ن ي�ورو، واس�تعادة 
دولوفي�و بتفعيل بند أحقية الش�راء م�ن إيفرتون 

بمبلغ 12 مليون يورو.

ألونسو يتحدث عن صافرات االستهجان 
ضد بنزيمة وبيل

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى كري�م بنزيم�ة وجاريث بي�ل، العبا نادي ري�ال مدريد 
اإلسباني العديد من سهام النقد، خالل مباراة فالنسيا بالليجا 

التي انتهت بالتعادل اإليجابي بنتيجة 2-2.
ودافع تشابي ألونس�و العب ريال مدريد األسبق عن الالعبّين 
بع�د صاف�رات االس�تهجان التي أُطلق�ت عليهما ف�ي المباراة 
وقال: “ال يوجد لدي أي ش�ك في بنزيمة وبي�ل، هما محترفان 

وسوف يقدمان أداء عظيًما خالل الموسم”.
وعلق على أداء النجم الش�اب ماركو أسينس�يو قائال: “إنه يأخذ 
مج�راه الطبيع�ي، لق�د تحدث�ت م�ع الزم�الء عنه هناك، س�وف 
يكتس�ب المزيد من األهمية بعدد الدقائق التي سيلعبها مع الفريق 

الملكي”.
وع�ن الفري�ق الملكي قال: “لقد فاز بثالثة ألق�اب في دوري األبطال 
خالل آخر 4 مواسم، سوف يصعب تحقيق ذلك لعدة سنوات، والسداسية 
ليست ببعيدة على ريال 

مدريد”.
دافي�د  ع�ودة  وبش�أن 
فيا للمنتخب اإلس�باني 
ق�ال: “أنا أعرف أنه أراد 
الع�ودة للمنتخ�ب، وأنا 
متأكد أنه سوف يساهم 

كثيًرا مع الروخا”.
يش�ار إل�ى أن ألونس�و 
الموس�م  نهاية  اعت�زل 
3 مواسم  الماضي، بعد 
باي�رن  ف�ي  قضاه�ا 

ميونيخ األلماني.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هـل تـعلم ان ... أكرب صحراء يف العالم هي الصحراء 

الكربى يف شمال أفريقيا
هـل تـعلـم ان ... أضخـم أنـواع العناكـب تعيش يف 

الربازيل، ويصل وزنها إىل 85 جراماً
هل تـعلـم ان ... أثقـل حيوان يف العالـم هو الحوت 

األزرق
هل تـعلم ان ...أغلب األسـماك التي يف أعماق عميقة 

جداً . . عمياء
هل تـعلم ان ...الفرس يستطيع أن يظل شهراً كامالً 

واقفاً عىل أقدامه
هـل تـعلم ان ... أكثر الحيوانات حدة يف السـمع هي 

الذئاب والحمري
هـل تـعلـم ان ... %40 من كلمات اللغـة املالطية . . 

عربية األصل
هـل تـعلم ان ... أول من عرف القمح، هم املرصيون 

القدماء، عام 5400 قبل امليالد
هـل تـعلـم ان ... الحرب املسـتخدم يف ختـم اللحوم، 

يصنع من قشور العنب األسود
هل تـعلم ان ... أول مدينة زودت بشـبكة هاتفية . . 

هي باريس عام 1880م

قد تتعـرض لبعض االنتقـادات، لكنك تكمل 
طريقـك بثبـات وقـوة لتحقيـق اهدافـك ال 
تستسـلم أمام ضغوط الرشيك، فهو يحاول 
دفعك للقيام بما ال ترغب به قلّة النوم تسبب 
لك االرهاق الفكري، فحاول أن تقّسـم وقتك 

بشكل سليم.

عقبة واحـد تعيق تحسـن وضعـك املهني، 
لكن كل يشء سـيكون ملصلحتك قريباً عالقة 
قديمـة تهـدد مسـتقبلك، لـذا فإن الحسـم 
مطلوب لتصحيح االمور ممارسـة الرياضة 
باسـتمرار، توفـر لك قدرة أكـرب عىل الرتكيز 

وصفاء يف الذهن

حبـك للعمـل يـؤدي دوراً حاسـماً يف تزكية 
وضعك املهني، وهذا سـتكون لـه انطباعات 
إيجابيـة متعـددة تتعقد عالقة مـع امرأة يف 
املحيط، وتضطر اىل ايجاد حل بكل الوسائل. 
حـاول اال تفضـح أمـرك وأن تحافـظ عـىل 

حميميتك.

ال تقـدم خدمـات مجانيـة اال ملن يسـتحق، 
ويحفظ لك الجميل عنـد اللزوم عليك أحياناً 
ان تكـون متسـامحاً مـع الرشيـك، فهو لم 
يقصد تهميشـك : العصبية الزائدة ليست يف 
مصلحتـك، وعليـك أن تقاوم ذلك بممارسـة 

امليش.

قد تتبّدل معطيـات يف العمل وتتلقى اقرتاحاً 
أو عرضـاً، وهذا ما يسـبب لك بعـض القلق 
والتوتـر تبدو العواطف شـديدة وتحمل إليك 
آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم 
إبعادك عن ارتباط جدّي وّفر طاقتك وجهدك 

لوقت آخر

يدخل \”القمر\” برجك فريفع من املعنويات 
ويتحـدث عن مشـاريع ُتعـرض عليك وعن 
نقاشـات مهنيـة مميـزة تشـعر أّن تغيـرياً 
ايجابيـاً يحصـل يف حياتـك العاطفية، حتى 
لو عانيت بلبلة عىل الصعيد الشـخيص تقبل 

النصائح التي يسديها لك املقربون

يوم غني بالتعـارف واللقاءات وكذلك باملزيد 
من االنفتـاح يف حقل اختصاصك. تؤدي دور 
الوسـيط ودور املفـاوض واملحـاور، وتنجح 
يف تقريـب وجهات نظرك ويف طـرح أفكارك 
بمهارة من رابع املستحيالت أن يعمد الرشيك 

إىل خيانتك

األماكـن التـي كانـت مغلقة بوجهـك تفتح 
قريبـاً، لكن تمهـل لئال تواجه واقعـاً مغايراً 
لكل ما كنت تطمـح إليه تحتفل مع الرشيك 
بمناسـبة سـعيدة، فتبدو مقبالً عىل الدنيا، 
ومرتاحاً ومتحمسـاً لالنطالق تعرتيك موجة 

من الغضب

ترتدي إحدى العالقات أهمية خاصة وتلتقي 
أصدقاء. تنتمي إىل مؤسسة جديدة أو تالقي 
تقديـراً أو تكلـف بمهمـة تحـاول التحفـظ 
والتمسـك بآرائـك متفادياً النقـاش والحوار 
الهادئ، وتبدو األمور متشّنجة او رّبما فاترة 

بعض اليشء

يتـم اختيـارك ملهمـة صعبـة، وهـذا مؤرش 
ايجابي لقدراتـك الكبرية عامل الثقة مفقود 
اىل حـّد كبـري مـع الرشيـك، فحـاول ترميم 
شاشـة  أمـام  الجلـوس  بينكمـا  الجسـور 
التلفزيـون، يسـبب لـك نوعاً مـن االحباط، 

فانتبه لنفسك.

اآلخريـن،  يف  بايجابيـة  التفكـري  حـاول 
واسـتبعد نظرية املؤامرة التي أطلّت برأسها 
أخرياشعورك نحو الرشيك يتأجج هذا اليوم، 
وخصوصاً مع اقـرتاب ذكرى عزيزة عليكما 
معاً صحياً: إسـع جهدك كي تكون متأنياً يف 

اختيار نوعية طعامك

إىل  تشـري  األوليـة  واملـؤرشات  االنطباعـات 
تقّدمك يف العمل، لكن يستحسن أن تبتعد عن 
الحسـابات الخاصة تبذل جهـداً كبرياً إلقناع 
الرشيك بما يجول يف خاطرك، وتكون النتيجة 
إيجابيـة وملصلحتـك ممارسـة السـباحة يف 

األنهر الصالحة لذلك مفيدة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 لرت حليب كامل الدسـم - نصف كوب خل - ربع 

كوب عصري ليمون
طريقة التحضري:

يوضع الحليب يف وعاء عىل نار متوسطة.
يضاف إليه الخل وعصري الليمون، ويقلب جيداً.

يسـتمر التقليـب حتـى يبـدأ الحليـب يف التجبـن 
»تكتل«.

يوضع حاجز معدني بن الوعاء والنار مع استمرار 
التقليب.

تقلب جيداً مع الضغط عىل الجبنة من وقت آلخر.
مع الوقت ستصبح الجبنة قطعة واحدة وسيكون 

هناك سائل أبيض خفيف.
يستمر التقليب مع الضغط عىل كتلة الجبنة.

ترفـع الجبنة من السـائل االبيـض، وتعرص جيداً 
لتتخلص من أي نسبة ماء بها.

توضع يف الفريزر حتى تتماسك تماماً.
تبرش أو تقطع أصابع حسب الوصفة املستخدمة 

فيها.
ملحوظة:

ال ترفعـي الجبنة من السـائل االبيض حتى تصبح 
مطاطية عند محاولة قطعها.

القوارض ترغم رئيس دولة
عىل العمل من منزله

سـيضطر الرئيس النيجـريي محمد بخاري إىل العمل مـن منزله ألن قوارض 
ألحقـت أرضارا بمكاتبه خـالل غيابه ألكثر من مئة يوم يف لندن لتلقي العالج 
عىل ما أعلن ناطق باسـم الرئاسـة..وألحقت هذه الحيوانات أرضارا باألثاث 
ونظـام التهويـة يف مكتب الرئيس يف أبوجـا عاصمة البـالد الفدرالية عىل ما 
قال مستشـار بخاري اإلعالمي غاربا شيهو. وأوضح: »ليست املرة األوىل التي 
يعمل فيها رؤساء نيجرييا من منازلهم. بخاري يستخدم مكتبه يف املنزل منذ 
سنوات عدة«. وأكد ملحطة »ارايز نيوز«: »املهم هو أن ُينجز العمل. من الغرفة 
من قاعة الجلوس أو غري ذلك«. وتعذر عىل شـيهو تحديد نوع القوارض التي 
ألحقـت أرضارا يف املقر الرئايس خالل العطلة املرضية الطويلة للرئيس البالغ 
74 عاما.وقـال: »ال أملك التفاصيل جميعها« وقد عجز أيضا عن إعطاء مهلة 
زمنية إلنجاز أعمال التصليح..وقبل انتقاله إىل لندن يف السابع من أيار/مايو 
للعالج من مرض لم يكشف عن طبيعته، عمل الرئيس بخاري من منزله حيث 

كان يتلقى الوثائق الرسمية ولم يشارك يف عدة اجتماعات ملجلس الوزراء.

املوت يف سبيل الذهب
قتـل 8 أشـخاص يف انهيـار أريض يف منجـم بدائـي 
للتنقيـب عن الذهـب يف منطقـة ناغريريه بوسـط 
بوركينا فاسو، كما أعلنت السلطات املحلية، األحد.   
وقـال رئيس بلديـة مدينـة غوغو املجـاورةن برنار 
بودا، إثـر تفقده مكان الحـادث إن »االنهيار حصل 
السبتوأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين 
بجروح طفيفة«..من جهته قال مسؤول قضائي لدى 
معاينته املوقع إن االنهيار حصل عىل األرجح بسـبب 
األمطار الغزيرة، التـي هطلت يف األيام األخرية وأدت 
إىل انهيار سد يف املنطقة.وعىل الرغم من أن السلطات 
يف بوركينا فاسو تحظر التنقيب عن الذهب يف موسم 
األمطار، فإن عمليات التنقيـب بالطرق البدائية عن 
الذهب تتواصل يف هذه املنطقة، التي تشهد انهيارات 

أرضية متكررة غالبا ما توقع قتىل.
وبحسب السلطات فإن 1.2 مليون نسمة يمارسون 

التنقيب عن الذهب بالطرق البدائية.

رسائل نادرة بخط يد أينشتاين تعرض باملزاد
تـم افتتـاح مـزاد لبيع مجموعـة مـن الخطابـات املكتوبة بخط يـد عالم 
الفيزياء ألربت أينشـتاين )1879/1955(، بمدينة لوس أنجلس األمريكية. 
وتضم املجموعة املطروحة إحدى الرسـائل التي تعـود إىل عام 1918.وكان 
أينشـتاين توقـع من خاللهـا فوزه بجائـزة نوبل عن نظريته “النسـبية” 
والتي فاز بها بالفعل عام 1921، ويقوم يف الرسـالة بحسـاب املبلغ املادي 
املتوقـع من الجائزة، قائـال إنها “لن تتجـاوز ثمانيـة آالف فرنك”.وينتقد 
أينشتاين يف رسالة أخرى بعثها إىل أحد أصدقائه عام 1938، سياسة رئيس 
الوزراء الربيطاني األسبق نيفيل تشامربلن يف ما يتعلق بالتعامل مع هتلر، 
ويصفهـا بأنهـا عديمة الفائدة.وكتب أينشـتاين رسـالة بعـد 10 أيام من 
التوقيع عىل اتفاقية ميونخ يف سبتمرب 1938، والتي سمحت للزعيم النازي 
أدولف هتلر بضم أجزاء من تشيكوسـلوفاكيا املعروفة باسـم سـوديتنالند 
إىل الرايخ الثالث.وهناك رسـالة أيضا يتحدث فيها أينشتاين عن قلقه حيال 
ابنه املصاب بمرض الفصام. ويتم عرض الرسائل حاليا يف دار مزادات “نات 
دي سـاندرز” املتخصصة يف الوثائـق التاريخية والتوقيعات النادرة يف لوس 

أنجلس ويتوقع أن ترتاوح قيمتها املادية بن 4500 دوالر و42500 دوالر.

1- مـن اإلمـارات العربيـة – 2- بحـر – هضبة 
بركانيـة يف سـوريا جنوبـّي دمشـق – 3- ذكـر 
املاعـز – باطـل – للتعريف – 4- زوغـان النظر 
– دولـة آسـيوية – 5- بلـدة لبنانيـة يف عكار – 
اإلسم الثاني لرئيس جمهورية إيراني – 6- جرذ 
باألجنبية – طعـام ُيتخذ من نقيع الربغل باللبن 
بعـد اختماره فُيفت وُيطبـخ – قرأ الكتاب – 7- 
ما نرتديه – مرض – 8- نوع من السـمك ُيكبس 
يف الزيت أو امللح – شـاب بالغ – 9- تهّيأ للحملة 
يف الحـرب – عكسـها املقيمـون قربنـا – 10- 

عاصمة موريتانيا – تنشّق

الروايـة  أنشـأ  انكليـزي راحـل  أديـب  1-عائلـة 
األنكليزيـة الحديثـة – 2- مـن القـارات – مـن 

األمراض – 3- حائط يطوف باملدينة – بسط –
4- سـعل – عائلـة سـيايس ورئيـس جمهوريـة 
من أفريقيـا الجنوبية – 5- مـن املكرسات – بلدة 

لبنانية بقضاء جبيل –
6- يسـتخرج منه الدبس – قلب اإلناء عىل رأسـه 
– عاصفـة بحرية – 7- بلـدة لبنانية بقضاء بنت 
جبيـل – مـا ُيجلد بـه بالجمع – 8- حـرف جر – 
إهتّزت األرض – مقياس أريض – 9- ممثلة لبنانية 

قديرة – 10- إسم ايران قديماً

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..اجلبنة املوزاريال يف املنزل
طب

نقص الرتياق للدغ األفاعي يضعنا عىل شفا كارثة
صيحـة مدوية، إنهـا أفعى تايبان السـامة، 
لم تمض سـوى دقائق معـدودة حتى أصبح 
خبري األفاعي ديفيد ويليامز يعاني من ضيق 
يف التنفـس. لقـد لدغتـه األفعى.“أرسعوا يا 
رفاق”، كانت هذه آخر الكلمات التي وجهها 
ويليامز إىل زمالئه قبل أن يغمى عليه. يف عام 
2007 تمكنت األفعى من ويليامز الذي يرأس 
مركزا أسرتاليا ألبحاث سم األفاعي، كان ذلك 
أمام عدسـات الكامريا.أنقذتـه حقنة ترياق 
ثمنهـا 1500 يورو “ولـو لم أحصل عىل هذه 
الحقنة ملا تحدثتم معي اآلن والنشـغلتم بدال 
عن ذلـك بإعداد كلمة وداعي”.قـال ويليامز 

هذه الكلمات الجافة بعد أن أفاق من الغيبوبة. 
كان ويليامـز محظوظـا لتوفـر جرعـة من 
الرتياق يف املستشـفى التابع ملرشوع األفاعي 
يف بابـوا غينيـا الجديدة.هنـاك أكثر من 100 
ألف شخص آخر تنتهي حيواتهم سنويا عىل 
مستوى العالم بسبب التعرض للدغ األفاعي. 
وعىل املسـتوى العاملي هناك نقص يف الرتياق 
املضاد لسـموم األفاعـي، وهذا هـو الجانب 
الكارثـي يف األمـر. دقـت منظمـة الصحـة 
العامليـة يف جنيف نواقيس الخطر محذرة من 
هذه الكارثة، يسـاعدها ويليامـز بخربته يف 

كيفية تحفيز إنتاج السموم املضادة.

رصد نوع جديد من موجات اجلاذبية يف الكون!

يعتقـد العلمـاء أنهـم توصلوا إىل 
اكتشـاف نوع جديـد من موجات 
الجاذبية، يمكن أن يقدم للبرشية 
نظـرة ثاقبة وفهمـا أكرب ألحداث 
موجات  ظاهرة  الكون.وُوصفـت 
الجاذبية بأنها »اكتشـاف القرن« 
عندمـا ُرصـدت ألول مـرة، عـام 
2016، حيـث سـاعدت عىل إثبات 
األساسـية  التوقعات  أهـم  بعض 
لفهم الكون.ورصد العلماء موجة 
الجاذبيـة مرتـن أيضـا منـذ ذاك 
الحن. ويوجد اآلن تكهنات بأنهم 
قـد شـاهدوا مثـل هـذه املوجة، 
قادمة من مكان آخر بعيد، ناتجة 
عـن اصطـدام نجمـي نيوتـرون 
مـع بعضهمـا، ما أدى إىل إرسـال 
موجـات تنتـرش يف جميـع أنحاء 

الكون.ويعد هذا االكتشـاف هاما 
ألنـه يسـاعد العلمـاء عـىل رصد 
الضـوء الناتـج عـن هـذا الحدث 
الضخم.ويعمـل العلمـاء اآلن عىل 
تكثيف جهودهم والتعاون لتحديد 
وأوضـح  املوجـات.  هـذه  أصـل 
الباحثون الذين يعملون يف مرصد 
تداخل ليزر الجاذبية )LIGO(، أن 
العمل سيسـتمر، حتى نهاية هذا 
األسبوع.وتشري مالحظات العلماء 
إىل وجود مجرة »NGC 4993« عىل 
بعد 130 مليون سنة ضوئية، كما 
يوجد نجمـان نيوترونيان قريبان 
من بعضهما البعض، ما قد يؤدي 
إىل اصطدامهمـا وإرسـال صدمة 
مـن موجـات الجاذبيـة يف جميع 

أنحاء الكون.
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الوجود والعدمكرنفال

شرف الدين ماجدولين ريم قيس كبة 

كانت فرحتي ال تش�به أي فرح في ذلك الي�وم الخاص من كل عام وأعني يوم 
الرياضة “س�بورتس َدي”.. حين كن�ت طفلة في المرحل�ة أالبتدائية في مدارس 
المنصور التأسيس�ية. كنت أنتظره بصبر ناف�د طوال العام.. أتدرب على فعالياته 
مع زميالتي وزمالئي الذين هم مثلي غالبا متلهفون إليه.. وما ان يحل حتى يكون 

كرنفال فرحنا وبهجتنا قد أكتمل
ربما كان ذلك اليوم.. ومازال هو الس�مة الخاصة الرائعة التي ميزت مدرستنا 
عن باقي المدارس في تلكم السنوات.. كانت “مدارس المنصور األهلية ألتأسيسية 
من المؤسس�ات الخاصة في بغداد العراق.. الت�ي ربما لم تتأثر كثيرا بعد تأميمها 
وتحويله�ا إلى مدرس�ة حكومية إال بع�د حين.. وهي من الم�دارس العريقة التي 
افتتحت في منتصف الخمس�ينات في منطقة السعدون لتنتقل الحقا إلى موقعها 
الحال�ي ف�ي المنصور..كانت مدي�رة االبتدائي�ة المرحومة الس�ت صوفي مبارك 
)وهي لبنانية األصل( حريصة جدا على س�معة مدرس�تها وتالميذها وعلى إبقاء 
المس�توى العلمي المرموق لها برغ�م كل الظروف والمتغي�رات.. ويتذكر معظم 
الطلبة والتدريسيين كيف أنها )وأعني مس مبارك( كانت تقف على باب المدرسة 
ف�ي أول الصباح قبل الجميع وفي نهاية يوم الدراس�ة في الظهيرة وهي تتفقدنا 
واحدا وحدا وتسلم علينا باالسم.. وكيف أنها حتى وفاتها بقيت تعرفنا فردا فردا 

وتسأل عن أهلنا وأخواننا.. فال تنسى منا أحدا أي أحد..
وعوٌد على ال�”س�بورتس َدي”.. كان ذلك الكرنفال من المس�ابقات واأللعاب 
الرياضية والجمناس�تك وألعاب الس�احة والميدان الذي يحضره األهل واألقارب 
والمس�ؤولون في الدولة مناس�بة تجعلنا في قمة المرح والسعادة.. وكان كفيال 
ب�أن يمأل ذاكرة طفولتنا بأجم�ل الرؤى مهما حدث لنا فيه من فوز أو خس�ارة.. 
ومهم�ا كانت نتائ�ج أدائنا أو ركضن�ا أو قفزنا العال�ي أو العري�ض!.. فقد كانت 
للكرنف�ال هيبت�ه وللرياضة هيبتها وللزمن هيبة من نوع خاض وأنا ش�خصيا ال 
أس�تطيع ما حييت أن أنس�ى الكثي�ر الكثير من تفاصيل ذلك الي�وم المميز من كل 
عام وقد حفر بهجته في صميم طفولتي.. لكأنني مازلت حتى هذه اللحظة أسمع 
صوت فرقة موس�يقى الِقَرب وهم يعزفون السالم ألجمهوري يتبعه صوت مس 
مب�ارك وهي تتلو علينا القس�م الرياضي ونحن نردد بعدها بصوت واحد “أقس�م 
بالله العظيم.. أن أش�ترك في المسابقات ألرياضية بتنافس شريف وروح رياضية 
عالية.. وأن أكون مخلصا لفريقي ومدرس�تي وبل�دي.. مراعيا جالل الرياضة”.. 
وتبت�دئ الفعاليات..تعود بي الذاكرة إلى تلك األيام ما أن يمر أمامي اليوم كرنفال 
م�ن بهجة وألوان وأنا أعيش غربتي المختارة في العاصمة البريطانية.. وإذ أنظر 
للمش�اركين وهم يسيرون ويتراقصون في الشوارع بمالبس�هم الملّونة الزاهية 
وأص�وات الموس�يقى العالية والهتافات الجميلة أتس�اءل: متى س�وف تكون في 
بل�دي كرنفاالت لغير الحرب أو الحزن والعويل؟.. متى تصبح المس�يرات ابتهاجا 
وغبط�ة وألوانا بدل أن تكون س�وداء مضرجة بالدم ورائح�ة الموت؟.. أتذكر في 
طفولة غابرة جدا أنه كان ثمة احتفاالت للربيع.. في مدينة الموصل أم الربيعين.. 
وكان�ت مواكب العربات الكبي�رة مألى بالورود الملون�ة.. وكان أطفال المدارس 
يحمل�ون الباق�ات ويرت�دون أزهى وأجم�ل الثي�اب.. فمتى يعود ذلك اإلحس�اس 
باالس�تقرار واألمان؟.. ومتى يكف عنا شبح الخوف ومشاهد الدمار والدم؟.. أما 

آن األوان يا بالدي أن نهنأ وأن يبتهج أطفالنا وتتلون أيامهم؟
صباحكم ورود وكرنفاالت بهجة..

الع�داوة األصيل�ة ال تكون بح�ق إال بعد صداق�ة عريقة، فيكون 
النيل بقدر البذل، واألخذ من الذمة والسمعة بقدر إغداق المكرمات. 
وكأنم�ا العدو المس�تجد يكّفر عما راكم من صنائ�ع المودة بإتيان 
مبطالته�ا. وق�د ال تج�د عزيزي الق�ارئ نقدا الذعا يش�ارف األذى 
لعمل أدبي أو فني إال وتكتش�ف أنه وارد من صديق س�ابق أو أخ لم 
تلده أم المبدع في زمن الصفاء، لهذا يتساوى الخروج من الصداقة 
في المش�اعر بين الكتاب بالخروج من حيز الكتابة وقرابة اإلبداع، 
بحيث تتحول رابطة الكتابة إلى قيد يجب أال يصل من انفرط بينهم 
عق�د الصداقة، وم�ن ثم يغ�دو طبيعي�ا أن يتفانى اإلخ�وة األعداء 
في مس�اعي نفي صفات الش�اعر والروائي والناق�د والباحث عمن 
كان�وا ف�ي زمن الصداق�ة الجميل كتاب�ا أفذاذا، ومبدعي�ن عظماء، 
وأن يتحولوا في الس�ياق الجديد إلى مج�رد متطفلين على حرفة ال 

يتقنون فيها سوى التأليف بين الكلمات.
أورد ه�ذه المقدمة ألخلص إلى فكرة أساس�ية في فهم اإلبداع 
الروائي والسينمائي والتشكيلي والشعري، مفادها أن الفن والتعبير 
الجمالي عموما ال يمكن أن يكون معزوال عن المش�اعر الرافدة له، 
لهذا يعس�ر استس�اغة الخيانات من قبل الكتاب، إال بوصفها إهدارا 
ليس فقط لمبدأ الصداقة وإنما لقيمة االنتماء إلى األدب والفن، وهي 
القاعدة التي يتحول فيها الزيف واالنحالل والجبن واللؤم والضعف 
والحربائية إلى قيم مطلقة تتلبس الشخص وامتداده التعبيري، فال 
يتأتى أن يكون المبدع مخادعا ولئيما في بيته، وصادقا أصيال أمام 

اللوحة أو فوق الخشبة أو إزاء الورق األبيض.
طبعا هي قاعدة ثبتت نس�بيتها بشكل كبير بعد تحليالت فرويد 
ونيتش�ه وهايدغر وترس�خت أكث�ر إثر النظري�ات الجمالي�ة التي 
تناولت الرواية واللوحة والفيلم والقصيدة بما هي نسق مستقل في 
بنائه الرمزي والقيمي عن المرجعيات السيكولوجية واالجتماعية 

للكاتب والفنان.
لكن ما ال يس�تقيم في كل األحوال هو أن نكون الش�يء وعدمه 
ف�ي اآلن ذات�ه، كأن ندافع عن قضايا إنس�انية عادلة ف�ي كتاباتنا، 
وال نؤمن بالعدالة في العمق، لهذا فمس�ألة االنس�جام جوهرية في 
تصدي�ق الكات�ب، فبورخيس لم يك�ن كاذبا أو مخادع�ا حين ناصر 
انقالب بينوشيه، مثلما أن سيلين لم يكن جبانا أو لئيما حين انتمى 
إلى المعس�كر الن�ازي المحتل لبل�ده، لقد كان كالهم�ا صادقا في 
انتمائ�ه معلنا ذل�ك في كتابات�ه، تماما مثلما كان األم�ر مع فاغنر 
ودالي وعش�رات من الكت�اب والمفكرين والفناني�ن، ممن انحازوا 
ألفكار الفاش�ية، فالخيانة الحقيقي�ة عزيزي القارئ، هي أن نكون 

هنا وهناك، العدو والصديق، الوجود والعدم، معا وإلى النهاية.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

الدردشة تشعرك بالسعادة 
ص�در العدد الرابع م�ن مجلة االداب 
تحريره�ا  ي�راس  الت�ي  والفن�ون 
الدكت�ور عل�ي لعيب�ي وه�ي حافلة 
وكل  والمق�االت  بالمواضي�ع  
االجن�اس االدبي�ة من ش�عر وقصة 
وح�وارات  ومتابع�ات  ونق�د 
وتعليق�ات طريف�ة ضمته�ا اثن�ان 
واربعين صفحة ملونة  تمثل عالمة 
فارقةفي مس�يرة اإلع�الم العراقي 
والعربي...ومم�ا جاء في العدد نقرا 
ح�وارا مع الفنان ط�ه علوان  حيث 
يقول :« ظروفي الشخصية هي التي 
ابعدتن�ي عن القن ، لك�ن يبقى الفن 
حيا في دواخلنا »فيما يقول الشاعر 
المب�دع رعد زام�ل )الزلت في رحلة 
البح�ث والضياع (..وهناك ايضا في 
ذك�رى رحيل�ه اس�رار وقصص في 
حياة عمانؤيل رس�ام ترويها ابنته . 
بق�ي ان نذكر.ان المجل�ة  التي اثبت 
حضورها بامتياز هي لكل المثقفين 
داخ�ل الع�راق وف�ي انحاء,وطنن�ا 
العربي الكبير. والعرب في كل مكان 

من المعمورة.

 قال�ت مقدمة برنامج »النمط الصحي للحياة« ، إن الدردش�ة في 
مختل�ف المواضيع تمنع إصاب�ة اإلنس�ان باإلجهاد..وأوضحت: 
»عندم�ا تواجه مش�كلة أو تتدهور عالقاتك مع مدي�ر المكتب أو 
زوج�ك، ال يج�ب الب�كاء أو الحزن ب�ل يجب االتص�ال بصديقك أو 
صديقتك، أو بشخص مقرب منك، والحديث معه عن أي موضوع، 
وبذل�ك س�تحل مش�كلتك م�ن تلقاء نفس�ها وس�يزول الش�عور 
باإلجهاد«. ويكمن س�بب ذلك في أن االستماع إلى صوت اإلنسان 
القريب يؤدي إلى إفراز هرمون األوكسيتوسين الذي ُيساعد على 
تثبيط مفعول هرمون اإلجهاد )الكورتيزول(، ما يؤدي إلى تهدئة 
األعصاب.بالمناس�بة ف�إن مبدأ إف�راز هرمون األوكسيتوس�ين 
يقوم عليه أحد الس�بل الطبية المستخدمة عند عالج اإلدمان على 

الكحول. 

عدد جديد من جملة االداب والفنون

قادمون يا تلعفرحتقق انتصارات باهرة عىل »داعش« االجرامي

أتق�دم باس�مي وجميع منتس�بي مؤسس�ة المس�تقبل 
العراقي للصحافة والنش�ر ) جريدة المس�تقبل العراقي 
ووكالة أنباء المس�تقبل( باجمل التهاني والتبريكات الى 

لش�عبي ش�عبنا العراقي والى القوات االمنية والحشد  ا
االضح�ى  عي�د  بمناس�بة  المق�دس 

المب�ارك وتحرير قض�اء تلعفر من 
براثن االرهاب االعمى، سائالً المولى 
ان يعي�ده على الع�راق والعراقيين 

باالمن واالمان واالستقرار.

تـهـنـئـة

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة


