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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

صحبة األخيار 
تكسب اخلير، كالّريح إذا مرت بالّطيب 

حملت طيباً.

ص3بغداد »ال تعرتف« بنتائج استفتاء كردستان.. واجلامعة العربية تتوسط 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أمريكا »ال تستطيع« نزع سالح كوريا الشاملية

بعد اتصال بني امري الدوحة وبن سلامن.. السعودية »تعطل احلوار« مع قطر 

بمناسبة عيد الغدير األغر..خطة أمنية نجفية حلامية الزائرين.. وقطار جديد من النارصية إىل بابل

حتشيد عسكري كبري القتحام احلوجية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصفت طائرات القوة الجوية العراقية، 
أم�س الس�بت، مدين�ة الحويج�ة جنوب 
غرب كرك�وك تمهي�داً لعملية عس�كرية 
تستهدف استعادتها من تنظيم »داعش«، 
فيما تحشدت عىل األرض مختلف صنوف 
القوات العسكرية، بانتظار ساعة الصفر، 

للبدء بالعملية الربية لتحرير املدينة.
وقال�ت خلية اإلعالم الحرب�ي، التابعة 
لقيادة العمليات املشرتكة يف وزارة الدفاع، 
إن طائرات عراقية وأخرى للتحالف الدويل 
ش�نت غارات اس�تهدفت مواقع لتفخيخ 
العربات ومخازن أسلحة لتنظيم »داعش«. 
وأضافت أن الغارات أدت إىل تدمري املواقع 

م�ن  الع�رات  وم�رع  املس�تهدفة، 
مس�لحي تنظي�م »داعش«،فيما اش�ارت 
إىل أن الطائ�رات ألق�ت منش�ورات ع�ىل 
الحويج�ة والجان�ب األي�ر م�ن مدينة 
الرق�اط بمحافظة صالح الدين ش�مال 
بغ�داد، وتدعو املنش�ورات عنارص تنظيم 

»داعش« لالستسالم.
ب�دوره، ق�ال متح�دث باس�م قي�ادة 
إن  الجي�ش  يف  الدي�ن  ص�الح  عملي�ات 
الحويج�ة تعرضت لقص�ف جوي مكثف 
تزام�ن مع وصول تعزيزات عس�كرية إىل 

مشارف القضاء.
وأضاف املتحدث أن غارات اس�تهدفت 
مواقع لعن�ارص تنظيم »داعش« يف أحياء 
القادس�ية والنداء والتن�ك. وعن جاهزية 

االقتحام، أفاد مصدر عسكري بأن وحدات 
من الرط�ة االتحادية تمركزت يف قضاء 
الرقاط ش�مايل محافظة ص�الح الدين 
تمهيداً لب�دء عمليات اقتحام آخر مناطق 
س�يطرة تنظي�م »داع�ش« بمحافظت�ي 

صالح الدين وكركوك.
وق�ال النقي�ب س�عد محم�د بقي�ادة 
عمليات صالح الدين، إن »وحدات مدرعة 
وكتائب مدفعية تابعة للرطة االتحادية 
دخل�ت قضاء الرقاط ش�مايل محافظة 
صالح الدين وتمركزت بقاعدة عس�كرية 
بالق�رب م�ن الجان�ب األي�ر للقض�اء 

الخاضع تحت سيطرة داعش«.

التفاصيل ص3

كربالء تشهد انطالق اعامل 
مؤمتر متحف الكفيل الدويل 

الثاين بمشاركة سبع دول

نـيـمـار 
يـخـطــط لـالنـتـقـال

 إىل ريال مدريد

الطريان احلربي قصف جتمعات »داعش« وألقى منشورات تدل السكان على »املخارج اآلمنة«
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القانونية الربملانية حتـذر من »فوضـى عـارمـة« ستقصـم ظهر الديمقراطيـةنائبة تتحدث عن ملف مكافحة الفساد: فتح ولن يغلق حتى حماسبة آخر فاسد
السيد احلكيم: املرحلة احلالية تتطلب معادلة سياسية جديدة تتناسب مع حتدياهتا ومتطلباهتا رئاسة اجلمهورية تنتقد ترصحيات »غري مسؤولة« استهدفت معصوم

املحكمة االحتادية: مراجعة عقود 
الرتاخيص النفطية بموجب املوزانة 

ال يكلف اعباء مالية
ص2

املدارس الوهابية 
يف إندونيسيا جتند األطفال 

لتنظيم »داعش«
ص4

لبنان يقدم »شكوى عاجلة« عىل إرسائيل يف جملس األمن
          بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزي�ر الخارجي�ة اللبنان�ي ج�ربان 
باس�يل، توجيهاته لبعثة بالده الدائمة يف األمم 
املتحدة، برفع ش�كوى عاجلة إىل مجلس األمن 
بشأن »الخرق الجوي اإلرسائييل األخري للسيادة 

اللبنانية«.
إن  بي�ان  يف  اللبناني�ة  الخارجي�ة  وقال�ت 
»توجيه�ات الوزير أتت بعد اعرتاف الس�لطات 

اإلرسائيلية نفسها، بقيامها بهجوم صاروخي 
ض�د أه�داف ع�ىل األرايض الس�ورية، نفذت�ه 

طائرات قاذفة انطالقا من األجواء اللبنانية«.
وأعلن�ت الس�لطات الس�ورية، أن طائ�رات 
األج�واء  م�ن  الخمي�س  قصف�ت  إرسائيلي�ة 
اللبنانية موقعا عسكريا بريف حماة، ما أسفر 

عن وقوع قتيلني.
وادعى وزي�ر الدف�اع اإلرسائي�يل، أفيغدور 
ليربم�ان، أن هذه الغارة التي ش�نتها مقاتالت 

إرسائيلية، ج�اءت ملنع من وصفهم ب�«العداء« 
م�ن رضب، أو حت�ى »خل�ق محاول�ة ل�رب 

وتهديد أمن مواطني إرسائيل«.
االتح�اد  م�ن  املتح�در  ليربم�ان  ولف�ت 
الس�وفيتي الس�ابق، والذي يتوىل أيضا رئاس�ة 
حزب »إرسائيل بيتن�ا » اليميني، إىل »الخطوط 
الحمراء« اإلرسائيلية، مؤكدا: »س�نفعل كل ما 
بوس�عنا كي نمنع إقامة ممر شيعي من إيران 

إىل سوريا!«.

وزير النقل: السعودية منحتنا »١٠« رحالت يوميا وتم إعادة 
»3« آالف حاج خالل األيام الثالثة املاضية

حمافظ البرصة يبحث مع مدراء الوحدات االدارية النهوض 
6باخلدمات يف اقضيتهم 6

       بغداد / المستقبل العراقي

انتخ�ب المجل�س األعل�ى االس�المي 
العراق�ي، أم�س الس�بت، رس�ميا همام 

حمودي رئيسا للمجلس.
وج�اء انتخاب حمودي، الذي يش�غل 
منصب نائب رئيس مجلس النواب، خالل 
المؤتم�ر العام للمجلس في دورته ال�12 

المنعق�د ف�ي مدينة النجف تحت ش�عار 
»تصحي�ح«. وكان المجل�س األعل�ى قد 
اخت�ار ف�ي 25 تم�وز الماض�ي حمودي 

رئيسا مؤقتا.
وتأس�س المجل�س األعلى ف�ي إيران 
العراقي�ة  الح�رب  خ�الل   1982 ع�ام 
اإليرانية، وكان يملك جناحا مسلحا باسم 
»فيل�ق ب�در« وخاض نزاعا مس�لحا ضد 

النظام العراقي الس�ابق. ومن المقرر أن 
تجرى االنتخابات التش�ريعية )البرلمان 
العراقي( في أبريل/نيسان 2018، بينما 
ال ي�زال موع�د إجراء انتخاب�ات مجالس 
المحافظات والمق�ررة في أبريل المقبل 
غير مؤك�د، إذ تطالب القوى السياس�ية 
بتأجيل�ه حت�ى الع�ام المقب�ل وإجرائ�ه 

بالتزامن مع االنتخابات التشريعية.

انتخاب الشيخ مهام محودي لرئاسة املجلس األعىل
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أمريكا تعد بإعادة »جزء« من االرشيف اليهودي إىل العراق عام 2018
         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
االمريكي�ة بابلو رودريغز، أمس الس�بت، 
أن الواليات املتحدة س�تعيد يف العام املقبل 
مجموع�ة من التح�ف اليهودي�ة العراقية 
عىل الرغم م�ن الضغوطات التي تواجهها 
واش�نطن م�ن قب�ل اللوب�ي الصهيون�ي 
الوالي�ات  داخ�ل  اليهودي�ة  والجماع�ات 
ف�ورود  صحيف�ة  موق�ع  املتحدة.ونق�ل 
االمريكي�ة أن “فرتة تمديد بقاء االرش�يف 
اليه�ودي العراقي يف الوالي�ات املتحدة ملدة 
اربعة اعوام س�تنتهي يف ايلول عام 2018 
م�ع انته�اء عملي�ات التموي�ل والصيانة 

ونقل املواد”.
وقال رودريجز يف ترصيح له إنه “سيتم 
ارس�ال املواد العراق والخارجية االمريكية 
ت�درك اهمي�ة اهتم�ام املرك�ز اليه�ودي 

باملحفوظات”.
االرش�يف  ع�ىل  “الحف�اظ  أن  وتاب�ع 

اليه�ودي خ�ارج العراق ام�ر ممكن لكنه 
يتطلب اتفاقا جديدا بني الحكومة العراقية 
الحكوم�ات  او  املضيف�ة  املراك�ز  واح�د 

االخرى”.
واردف ان�ه “يف ح�ال ارجاع االرش�يف 
س�تحث الخارجي�ة االمريكي�ة الحكومة 
املناس�بة  الخط�وات  اتخ�اذ  ىل  العراقي�ة 
الالزم�ة للحف�اظ ع�ىل االرش�يف، وتتاح 

للجمهور فرصة التمتع بها”.
نقلت�ه  اليه�ودي  األرش�يف  أن  يذك�ر 
الق�وات االمريكي�ة الغازي�ة للع�راق عام  
2003  إىل واش�نطن وه�و يحت�وي ع�ىل 
ع�رات اآلالف من املواد بما يف ذلك الكتب 
والنص�وص الدينية والصور الفوتوغرافية 
الصيان�ة  الش�خصية  بحج�ة  والوثائ�ق 
واالص�الح وبموجب اتفاق م�ع الحكومة 
العراقية، كان من املقرر أن يعاد األرشيف 
إىل هناك، ولكن يف عام 2014 قال الس�فري 
العراق�ي لدى الواليات املتح�دة “إنه قد تم 

تمديد فرتة بقاءه”. 

          بغداد / المستقبل العراقي

انتقدت رئاس�ة الجمهورية، الس�بت، 
ترصيح�ات وصفته�ا ب�«غري املس�ؤولة« 
استهدفت الرئيس فؤاد معصوم عىل خلفية 
تباي�ن املواق�ف بش�أن قضية االس�تفتاء 
املزمع إجراؤه يف إقليم كردس�تان، مؤكدة 
أن�ه يب�ذل كل مس�اعيه لتمت�ني العالقات 
بني األط�راف املعنية ودعوتها إىل مزيد من 

الحوار إلنهاء املشاكل العالقة.
وقال املكتب اإلعالمي للرئاس�ة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
ينتق�د »ترصيحات غري مس�ؤولة صدرت 
مؤخ�را ع�ن مص�ادر نيابي�ة وإعالمي�ة 
واس�تهدفت اإلساءة إىل رئيس الجمهورية 
ف�ؤاد معصوم ع�ىل خلفية تباي�ن املواقف 
بشأن قضية االستفتاء يف إقليم كردستان«، 
مشددا عىل أن معصوم »معني جدا بجمع 
كلم�ة العراقي�ني لضم�ان تطبي�ق بن�ود 
الدستور وليس التحول مع جانب ضد آخر 

من أطراف العملية السياسية«.
وأض�اف أن »رئي�س الجمهورية يبذل 
كل مس�اعيه من اجل تمتني العالقات بني 
األط�راف املعني�ة ودعوته�ا إىل مزي�د من 
الح�وار إلنه�اء املش�اكل العالق�ة، مركزا 
عىل أولوية حماية الدس�تور والس�هر عىل 
تطبي�ق بن�وده«، مش�ريا إىل أن الرئي�س 
»لي�س متحدث�ا سياس�يا كي ي�ديل برأيه 
يومي�ا يف األح�داث املس�تجدة يف املج�االت 

الوطنية واإلقليمية والدولية«.
وأكد املكتب »اهتمام رئيس الجمهورية 

ب�رورة املزي�د من الح�وار ب�ني أطراف 
العملية السياس�ية وكاف�ة العراقيني لحل 
أي خالفات أو مش�اكل عالقة أو طارئة«، 
رافضا ب�«شدة محاوالت التشكيك بمواقف 
الرئي�س املبدئية والثابتة التي تش�دد عىل 

أولوية إعالء مبادئ الدستور«.
وحذر املكتب من »املساعي الهادفة إىل 
دفع الخالفات السياس�ية بني أبناء شعبنا 
إىل مرحل�ة التفجر والتح�ول إىل نزاعات ال 
حاج�ة للب�الد بها ع�ىل اإلط�الق«، معتربا 
أن »الترصيحات الصحفية املؤس�فة التي 
أطلقه�ا أو ردده�ا البعض يف هذا الش�أن 
تنط�وي عىل تضلي�ل صارخ لل�رأي العام 
وتأليب يفتقد إىل اللياقة أحيانا ضد رئاسة 

الجمهورية«.
لرئاس�ة  اإلعالم�ي  املكت�ب  وج�دد 
الجمهوري�ة الدع�وة إىل »التأن�ي يف إطالق 
مثل هذه الترصيحات الالمس�ؤولة والتي 
قد تر بس�معة وأمن الب�الد ومصالحها 
العلي�ا بغ�ض النظر ع�ن الدواف�ع الذاتية 
الضيق�ة ألصحابه�ا«، مرحب�ا يف الوق�ت 
ذاته ب��«أي نقد بناء أو استفس�ار يف هذا 

الشأن«.
وكان املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي أعلن، الجمعة، أن الحكومة 
االتحادية لن تلتزم بنتائج االس�تفتاء عىل 
اس�تقالل إقليم كردس�تان املزمع إجراؤه 
يف الخام�س والعري�ن من أيل�ول الحايل، 
مش�ريا إىل أن بغ�داد ال تري�د الدخ�ول يف 
»رصاع داخ�ي«، فيما أكد ع�دم وجود أية 

رغبة لقبول فكرة االستقالل يف البالد.

رفضت التشكيك مبواقفه

رئاسة اجلمهورية تنتقد ترصحيات »غري مسؤولة« استهدفت معصوم

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
الس�بت، قتله�ا 14 انتحاري�ا م�ن تنظيم داعش 

اإلرهابي يف وادي الثالب بمحافظة دياىل.
وذكر بيان للمديرية تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »مديرية االستخبارات العسكرية 
وبالتنس�يق مع لواء مغاوير الفرقة الخامس�ة، 
وبمعلومات دقيق�ة تمكنت من قتل 14 انتحاريا 
م�ن عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة يف وادي الثالب 

بمنطقة أمام ويس بمحافظة دياىل«.
بغ�داد(  )رشق  دي�اىل،  محافظ�ة  وتش�هد 
ومركزه�ا بعقوبة، بني م�دة وأخرى أعمال عنف 
تستهدف املدنيني والقوات األمنية عىل حد سواء، 
فيم�ا تنفذ األجهزة األمنية حمالت دهم وتفتيش 
والعمليات العس�كرية يف أنحاء املحافظة، تسفر 
عن اعتق�ال ع�رات املطلوبني الذين يش�كلون 
خاليا نائم�ة لتنظيم داع�ش يف املحافظة، فضال 

عن قتل اعداد كبرية من عنارص التنظيم.

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت املجلس األعىل اإلسالمي العراقي، أمس 
الس�بت، عىل اختيار نائبني لرئيس هيئته العامة 
ومقرر للهيئ�ة، كذلك صوت عىل تعديالت النظام 

الداخي له.
وج�اء يف بي�ان للمجل�س تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أنه تم »خ�الل الدورة 12 
العراق ينترص - املجلس األعىل االسالمي العراقي 
- الهيئ�ة العام�ة، التصوي�ت عىل اختي�ار زينب 
الغرباني نائباً أول لرئيس الهيئة العامة للمجلس 
األعىل«. وأض�اف البيان، أنه ت�م »التصويت عىل 
اختي�ار ح�ازم وطن نائ�ب ثاني لرئي�س الهيئة 
العام�ة للمجل�س، والتصويت ع�ىل اختيار جبار 
الالمي مقرراً للهيئة العامة للمجلس«، مشرياً إىل 
»التصويت عىل تعديالت النظام الداخي للمجلس 

األعىل اإلسالمي العراقي«.
وكان املجلس األعىل اإلس�المي العراقي أعلن، 
األح�د )30 تم�وز 2017(، ع�ن انتخ�اب هم�ام 
حمودي رئيس�ا له، وباقر الزبي�دي وجالل الدين 

الصغري مسؤولني ملكتبيه التنظيمي والتنفيذي.

االستخبـارات العسـكريـة تعلـن قتل 
)14( داعشيًا يف وادي الثالب بدياىل

املجلس األعىل يصوت عىل اختيار 
نائبني ومقرر هليئته العامة

         بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطن�ي عىل حاج�ة املرحلة اىل معادلة سياس�ية 
جديدة تتناس�ب مع متطلباته�ا وتحدياتها، مبينا 
ان متطلب�ات املرحل�ة الحالية ال تعن�ي ان نخطئ 
املرحل�ة الس�ابقة انم�ا ل�كل ظ�روف تحدياته�ا 
ومتطلباته�ا، داعيا اىل مغ�ادرة الخطاب الطائفي 
والتنبه اىل محاوالت رمي البعض للشباك الطائفية 
التي غادرها املجتمع العراقي بتالحمه ووحدته يف 

مواجهة االرهاب.
وق�ال الحكيم خ�الل لقائه جمعا م�ن وجهاء 
وش�يوخ عش�ائر قبيل�ة تمي�م أمس الس�بت، ان 
العرب يف العراق اغلبي�ة ومعتزون بعروبتهم دون 

استعداء القوميات واملكونات العراقية، الفتا اىل ان 
تشخيص املشاكل بات معروفا وتحققت منجزات 
لك�ن هناك س�لبيات لم تع�د مقبول�ة خاصة بعد 

تضحيات تحرير االرض من داعش االرهابي.
الحكم�ة  تي�ار  تش�كيل  الحكي�م  ووص�ف 
باالستراف للمرحلة املقبلة وطرح لرؤية ومعادلة 
جديدة للتخلص من السلبيات، مؤكدا سعي التيار 
الس�تقطاب وج�وه وطني�ة عىل اس�اس الكفاءة 
والنزاهة ومن جميع املكونات ليكون قراره وطنيا 
مع الذهاب اىل القائمة االنتخابية والس�عي لجمع 
املكون�ات قائم�ة اغلبي�ة وطنية بع�د االنتخابات 
لتك�ون قوية ومرص�ودة من قب�ل معارضة قوية 
ك�ي تتحقق تكاملي�ة االداء الحكوم�ي بني املوالة 
واملعارضة. وعن التحالف الوطني، اكد الحكيم ان 

التحال�ف الوطن�ي لعب دورا خالل ف�رتة زمنية يف 
ادائه املؤسس�اتي وعمل اللجان والهيئات، مش�ريا 
اىل ان العم�ل املؤسس�اتي يراكم الخ�ربات ويوجه 

العمل باالتجاه الصحيح .
وأكد الحكيم أيض�اً عىل دعم االنتصارات ودعم 
املؤسس�ة العس�كرية والدول�ة العراقي�ة يف فرض 
القانون، مش�ددا عىل رعاية الدول�ة للجميع دون 
استثناء، كما اكد اهمية االهتمام بالشباب والعمل 
ع�ىل تحقي�ق تطلعاته�م، مش�ددا ع�ىل مكافحة 
الفس�اد باليات جديدة وتقدي�م الخدمات للناس، 
عادا تحديث االليات واملناه�ج واالهتمام بالتعليم 
من اولوي�ات عمل تيار الحكمة الوطني فضال عن 
رؤيته لعراق مس�تقر وحلقة ربط ووصل بني دول 

املنطقة املتخاصمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

القانوني�ة  اللجن�ة  عض�و  دع�ا 
اللب�ان،  ص�ادق  النائ�ب  الربملاني�ة 
الس�بت، جميع الكتل السياس�ية اىل 
التش�ديد يف اختيار اعضاء املفوضية 
ع�ىل اس�اس املهني�ة واالس�تقاللية 
بالعم�ل واالبتعاد املبني عىل اس�اس 
الحزبية، محذرا من “فوىض عارمة” 
ستقصم ظهر الديمقراطية يف العراق 

بخ�الف ذل�ك. وق�ال اللب�ان يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن “عماد العملية الديمقرطية 
مفوضي�ة االنتخاب�ات وكس�ب ثقة 
الش�ارع الع�راق يف ش�فافية عملها 
ومهنيته�ا، ل�ذا ندعو جمي�ع الكتل 
اختي�ار  يف  التش�ديد  اىل  السياس�ية 
اعضاء املفوضية عىل اساس املهنية 
واالستقاللية بالعمل واالبتعاد املبني 
ع�ىل اس�اس الحزبي�ة”. وأضاف أن 

“اختيار اعضاء املفوضية عىل اسس 
واالس�تقاللية  املهني�ة  ع�ن  بعي�دة 
س�تكون الربة القاضية ملصداقية 
عم�ل املفوضية والطريق االس�هل يف 
التشكيك بمخرجاتها واملعول الهادم 
ملس�تقبل وجودهم، وقد ي�ؤدي ذلك 
بالتذرع لرفض ااالنتخابات والدخول 
ظه�ر  تقص�م  عارم�ة  ف�وىض  يف 
الديمقراطي�ة وفتح ب�اب للتدخالت 
االجنبية املرتبصة الس�قاط التجربة 

الحالية”.ودعا اللبان جميع االحزاب 
والكت�ل السياس�ية إىل »توخي الدقة 
وتغليب املصلحة العامة وكسب ثقة 
الش�ارع ال�ذي ينتظر منه�م الكثري 
م�ن التضحي�ات«، مبين�ا أن »الكتل 
السياس�ية اتفق�ت يف وق�ت س�ابق 
ع�ىل ان يكون عدد مجلس املفوضني 
11 ب�دال من 9 بعد اضاف�ة مقعدين 
املس�يحي  املكون�ني  اىل  مخصص�ني 

والرتكماني«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون 
الدليمي، أمس الس�بت، أن ملف مكافحة الفس�اد 
ُفتح ولن ُيغلق لحني محاس�بة آخر فاسد، مشرية 
اىل أن الفاس�دين الذي�ن يهرب�ون للتخل�ص م�ن 

العقوبات لن يستطيعوا االستمرار بهروبهم.
ونقل�ت وكال�ة الس�ومرية نيوز ع�ن الدليمي 

الق�ول إن »الف�رتة الت�ي مضت من عم�ر مجلس 
النواب تضمنت استجوابات كثرية لوزراء ورؤساء 
هيئات مس�تقلة، ناهي�ك عن االس�تضافات التي 
حصلت وس�تحصل ملناقش�ة جمي�ع امللفات التي 
عليه�ا ش�بهات«، مبين�ة أن »القضاء ه�و اآلخر 
نش�اهد تقدماً واضحاً باداءه يف حس�م العديد من 
قضايا الفساد بوقت قيايس«.وأضافت الدليمي، أن 
»هناك محاس�بة ومذكرات قبض بحق محافظني 

والكث�ري م�ن املس�ؤولني واملوظفني الفاس�دين«، 
مش�رية اىل أن »ملف مكافحة الفساد قد فتح ولن 
ُيغلق لحني محاسبة اخر فاسد«.وتابعت الدليمي، 
أن »ظاه�رة هروب بعض الفاس�دين هي محاولة 
منهم للتهرب من العقوبات القضائية والقانونية، 
لكنهم جميعا وباملحصلة النهائية لن يس�تطيعوا 
االس�تمرار باله�روب والب�د أن تت�م محاس�بتهم 

وينالوا جزاءهم العادل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت لجن�ة املرحل�ني واملهجري�ن النيابية، أمس الس�بت، 
الحكومة اىل اإليفاء بوعودها بش�ان إغالق ملف النازحني خالل 
الع�ام الجاري، مبينة ان بقاء النازحني اىل العام املقبل س�يمثل 

تحديا كبريا يضاف ملوازنة 2018.
 وق�ال رئيس اللجنة رعد الدهلكي إن “عىل الحكومة االيفاء 
بوعودها بشان اغالق ملف النازحني يف املناطق املحررة بالكامل 

خالل العام الجاري دون أي تأخري”.
 واض�اف أن “املخصص�ات املالي�ة الت�ي ت�وزع للنازح�ني 
مقطوع�ة باالصل  من رواتب املوظف�ني واملتقاعدين يف القطاع  
العام وال  يمكن للحكومة االس�تمرار يف قطع رواتبهم لسنوات 

اضافية بذريعة بقاء النازحني”.
 وتاب�ع الدهلكي، أن “إغالق مل�ف النازحني بحاجة اىل ارادة 
سياس�ية قوية وتخطي�ط عايل الدقة لتنفيذ كاف�ة التعهدات”, 
مبينا أن “عدم إغالق امللف خالل العام املقبل سيجعل الحكومة 
امام تحدي مايل كبري ال يمكن تالفيه اال بقطع رواتب املوظفني 

واملتقاعدين”.

         بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت امانة مجلس الوزراء، أمس السبت، توضيحا بشأن 
مروع قانون التأمينات االجتماعية، مبينة انه لم يرفع لغاية 

االن اىل مجلس النواب.
وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان »مروع قانون التأمينات االجتماعية مازال يف مرحلة 
النقاش واب�داء املالحظات واملراجعة لدى الحكومة«، مبينة انه 
»ل�م يرفع اىل مجلس النواب لح�د االن، لحني التوصل اىل صيغة 
مناسبة تحقق الهدف املنش�ود منه بشكل منصف وموضوعي 

ومدروس«.
واضاف�ت االمانة ان »القانون ال يمس بحقوق املضحني من 
ابناء شعبنا وباالخص عوائل الشهداء والجرحى«، مشرية اىل انه 
»يش�مل العاملني بالقطاع الخاص للمرة االوىل يف تاريخ العراق 
ويضمن لهم حقوقا تقاعدية اسوة باملوظفني يف الدولة لتحقيق 

العدالة االجتماعية الن هؤالء يمثلون اكثرية املواطنني«.
وأعل�ن املكتب االعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، يف 21 
اب 2017، عن  تفاصي�ل مروع قانون التأمينات االجتماعية، 
مؤكداً أن املروع يتضمن فروع متعددة للتأمينات االجتماعية، 

بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.

اهلجرة الربملانية تدعو احلكومة إىل »االيفاء بوعودها« 
بشأن إغالق ملف النازحني 

امانة جملس الوزراء: مرشوع قانون التأمينات 
االجتامعية يف مرحلة النقاش

         بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا بأن الزام مجل�س النواب 
للحكوم�ة االتحادي�ة بمراجعة عقود الرتاخي�ص ضمن قانون 
املوازنة العامة للعام الحايل يقع ضمن اختصاصاته التريعية، 

مبينة أن ذلك االجراء ال يخلف يكلف مالية.
وقال مدير املكتب االعالمي للمحكمة االتحادية العليا إياس 
الس�اموك إن »احدى الطعون التي نظرته�ا املحكمة االتحادية 
العلي�ا يف الدع�وى الت�ي تخ�ص قان�ون املوازنة كان�ت تتعلق 
بعقود الرتاخيص واخذت تسلس�ل املادة )48/ أوالً( من قانون 

املوازنة«.
وتابع الس�اموك أن »تل�ك املادة الزمت الحكوم�ة االتحادية 
وم�ن ضمنه�ا وزارة النفط بمراجعة عقود ج�والت الرتاخيص 

النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق«.
وأش�ار إىل أن »املحكم�ة وج�دت أن وض�ع هذه امل�ادة جاء 
ضم�ن صالحيات مجل�س النواب التريعي�ة وال تعارض فيها 
مع احكام املادة )62/ ثانياً( من الدستور،  وال تكلف الحكومة 

اعباء مالية خارج تخصيصات املوازنة العامة«.

املحكمة االحتادية:
 مراجعة عقود الرتاخيص النفطية بموجب 

املوزانة ال يكلف اعباء مالية

القانونية الربملانية حتذر من »فوضى عارمة« ستقصم ظهر الديمقراطية 

نائبة تتحدث عن ملف مكافحة الفساد: فتح ولن يغلق حتى حماسبة آخر فاسد

السيد احلكيم: املرحلة احلالية تتطلب معادلة سياسية جديدة 
تتناسب مع حتدياهتا ومتطلباهتا
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الرتبية، محمد اقب�ال الصيديل، أمس الس�بت، افتتاح أكثر م�ن ٥ آالف مركز ملح�و األمية يف جميع 
املحافظات العراقية، وتخريج اكثر من مليون دارس. وقال اقبال، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »الي�وم العاملي ملحو األمية يمثل محطة مهم�ة تزيدنا عزماً عىل امليض يف طريق تخليص العراق من هذا الداء 
الخطري، وتوس�يع أفق القراءة والكتابة خاصة بني الكبار«. وأضاف، ان »الوزارة بدأت يف تنفيذ الحملة الوطنية 
الكربى للقضاء عىل األمية، وقطعت فيه اشواط مهمة ومتميزة«، موضحاً أنه »تم افتتاح اكثر من ٥ آالف مركز 
ملحو األمية يف جميع املحافظات العراقية، وتم تخريج اكثر من مليون دارس من مرحلة االس�اس«. كما أكد أن 
»الوزارة اطلقت ضمن الحملة مرشوع القضاء عىل االمية يف املؤسسات الحكومية املختلفة، إذ تم فتح اكثر من 
١8٠ مركز، وتخريج اكثر من )69389( من املوظفني لجميع الدوائر«، مشرياً إىل »شمول النازحني بهذا املرشوع 
، ع�ن طريق فتح اكثر )١٥٥( مركزاً لهذا الغرض«. ودعا اقبال الحكومة املركزية »لتخصيص الدرجات الكافية 
الس�تيعاب الكوادر املتميزة التي قدمت خدماتها الجليلة طيلة الفرتة املاضية وتس�تحق من الوزارة كل التقدير 

واالجالل«، مجدداً دعوته »لتخصيص نسبة ثابتة يف التعيينات ملحارضي محو األمية«.

الرتببة: افتتاح )٥( آالف مركز ملحو األمية وخترج مليون دارس

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قصفت طائرات القوة الجوية العراقية، 
أم�س الس�بت، مدين�ة الحويج�ة جن�وب 
غ�رب كرك�وك تمهي�داً لعملية عس�كرية 
تستهدف اس�تعادتها من تنظيم »داعش«، 
فيما تحش�دت عىل األرض مختلف صنوف 
القوات العسكرية، بانتظار ساعة الصفر، 

للبدء بالعملية الربية لتحرير املدينة.
وقال�ت خلية اإلع�الم الحرب�ي، التابعة 
لقيادة العمليات املشرتكة يف وزارة الدفاع، 
للتحال�ف  وأخ�رى  عراقي�ة  طائ�رات  إن 
ال�دويل ش�نت غ�ارات اس�تهدفت مواق�ع 
لتفخيخ العربات ومخازن أس�لحة لتنظيم 

»داعش«.
تدم�ري  إىل  أدت  الغ�ارات  أن  وأضاف�ت 
املواقع املس�تهدفة، ومرصع العرشات من 
مس�لحي تنظيم »داعش«،فيما اشارت إىل 
أن الطائرات ألقت منشورات عىل الحويجة 
والجان�ب األي�ر م�ن مدين�ة الرشق�اط 
بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن ش�مال بغ�داد، 
وتدعو املنشورات عنارص تنظيم »داعش« 

لالستسالم.
ب�دوره، ق�ال متح�دث باس�م قي�ادة 
عمليات صالح الدين يف الجيش إن الحويجة 
تعرضت لقص�ف جوي مكث�ف تزامن مع 
وص�ول تعزي�زات عس�كرية إىل مش�ارف 

القضاء.
وأض�اف املتحدث أن غارات اس�تهدفت 
مواق�ع لعنارص تنظيم »داع�ش« يف أحياء 

القادسية والنداء والتنك.
وع�ن جاهزي�ة االقتحام، أف�اد مصدر 
عسكري بأن وحدات من الرشطة االتحادية 
تمركزت يف قضاء الرشقاط شمايل محافظة 
ص�الح الدين تمهيداً لب�دء عمليات اقتحام 
آخ�ر مناط�ق س�يطرة تنظي�م »داع�ش« 

بمحافظتي صالح الدين وكركوك.
بقي�ادة  النقي�ب س�عد محم�د  وق�ال 
عمليات صالح الدي�ن، إن »وحدات مدرعة 
وكتائب مدفعي�ة تابعة للرشطة االتحادية 
دخل�ت قض�اء الرشقاط ش�مايل محافظة 
صالح الدي�ن وتمركزت بقاعدة عس�كرية 
للقض�اء  األي�ر  الجان�ب  م�ن  بالق�رب 

الخاض�ع تح�ت س�يطرة داعش«.وأوضح 
محم�د إن »تعزي�زات أخ�رى من ل�واء ٥6 
التابع للحشد العشائري وصلت إىل أطراف 
قضاء الحويج�ة غربي محافظ�ة كركوك 
للمش�اركة يف معرك�ة تحري�ر القضاء من 

سيطرة داعش«.
وع�ىل الصعي�د اإلنس�اني، ق�ال وكي�ل 
وزي�ر الهج�رة واملجهرين جاس�م العطية 
ب�أن رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي وجه 

بأن تكون التحضريات الس�تقبال النازحني 
عالية.

وق�ال العطية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان العبادي وجه بأن 
تكون التحضريات عالية الستقبال نازحي 

الحويجة والساحل االير من الرشقاط.
واض�اف البيان ان هيئ�ة وزارة الهجرة 
لديه�ا ارب�ع مح�اور رئيس�ية الس�تقبال 
النازح�ني »العلم – ص�الح الدين«، »الحاج 

كرك�وك«،  »محافظ�ة  املوص�ل«،  ع�ي– 
»مخمور«، مؤك�داً أن هناك محاور فرعية 
اخرى ستفتح يف حال بدء عمليات النزوح.

واألس�بوع املايض، بدأت القوات األمنية 
التحرك صوب محافظة كركوك ضمن خطة 
عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة 
ونواحي�ه باإلضاف�ة إىل الجانب األير من 
قض�اء الرشق�اط ش�مايل محافظة صالح 
الدي�ن والت�ي تخض�ع لس�يطرة »داعش« 

منذ عام 2٠١4.وتفرض قوات البيشمركة 
وقوات االس�ايش س�يطرتها ع�ىل مناطق 
وس�ط وش�مال ورشق محافظ�ة كركوك 
بش�كل كامل بع�د ف�رار وح�دات الجيش 
العراقي من املحافظة منتصف عام 2٠١4.

وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي قد 
أعلن يف أخر أيام آب اس�تعادة قضاء تلعفر 
وبس�ط كام�ل الس�يطرة ع�ىل محافظ�ة 
نينوى.ويس�يطر تنظي�م »داع�ش« حاليا 

عىل منطقة الحويجة يف محافظة كركوك، 
ومنطق�ة القائ�م الحدودية مع س�وريا يف 

محافظة األنبار يف غرب العراق.
وانطلق تنظيم »داعش« من العراق ويف 
نهاي�ة ع�ام 2٠١4 كان يس�يطر عىل ثلث 
مس�احة البالد، لكنه اليوم خر 9٠ باملئة 
من املناطق التي كان يسيطر عليها وبينها 
مدين�ة املوصل التي أعل�ن منها »الخالفة« 

املزعومة التي امتدت يف العراق وسوريا.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف محاولة للتهدئة، ودفع بارزاني 
الع�ام  األم�ني  وص�ل  التعق�ل،  إىل 
للجامع�ة العربي�ة احمد أب�و الغيط 
إىل بغداد، فيما اس�تبق رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي جميع الوس�اطات، 
وأعل�ن بش�كل قاط�ع أن بغ�داد لن 
تع�رتف بنتائج االس�تفتاء، يف الوقت 
الذي صعدت بارزاني من اس�تفزازه 
إىل  ته�دف  طري�ق  خارط�ة  ليض�ع 

ترسيم الحدود، وتقاسم الثروات.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م 
األمني العام للجامع�ة العربية احمد 
أبو الغيط محم�ود عفيفي إن زيارة 
األخري تأتي ضمن الجهد الدبلومايس 
الذي يضطلع به األمني العام »يف إطار 
مس�ؤولياته م�ن أج�ل الحفاظ عىل 
وح�دة أرايض دولة عض�و بالجامعة 

مما يتهددها من أخطار«.
وأضاف أن أبو الغيط يهدف خالل 
زيارت�ه إىل دع�م ف�رص »اس�تئناف 
الح�وار املفق�ود ب�ني بغ�داد وأربيل 
لتجاوز عقبة االس�تفتاء« الذي أعلن 
الع�راق اعتزام�ه  إقلي�م كردس�تان 

تنظيمه يف 2٥ أيلول الجاري.
وأوضح املتحدث الرس�مي أن أبو 
الغيط س�يطرح »رؤيت�ه التي ترتكز 
عىل أهمية اس�تئناف حوار س�يايس 
ناض�ج وبن�اء ب�ني بغ�داد وأربيل يف 
كافة األم�ور مع اس�تعداد الجامعة 
للعب دور يف هذا الشأن، مع رضورة 
الحل�ول الوس�ط«  التح�ي بذهني�ة 
ويعترب »أن تنظيم االس�تفتاء املزمع 

لن يزيد الوضع إال تعقيدا«.
وأش�ار املتح�دث إىل أن أبو الغيط 

»يعترب أن االصطفاف الوطني أمر ذو 
أهمية كب�رية خصوصا يف مرحلة ما 
بعد القض�اء عىل داعش وما تفرضه 
وتنموي�ة  سياس�ية  تحدي�ات  م�ن 

ضخمة«.
واس�تبق املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء حيدر العباديجميع األحداث، 
وقال أن الحكومة االتحادية لن تلتزم 
بنتائج االستفتاء عىل استقالل إقليم 

كردستان.

وقال املتحدث باس�م املكتب سعد 
الحديث�ي يف ح�وار مع »س�بوتنيك« 
الروسية، إن االس�تقالل الذي يريده 
إقليم كردس�تان خطوة غري رشعية 
وال دس�تورية، موضح�ا أن »اإلقليم 
يتمت�ع بصالحي�ات فيدرالي�ة طبقا 

للدستور«.
وأض�اف الحديث�ي أن�ه »ال توجد 
أي�ة رغبة لقبول فكرة االس�تقالل يف 
البالد«، مشددا عىل أن »اإلقليم يتمتع 

بصالحيات فيدرالية، طبقا للدستور، 
وأن�ه ال يحق لط�رف أن يغ�ري واقع 
العراق برغب�ة أحادية الجانب، بدون 

موافقة الطرف اآلخر«.
وق�ال الحديث�ي يف رد عىل س�ؤال 
عم�ا إذا كان�ت بغداد تمل�ك خيارات 
االس�تفتاء،  تمري�ر  دون  للحيلول�ة 
»ال نري�د الدخ�ول يف رصاع داخ�ي، 
لك�ن النتائج التي س�ينجم عنها هذا 
االس�تفتاء لن تلت�زم الدول�ة باألخذ 

بها«.ونفى املتحدث باس�م الحكومة 
وجود صلة بني العمليات العس�كرية 
أن  مؤك�دا  اإلقلي�م  يف  واالس�تفتاء 
املواقف الدولية انحازت ملوقف بغداد 

الرافض إلجراء االستفتاء.
ويأت�ي موق�ف الحديث�ي يف وقت 
يتصاع�د في�ه التوتر الس�يايس بني 
املرك�������زية يف بغداد  الحكوم�ة 
وحكومة اإلقليم الكردي، مع اقرتاب 
موعد االستفتاء املقرر إجراؤه يف 2٥ 

أيلول الجاري.
وتعتزم س�لطات إقليم كردستان 
إج�راء اس�تفتاء، بش�أن اس�تقالل 
اإلقليم عن العراق، األمر الذي ترفضه 
بغ�داد وع�دد م�ن ال�دول اإلقليمي�ة 

والعاملية.
وتتخ�وف الوالي�ات املتحدة ودول 
غربية أخرى من أن يشعل التصويت 
رصاع�ا جديدا مع بغ�داد وربما دول 
مجاورة ويرصف االنتباه عن الحرب 

الدائرة ضد تنظيم »داعش« يف العراق 
وسوريا.

وتعارض تركيا وإيران وس�وريا، 
وتقطنها مجتمعة أعداد من األكراد، 
الع�راق،  اس�تقالل كردس�تان ع�ن 
وبالرغ�م من هذا، ف�إن رئيس إقليم 
كردس�تان املنتهي�ة واليته مس�عود 
بارزان�ي، ق�ال ان ترس�يم الح�دود، 
وتقاس�م الثروات مع العراق يف حال 
اعالن دولة كردس�تان املس�تقلة بعد 
االس�تفتاء س�يكون بالحوار واالدلة 

والوثائق التاريخية للجغرافيا.
وأجاب بارزاني عن سؤال وجهته 
اليه محطة »بي بي يس« الربيطانية 
ع�ن موع�د اع�الن دولة كردس�تان 
بالقول ان »االستفتاء الخطوة األوىل 
لذل�ك وألول م�رة يف التاري�خ، يق�رر 
شعب كردستان بحرية للمستقبل«.

وأضاف انه »يف وقت الحق س�نبدأ 
املفاوض�ات م�ع بغداد، وس�نتوصل 
واملي�اه  الح�دود  بش�أن  اتف�اق  إىل 

والنفط«.
وتابع بارزاني »سوف نتخذ هذه 
الخط�وات، ولكن إذا ل�م يفعلوا ذلك، 

فسيكون الوضع منفصال«.
واردف بالق�ول انه »ال يتوقع أحد 
أن تتم تسوية كل يشء بعد 24 ساعة 
من االستفتاء. وعلينا أن نحرز تقدما 
حت�ى لو كان بطيئا. ولك�ن بالتأكيد 

سيكون االتفاق بنهاية املطاف«.
وبش�أن ح�دود كردس�تان ق�ال 
م�ع  نتح�دث  أن  »نري�د  بارزان�ي 
بغ�داد أوال عن ه�ذه القضاي�ا. إننا 
نري�د مفاوض�ات مفتوح�ة وودي�ة 
التاريخي�ة  بالوثائ�ق  حله�ا  ونري�د 

والجغرافية«.

الطريان احلربي قصف جتمعات »داعش« وألقى منشورات تدل السكان على »املخارج اآلمنة«

حتشيد عسكري كبري القتحام احلوجية

بارزاني يصعد استفزازته ويضع خارطة لـ »ترسيم احلدود« و»تقاسم الثروات« مع العراق

بغداد »ال تعرتف« بنتائج استفتاء كردستان.. واجلامعة العربية تتوسط 

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وضع�ت عملي�ات الف�رات االوس�ط خط�ة 
امنية يف عي�د الغدير لحماية األماكن املقدس�ة 
والزائري�ن ملحافظ�ة النج�ف االرشف، وفيم�ا 
أرس�لت محافظ�ة الديوانية ق�وات من رشطة 
املحافظة اىل مدينة النجف للمس�اهمة بالخطة 
األمنية،اعلن�ت الرشكة العامة للس�كك الحديد 
يف ذي قار تس�يري قطار م�ن النارصية باتجاه 

محافظة بابل لنقل الزوار.
وذكر اعالم مديرية رشطة محافظة النجف 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
»رشع�ت مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف 
االرشف بتنفي�ذ الخط�ة األمني�ة الخاصة بعيد 
الغدير والتي وضع�ت بارشاف مبارش وميداني 
م�ن قائد عمليات الفرات االوس�ط اللواء الركن 
قيس املحمداوي وقائ�د رشطة النجف االرشف 

واملنش�آت العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم 
وتنفذه�ا اآلالف من األجهزة األمنية املنترشة يف 

عموم املحافظة«. 
واض�اف البيان، إن »قي�ادة عمليات الفرات 
األوس�ط ورشط�ة النج�ف واالجه�زة االمني�ة 
الوطن�ي  األم�ن  وجه�از  املخاب�رات  كجه�از 
ومديرية االس�تخبارات وم�رور النجف والدفاع 
املدن�ي وضعت خطة خاص�ة بزيارة اإلمام عي 
علي�ه الس�الم يف عيد الغدي�ر لحماي�ة الزائرين 
وتأم�ني الطرق ونرش مفارز ودوريات متحركة 

وثابتة«.
وتاب�ع البي�ان »كما تضمن�ت الخطة توفري 
الحماي�ة ملط�ار النج�ف االرشف ال�دويل لتوافد 
االالف م�ن الزائري�ن عربه، فضال عن تش�ديد 
االج�راءات االمنية وانتش�ار الدوري�ات الثابتة 
النج�دة وق�وات س�وات  والراجل�ة ودوري�ات 
وافواج الطواريء، وتم تامني الطرق بني النجف 

االرشف واملحافظات املجاورة، واتخاذ اجراءات 
احرتازية واستباقية«.

واشار اىل »وجود تعاون وتنسيق مع العتبة 
العلوي�ة املقدس�ة وامل�زارات الرشيف�ة لتقديم 

أفضل الخدمات األمنية للزائرين«.
ب�دوره، اعل�ن محاف�ظ الديواني�ة س�امي 
الحس�ناوي ارس�ال قوات من رشطة املحافظة 
اىل مدينة النجف، للمساهمة بخطة عيد الغدير 
إن«ادارة حكوم�ة  الحس�ناوي،  االغ�ر. وق�ال 
الديواني�ة املحلي�ة قام�ت ايض�اً بوض�ع خطة 
خدمية بالتنس�يق مع محافظة النجف بش�أن 
تلك املناسبة من خالل ارسال اليات وحوضيات 
خدمية«. واش�ار اىل أنه »تم ايضا ارس�ال فرق 
صحي�ة م�ن اج�ل تقدي�م الخدم�ات الطبي�ة 

والعالجية للزائرين واملحتفلني بعيد الغدير«.
إىل ذلك، اعلنت الرشكة العامة للسكك الحديد 
يف محافظة ذي قار تس�يري قطار من النارصية 

باتجاه محافظة بابل لنقل الزوار بمناسبة عيد 
الغدير االغر .

وقال مدير ف�رع الرشكة يف ذي قار عبد الله 
س�اجت ان »القطار ُس�ري من مس�اء الخميس 
من محافظة الب�رصة باتجاه النارصية ومنها 
اىل محطة قطارات بابل والتي ال تبعد سوى ٥6 

كم عن النجف االرشف« .
واوضح ان »القطار سيس�تمر بنقل الركاب 
طيل�ة امل�دة املقبلة وحتى عي�د الغدير، وبعدها 
س�ريكن يف االحتياط لتلبية اي طلب اضايف عىل 
الخطني االصليني الذي�ن يربطان حاليا البرصة 

بالنارصية ببغداد«.
ويحتف�ل اتب�اع اه�ل البيت عليهم الس�الم، 
ب فيه  الي�وم االحد، بعيد الغدير االغ�ر الذي ُنصِّ
أم�رُي املؤمن�ني االم�ام عي علي�ه الس�الم أمرياً 
وخليفًة للمس�لمني يف حّجة الوداع للنبّي محمد 

صىّل الله عليه وآله.

مبشاركة مجيع الصنوف األمنية والكوادر اخلدمية

بمناسبة عيد الغدير األغر..خطة أمنية نجفية حلامية الزائرين.. وقطار جديد من النارصية إىل بابل
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مس�ؤول أمريك�ي إن وزارة الخارجي�ة 
وافق�ت ع�ى صفق�ة مبيع�ات أس�لحة للبحرين 
بأكثر من 3.8 مليار دوالر تش�مل طائرات إف-16 

وصواريخ وزوارق دورية وتحديث أسلحة.
وجاءت موافق�ة وزارة الخارجية عى الصفقة 

املحتمل�ة تزامنا مع إخطار الكونجرس الذي عطل 
يف الع�ام امل�ايض اتفاقا مش�ابها بس�بب مخاوف 

تتعلق بحقوق اإلنسان.
وقال املس�ؤول الذي طلب عدم نرش اس�مه إن 
املبيع�ات املقرتح�ة تش�مل 19 طائ�رة إف-16 يف 
من إنت�اج لوكهيد مارتن قد تص�ل قيمتها إىل 2.7 
ملي�ار دوالر.كم�ا وافق�ت الخارجي�ة األمريكي�ة 

عى بي�ع زورقي دورية مزودين بمدافع رشاش�ة 
و221 صاروخا مضادا للدبابات إىل جانب عمليات 
تحديث بقيمة 1.8 مليار دوالر ألس�طول البحرين 

الحايل من الطائرات إف-16 .
ويف أي�ار، قال الرئيس دونالد ترامب إن عالقات 
واش�نطن مع البحرين س�وف تتحسن وذلك عقب 
اجتماعه مع ملك البحرين خالل زيارة للسعودية.

اخلارجية األمريكية توافق عىل بيع أسلحة بقيمة
 3.8 مليار دوالر للبحرين

         بغداد / المستقبل العراقي

قد يجد الرئي�س األمريكي دونالد ترامب، 
مثل أسالفه، أنه ال يمكن ألي مفاوضات وال 
ضغ�ط اقتصادي وعس�كري أن يجرب كوريا 
الشمالية عى التخيل عن برنامجها النووي، 
وأن الواليات املتحدة ليس لديها خيار س�وى 
محاولة احتوائه وردع زعيم كوريا الشمالية 

كيم جونج أون عن استخدام سالح نووي.
اختباره�ا  الش�مالية  كوري�ا  وأج�رت 
النووي السادس واألقوى يف الثاني من أيلول 
ووصفت�ه بأنه قنبل�ة هيدروجينية متقدمة 
مصمم�ة ليحمله�ا ص�اروخ بعي�د املدى يف 
تصعيد كب�ري للمواجهة مع الواليات املتحدة 

وحلفائها.
ورفض مس�ؤولون أمريكيون مناقش�ة 
التخطي�ط عى مس�توى العملي�ات، لكنهم 
أق�روا بأن�ه ال توج�د خط�ة قائم�ة لرضبة 
وقائية يمك�ن أن تمنع هجوم�ا مضادا من 
كوريا الش�مالية التي لديه�ا آالف من قطع 

املدفعية والصواريخ املوجهة نحو سول.
الخي�ارات  ب�أن  ضمن�ي  اع�رتاف  ويف 
العس�كرية ض�د الش�مال غري مستس�اغة 
يف أفض�ل األح�وال ومكلفة يف أس�وأ األحوال 
أبل�غ وزي�ر الدف�اع األمريكي جي�م ماتيس 
الصحفي�ن األس�بوع امل�ايض ب�أن »مع�ن 

الحلول الدبلوماسية ال ينضب«.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون وآسيويون 
أن من الرضوري إجراء مفاوضات وممارسة 
املزي�د م�ن الضغ�وط االقتصادي�ة، لكنه�م 
يعرتفون بأن هذه اإلجراءات عى األرجح لن 
تكبح جماح الربام�ج النووية والصاروخية 
الت�ي تعتربه�ا كوري�ا الش�مالية رضورية 

لبقائها.
ويرتك ذلك واش�نطن وحلفاءها يف كوريا 
الجنوبية واليابان وأماكن أخرى أمام سؤال 
مقلق وهو هل هناك أي طريقة للتعايش مع 
كوريا الشمالية املسلحة نوويا مع احتوائها 
األس�لحة  ه�ذه  اس�تخدام  ع�ن  وردعه�ا 

النووي�ة؟ ورف�ض ترام�ب ال�رد ع�ى ه�ذا 
الس�ؤال يف مؤتمر صحف�ي الخميس، قائال 
انه لن يكشف عن إس�رتاتيجيته التفاوضية 
علنا. وذكر انه سيكون »يوما حزينا للغاية« 
لكوريا الشمالية إذا حسم الجيش األمريكي 

هذه املسألة.
وقال ترامب »العمل العس�كري سيكون 
بالتأكي�د خي�ارا ه�ل ه�و حتم�ي؟ ال يشء 

حتمي«.
وقال مس�ؤول كبري يف إدارة ترامب طلب 
عدم نرش اس�مه إنه ليس واضحا ما إذا كان 
نم�وذج ال�ردع الذي اس�تخدمته واش�نطن 
مع االتحاد الس�وفيتي الس�ابق إبان الحرب 
الباردة يمكن أن يطبق عى دولة مارقة مثل 
كوريا الش�مالية مضيفا »ال أظن أن الرئيس 

يريد املجازفة بهذا الخصوص«.

بع�د  الصحفي�ن  إىل  متحدث�ا  وأض�اف 
ترصيح�ات ترام�ب بقلي�ل »يس�اورنا قلق 

عميق من أال يتسنى ردع كوريا الشمالية«.
ومن بن الخيارات األمريكية لتعزيز قدرة 
واشنطن عى الردع التحديث املقرر منذ فرتة 
طويل�ة للق�وة النووية األمريكي�ة املتقادمة 
الت�ي م�ن ش�أنها أن تضم�ن تدم�ري كوريا 
الشمالية إذا أطلقت صاروخا نوويا باتجاه 

الواليات املتحدة أو قاعدة عسكرية أمريكية 
أو اليابان أو كوريا الجنوبية.

وهن�اك خيار آخ�ر وهو ض�خ مزيد من 
الصاروخي�ة  الدفاع�ات  يف  االس�تثمارات 
والبح�وث  االختب�ار  والس�يما  األمريكي�ة، 
وتطوي�ر التقني�ات التي يمك�ن أن تتصدى 

لعدد كبري من الصواريخ القادمة.
ويقول خرباء إن من الرضوري أن تتجنب 

الخطوت�ان تأجيج س�باق تس�لح جديد مع 
بكن وموسكو.

وم�ن العوام�ل األخ�رى الت�ي تؤث�ر عى 
املخططن يف وزارة الدف�اع )البنتاغون( هو 
مدى اس�تعدادهم لرصاع تقلي�دي كبري بعد 
16 عام�ا من الحرب يف أفغانس�تان والعراق 

وسوريا وأماكن أخرى.
ولم يصدر أي مؤرش م�ن البيت األبيض، 
الذي أبدى فتورا تجاه فكرة املحادثات ويأمل 
أن يغري الضغط حسابات بيونغيانغ، عى أنه 

مستعد للقبول بإسرتاتيجية احتواء.
ورغم التشاؤم إزاء إجراء محادثات، فقد 
قال مس�ؤول أمريكي طلب عدم نرش اسمه 
إن هناك احتماال أن يقنع الضغط االقتصادي 
وخاص�ة من الص�ن باإلضاف�ة التفاق عى 
التف�اوض، بيونغيانغ بالحد من ترس�انتها 
النووية أو حتى التوقيع عى معاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية لعام 1996.
وقال املس�ؤول »توقيع معاه�دة الحظر 
الش�امل للتجارب النووية س�يمنح الشمال 
اإلذن بدخ�ول الن�ادي الن�ووي لكن�ه يضع 
حدا لربنامج التج�ارب. وباإلضافة إىل فكرة 
الدم�ار املؤكد فإن هذا ه�و أفضل ما يمكن 
فعل�ه«. لكن الس�ؤال هو م�ا إذا كان ترامب 

مستعدا للقبول بهذه التسوية.
وقال روبرت اينهورن املس�ؤول الس�ابق 
يف وزارة الخارجية ال�ذي تفاوض مع كوريا 
الشمالية ويعمل اآلن يف معهد بروكنجز وهو 
مؤسس�ة بحثية »ليس من املعتاد استخدام 
كلمت�ي االنضب�اط والثبات يف جمل�ة يرتدد 
فيها اسم دونالد ترامب هل سيعرتف بمرور 

الوقت بأنه قد ال يكون لديه خيار؟«
أم�ا فران�ك جان�وزي رئي�س مؤسس�ة 
مانسفيلد التي تش�جع تعزيز العالقات بن 
الواليات املتحدة وآس�يا ف�كان أكثر تفاؤال. 
وق�ال »ه�ل لدي�ه الص�رب إلدارة عملية ردع 
واحتواء صعبة ضد )الشمال( بدال من القيام 
بت�رصف مندفع؟ أعتقد ذلك بعض صفقاته 

استغرقت سنوات لتؤتي ثمارها«.

تفكر باسرتاتيجية »االحتواء« وتبتعد عن اخليار العسكري

أمريكا »ال تستطيع« نزع سالح كوريا الشاملية

الـمـمـر اإللـزامــي

       بغداد / المستقبل العراقي

نرشت وكالة “رويرتز” مقتطفات من اعرتافات أحد 
املتشددين اإلندونيس�ين والذي يدعى سيف األنام،وهو 
يق�ي العقوب�ة القص�وى يف س�جن مش�دد بب�الده، 
الرتباط�ه ب�”مدرس�ة ابن مس�عود اإلس�المية” إحدى 

املدارس الوهابية هناك.
وأثناء جلسة استماع يف قضيته بمحكمة يف جاكارتا، 
أوضح املتشدد أن نجله البالغ من العمر أحد عرش عاماً، 
كان يتعلم يف مدرس�ة “ابن مسعود اإلرهابية” الداخلية 
ويذه�ب إىل س�وريا للقتال يف صف�وف “داعش”،  وكان 
الطفل قد أخرب والده برغبته برتك الدراس�ة واإلنضمام 
كم�ا أس�اتذته اىل تنظي�م “داعش” يف س�وريا، وهو ما 
حص�ل بالفع�ل ع�ام 2015 حي�ث انض�م اىل فريق من 

املسلحن الفرنسين.
ويف األول م�ن أيلول  2016 وقبل ش�هرين من بلوغه 
الثالث�ة ع�رشة، قتل يف غ�ارة جوية، ويف أعق�اب الغارة 
أعل�ن “داعش” مقت�ل ثالث�ة إندونيس�ين بالقرب من 

مدينة جرابلس شمايل سوريا.
تقري�ر “روي�رتز” أض�اء ع�ى دور “مدرس�ة اب�ن 
مسعود” يف تجنيد إندونيسين صغار لاللتحاق بالتنظيم 
اإلرهابي، مش�ريا اىل أن وثائق قضائية وأوراق رس�مية 
ومقابالت مع مسؤولن كشفت عن الطفل حتف سيف 
الرس�ول كان واحدا من 12 فردا عى األقل من “مدرسة 
اب�ن مس�عود” س�افروا إىل س�وريا للقت�ال يف صفوف 

“داعش”، بن عامي 2013 و2016.
واب�ن مس�عود واح�دة من ح�وايل 30 ألف مدرس�ة 

إرهابية داخلية تنترش يف مختلف أنحاء إندونيسيا.
وأغلب هذه امل�دارس يعلم التالميذ الدين اإلس�المي 
وموضوعات أخرى غري أن مس�ؤويل الرشطة والحكومة 
يف إندونيس�يا يقول�ون إن ع�دداً قلي�اًل منه�ا ال يتجاوز 
أصابع الي�د الواحدة له صالت بالتطرف ويعمل كمراكز 

للتجنيد.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة دي فيلت إن مسؤولن أملانا عثروا عى 
قائمتن تحتويان عى أكثر من 5 آالف اسم من األهداف 
املحتملة بينهم 100 سيايس وذلك أثناء حمالت جرت يف 
والية مكلنبورغ-فوربومرن رشق أملانيا األسبوع املايض 

عى منازل وأماكن عمل اثنن يشتبه أنهما إرهابيان.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�ادر أمني�ة قوله�ا إن 
أحد املش�تبه بهما وهو رشطي س�ابق اس�تخدم جهاز 
كومبيوتر مكتبه الخ�اص للبحث عن عناوين خصومه 

السياسين. وقد تم بالفعل إيقاف الرشطي عن العمل.
وقالت الس�لطات األملاني�ة إن الرشطة داهمت يف 28 
آب امل�ايض منازل وأماكن عمل الرشطي وش�خص آخر 
يش�تبه بتخطيط�ه لخطف سياس�ين وقتلهم بس�بب 

آرائهم بشأن الهجرة.
ويعترب تقري�ر الصحيفة أول التفاصيل الكبرية التي 

تظهر حول القضية.
ويف الوقت ذاته، قال مكتب املدعي العام االتحادي إن 
املش�تبه بهما اللذين يخشيان أن تذهب سياسات أملانيا 
بش�أن الالجئن بالبالد نحو الفقر كانا يخزنان الطعام 

والذخرية وخططا لشن هجمات.
وقال�ت الصحيف�ة إنه ل�م تظهر أي م�ؤرشات حتى 
اآلن عى مراقبة املش�تبه بهما لألشخاص املوجودين يف 
القائمة أو عى أي خط�ط حقيقية لجرائم قتل. ونقلت 
الصحيفة عن املصادر قولها إن أغلب املعلومات معلنة.

وص�ادر مس�ؤولون يف الرشطة االتحادي�ة قائمتن 
بهما أس�ماء أكثر من خمسة آالف شخص أثناء تفتيش 
ممتلكات أحد املتهمن ومحاٍم وس�يايس محيل يف مدينة 

روستوك شمال البالد.
وقالت الصحيفة إن السياسين يف القائمتن ينتمون 
إىل عدة أح�زاب من ضمنها حزب االتح�اد الديمقراطي 
املس�يحي املحافظ الذي تنتمي إليه املستش�ارة األملانية 

أنغيال مريكل.

املدارس الوهابية يف إندونيسيا 
جتند األطفال لتنظيم »داعش«

قائمة اغتياالت تضم آالف األسامء 
تعكر صفو أملانيا

بعد اتصال بني امري الدوحة وبن سلامن.. 
السعودية »تعطل احلوار« مع قطر 

         أبو تراب كرار العاملي

م�ن الواض�ح عن�د العق�الء أنن�ا يف ميدان 
الحي�اة نواج�ه العديد من األم�ور واملفرتقات 
الحياتي�ة واملَطّب�ات املعيش�ية وغريه�ا م�ن 
تخالي�ج االس�تحقاقات التي تط�رأ علينا مع 
ت�وايل األي�ام وتق�دم األزمن�ة. وم�ن الواضح 
بمكان أنَّ هناك تفاوت يف درجة أهمية األمور 
واالس�تحقاقات املُس�تجدة، فبعضه�ا ُمِه�ّم، 
والبعض اآلخر يرتواح بن األكثر أهمية واألقل 
أهمي�ة. ومن ضمن األم�ور املهمة، نجد أموراً 
ِيَّة،  : ذاِتيَّة وَغريرْ تكتس�ب أهميََّتها من زاِوَيَتنرْ
ف�األوىل تعني أن األمَر بحد ذاته مهم، أي مهم 
يف نفس�ه ب�رصف النظر ع�ن باقي املس�ائل 
الت�ي قد تتص�ل به بطريق�ة أو بأخ�رى. أما 
الثاني�ة َفُتظِهر أن أهمية األم�ر املعني تكمن 
يف أن�ه َمَم�رٌّ إلزاِم�يٌّ ملوضوع آخ�ر. وقد نجد 
َيَت�نرْ عى حدٍّ س�واء. مواضي�َع تمتل�ك األهمِّ

 

وهنا، ال بأس برضب مثل حياتّي بسيط حول 
هذه الفكرة.  فمثالً، يف الحقل العلمي عندنا يف 

لبنان )طبعاً املعن�ى ينطبق يف البلدان األخرى 
أيض�ا(، نج�د أن الطال�ب، ولك�ي يتمكن من 
الدخول اىل الجامعة، عليه أن يكون حائزاً عى 
ش�هادة البكالوريا - قس�م ثاني –الرس�مية. 
وعليه، إذا افرتضنا أنه أجرى  امتحان الدخول 
اىل الجامع�ة قب�ل ص�دور نتائ�ج امتحان�ات 
الثانوية الرس�مية، ونج�ح - بتفوق ملحوظ 
وملف�ت - بل أن�ه نال املرتب�ة األوىل يف دورته، 
وبعد ف�رتة، وبعد ص�دور نتائ�ج االمتحانات 
الرس�مية املدرس�ية، َتَب�نَّ أن�ه راس�ب ول�م 
ينجح، ف�إنَّ الجامع�ة - قطعاً - لن تس�جله 
َه�رَه من تفوق يف امتحاناتها  لديها مع ما أَظرْ
الدخولي�ة، لع�دم اجتي�ازه ل�رشط أس�ايس 
ونقطة جوهرية وهما الحصول عى ش�هادة 
الثانوية الرس�مية. فلهذه األخ�رية أهميتان، 
أهمي�ة »ذاتية« بحي�ث أن حائزه�ا يكون قد 
أنهى املرحلة الدراس�ية املدرسية وبات حامالً 
لشهادة دراس�ية ذات مستوى معن، وأهمية 
ِيَّة« لكونها َمَمرّاً إلزامياً للعبور اىل املرحلة  »َغريرْ
 الدراس�ية التالي�ة وه�ي املرحل�ة الجامعية.

 واآلن، دعون�ا نقف�ز اىل أعظ�م عي�د عرف�ه 
التاريخ، وأكرب مناس�بة َفرَِحيَّة جاءت لُِتكِمل 
ديَنن�ا الحني�ف، أال وهو عيد الل�ه األكرب، عيد 
الغدير األَغّر )18 ذي الحجة(، هذه املناس�بة 
النوراني�ة التي حمل�ت يف طّياِتها أجمل نعمة 
أنعمه�ا الله علين�ا عى اإلط�الق، وهي نعمة 
»الوالي�ة« ألمري املؤمنن »ع�يل بن أبي طالب« 
)عليه السالم( وأبنائه األئمة امليامن األطهار 
)عليهم السالم(، هذه الوالية اإللهية املباركة 
هي من إح�دى مصادي�ق األمور التي َتتَِّس�م 
ِبَنورَْع�يرْ األهمي�ة عى ح�د س�واء، إال أننا هنا 
نرتف�ع اىل مس�توى عايل من ال�كالم، حيث لم 
نعد نحوم يف مسألة حياِتيَّة عابرة قد يخوضها 
البع�ض دون البعض اآلخر، ب�ل إننا يف ِرحاب 
مسألة عقائدية مفصلية تهم جميع املسلمن 
يف دنياهم وآخرتهم، وسينتج عنها - يف نهاية 
املط�اف - رابحن وخارسين بحس�ب املوقف 
املُتََّخذ من هذه املس�ألة البالغة الحساس�ية.

 

له�ذه  »الذاتي�ة«  باألهمي�ة  يتعل�ق  َففيم�ا 
النعم�ة، نعم�ة الوالي�ة، فم�ن الواض�ح أنها 

ذو أهمي�ة عظمى بحيث يمتث�ل العبد اىل أمر 
الل�ه تع�اىل بم�واالة َمنرْ أمرن�ا الله ع�ز وجل 
بواليت�ه واتب�اع أم�ره ونهي�ه، وم�ن املعلوم 
أن حادث�ة ي�وم الغدير ق�د ُرِوَي�ت يف مصادر 
أه�ل العامة فض�اًل ع�ن مصادرن�ا الروائية. 

 

ي« الذي يكم�ن يف هذه  ِ  أم�ا الجان�ب »الَغ�ريرْ
النعم�ة، فنتربَّك باإلضاءة علي�ه من خالل ما 
جاء يف الخرب: »قال االمام زين العابدين )عليه 
الس�الم( لجماعة : أّي البقاع أفضل ؟.. فقلنا 
: الله ورس�وله وابن رس�وله أعلم ، فقال : إّن 
أفض�ل البقاع ما ب�ن الركن واملق�ام ، ولو أّن 
رج�اًل عّمر ما عّمر نوح يف قومه ألف س�نة إالّ 
خمس�ن عام�اً ، يصوم النه�ار ، ويقوم الليل 
يف ذل�ك املوضع ، ثّم لق�ي الله بغري واليتنا ، لم 
ينفعه ذلك شيئاً ... )ُيراَجع جواهر البحار(«. 
ه  إِذاً، توصي�ف اإلم�ام واض�ح ودقي�ق وُموَجَّ
، فلو  بش�كل عمي�ق دون أي التباس يف الَب�نرْ
ل  اختار أحُدهم أفضل بقاع األرض، أي أنه حصَّ
رشف املكان، وحوَّل دهرَه اىل عبادة متصلة ال 
ف، واس�تمّر بهذه الحالة  انقط�اع لها وال َتوَقُّ

أعواماً مديدة ليست متاحة يف زماننا الحارض، 
لن ينتفع بكل ذلك وس�يذهب مجهوُده هباًء 
منثوراً طاملا أنه لم يجتز »الحاجز األس�ايس« 
ول�م ينج�ح يف »االمتحان الرس�مي« ولم يمّر 
املتمث�ل بواليت�ه أله�ل  اإللزام�ّي«  ب«املََم�ّر 
البي�ت )عليه�م الس�الم(، فس�تكون عالم�ة 
 الرس�وب هي النتيج�ة الحتمي�ة واألبدية له.

 نبارك لألمة اإلس�المية جمع�اء ذكرى حلول 
عي�د الله األك�رب، عي�د الغدير األغ�ّر )18 ذي 
الحجة(، س�ائلن املوىل عز وجل أن يثبتنا عى 
الوالي�ة، والي�ة أهل البي�ت )عليهم الس�الم(، 
وأن يجعلن�ا م�ن الذين ُيحس�نون اس�تغالل 
ه�ذه النعم�ة املبارك�ة وش�كر ه�ذا الفيض 
اإلله�ي العظي�م، فق�د ج�اء يف الخ�رب »روي 
ع�ن اإلم�ام الجواد )علي�ه الس�الم(: نعمة ال 
ُتش�كر ، كس�يئة ال ُتغفر[ . موقع الرساج«]، 
فإياكم والغفلة عن هذا الكرم الرّّبانّي الفريد، 
وَحذاري من أن َتُس�ّدوا هذا »املََمّر اإللزامّي«.        

 

ى اللَّ�ُه َعَملَُكمرْ َوَرُس�وُلُه  َمُلوا َفَس�رَيَ {َوُق�ِل اعرْ
َوالرُْمؤرِْمُنوَن{.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اململكة العربية السعودية، 
أمس الس�بت، »تعطي�ل أي حوار أو 
تواص�ل مع الس�لطة يف قط�ر حتى 
يص�در منها ترصي�ح واضح توضح 
فيه موقفها بشكل علني؛ وأن تكون 
ترصيحاته�ا بالعلن متطابقة مع ما 

تلتزم به.«
وج�اء ذل�ك بحس�ب م�ا نرشته 
وكال�ة األنباء الس�عودية الرس�مية 
)واس(، نق�اًل ع�ن مس�ؤول بوزارة 

خارجية اململكة لم تسمه.
ترصيح�ات املس�ؤول الس�عودي 
ج�اءت رداً ع�ى م�ا نرشت�ه وكال�ة 
ع�ن  الرس�مية،  القطري�ة  األنب�اء 

املكاملة الهاتفية التي دارت بن األمري 
القطري، تميم بن حمد آل ثاني، وويل 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
وذك�ر املص�در يف ترصيحات�ه أن 
»م�ا نرشت�ه وكالة األنب�اء القطرية 
)ح�ول االتص�ال الهاتفي ب�ن تميم 
وابن س�لمان( هو استمرار لتحريف 
القطرية للحقائ�ق«، وفق  الس�لطة 
تعبريه�ا، دون أن توض�ح املقص�ود 

بالتحريف.
وتاب�ع املص�در »هذا يدل بش�كل 
ل�م  القطري�ة  الس�لطة  أن  واض�ح 
تس�توعب بع�د أن الس�عودية لي�س 
لديه�ا أي اس�تعداد للتس�امح م�ع 
تحويرها لالتفاقات والحقائق وذلك 
بدالل�ة تحري�ف مضم�ون االتصال 

الذي تلقاه ويل العه�د من أمري قطر 
بعد دقائق من إتمامه«.

واستطرد »االتصال كان بناًء عى 
طلب قط�ر وطلبها للحوار مع الدول 
األربع حول املطالب«. وأضاف: »هذا 
األمر يثبت أن السلطة يف قطر ليست 
جادة يف الحوار ومستمرة بسياستها 

السابقة املرفوضة«، عى حد قوله.
ويف وق�ت س�ابق، ن�رشت وكالة 
األنب�اء القطرية، خرباً ع�ن االتصال 
وويل  تمي�م  األم�ري  ب�ن  الهاتف�ي 
أن  في�ه  ذك�رت  الس�عودي،  العه�د 
املكاملة جاءت »بتنس�يق من الرئيس 

األمريكي، دونالد ترامب«.
وأضاف�ت الوكال�ة القطري�ة، أن 
األمري تميم وافق عى طلب ويل العهد 

الس�عودي بتكلي�ف ع�دة مبعوث�ن 
لبح�ث الخالف�ات، ع�ى أن يبحث�وا 
املس�اس  دون  العالق�ة  القضاي�ا 

بسيادة الدول.
األنب�اء  وكال�ة  قال�ت  بدوره�ا، 
السعودية، إن ويل العهد، تلقى اتصاالً 

هاتفياً من األمري القطري.
وأوضح�ت الوكالة أن األمري تميم 
أب�دى رغبت�ه بالجلوس ع�ى طاولة 
الح�وار لح�ل األزمة الخليجي�ة، بما 
يضمن مصالح جميع األطراف، األمر 

الذي رحب به ويل العهد السعودي.
وأضاف�ت الوكال�ة أن التفاصي�ل 
س�يتم الكش�ف عنه�ا الحق�اً، بع�د 
تفاه�م الري�اض مع أط�راف األزمة 

األخرى؛ اإلمارات والبحرين ومرص.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1514( االحد  10  أيلول  2017 اعالنات5

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة البداءة يف الكوت
اىل / املدعي عليه كرار محمد فضيل

اعالن
أقام املدعي كرار عبد الس�ادة دبي ضدك 
الدعوة البدائية املرقمة 1631 /ب/ 2017 
بتاري�خ 2017 / 8 / 31 مدعيا فيها بان 
له بذمت�ك مبلغ ق�دره اثن�ان وعرشون 
ورقة فئة مائ�ة دوالر امريكي عن قيمة 
املرقم�ة 153633 بغ�داد ن�وع  س�يارة 
سايبا موديل 2012 اصفر اللون بموجب 
مقاولة البيع الخارجي املؤرخة 2017 / 
7 / 19 والمتناعك عن تسديد املبلغ طلب 
دعوت�ك للمرافعة والحك�م بإعادة الحال 
اىل م�ا كانت علي�ه قبل التعاق�د والزامك 
بإعادة الس�يارة املرقمة أعاله وتحميلك 
الرس�وم و املصاري�ف وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واش�عار مخت�ار الحي / ح�ي العرصي 
واملرفق بكتاب مركز رشطة الحي املرقم 
علي�ه   )  24  /  8  /  2017 يف   8696  (
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
لحض�ورك او من يمثلك قانونا أمام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017 
/ 9 / 17 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض
فالح كريم آل جحيش
محكمة بداءةالكوت

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة م�ن وزارة العدل 
دائ�رة اإلص�الح العراقيه باس�م . )جواد 
كاظم جاسم مشهد (. فعىل اليعثر عليها 

تسلمها آىل جهة إصدارها

اعالن
إىل ال�رشكاء / احمد محمود رش�يد ومعتز 

سلمان محمد 
التاج�ي  بلدي�ة  إىل  حضورك�م  اقت�ى 
الستخراج اجازة بناء للعقار 13171 سبع 

البور .
الرشيكة
غفران قحطان عدنان 

اعالن 
إىل الرشيك / جاسم محمد حسن 

اقتى حض�ورك إىل بلدي�ة التاجي الجراء 
اخ�راج اج�ازة بن�اء ع�ىل العق�ار الرق�م 

.13254
الرشيكة 
زينب علوان سلطان 

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) مهند محس�ن ع�ي ( طلبا 
يروم فيه تبديل لقب�ه من ) ابراهيمي ( إىل 
) االسدي ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمه الوائي 
مدير الجنسية العام / وكالة 

فقدان
فقدة من�ي الهوية الصادرة من كلية دجلة 
الجامعة بأس�م / حيدر عماد عبد الحسني 
فمن يعثر عليها يسلمها إىل جهة االصدار.

فقدان
فقد مني س�ند القبض الص�ادر من وزارة 
النف�ط / الرشكة العام�ه لتوزيع املنتجات 
النفطي�ه/ ف�رع دياىل  املرق�م 385641 يف 
2014/4/13 باس�م 1- محم�ود محم�د 

ألياس2-وسالم منشد جايل.

تنويه
املنش�ور يف صحيف�ة  االع�الن  اىل  اش�ارة 
 2017/8/15 يف   1501 الع�دد  املس�تقبل 
ورد املبل�غ)984824014( تس�عة واربعة 
واربع�ة  وثمنمائ�ة  ملي�ون  وثمان�ون 
وع�رشون ال�ف واربعة ع�رش دينارخطاء 
هو)98482414(تس�عمائة  والصحي�ح 
واربعه وثمانون ملي�ون وثمنمائة واربعه 
وع�رشون الف واربعة  عرش دينار يف اعالن 

محافظة دياىل القانونيه

محكم�ة ق�وى األم�ن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة 

رقم اإلخطار: 2014/465
إعالن

إىل/ املته�م اله�ارب )ش.م  كري�م رس�ن 
ج�ر املنس�وب اىل قيادة رشط�ة محافظة 

البرصة(
 مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2009/7/23 ولح�د اآلن.  وبما إن 
محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا 
اإلع�الن عىل أن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخي الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوماً من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن 
يف محل إقامتك وتجيب عن التهمه املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابياً وتحج�ز أموالك املنقولة 
والغ�ر املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
املواطن�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك 
بأخبار الجه�ات املختصة اس�تناداً للمادة 
69 / أوالً وثاني�ًا وثالثاً ورابع�اً من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن 
الداخي رقم 17 لسنة 2008.                                                                                             
رئيس املحكمة

محكمة قوى األمن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة 

رقم اإلخطار: 2014/430
إعالن

إىل/ املتهم الهارب )ش.م  جاسم حسن 
نجم املنسوب اىل قيادة رشطة محافظة 

البرصة(
 مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة 5 ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر 
عملك م�ن تاري�خ 2009/4/25 ولحد 
اآلن واملادة 35/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
الحكومي  املس�دس  2008 الختالس�ك 
كل�وك م�ع  ن�وع   691/GKH املرق�م 
كافة ملحقاته. وبما إن محل اختفائك 
مجه�ول اقت�ى تبليغك به�ذا اإلعالن 
ع�ىل أن تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى 
األمن الداخي الخامسة بالبرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوماً م�ن تاري�خ تعليق 
هذا اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب 
عن التهم�ه املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً 
وتحجز أموالك املنقولة والغر املنقولة 
ويطلب م�ن املوظفني العموميني إلقاء 
القبض عليك أينما وجدت وتسليمك إىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام املواطنني 
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بأخبار 
الجه�ات املختصة اس�تناداً للمادة 69 
/ أوالً وثاني�ًا وثالثاً ورابع�اً من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 209 /ب/2017

إعالن 
تبي�ع محكمة بداءة أب�ي الخصيب العق�ار املرقم 
184 مقاطع�ة 53 الصنكر وذلك يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن اليوم الثالث�ني من الي�وم التايل 
لنرش هذا االع�الن. فمن له رغبة بالرشاء الحضور 
يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحباً معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة وبصك 
مص�دق إن ل�م يكن رشيكاً وان أج�ور املنادي عىل 

املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:     
العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان تسقى سيحاً 
بمي�اه امل�د مس�احته 8 أول�ك و25 م2 نوعه ملك 
رصف وان العقار بعيد عن الشارع العام وانه يقع 
عىل طريق ترابي وان العقار مشيد عليه دار سكن 
مش�غولة من قبل املدعية مع اف�راد عائلتها وإنها 
مبنية من البلوك ومس�قفه بالكونكريت املس�لح. 
قدرة قيمة الدونم الواحد من االرض مبلغ مقداره 
خمسة وس�تون مليون دينار فتكون قيمة األرض 
مبلغ 21450000 مليون وقيمة املش�يدات ثالثون 
ملي�ون دينار فتك�ون القيم�ة العمومي�ة للعقار 
ارضا ومش�يدات مبلغ 51450000 مليون دينار ال 

غرها.

محكمة بداءة املعقل 
العدد: 828/ب/2017
التاريخ: 2017/9/7

اعالن 
تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية العقار 
املرق�م 228 مقاطع�ة 7 معاوية وه�و عبارة عن 
بس�تان يسقى س�يحاً بمياه املد نوعه ملك رصف 
ومس�احته 12 أولك و50 م2 وه�و يقع يف منطقة 
الهارث�ة ع�ىل طريق الب�رصة – قرن�ة وهو ارض 
خالية من املنشآت ومقطوعة عنها الحصة املائية 
ويوج�د فيها تس�عة نخ�الت كبرة االعم�ار وعىل 
وش�ك اله�الك. فم�ن له رغب�ة بال�رشاء الحضور 
امام هذه املحكم�ة يف بناية قرص القضاء يف تمام 
الساعة 12 من ظهر اليوم الثالثني التايل لنرش هذا 
اإلع�الن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن قيم�ة العقار املق�درة اثنا عرش 

مليون وخمسمائة ألف دينار.
القايض/ عالء حسني صيهود

محكمة بداءة املعقل 
العدد: 831/ب/2017
التاريخ: 2017/9/7

اعالن 
تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية العقار 
املرق�م 344 مقاطع�ة 7 معاوية وه�و عبارة عن 
بس�تان يسقى س�يحاً بمياه املد نوعه ملك رصف 
ومس�احته 673 م2 وهو يق�ع يف منطقة الهارثة 
عىل طري�ق البرصة – قرنة وه�و ارض خالية من 
املنش�ات واملغروس�ات ومقطوع�ة عنه�ا الحصة 
املائية. فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف بناية ق�رص القضاء يف تمام الس�اعة 
12 م�ن ظهر اليوم الثالثني التايل لنرش هذا اإلعالن 
مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% من قيمة العقار املقدرة ثمانية ماليني وس�تة 

وسبعون ألف دينار.
القايض/ عالء حسني صيهود

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 2797/ش/2017 

التاريخ:2017/8/31
اعالن 

اىل املدعى عليه / كرار سامي مزهر  
اقامت املدعية وفاء عبدالستار عبدالرزاق الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا )بأثاث الزوجي�ة( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة املعقل 
وتأييد املجلس البل�دي ملنطقتي الجنينة واالندلس 
امل�ؤرخ 2017/8/8. ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم حضورك فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك 
غيابياً وفق القانون علما ان موعد املرافعة يصادف 

2017/9/25 الساعة التاسعة صباحاً.
القايض / جاسم محمد املوسوي

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 2798/ش/2017 

التاريخ:2017/8/31
اعالن 

اىل املدعى عليه / كرار سامي مزهر  
اقامت املدعية وفاء عبدالستار عبدالرزاق الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطالبك 
فيها )بالتفريق القضائي( وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة املعقل 
وتأييد املجلس البل�دي ملنطقتي الجنينة واالندلس 
امل�ؤرخ 2017/8/8. ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم حضورك فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك 
غيابياً وفق القانون علما ان موعد املرافعة يصادف 

2017/9/25 الساعة التاسعة صباحاً.
القايض / جاسم محمد املوسوي

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:276/ب/2017 
التاريخ: 2017/8/30

اعالن 
اىل املدعى عليها / بان طارق هدايت

أص�درت محكم�ة ب�داءة اب�ي الخصي�ب قرارها 
املرقم�ة 276/ب/2017 يف  البدائي�ة  الدع�وى  يف 
2017/8/1 غيابي�اً بحق�ك والذي ق�ى بإلزامك 
بتأدي�ة مبلغ�اً وق�دره مائتان وخمس�ون مليون 
دينار عراقي للمدعي فهد حردان طارق، وتحميلك 
الرسوم واملصاريف ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار منطقة 
مهيجران / الجديدة. تقرر تبليغك نرشاً بواس�طة 
صحيفتني محليتني ويحق لك مراجعة طرق الطعن 
املقرر قانوناً وخالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 1587 / 2017 

اىل / املنفذ عليه  ) جالل جليل ابراهيم ( 
لق�د تحقق لهذه املديرية من االش�عار الوارد من 
مرك�ز رشطة باب الش�يخ بالع�دد 7464 يف 6 / 
8 / 2017 واملؤي�د م�ن قبل مخت�ار املحلة 623 
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة ) 27 ( م�ن قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجري وفق القانون :
املنفذ العدل 
احمد صالح محمد 
اوصاف املحرر : قرار الحكم الصادر من محكمة 
االحوال الشخصية يف الرصافة املرقم بالعدد 133 
/ ش / 2017 يف 14 / 6 / 2017 وال�ذي يق�ي 
الزام�ك بتادية للمدعي�ة ) الدائن�ة ( زهراء بهاء 
ع�ي نفقة ماضية مقداره�ا 000 / 125 ونفقة 
مس�تمرة من تاريخ املطالب�ة القضائية يف 26 / 

. 2017 / 2

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد 88 / ش / 2017 
اىل / املدعى عليه / جالل جليل ابراهيم 

العنوان / مجهول محل االقامة 
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاريخ 
8 / 8 / 2017 املتضمن الزامك بتسليم االثاث اىل 
املدعية زهراء به�اء عي يف الدعوى املرقمة 88 / 
ش / 2017 املقامة من قب�ل املدعية زهراء بهاء 
ع�ي وبالنظ�ر اىل مجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني ولك ح�ق االعرتاض والتمييز 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا 
خ�الل امل�دة املح�ددة قانونا لالع�رتاض والطعن 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 
سالم روضان املوسوي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة االسحاقي 
العدد 123 / ب / 2017 

م / تبليغ 
قررت هذه املحكم�ة تبليغ املدعى عليه ) عياش 
محيس�ن ع�ي ( بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف الدع�وى املرقم�ة 123 / ب / 2017 واملقام�ة 
م�ن قبل املدع�ي ) بهجت عباس احم�د ( بموعد 
املرافع�ة املصادف يوم 6 / 9 / 2017 وملجهولية 
محل اقامته قرر نرش التبليغ بجريدتني محليتني 
للتفض�ل باالطالع واتخاذ مايل�زم من قبلكم مع 

التقدير .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

دائرة كاتب عدل ) الكاظمية الصباحي ( 
العدد 16950 

التاريخ 7 / 8 / 2017 
نرش انذار 

اىل السيد ) عي عبد الكاظم عبد النعمة ( العنوان 
) الكاظمي�ة م 423 ز 43 عمارة 308 / ب ش�قة 
10 ( بالنظ�ر ملجهولي�ة اقامت�ك وحس�ب رشح 
املبلغ عىل ورقة التبلي�غ املرقمة 11943 املؤرخة 
يف 9 / 8 / 2017 واملختوم�ة م�ن مرك�ز رشطة 
الكاظمي�ة وخت�م املجل�س البلدي تق�رر تبليغك 

بالصحف املحلية .
كاتب العدل 
دلفاء مجيد عبد الله 

جهة االنذار :
كنت قد استاجرت مني الشقة املرقمة بالتسلسل 
10 الواقعة يف الكاظمية م 423 ز 43 رقم العمارة 
308 ببدل ايجار ش�هري قدره 000 ، 250 مئتان 
وخمس�ون ال�ف دين�ار بموجب العقد الش�فوي 
بيننا وقد تاخرت عند دفع بدالت االيجار الشفوي 
بينن�ا وقد تاخ�رت عند دفع بدالت من�ذ 1 / 9 / 
2012 ولح�د االن وعلي�ه فان�ي ان�ذرك بوج�وب 
تس�ديد بدالت االيجار املتاخ�رة والحالية منذ 1 / 
9 / 2012 ولح�د االن خالل م�دة ثمانية ايام من 
تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبعكس�ه سوف نضطر 
اىل اقام�ة دع�وى التخلية عليك اس�تنادا الحكام 
الفق�رة ) أ / 173 ( م�ن قان�ون ايج�ار العق�ار 
املرقم 87 لسنة 1971 املعدل وتحميلك املصاريف 

القضائية واتعاب املحاماة .
املنذر : املحام�ي خليل ابراهيم فاضل الوكيل عن 
صادق جاسم شهاب 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 375 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه / وس�ام اكرم حس�ني – مجهول 

محل االقامة 
اقام�ت املدعية افراح خالد ع�ي الدعوى املرقمة 
375 / ش / 2017 والت�ي تطل�ب فيه�ا النفق�ة 
املاضية واملس�تمرة لها والنفقة املستمرة لولدها 
مرال وس�ام اك�رم – عليه قررت ه�ذه املحكمة 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني لغرض حضورك بيوم املرافعة املصادف 
10 / 9 / 2017 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 
احمد حميد حسان



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعل�ن وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي عن 
»موافقة السلطات السعودية عىل منح الخطوط 
الجوية العراقية خمس رحالت اضافية ليصبح 
عدد الرحالت اليومية من الس�عودية ١٠ رحالت 
يوميا اىل املطارات العراقية وذلك بعد مفاوضات 
خاضها الوزير مع وزير النقل السعودي وسلطة 

الطريان السعودية ».
واثم�رت ع�ن ه�ذا االتفاق مم�ا يس�هل عودة 
الحجاج بشكل رسيع، كما تم نقل قرابة 3٠٠٠ 
حاج خ�الل 3 ايام املاضية عرب مط�ارات البالد 

العاملة. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الخط�وط الجوي�ة العراقية 
مريان فريد ان »الرحالت ال زالت مس�تمرة عىل 
مدى 24 س�اعة من�ذ البدء بالتفوي�ج العكيس 
إلع�ادة الحج�اج إىل أرض الوط�ن، الفت�ا اىل أن 
»الطائرات مس�تمرة بإقامة رحالت إىل مطاري 
ج�دة واملدينة بع�د االتف�اق الذي أج�راه وزير 
النقل م�ع الس�لطات الس�عودية والذي يقيض 
بإج�راء رحالت إىل مطاري ج�دة واملدينة ومنح 
الع�راق اعداد رح�الت إضافية ل�إرساع بإعادة 

الحجاج«. 
يذكر انه تم لغاية اآلن إعادة ما يقارب من 72٠ 
ح�اج إىل مط�ار بغ�داد ال�دويل، و7١٠ إىل مطار 
البرصة ال�دويل، و56٠ إىل مطار النجف االرشف 
ال�دويل، و7١٠ إىل مطار أربيل ال�دويل، و356 إىل 

مطار السليمانية الدويل«.
ووصل وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي، اىل 
مطار بغ�داد الدويل وعقد اجتماعا لخلية األزمة 
املش�كلة يف الخط�وط الجوية العراقي�ة إلعادة 

الحجاج العراقيني من الديار املقدسة«. 
واش�ار اىل أن�ه »أج�رى اتص�االت مكثف�ة مع 

وزي�ر النقل الس�عودي ورئيس هيئ�ة الطريان 
السعودية ملنح العراق اعداد رحالت إضافية من 

أجل االرساع بإعادة الحجاج العراقيني«. 
وب�ني ان »طائ�رات الخطوط الجوية مس�تعدة 

إلجراء رحالت إضافية حاملا تمنحها الس�لطات 
ج�دة  مط�اري  يف  بالهب�وط  األذن  الس�عودية 
واملدين�ة حيث أنها ال تس�تقبل اي�ة رحالت قبل 

الساعة ١2 فجرا«. 

يذكر ان وزير النقل أعلن يف وقت سابق عن إتمام 
ع�ودة 3٠٠٠ حاج جوا خالل 3 اي�ام املاضية«.
بدوره�ا اص�درت وزارة النقل بيان�ا وقالت »يف 
الوق�ت الذي تس�عى فيه وزارة النق�ل إىل إعادة 

الحج�اج العراقي�ني ب�أرسع وق�ت ممكن عرب 
اس�تنفارها اسطول الخطوط الجوية العراقية، 
ويف إط�ار الحرص ع�ىل راحة حجيجن�ا الكرام 
أجرى وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي عدة 

اتصاالت مع س�لطة الطريان املدني الس�عودية 
م�ن أج�ل من�ح الع�راق حص�ص إضافية غري 
املقررة ليتس�نى للخطوط الجوية إرس�ال أكرب 

عدد من الطائرات وعىل مدى 24 ساعة«. 
واضاف�ت يف بيانه�ا انه »بالفعل فقد افس�حت 
الع�راق  أم�ام  املج�ال  الس�عودية  الس�لطات 
الستخدام مطاري جدة واملدينة ومنح الخطوط 
الجوية رح�الت اضافية لتمكينه�ا من االرساع 

بإعادة األعداد الغفرية من الحجاج«. 
واوضح�ت »تأم�ل الوزارة م�ن الجميع اىل عدم 
االنج�رار وراء اإلش�اعات الفارغ�ة التي تهدف 
إىل زعزعة الطمأنين�ة يف النفوس فنحن كوزارة 
نس�عى بكل ما اوتينا إىل إعادة الحجاج بأرسع 
وق�ت ممك�ن فه�م امان�ة يف أعناقن�ا، ولكن ال 
يمكنن�ا اع�ادة اكثر من 4٠ الف ح�اج جوا وبرا 
يف ي�وم واحد فهنال�ك جداول زمني�ة وتوقيتات 
رس�مية، ومن يراقب املش�هد ع�ن كثب وينظر 
بكلتا عينيه س�ريى م�دى الحرص ال�ذي بذلته 
ال�وزارة ووزيرها من أجل ذل�ك«. وتابعت »كما 
وتود الوزارة االش�ارة اىل ان في�ز املجاملة التي 
منح�ت بهذا العدد الضخم وه�ي خارج جداول 
هيئ�ة الحج والعم�رة املتفق عليها مس�بقاً قد 
اربكت العمل ونحن ايضاً ملتزمون باعادتهم اىل 
العراق عىل الرغم من األعداد املحدودة لطائرات 
الخطوط الجوية فإننا لم ولن نتمكن من إعادة 
الحجاج بأريحية تامة بسبب عدة عوامل منها: 
أحجام هذه الطائرات التي ال تسع لهذه األعداد 
الكب�رية بل إن إرس�الها مضيع�ة للوقت، كذلك 
ف�إن الطائ�رات الكب�رية الحج�م ال تتمكن من 
تحم�ل الحموالت الضخم�ة لحقائب الحجاج«. 
واك�دت » اننا كوزارة نقل نعمل مع هيئة الحج 
والعمرة بانس�جام تام لتلبية متطلبات االرساع 

يف العمل وإعادة الحجاج إىل ذويهم.

وزير النقل: السعودية منحتنا »١٠« رحالت يوميا وتم إعادة »3« آالف حاج خالل األيام الثالثة املاضية
اشرف على عمل خلية األزمة اخلاصة بإعادة احلجاج العراقيني
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التجارة تتعاقد عىل رشاء »١2٠« 
الف طن رز منشأ فيتنامي 

وباكستاين و »١58« الف طن سكر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن »تعقدها عىل 
رشاء كمي�ات م�ن م�واد ال�رز والس�كر 
لصال�ح البطاق�ة التمويني�ة وباس�عار 
تنافس�ية باق�ل م�ن الرتكيبة الس�عرية 
بكثري وهذا مالم تحصل عليها ومنذ عام 

.« 2٠٠3
واوضح بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان الكميات التي تعاقد عليها 
كان�ت 6٠ الف طن رز فيتنامي ياس�مني 
معط�ر 3٠ ال�ف ط�ن رز باكس�تاني 3٠ 
الف ط�ن رز أوروغ�واي و١58٠٠8 طن 

سكر«.
واشار البيان اىل ان »االسعار التي حصلت 
عليه�ا ال�وزارة من خ�الل تفاوضها مع 
عدد من الرشكات التي قدمتها عروضها 
تقل بقلي�ل عن الرتكيبة الس�عرية وهي 
ل�م تحصل عليها من�ذ 2٠٠3 والتي توفر 
مبالغ كب�رية بالعملة الصعب�ة للموازنة 

العامة«.
ذاك�را ان »ال�وزارة عملت من�ذ اكثر من 
عام عىل التعاقد عىل وفري مادتي الس�كر 
والزي�ت من املنت�ج املحيل ال�ذي ياتي يف 
اط�ار دع�م املنت�ج املحيل وكذل�ك توفري 
مبالغ بالعملة الصعبة فيما لو تم التعاقد 
عليها من منايشء عاملية مع االخذ بنظر 
االعتب�ار ان ه�ذا املنتج املح�يل يضاهي 

املنتج االجنبي من حيث الجودة .

وزير النفط يلتقي نظريه الرويس ويؤكدان االلتزام باجراءات دعم أسعار النفط
    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير النفط جبار عيل اللعيبي  عىل 
»تطاب�ق وجه�ات  النظ�ر ب�ني العراق 
وروس�يا  حول دعم إج�راءات املنتجني 
من داخل وخارج منظمة اوبك  بخفض 
مستويات االنتاج من اجل اعادة التوازن 

واالستقرار للسوق النفطية« .
وق�ال اللعيبي بعد انتهاء االجتماع الذي 
جمع�ه بنظ�ريه وزير الطاق�ة الرويس 
ألكس�ندر نوفاك يف موس�كو ، بحس�ب 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان 
ان »تضام�ن ووح�دة املنتج�ني تج�اه 
التحديات التي واجهت السوق النفطية 
العاملية قد نجح�ت اىل درجة مقبولة يف 

إيقاف تدهور اسعار النفط ».
وتاب�ع اللعيب�ي ان�ه »اتف�ق م�ع وزير 
الطاق�ة الرويس عىل تفعيل عمل اللجنة 
العراقية - الروسية التي تضم عددا من 

وكالء الوزارات من كال البلدين« .
من جهته اش�اد وزير الطاق�ة الرويس 
اإلس�كندر نوفاك بالت�زام ودعم العراق 
التف�اق خف�ض االنت�اج ، مطالبا لجنة 
مراقبة  الس�وق باعتم�اد اإلحصائيات 

الصادرة من مصادرها الرئيس�ّية وهي 
ال�دول املنتج�ه ولي�س  االعتم�اد ع�ىل 
املصادراالخرى التي يشوبها الكثري من 
االخطاء« .وكشف نوفاك ان »الرشكات 
النفطي�ة الروس�ية الك�ربى عربت عن 

يف  واملس�اهمة  االس�تثمار  يف  رغبته�ا 
تطوي�ر الصناع�ة النفطي�ة يف الع�راق 
اىل جان�ب رشكات » ل�وك اوي�ل و كاز 
ب�روم  و روس نفط » ، مش�ددا عىل ان 
روس�يا ملتزمة بالرج�وع اىل الحكومة 
االتحادي�ة ووزارة النف�ط يف موض�وع 
العقود النفطية وغ�ري ذلك واليمكن ان 
تحي�د عن ذلك  ، نافيا ما اثري عن  إبرام 
عقد بني رشكة »نفط روز«  الحكومية 
الروس�ية مع وزارة الث�روات الطبيعية  
يف اقليم كردس�تان ،  موضحا إنما  هي 
مذكرة تفاهم ل�م تدخل حّيز التطبيق« 

.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد 
ان  وزير النفط جبار عيل اللعيبي والوفد 
املرافق قد التقى م�ع رئيس رشكة لوك 
اويل الروس�ية  »يفكين�ي  اليكباروف«  
وأكد له ان العراق حريص عىل  تشجيع 
االس�تثمارات العاملي�ة وتوف�ري ف�رص 

التعاون م�ع الرشكات العاملية الرصينة 
ومنه�ا رشكة »لوك اوي�ل« التي حققت 
تقدم�ا كبريا يف م�رشوع غ�رب القرنة 
الرقع�ة  الب�رصة ويف  /2 يف محافظ�ة 
االستكشافية العارشة« .واضاف جهاد  
ان�ه »تم االتفاق مبدئي�ا مع رشكة لوك 
اوي�ل عىل وضع خارطة طريق لربنامج 
تطوير هذه املش�اريع مع�ربا عن امله 
التوقي�ع النهائ�ي ب�ني الجانب�ني ع�ىل 
برنام�ج التعدي�ل لحق�ل غ�رب القرنة 
الع�ارشة   االستكش�افية  والرقع�ة   2/
قب�ل نهاية الع�ام الج�اري وبما يحقق  
ويضم�ن مصال�ح الجانب�ني« .وتاب�ع 
املتحدث الرس�مي انه »تم االتفاق ايضا 
عىل وض�ع برنامج طموح  لالس�تثمار 
للعملي�ات  املصاح�ب  للغ�از  األمث�ل 
النفطي�ة يف حقل غ�رب القرنة/2 وبما 
يضم�ن توفري كميات جي�دة تضاف اىل 

االنتاج الوطني .

    بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، عن ضبط كمية من املخدرات بحوزة مس�افر يف 
منفذ الشالمجة الحدودي وإحالة املسافر إىل القضاء.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنها »ضبطت يف 
منفذ الشالمجة الحدودي يف محافظة البرصة أحد املسافرين ويف حوزته كمية 
من املخدرات نوع كريس�تال ويق�در وزنها 283 غرام كان�ت معبئة يف أكياس 

صغرية داخل حقيبته بعد كشفه يف جهاز كشف املخدرات«. 
وأضافت الهيئة، أنه >تمت إحالة املسافر إىل القضا أصولياً.

ضبط أحد املسافرين بحوزته كمية من املخدرات 
يف منفذ الشالجمة

حمافظ البرصة يبحث مع مدراء الوحدات االدارية النهوض باخلدمات يف اقضيتهم
    البصرة / المستقبل العراقي

بحف�ث محافظ البرصة اس�عد العيداني 
مع م�دراء الوح�دات االداري�ة النهوض 

بالخدمات يف اقضيتهم«.
واف�اد بي�ان للمكت�ب االعالم�ي تلقت�ه 
»العيدان�ي  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
يف  االداري�ة  الوح�دات  م�دراء  التق�ى 
االقضي�ة والنواحي وتب�ادل معهم االراء 
واالفكار حول النهوض بالواقع الخدمي 

ألقضيتهم ونواحيها«.
واضاف انه »قدم مدراء الوحدات االدارية 
تهاني للمحافظ الجديد بمناسبة تسنمه 

منصبه وبمناسبة اعياد االضحى والغدير 
االغر«.

وكان محاف�ظ الب�رصة ق�د اعلن مطلع 
الش�هر الحايل ع�ن »وضع�ه خطة عمل 
للرشكة الوطني�ة للتنظيف لاليام ال� ١٠ 
املقبل�ة والتي م�ن خاللها س�يتم تقييم 

عملها يف تنظيف مركز املدينة«.
واضاف العيداني ان » إن من أهم أولويات 
أجندته هو أن تظهر املحافظة نظيفة إىل 
حد كبري، مش�ريا إىل ان�ه »أمهل الرشكة 
الوطني�ة للتنظي�ف مدة ١٠ أي�ام بعد ان 
وض�ع خطة عم�ل له�ا تمهي�دا لتقييم 

أدائها وإصدار القرار املناسب بحقها.

البلديات تعلن نجاح اخلطة اخلدمية يف كربالء املقدسة والنجف االرشف
خالل عيد االضحى

اليابان متنح العراق قرضًا بقيمة 27٠ مليون دوالر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزير االعم�ار واالس�كان والبلديات واالش�غال 
العامة آن نافع اويس عن »نجاح الخطة الخدمية املعدة 
ملحافظتي كربالء املقدس�ة والنج�ف االرشف خالل عيد 
االضح�ى املبارك .« وقالت أويس يف بي�ان العالم الوزارة 

تلقته »املستقبل العراقي«، إن » مديرية البلديات العامة 
احدى تشكيالت الوزارة وضعت خطة متكاملة الستقبال 
الوافدي�ن اىل املحافظتني املقدس�تني الداء الزيارة خالل 
ايام العيد املبارك ، حيث شارك يف تنفيذ الحملة )١5٠٠( 
عامل و)١4٠( الية تخصصية ، فضال عن تهيئة مواقع 
وس�طية مؤقته لجم�ع النفايات وتحويله�ا اىل مناطق 

الطمر الصحي يف محافظة النجف االرشف ».
واضافت أنه »تم مضاعفة الجهد االيل والخدمي الخاص 
بأعمال النظافة واعمال تزيني ورفع النرشات الضوئية 
يف الحدائ�ق واملتنزه�ات العام�ة يف محافظ�ة كرب�الء 
املقدس�ة الظهارها بالش�كل ال�ذي يتناس�ب مع عظم 

املناسبة وقدسية املدينة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن السفارة اليابانية، عن »منح العراق 
قرضا بقيمة 27٠ مليون دوالر، مش�رية 
اىل ان »الق�رض يأتي لتحس�ني الظروف 
املالية للع�راق ومس�اعدة الحكومة عىل 

اجراء االصالحات«.
وقال�ت الس�فارة الياباني�ة يف بغ�داد يف 
بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، انه 

>ت�م التوقيع، مع الحكوم�ة العراقية يف 
بغداد لتقديم قرض املساعدات الرسمية 
اإلنمائية اليابانية القرض الياباني ضمن 
املرحلة الثاني�ة بقيمة 233 مليون دوالر 

أو 25 مليار ين ياباني.
وأضافت، أن >القرض يهدف إىل تحسني 
الظروف املالية القاس�ية وإصالح مالية 
الب�الد م�ن خ�الل مس�اعدة الحكوم�ة 
العراقي�ة يف إصالحاتها الحالية يف مجايل 

اإلدارة واملالية<.

وأشارت الس�فارة اىل أن >هبوط أسعار 
النف�ط العاملية يف الس�نوات األخرية أدى 
اىل انخف�اض ح�اد يف إي�رادات الحكومة 
العراقي�ة ، مم�ا اضطر الع�راق إىل زيادة 
اإلنف�اق ع�ىل الدف�اع وإغاث�ة النازحني 
بس�بب عمليات تنظيم داعش اإلرهابية 
مم�ا س�بب زي�ادة إنف�اق الحكوم�ة<، 
موضح�ة أن >تقدي�رات صن�دوق النقد 
الدويل، تب�ني أن عجز امليزاني�ة يف العراق 
سنة 2٠١6 بلغ ١4.١%، فيما وصل الدين 

الع�ام يف الع�ام ذات�ه إىل 66.9% مقاب�ل 
الناتج املحيل اإلجمايل<.

ولفتت الس�فارة يف بيانها اىل أن >اليابان 
ودول مجموعة الدول الصناعية الس�بع 
األخرى أعلنت عن دعمها املستمر لجهود 
العراق يف معالجة التحديات املالية ودعم 
االقتص�اد م�ن خالل اإلص�الح<، مؤكدة 
أن >الق�رض هو جزء م�ن التزام اليابان 
بتقدي�م املس�اعدة املالية وفق�ا لإعالن 

ويصل مبلغها إىل 5٠٠ مليون دوالر.

التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة
من الكليات االهلية اىل احلكومية والعكس

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، عن »ضواب�ط انتقال الطلبة من 
الكليات األهلية الصباحية واملس�ائية اىل الكليات الحكومية للدراس�ة املسائية 
املناظرة، ومن الكليات الحكومية اىل الكليات االهلية املناظرة للس�نة الدراسية 

.2٠١8-2٠١7
وذك�ر املتح�دث الرس�مي لل�وزارة حي�در العبودي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن “الضواب�ط والتعليمات س�محت للطالب االنتق�ال من الكليات 
االهلية للدراستني الصباحية واملسائية اىل الكليات الحكومية املسائية املناظرة 
برشط ان يكون حاصال عىل تقدير )جيد جدا( ومن الناجحني من الصف االول 
اىل الصف الثاني وغري راسب يف السنة الدراسية السابقة”، موضحا ان “الطالب 

سيخضع الجراءات املقاصة العلمية”.
واضاف العبودي ان “الطلبة سيتم نقلهم عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابع�ة يف ال�وزارة ح�رصاً بعد تزوي�د الطالب بكتاب رس�مي م�ن كليته أو 
جامعته األهلية اىل دائرة الدراس�ات حال إعالن نتائج الدور األول عىل ان يحدد 
القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب االنتقال إليها”، مشريا اىل ان “اي 

طلب يرد بعد 9/3٠ لن يتم النظر به”.
وتاب�ع ان “الضواب�ط س�محت للطال�ب الناج�ح من الس�نة الدراس�ية االوىل 
اىل الثانية فقط وغري راس�ب يف الس�نة الس�ابقة او املرقن قي�ده االنتقال من 
الجامعات الحكومية الصباحية او املسائية اىل الدراسة واالختصاص املناظرين 

يف الجامعات والكليات االهلية.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 52 / ب / 2015 

املوضوع / اعالن 
بتاري�خ 15 / 9 / 2015 وبموجب الدعوى 
املرقم�ة 52 / ب / 2015 اصدرت محكمة 
بداءة الخالص حكما يقيض بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 1 / 198 م 57 عليبات – عليه 
تق�رر االعالن عن بيع�ه يف الصحف املحلية 
ملدة خمس�ة ع�ر يوما اعتبارا م�ن اليوم 
التايل للنر وتكون املزايدة يف هذه املحكمة 
الس�اعة 12 ظهرا ويف حال�ة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية يكون املوعد يف اليوم 
التايل وعىل الراغب بال�راء ايداع تامينات 
قانونية بنس�بة 10 % من ب�دل البيع اذا لم 

يكن رشيكا .
القايض
عدنان حسني عيل

االوصاف :
1 – نوع امللك / ملك رصف رقمها 1 / 198 

م 57 عليبات .
2 – جنسه / دار سكن .

3 – االوص�اف / دار س�كن يحت�وي ع�ىل 
طابقني يحتوي االول عىل هول واس�تقبال 
وطعام وغرفة نوم وحمام ومرافق صحية 
مع مخ�زن ويحت�وي الطاب�ق الثاني عىل 
ث�الث غرف نوم ومخزن م�ع صحيات وان 
ال�دار مبني من م�ادة الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان ) العكادة ( ومكس�و بالكايش 
ويحتوي عىل حديقة فيها اش�جار النخيل 

عدد / 11 نخلة وايضا اشجار اخرى .
4 – الش�اغل / املدع�ى عليه�ا / ف�ردوس 

مجيد ذنون .
5 – الوارد الس�نوي / 000 ، 000 ، 3 ثالثة 

ماليني دينار .
6 – القيم�ة التقديرية / قيمة االرض 000 
، 000 ، 275 مائت�ان وخمس�ة وس�بعون 
ملي�ون دينار + 000 ، 000 ، 50 خمس�ون 
ملي�ون دينار قيم�ة البناء املبل�غ االجمايل 
) 000 ، 000 ، 325 ( ثالثمائ�ة وخمس�ة 

وعرون مليون دينار الغريها .

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 2388 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / خالد محمود 
عبد الله / مجهول محل االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل 
ه�ذه  يف  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
املديري�ة وتايي�د املجل�س املح�يل 
لح�ي املص�ايف انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
البي�اع خالل خمس�ة ع�ر يوما 
تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون .
اوصاف املحرر :

نف�ذ الدائ�ن ماجد كاظ�م عباس 
ق�رار الحك�م املرق�م 432 / ب / 
2017 وامل�ؤرخ يف 1 / 6 / 2017 
ب�داءة  محكم�ة  م�ن  والص�ادر 
املعق�ل واملتضم�ن ال�زام املدع�ي 
عليه ) املدي�ن ( خالد محمود عبد 
الل�ه بتاديت�ه للمدع�ي ) الدائن ( 
ماجد كاظ�م عباس مبل�غ قدره 
ثالثة وس�تون ملي�ون واربعمائة 
الف دينار ع�ن قيمة الصك املرقم 
 2015  /  7  /  1 يف   5312699
واملسحوب عىل مرصف االقتصاد 
وتحميل�ه  والتموي�ل  لالس�تثمار 

كافة الرسوم واملصاريف .
املنفذ العدل 
ماجدة معيوف عاشور

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 2247 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / مهن�د ج�واد 
كاظم / مجهول محل االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح 
القائ�م بالتبليغ يف ه�ذه املديرية 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ البياع خالل خمس�ة عر 
يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر 
التنفيذي�ة  املعام�الت  ملب�ارشة 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الش�خصية 
الع�دد 1985 / ش  يف االعظمي�ة 
 2017  /  6  /  13 يف   2017  /
واملتضم�ن الزام�ك بتادي�ة نفقة 
ماضي�ة للمدعي�ة خل�ود جم�ال 
خلي�ل مبلغ مائة وخمس�ون الف 
دين�ار ش�هريا اعتبارا م�ن تاريخ 
ال�رك يف 11 / 12 / 2016 لغاي�ة 
تاري�خ اقامة الدع�وى يف 5 / 4 / 
2017 ونفق�ة مس�تمرة لها مبلغ 
ق�دره مائت�ان الف دينار ش�هريا 
اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى يف 
5 / 4 / 2017 وللمستقبل ونفقة 
مستمرة للبنت ) أديان مهند جواد 
كاظم ( مبلغ مائة وخمسون الف 
دين�ار ش�هريا اعتبارا م�ن تاريخ 
االدعاء اعاله وللمس�تقبل تس�لم 
اىل والدته�ا املدعي�ة خل�ود جمال 

خليل .
املنفذ العدل 
اخالص عبد الرزاق احمد

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 1066 / 2017 

اىل / املدينة / بهية جاسم السعود / مجهولة 
محل االقامة 

م / ورقة تكليف بالحضور 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح القائم 
بالتبليغ يف مرك�ز رشطة االعظمية وبموجب 
كتابه�م املرق�م 9926 يف 20 / 8 / 2017 انك 
مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف هذه املديرية 
خ�الل ثالثة ايام تبدا من الي�وم الثاني للنر 
لالطالع عىل القيمة التقديرية للمركبة العائدة 
لكم واملرقمة 65231 بغداد حمل نوع تويوتا 
بيكب ل�ون ابي�ض مودي�ل 1985 والبالغة ) 
000 / 000 / 4 ( اربع�ة مالي�ني دين�ار ويف 
حال�ة عدم الحضور س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 
ماجدة معيوف عاشور

مديرية احوال بابل
اعالن

قب�ل  م�ن  املقام�ة  الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
املدعيان)عب�اس وع�يل اوالد بري�رب كط�ان(

يطلب�ون تبدي�ل لقبه�م م�ن )الخفاجي( اىل 
)املكصويص(فمن لديه اعراض مراجعة هذة 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر يوما 
وبعكسه سوف تنظر هذة املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة 22م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

تعل�ن الرك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اج�راء املزاي�دة العلنية لبيع 
العقارات البالغ عددها )12( عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لشاغليها بصورة اصولية  وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وخالل خمسة عر يوما تبدا من اليوم 
التايل لنر االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا من يوم الثالثاء  
املصادف 2017/10/10  ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار اىل اليوم الذي يليه يف ش�عبة الخدمات 
السكنية  فعىل الراغبني االشراك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل شعبة الخدمات السكنية بهذه 
الركة واالطالع  عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية  )هوية االحوال املدنية 
مصورة ش�هادة الجنس�ية مصورة بطاقة س�كن مصورة ( ودفع تأمينات بنسبة 5% خمسة باملائة  
من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الركة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور نر االعالن 2 %

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد 106/ب/2012
اعالنالتاريخ 2017/8/29

اىل املدعى عليه الثاني /محمد جاسم محمد
بتاريخ 2012/5/29 اصدرت هذه املحكمة قرار حكمها املرقم اعاله 
واملتضمن  الحكم بابطال  تس�جيل العق�ار املرقم 3130/3 مقاطعة 
20 ولداية ومنيس�يف بأس�م املدعو فراس عاصم ج�واد والذي جرى 
بالقي�د املرق�م 677 يف 2003/1/16 مجلد 44 وابط�ال معاملة البيع 
الالحقة التي تمت من الش�خص املذكور اىل املدعى عليه الثاني محمد 
جاس�م محمد والتي سجلت بالقيد املرقم 722 يف 2007/12/6 مجلد 
72 واعادة تس�جيل العقار بأس�م مالكه الس�ابق دائرة املدعي امانة 
بغداد وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني وعند عدم مراجعتك طرق 

الطعن سيكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 66 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تأجري االرايض الزراعية 
باملزايدة العلنية عن اعالن تأجري املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/

ناحي�ة الوحدة   باملزايدة العلنية  وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 88 لسنة 2003 يف اليوم الواحد 
والثالث�ني اعتبارا   م�ن اليوم التايل لنر االعالن عنها يف الصحيفة او يوم العمل 
الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مق�ر مديريتنا  الكائن قرب س�احة الف�ردوس وللتفاصيل مراجعة 
اللجن�ة لالطالع عىل الروط وتقديم املستمس�كات املطلوب�ة ودفع التأمينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار ويتحمل من ترسو 

عليه  املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2 حي الثورة

املح�ل او رق�م واس�م املقاطع�ة : 2/12158 حي 
الثورة

الجنس: عقار دار
النوع : ملك رصف

املساحة : 1.27.20
الشاغل : املالك

مق�دار املبي�ع : )50.000.000 (خمس�ون  مليون 
دينار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن وزيرة 
سوم حس�ون لقاء طلب الدائن /مرصف الرافدين 
/الغري  البالغ )5.400(  خمسة ماليني واربعمائة 
ال�ف  دينار عراق�ي فعىل الراغب يف االش�راك فيها  
مراجعة هذه الدائرة خ�الل )15( يوما اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�ر هذا االعالن مس�تصحبا  
مع�ه تأمينات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية 
التقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)50.000.000( خمسون مليون دينار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد 614/ش/2017
التاريخ 2017/8/30

اىل املدعى عليه /احمد غازي حسني
اقامت املدعية زهراء حسن عبد االمري ضدك الدعوى 
املرقم�ة 612/ش/2017 ام�ام محكم�ة االح�وال 
الشخصية يف العباسية واملتضمنة مطالبتك باجرة 
الحضان�ة  للطف�ل ايمن وملجهولي�ة  محل اقامتك 
حسب اشعار مختار محلة السهيلية)فاضل عباس 
( قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني  محليتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم املرافع�ة 
املصادف 2017/9/11 وبخالفه س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
عيسم عيل الجبوري

تنويه
نرت يف جريدة املستقبل العراقي   بالعدد 1512 يف 
2017/8/30 مايخص االعالن وزارة العدل مديرية 
تنفي�ذ النج�ف بالعدد 172/خ/2017 ذكر  س�هوا 
كلم�ة س�هام العق�ار والصحيح هو تم�ام العقار 

اقتىض التنويه

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

اعالن مزايدة
رقم 2017/21 لبيع عقارات واقعة 

يف منطقة معمل االسفلت
العدد 23574/39/5/1

التاريخ 2017/8/31

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
200م39 كوت االفرنكي11448
250م39 كوت االفرنكي21548
300م39 كوت االفرنكي31475
215/25م39 كوت االفرنكي41480
200م39 كوت االفرنكي51446
200م39 كوت االفرنكي61641
270م39 كوت االفرنكي71474
200م39 كوت االفرنكي81500
200م39 كوت االفرنكي91588

200م39 كوت االفرنكي101476
200م39 كوت االفرنكي111541
200م39 كوت االفرنكي121543

المساحة/المقاطعةرقم القطعة
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

1/42785/3
مستصلحة 41النهروان

7200التوجدكليا
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          أبو بكر العيادي

يع�ّرف لويس أراغ�ون الرواية بفن 
الك�ذب الح�ق، جامعا بي�ن ضّدين، 
ب�أن  موحي�ا  والحقيق�ة،  الك�ذب 
الرواية كذب مصوغ بطريقة توهم 
بأنه حقيقة. فهل الفن الروائي كذب 
بالفعل؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن 
أن نقيم الحجة على افترائه؟ أم هو 
كذب من نوع خاص ال يحاَس�ب إال 
على م�دى تماس�كه وقدرت�ه على 

اإلقناع؟
الك�ذب الروائ�ي ه�و التخيي�ل، أي 
ابت�كار من وحي الخي�ال، قد يصّح 

اعتباره كذبا بالمعنى األدبي، كخلق 
عل�ى غي�ر مث�ال، ولي�س بالمعنى 
األخالقي كرغبة متعمدة في تزييف 
الحقيق�ة. فق�د يكون ص�ورًة عن 
الواق�ع، كما في الرواي�ة الواقعية، 
أو إيهام�ا به من خ�الل رؤية ذاتية 

لواقع ما.
وقد يكون دعوة إلى الحلم والهروب 
إلى عالم طوباوي، أو مواربة تتستر 
بالحكي ف�ي نقد أوضاع سياس�ية 
ودينية الجتن�اب الرقابة، أو تعبيرا 
عن حقيقة وجودية وفلس�فية كما 

في روايات سارتر وكامو.
وقد يك�ون أيضا تبس�يطا لحقائق 

علمية معق�دة، واس�تباقا ألخطار 
ق�د ته�دد البش�رية، وف�ي روايات 
الخي�ال العلم�ي خي�ر مث�ال؛ وفي 
ش�تى األح�وال ه�و اش�تغال على 
الواق�ع لجعل�ه أقرب م�ا يمكن إلى 
الفهم، واقتراح تأويل له. وهذا كله 
ال يدخل في باب الكذب، ألن الروائي 
ال يبحث عّمن يصّدقه، بل عّمن ُينِعم 
النظر في أدبه لتبّين معانيه، الظاهر 

منها والخافي.
إن التخييل والكذب شيئان مختلفان. 
فاألول ه�و محاولة لالقت�راب من 
الحقيقة، يعلن عن نفس�ه وجنسه 
من�ذ الغالف بأنه م�ن وحي الخيال، 

وإن تش�به بالواق�ع، يناف�س العلم 
في رغبة اإلمس�اك بالحقيقة، وفي 
األق�ل النظر إليها م�ن زوايا أخرى، 
دون أن يس�تعمل أدوات�ه، بغ�رض 

فتح باب آخر نحو تلك الحقيقة.
أم�ا ألثان�ي أي ألكذب فإن�ه يختلف 
ع�ن التخييل في هاتي�ن النقطتين، 
إذ ه�و ال يعلن عن نفس�ه بل يخفي 
طبيعته، وال يبتغي إظهار الحقيقة 
أو إدراكه�ا، ب�ل يهدف أساس�ا إلى 
تزويرها، وتغطيتها والتعتيم عليها، 

أو إزالة أثرها تماما.
أضف إلى ذلك مس�ألة إقامة ألحجة 
فالتخيي�ل ال يمك�ن ب�أي ح�ال من 

األحوال أن نقيم الدليل على تزييفه 
ألحقائ�ق ألنه ال يّدعي نق�ل الواقع 
بأمان�ه وال س�رد أح�داث التاري�خ 
التثب�ت  وال  موضوعي�ا،  س�ردا 
من هوي�ة أبطال�ه كي نتأك�د أنهم 
وإن  حت�ى  ال،  أم  بالفع�ل  وج�دوا 
اس�تقى الروائي مادته م�ن أحداث 
تولس�توي  غ�رار  عل�ى  معلوم�ة، 
ف�ي “أن�ا كارنين�ا”، وس�تندال في 
“األحم�ر واألس�ود وفلوبي�ر ف�ي 
“مدام بوق�اري”، ونجيب محفوظ 
في “الل�ص والكالب”، أو من حقبة 
تاريخية محددة كما هو الش�أن في 

رواية “اسم ألوردة ألمبرتو إيكو.

التخييل والكذب

منطق الكتابة وتنظيم املجتمع
 ضمن س�عيه إلص�دار سلس�لة معرفية من الترجم�ات العربي�ة ألهم الكتب 
العالمية، يواصل مش�روع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة واآلثار 
عمل�ه، ويقدم للقراء كتاًب�ا مميًزا من حيث الفك�رة والمحتوى للمؤلف جاك 
غودي بعنوان “منطق الكتابة وتنظيم المجتمع”..كان البروفيسور البريطاني 
جاك غودي، وهو من أبرز علماء األنتروبولوجيا، قد نشر هذا الكتاب منذ أكثر 
م�ن 30 عاًما ف�ي محاولٍة جادة لوضع القّراء أم�ام تقييٍم واضح ألثر الكتابة 

والتراث المدّون على المجتمعات البشرية.
وقد س�لّط غودي الضوء على بعض المالمح العام�ة للنظم االجتماعية، التي 
تأثرت بش�كٍل أو بآخ�ر بالظواه�ر المكّونة للمجتم�ع كاألدي�ان والقوانين، 

وبالتالي تغّيرت طرق وأنماط التواصل الخاصة بها.
الكتاب يقّدم في فصوله الخمسة مادًة غنّية تكشف للقراء دور ومعنى الكتابة 
من المنظ�ور الديني واالجتماعي وكيف جاء المنط�ق والعلم ليبررا احتاللها 
مس�احًة أكبر ف�ي الحياة أليومية كما يش�رح الكتاب بش�كٍل مفصل كيف أن 
التحول من التركيز عل�ى اإلنتاج الكتابي إلى عمليات وتطبيقات التواصل هو 

أمر ضروري في ظل التغيرات االجتماعية الكبيرة.

 « رواي�ة  اللبناني�ة  المصري�ة  ال�دار  ع�ن  ص�در   
االزبكية«للروائ�ي  المصري ناصر عراق ..هذه الرواية 
انطلقت من حادث�ة تاريخية لتش�كلَّ عالَمها اإلبداعي 
المس�تقل ال�ذي ال يج�ب أن نتعام�ل مع�ه تعاملنا مع 
األح�داث والوقائ�ع التاريخي�ة..، بداي�ة م�ن أس�ماء 
الشوارع وجغرافية المكان، مروًرا بالوقائع واألحداث 
التاريخي�ة الحقيقي�ة الت�ي حدثت، وصوالً إلى ش�كل 
وعي الش�ارع وقتها، ومس�تويات الصراع الدائرة بين 
أشكال الوجود الرئيسية وقتها وهي السلطة الحاكمة 
والش�ارع المص�ري والحملة الفرنس�ية..من هنا كان 
لناص�ر ع�راق مطلق الحرية في تش�كيل عال�م روايته 
ورس�م مالمح ش�خصياته األخ�رى االفتراضي�ة التي 
تحم�ل الجان�ب اإلبداعي من العمل، بحي�ث ال تؤثر في 
حقيق�ة التاريخ، كما وثقته المص�ادر أو على األقل ما 

توفر له من مصادر.

األزبكية..

صالح رضا يرسم عراقه املشتهى ألوانًا وحياة
           علي إبراهـيم الدليمي 

 
ف�ي قاع�ة “أوج بغداد للفن�ون” افُتتح 
ال�ذي  الفن�ان صال�ح رض�ا،  مع�رض 
ض�م 25 لوح�ة فنية، مخصص�ة لعالم 
وذكري�ات الطفولة والب�راءة والحياة، 
حيث جس�د التش�كيلي العراق�ي أجمل 
لوحات�ه التي تحمل ف�ي طياتها أحالما 
وأمني�ات وذكري�ات ورمزي�ات جميلة 
وألعابا من عالم وخيال األطفال، والتي 
تل�ذذ الفن�ان باس�تلهامها وتقديمه�ا، 
ورس�مها بعناية فائقة باأللوان المائية 
واألقالم الخش�بية.  وقد اقتنت منظمة 
األمم المتحدة البعض من أعمال الفنان 
العراق�ي صالح رضا، خاص�ة منها تلك 
الت�ي حمل�ت وتحدث�ت ع�ن الطفول�ة 
لقيمته�ا المعنوية وتقنيته�ا الجمالية 
العالية، فطبعتها ووزعتها على سفارات 
وقنصليات ومؤسسات المجتمع المدني 
ف�ي القاهرة، فضال ع�ن أن صالح رضا 
رس�م العديد من الش�خصيات الثقافية 
والفني�ة -البورتريه�ات- بش�كل فائق 

التنفيذ.
الفن�ان صال�ح رض�ا ملتزم�ا  ويظ�ل 
وحريصا على أن يستقي إبداعاته الفنية 
من انطباعية مدينت�ه الجميلة بعقوبة، 

التي ظل وفيا لها طيلة مسيرته الفنية، 
منذ لحظة قطع مش�يمه م�ن والدته.. 
ليربطه في أعم�اق طبيعة مدينته )األم 
الزاهية،  النض�رة بأش�جارها  الرؤوم( 
حيث أبصرت عين�اه أروع األلوان وهو 
يول�د بي�ن أحض�ان جم�ال الطبيع�ة، 
ليترعرع فيما بعد وينشأ بشكل صحيح 
وصحي، وتترب�ى بصيرته وبصره على 
ثواب�ت أل�وان وأبع�اد وزه�و الطبيعة 
الخالب�ة، الت�ي تنف�س الصع�داء فيها، 
معاف�ى من مف�ردات الحداث�ة الغربية 
والمتغيرة باس�تمرار. هكذا كانت نشأة 
الفنان صالح رضا، وهو يستلهم أعماله 
الفنية من زوايا مختلفة ومتنوعة، وهو 
ما جسده في معرضه المقام حاليا في 
قاعة “أوج بغداد للفنون”، والذي يقول 
عن�ه “عبر الغرف�ة المظلم�ة التي أطل 
من خاللها على العال�م الخارجي وعبر 
الناف�ذة يمتد بصري نح�و األفق بواقع 
وخي�ال، وصمت وضجيج وظالم ونور 
وقوة، وضع�ف وجم�ال وقبح وماض 
وحاض�ر، وبأم�ل ومس�تقبل وبلهف�ة 
وحب”. ويضيف “بهذا التوازن رس�مت 
لوح�ات تعبر عن عش�قي لوطني وعن 
واقع الحال الذي نعيش�ه، ألجس�د فيها 
صدق مشاعري وأحاسيسي ليكون هذا 

المعرض جسر تواصل ومحبة”.
كان معلمه األول، شقيقه األكبر الفنان 
المعروف علي رضا، يوجهه، منذ بداياته 
وهو في الرابعة من عمره، إلى الرس�م 
األكاديمي الصحيح: النس�ب، التشريح، 
البع�د الثالث، م�زج األل�وان، التكوين.. 
إل�خ، وكان خالل وجوده ف�ي المراحل 
الدراسية الثالثة يش�ارك في المعارض 
الفني�ة، ويحصد المرات�ب األولى فيها، 
حتى دخوله أكاديمي�ة الفنون الجميلة 
ف�ي بغداد عام 1980، ليدرس على أيدي 
البعض م�ن عمالقة التش�كيل العراقي 
كفائق حس�ن وكاظم حيدر وفرج عبو 
ونعمت محمود وإس�ماعيل الش�يخلي، 
وحاول في الس�نة الجامعية األخيرة أن 

يعيد الدراس�ة سنة أخرى لينهل بشغف 
من التعلم على يد أس�تاذه فائق حس�ن 
الذي كان يزج بهم في سفرات فنية إلى 

طبيعة شمال العراق.
وعندما تعرض العراق للحصار الدولي، 
هاج�ر صال�ح رض�ا وفي حلق�ه طعم 
حنظل الف�راق، يق�ول متألما “خرجت 
م�ن واحت�ي الخض�راء إل�ى المناف�ي 
مرغما حام�ال معي أزه�اري وألواني، 
النار المشتعلة في صدري تشوي بدني 
فذبل�ت أزه�اري الناض�رات وأصبحت 
عودا يابسا أصنع منه فرشاتي، أتفاخر 
بثروتي، ولكن ال فائدة من ذلك فما أبعد 
الفارق بين النبات والقتاد، وهل يستوي 

الربيع والشتاء؟
ال ج�دوى م�ن خ�داع النف�س، ندف�ن 
رؤوس�نا إزاءها في الرمال وتمر األيام 
نواج�ه  وفج�أة  واألع�وام،  واألش�هر 
الكهول�ة تتس�اقط فيه�ا القل�وب م�ن 
الص�دور، كما تتس�اقط أوراق الخريف 
م�ن الش�جر صامتة تارك�ة وراءها كل 

األشياء ألنين الرياح”.
وع�ن تجربة صال�ح رض�ا الفنية كتب 
األديب أديب أبونوار “لست مهتما بالنقد 
التش�كيلي بمقدار ما أنا أتابع التشكيل 
والتشكيليين، وأجد في ذلك متعة فائقة 

الل�ذة، ولكن الذي ح�دث أن صالح رضا 
الذي تربطني به معرفة المكان والسكن 
كان يتدرب على الرسم ويطور قابلياته 
تباع�ا، أم�ا وقد هاج�ر بحك�م الظرف 
االقتصادي وزار ثالث دول عربية ليعمل 
في التدريس، فقد عاد وهو يشكل فتحا 
جديدا ف�ي مس�يرة فنان تط�ور بجهد 
ش�خصي بحت، بل حت�ى عالقة أخوته 
بالفن�ان المبدع علي رضا ل�م تؤثر في 
اختي�اره ه�ذا األنموذج الفن�ي الجديد، 
صال�ح رضا يبتكر، وهو بذلك يؤس�س 
لفنان سنجده في قريب األيام قد تصدر 
واجهة هذا الفن األنيق والمهم”. وذكر 
الناقد عادل كامل “الجذور وموضوعات 
الحل�م ف�ي الوق�ت ال�ذي تزدح�م فيه 
بعض نص�وص صالح رضا، بعناصرها 
التش�كيلية، نراه في النصوص األخرى، 
ش�ديد االخت�زال والحذف له�ا، إنه في 
ه�ذا المنح�ى ال يف�ارق الواق�ع: عنفه 
وقسوته وتحوالته، إلى جانب عالماته 
الراس�خة المتمثلة في رم�وز الطبيعة 
وأحالم اإلنس�ان”. الفن�ان صالح رضا 
يبق�ى واقف�ا متأمال ما يجيئ�ه من هذا 
العال�م الغريب، والبس�يط ف�ي أعماله، 
فلوحاته تدل على تجربته المتنقلة بين 

العواصم. 

أنـتـي وأنــا

            عمرو أبوالعطا

الشوارع والطرقات ..
ذاتها ...

بأشجارها العارية ...
ودموع املطر ...
عناويننا فقط ..

هي التي تغريت ..
مالمحنا فقط ..

هي التي تغريت ...
يدفعني الحنني ..

ايل مكاننا األول ...
أجلس ...

ويتبعني ظال اخر ...
ظال ...

يحمل معه االيام والسنني 
...

وهذه الشجرة ..
التي تحدثن�ا معها مرارا 

...
بأوراقها الصفراء ...

وعصافري ...
عيل  نائم�ون  كأطفالن�ا 

الورق ...
وجزعا ميتا ...

نحت الذكريات عليه ...
ليبقي حيا ...

سأنصت ...
وأتأملك هنا ..

 حتي تنام العصافري .
كل منا له ظل ...

وذكريات خاصة ... 
عربنا سنوات طويلة ....

وغادرتن�ا وجوه ليس�ت 
كالوجوه ..

صنعنا مركب ...
من جلدنا الورقي ... 
لنصل ايل الشاطئ ...

غرقنا ...
من ماء فوق ماء ...

يف السماء ...
أحض�ان  يف  أطفالن�ا 

املالئكة ...
كل ما كان يل ...

تركته معك ...
كل ما حلمت به ...

داخل أحالمك ...
عربنا الغرق ...

ايل غابة الذكريات ...
رأيت ..

أحالمي ... وقصائدي 
تغادرني ...
أنا وانتي ..
أنتي وأنا ..

عيل الجانب األخر ...
 من الحياة  ...

إلتقينا يف الفراغ ...
يف عاملنا الخاص ...

أنا وأنتي ...
جلسنا ...

تبادلنا الحديث ...
واألسئلة ...

لم نكمل قهوتنا ...
مشينا بني الليل والسنني 

..
ويف لحظة من العدم ...

طلبت منك الزواج ...
فأبتسمتي ..

فرأيت فراشة ...
أعارتني جناحيها ..

فذهبت ايل السماء ...
فوجدت نجمة ..

حملتها ...
قدمتها لك مهرا ...

فأبتسمتي ...
فرأيت ساحرة ...

فأعارتني سحرها ..
فنبيت لك قرصا ...

فأبتسمتي ...
ويف لحظة من العدم ...
سألتك ملاذا افرتقنا  ...

وكعادتك ...
ال تجيبي .. وذهبتي

كأننا لم نلتقي .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب 
العدد 146/ب/2017
التاريخ 2017/8/21

اعالن
اىل املدع�ى عليه )حيدر عبد االمري محمد س�عيد( بناءا عىل 
الدع�وى البدائي�ة املقامة م�ن قبل املدع�ي )قيرص فيصل 
غازي(ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بالق�رار الصادر منها 
بالع�دد 146/ب/2017 يف 2017/6/6 اعالن�ا بصحيفتني  
يوميت�ني محليت�ني ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتايدك املجلس البل�دي و مضمون  الحكم 
هو الزامك بتاديتك للمدعي قيرص فيصل غازي مبلغا قدره 
ثمانية و اربعون مليون وثمانمائة وخمس�ة وعرشون الف 

دين�ار عراق�ي وتحميل�ك املصاري�ف وافه�م علن�ا 
القايض واثق عبود عبد الكاظم

����������������������������������������������
دائرة كاتب العدل يف البرصة الصباحي 

العدد 19125
التاريخ 2017/8/13

اعالن
اىل السيد لطيف حناي السعيدي

ق�دم املحام�ي/ انور يوس�ف يعق�وب الوكيل عن س�امية 
جرجي�س  عب�د االح�د االن�ذار املرقم 18756 س�جل 94 يف 
2017/8/8 املتضمن تخلية املكتب املرقم 12 الذي هو جزء 
من العق�ار 117/59 الكزارة  ولعدم رغبة موكتيل  بتجديد 

العقد وتسليم املاجور خايل من الشواغل
ولدى ذهاب اوراق التبليغ بواسطة املبلغ القضائي بالدائرة 
اتضح ان�ك مجهول االقامة  وحس�ب رشح املجلس البلدي 
ملنطقة حي الزهور واس�تنادا  لقانون التبليغات  القضائية 
والعدلية تقرر تبليغك بواس�طة الصحف اليومية وبناء عىل 

الطل�ب زود به�ذا االع�الن بتاري�خ
الكاتب العدل

����������������������������������������������
فقدان

فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني بأس�م املهندس ) فريد 
عبد الواحد محمد( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
����������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة غرفة التجارة البرصة بأس�م ايمن عبد 
الكري�م عبد الل�ه فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي قاسم يوسف معيوف عودة   /مديرية رشطة 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/389

تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة :2011/10/2
تاريخ الحكم : /2015/4/26

املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة  عىل املدان الغائب )الرشطي/ قاس�م 
يوسف معيوف عودة   (باسم الشعب بما ييل :-

1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر ( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
وبداللة املادتني 61/اوال  و  69/اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2011/10/2 ولحد االن .
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 

يف حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/

ثالثا من ق.أ.د
4- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  

5-اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم   مبلغ قدره عرشون  

الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قابال 

لالعرتاض وافهم علنا 
����������������������������������������������

دائ�رة كات�ب الع�دل يف الب�رصة الصباح�ي 
العدد 19123

التاريخ 2017/8/13
اعالن

اىل السيد عبد الرحمن عطية عبود 
قدم املحامي/ انور يوس�ف يعقوب الوكيل عن س�امية جرجي�س  عبد االحد االنذار 
املرقم 18691 سجل 94 يف 2017/8/7 املتضمن تخلية املحل املرقم 8  الذي هو جزء 
م�ن العقار 117/59 الكزارة  ولع�دم رغبة موكلتي  بتجديد العقد وتس�ليم املاجور 

خايل من الشواغل
ول�دى ذه�اب اوراق التبليغ بواس�طة املبلغ القضائ�ي بالدائرة اتض�ح انك مجهول 
االقامة  وحسب رشح املجلس البلدي ملنطقة حي الزهور واستنادا  لقانون التبليغات  
القضائية والعدلية تقرر تبليغك بواسطة الصحف اليومية وبناء عىل الطلب زود بهذا 

االعالن بتاريخ
الكاتب العدل

دائ�رة كات�ب الع�دل يف الب�رصة الصباح�ي 
العدد 19124

التاريخ 2017/8/13
اعالن

اىل السيد شهاب نجم عبد الله 
قدم املحامي/ انور يوس�ف يعقوب الوكيل عن س�امية 
جرجي�س  عبد االحد االنذار املرقم 18693 س�جل 94 يف 
2017/8/7 املتضم�ن تخلية املحل املرق�م 11 الذي هو 
جزء من العق�ار 117/59 الكزارة  ولعدم رغبة موكلتي  

بتجديد العقد وتسليم املاجور خايل من الشواغل
ول�دى ذه�اب اوراق التبليغ بواس�طة املبل�غ القضائي 
بالدائ�رة اتض�ح ان�ك مجه�ول االقامة  وحس�ب رشح 
املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور واس�تنادا  لقانون 
التبليغ�ات  القضائي�ة والعدلي�ة تقرر تبليغك بواس�طة 
الصح�ف اليومية وبن�اء عىل الطل�ب زود به�ذا االعالن 

بتاريخ
الكاتب العدل

����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة  محكمة استنئاف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 6739
التاريخ 2017/9/7

اعالن
اىل السيد  حامد حميد حسني

قدم�ت الس�يدة فاطم�ة محمد ص�ادق طل�ب  اىل هذه 
املحكمة تروم فيه استحصال عىل حجة قيمومة مؤقتة 
عىل ولده�ا القارص حميد حامد حمي�د لغرض مراجعة 
كاف�ة الدوائر الرس�مية  وش�به الرس�مية ومن ضمنها 
مديري�ة الج�وازات الس�تحصال ج�واز س�فر للقارص 
واصطحاب�ه معه�ا خارج القط�ر ولكون وال�ده حامد 
حمي�د مرتح�ل  اىل جه�ة مجهول�ة بعد تبليغه حس�ب 
املجل�س البلدي يف منطق�ة نظران علي�ه اقتىض تبليغك 
اعالنا وبصحيفتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما تبدا من ثان�ي يوم النرش 
وعن�د عدم حضورك او من يمثل�ك قانونا تنظر املحكمة 

بالطلب وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ميس�ان االتحادية

محكمة بداءة العمارة
العدد 1556/ب/2017

التاريخ 2017/8/30
اعالن 

اىل املدعى عليها /زينب عبد الكريم ابراهيم
بتاريخ 2017/7/27 اقام املدعي املدير املفوض ملرصف 
اي�الف االس�المي /اضاف�ة لوظيفته دع�وى امام هذه 
املحكم�ة بالع�دد 1556/ب/2017 يطلب فيها تس�ديد 
مبلغ وقدره 1.500.000.000 مليار وخمسمائة مليون 
دينار  وكونك مجهول محل االقامة  حس�ب كتاب مركز 
رشطة حطني املرقم 905 يف 2017/8/15 وكتاب املجلس 
املح�يل لحي املعلمني القديم املرق�م 26 يف 2017/8/20 
عليه تقرر تبليغك بطري�ق النرش يف صحيفتني محليتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املرافعة املوافق 

2017/9/18 وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ميس�ان االتحادية
محكمة بداءة العمارة

العدد 1555/ب/2017
التاريخ 2017/8/30

اعالن 
اىل املدعى عليها /زينب عبد الكريم ابراهيم

بتاريخ 2017/7/27 اقام املدعي املدير املفوض ملرصف 
اي�الف االس�المي /اضاف�ة لوظيفته دع�وى امام هذه 
املحكم�ة بالع�دد 1555/ب/2017 يطلب فيها تس�ديد 
مبل�غ وق�دره300.000.000 ملي�ون دين�ار  وكون�ك 
مجهول محل االقامة  حسب كتاب مركز رشطة حطني 
املرقم  905 يف 2017/8/15 وكتاب املجلس املحيل لحي 
املعلم�ني القدي�م املرق�م 26 يف 2017/8/20 عليه تقرر 
تبليغ�ك بطريق النرش يف صحيفت�ني محليتني بالحضور 
امام هذه املحكمة بموعد املرافعة املوافق 2017/9/18 

وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 2206 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / فجر محمد مصلح

اقامت املدعية صديقه عودة طرموز الدعوى 
املرقم�ة اع�اه تطالبك فيها نفق�ة للمدعية 
واوالده�ا حمد و مصطف�ى وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر 
تبليغك اعاناً يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف يوم 14 / 9 
/ 2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانوناً س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1937 / ش / 2017

التاريخ 14 / 8 / 2017

اعالن
املدعية / رجاء كاظم نقي

املدعى عليه / خضري هادي بعيدي
اص��درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكم�اً غيابياً بحق�ك بالرق�م 1937 / ش / 2017 
الذي يق�ي تصديق الطاق الرجع�ي الواقع للمرة 
االوىل م�ن املدعي عليه عىل املدعية بتاريخ 10 / 10 
/ 2012 واعتب�اره طاق رجعي واق�ع للمرة االوىل 
بائ�ن بينونة صغرى النتهاء الع�دة الرشعية وصدر 
القرار حكماً غيابيا قاباً لاعرتاض والتمييز وافهم 
علن�ا يف 14 / 8 / 2017 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغ�ك بالنرش يف صحيفت�ني محليتني وعدم 
اعرتاض�ك ع�ىل الق�رار الص�ادر بحقك ضم�ن املدة 
القانونية اعتباراً من تاريخ النرش فس�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية مع التقدير .

القايض / فارس شبيب الزم

فقدان
فقدت  مني الهوية الصادرة من وزارة العدل 
بتاري�خ 2017/4/21 واملرقم�ة 437718/ 
بأس�م املواط�ن ) محمد باقر محمد حس�ن 
محم�د عيل ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  اس�تئناف ص�اح  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 78/ش/2017
التاريخ 2017/9/6

اىل املدعى عليه /شاكر قحطان محمد
اعان

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
الرشعي�ة  بالدع�وى   2017/8/23 بتاري�خ 
املرقمة 78/ش/2017 يقي بتاديتك نفقه 
ماضية مقدارها خمسة وسبعون الف دينار 
ونفق�ة مس�تمره مقدارها مائ�ة الف دينار 
لزوجت�ك املدعية ايناس ك�وان صبار ونفقة 
مس�تمرة مقداره�ا خمس�ون  ال�ف دين�ار 
ش�هريا لكل واحد من اطفالك كل من عائشة 
وعب�د الل�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك بالحكم املذكور بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني ولك ح�ق االع�رتاض ع�ىل القرار 
املذكور ويف حالة عدم تقديمك طعنا  بالقرار 
خال املدة القانونية فان القرار سف يكتسب 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض كاظم متعب داود 

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  اس�تئناف ص�اح  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 79/ش/2017
التاريخ 2017/9/6

اىل املدعى عليه /شاكر قحطان محمد
اعان

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
الرشعي�ة  بالدع�وى   2017/8/30 بتاري�خ 
بالتفري�ق  يق�ي  79/ش/2017  املرقم�ة 
للهج�ر ب�ني املدعية)اين�اس ك�وان صب�ار( 
وزوجها املدعى عليه) ش�اكر قحطان محمد 
( واعتب�اره طاقا بائن بينونه صغرى واقعا 
للم�رة االوىل بحي�ث اليح�ل للمدع�ى علي�ه 
مراجع�ة زوجت�ه اال بعق�د ومه�ر جديدي�ن 
وبرضاه�ا  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك بالحكم املذكور بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني ولك ح�ق االع�رتاض ع�ىل القرار 
املذكور ويف حالة عدم تقديمك طعنا  بالقرار 
خ�ال امل�دة القانوني�ة ف�ان الق�رار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
كاظم متعب داود

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت
العدد 2017/2629
التاريخ 2017/9/7

اىل /خالد ماجد عريبي 
تبليغ

ق�ررت ه�ذه املديرية تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة لغ�رض امهال�ك م�دة 60 ي�وم 
لغرض التس�ديد اعتبارا من تاريخ النرش 
وبعد انتهاء املدة س�وف تق�وم مديريتنا 

باتخاذ االجراءات القانونية بحقك 
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز 

مديرية تنفيذ الكوت
العدد : 2015/2529
التاريخ 2017/9/7

اعان
العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
تسلس�ل )حصة املدين اسد عبود محمد 
عيل العقار املرقم 19/453 رساي الواقع 
يف الك�وت للمدي�ن اعاه املحج�وز لقاء 
طلب عبد الرضا عب�ود محمد عيل البالغ 
200.000.000 مائتي مليون دينار فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خال خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
 املواصفات :

1-موقعه ورقم�ه : 19/453 الرساي يف 
الكوت  بستان حاج عبود /الحيدرية 

2-جنس�ه ونوعه : بس�تان مش�يد عليه 
38 دار  دار سكن وجامع وحسينية ملك 

رصف
3-مساحته : 4 دونم

4-الشاغل : ساكنني الدور
املدي�ن  حص�ة  املق�درة  القيم�ة 
223.355.092 مئت�ان وثاثة وعرشون 
ملي�ون  وثاثمائة وخمس�ة وخمس�ون 
الف دين�ار من القيمة الكلية ارض وبناء 
ستة مليارات وثمانمائة وتسعون مليون 

ومائة الف دينار 
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العق�ار املبينة تفاصيله ادناه العائدة  اىل 
بلدية النجف باملساطحة ملدة )25( سنة  وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزاي�دة مراجع�ة بلدية النجف او اللجنة خال )30( ثاثون  يوم م�ن اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل 
الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب 
مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من 
مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

كافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2- اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القدي�م والجديد ورقم القطعة ونوع 
املهنة حس�ب العقد ورقم هوي ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية العقد ومس�احة العقد وعائدية امللك وبخافه يتم فس�خ 

العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
4-عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خال 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكا 

وفق القانون
5-يسمح ملوظف البلدي بدخول املتنزه واالرشاف يوميا عىل نظافة املتنزه

6-يلزم املستاجر  بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خال ثاثني يوما من تاريخ االحالة القطعية 
7-مراعاة التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسامية وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك 

8- يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخاء املوقع خال مدة 3 ايام من تاريخ تبليغه بذلك 
9-يتعهد املستاجر االلتزام  بكافة  التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي

10-يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة االخال او عدم تنفيذ اي فقرة من فقرات العقد وتؤول  االعمال املنفذة اىل البلدية دون املطالبة 
بأي تعويض

11-اليجوز اس�تعمال املتنزه الي غرض اخر )غري متنزه ترفيهي( وبعكس يتم فس�خ العقد دون الحاجة اىل انذار ومصادرة االعمال 
املنفذة واليحق له املطالبة بأي تعويض

12-يتعهد املستاجر بالحفاظ عىل املتنزه وادواته  ومشيداته وتسليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد كذلك الحفاظ عىل نظافة 
املتنزه 

13-تثبيت حدود القطعية املؤجرة من قبل مساح تنظيم املدن وبرفقه مساح القسم البلدي املعني وفق استمارة خاصة  واليعتد بأي 
تثبيت اخر والترتتب عىل ذلك التزامات القانونية 

14- عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا 
صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21

15- تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة لش�اغلني العقار 50% م�ن القيمة التقديري�ة تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 30 يف 
2016/1/3

16-تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
17-يتعه�د املس�تاجر بتنفيذ الكش�ف الفني التخميني املع�د لهذا القرض بمبل�غ 865.959.000 وبارشاف مهندس البلدية وس�يتم 
التش�ييد خال مدة التزيد عن 18 ش�هر من تاريخ تس�ليم موقع بموجب محرض رسمي وبعكس�ه يتحمل التبعات القانونية ومنها 

فسخ العقد
18-عىل املستاجر تقديم مبلغ ضمان  للتشييد وحسب املادة 16 الفقرة ج من قانون رقم 21 لسنة 2013

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة 
العدد: 29/ت/2015
التاريخ: 2017/9/6

اعالن
اىل / مؤسس�ة ال�ذرى للتج�ارة والخدمات املطبعي�ة األردنية /

مديرها املفوض 
السيد عيل مصطفى الكليدار إضافة لوظيفته

أصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 29/ت/2015 املؤرخ 
2016/4/12 ال�ذي يقي اوالً: بفس�خ العق�د املربم بينك وبني 
املدعي/ مدير ع�ام الرشكة العامة للصناع�ات البرتوكيمياوية 
والتي ادمج�ت معها الرشكة العامة للصناع�ات الورقية. ثانياً: 
رد دعوى املدعي املدير الع�ام للصناعات البرتوكيمياوية إضافة 
لوظيفت�ه بخصوص املطالبة بالتعوي�ض وبالتحميات اإلدارية 
وبفرق البدلني وتحميلكما الرسوم واملصاريف بنسبة خسارتكم 
يف الدع�وى وتحميل�ك أج�ور محاماة وكي�ا املدع�ي املوظفان 
الحقوقيان عيل خليل مطر وعمر عيل حس�ني البالغة خمسمائة 
ألف دينار توزع وفق النسب القانونية. ولتعذر تبليغك ملجهولية 
عنوان�ك عليه ق�رر تبليغك اعاناً بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خال امل�دة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة البتات.
القايض/ حممد قاسم عبود

اعالن غلق اكتتاب
يعل�ن مرصف اله�دى – الفرع الرئييس 
– ع�ن غل�ق االكتت�اب الع�ام يف زيادة 
رأس�مال رشكة الطيب للتحويل املايل م 
. خ وذل�ك نهاي�ة الدوام الرس�مي ليوم 
االربع�اء املواف�ق 6 / 9 / 2017 وذل�ك 
ملصادف�ة يوم 5 / 9 / 2017 والذييمثل 
اليوم الس�تون م�ن اي�ام االكتتاب يوم 
عطل�ة العيد ، علما ان�ه قد تم االكتتاب 
بكامل االسهم املطروحة لاكتتاب وان 

مدة االكتتاب هي 60 يوما .
مع التقدير

املدير املفوض 
حسني سلامن الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

دار القضاء يف بغداد الجديدة
محكمة البداءة يف بغداد الجديدة

العدد 1283/ب/2014
التاريخ 2017/8/29

اعالن
اىل املدعى عليه /عامر شاهني رجب

بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاه واملقامة امام هذه املحكمة من 
قب�ل املدع�ي امني بغداد اضاف�ة لوظيفته والتي تطلب فيه�ا ابطال قيد 
العقار املرقم 1400/5م 14 وزيرية غزالية واعادة تسجيله بأسم )امانة 

بغداد(
ولدى ارس�ال الدعوتية البك عىل عنوانك م3ز2د55 اعيدت مرشحا عليها 
مجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا قررت املحكمة  
تبليغك اعان�ا يف صحيفتني  محليتني بالحضور اىل هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/9/24 وعند عدم الحضور او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

ستقوم املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض

فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�ني 
العراقني بأس�م املهندس ك�رار باقر 
لفت�ه خض�ري  الص�ادرة م�ن نقابة 
فع�ىل  بغ�داد  العراقي�ة  املهندس�ني 
من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

تنو يه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي 
العان الرشكه العام�ه ملوانى العراق 
يف عدده�ا 1509 الصادريف 2/8/27 
رق�م2017/2/11  للمزاي�ده   17  0
النقطه السادس�ه م�رت مكعب خطأ 
بالنس�به  مرب�ع  م�رت  والصحي�ح 
للمس�احه والعقارات البالغ عددها9 
عق�ار خط�أ والصحي�ح 11 عق�ار 
للمزايده رقم 2017/2/11 واقعه يف 

منطقة املعقل

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد 2619/ب2017/5
التاريخ  2017/9/6

اعان
اىل املدع�ى عليه ) نجيب وهيب عبود 

)
اقام املدعيان )ناجي عبد الحسني عيل 
وعبد االله مح�ار (  الدعوى البدائية 
وال�ذي  2619/ب2017/5  املرقم�ة 
يطلب فيه�ا ابطال  القي�ود املضافة 
باسماء املدعى عليهما نجيب وهيب 
عب�ود ومؤيد عباس مايح بخصوص 
العق�ار املرق�م 3/8535 حي صدام 
واع�ادة تس�جيله بأس�مي املدعيني 
اعاه ولثبوت مجهولية  محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي الش�هيد الصدر الرشيط 
الس�امي     املخت�ار حس�ني ريس�ان 
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعانا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2017/9/13 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

اعان
تعلن عمادة كلية التقنيات  الصحية 

والطبية /كوفة
عن اجراء مزايدة علنية عن العقارات 
التابع�ة له�ا وامل�درج ادن�اه وف�ق 
قان�ون بيع وايج�ار ام�وال رقم 21 
لس�نة 2013 املعدل وتك�ون املزايدة 
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا يف عمادة 
الكلية بع�د مرور 30 يوما من تاريخ 
2017/8/29 االع�ان وع�ىل املتقدم 
للمزايدة دفع مبل�غ مقداره 25000 
خمسة وعرشون الف دينار غري قابلة 
لل�رد وجل�ب املتسمس�كات الثبوتية 
ودف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغة 
للعق�ار  املق�درة  القيم�ة  م�ن   %20
ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزايدة 

اجور النرش واالعان والداللية 
العقارات :

*كشك كافرتيا
*استنساخ 

*موقع الكلية التصوير الفوتوغرايف

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2016/429

التاريخ 2017/7/24
اىل املنفذ عليه 

املدين /عمار احمد ثجيل
م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
يف   4271 املوفقي�ة  رشط�ة  كت�اب 
2017/4/29 وكت�اب مجلس البلدي 
ملنطقة املوفقية  ان�ك  مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه  واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ البرصة 
خ�ال خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من 
اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 
وف�ق  الج�ربي  التنفي�ذ  باج�راءات 

القانون.  
الدين البالغ )40369545(

املنفذ العدل
ضاري صباح حسني 

اوصاف املحرر :
قرار محكمة  استئناف البرصة املرقم 

384/ب/2015 يف 2015/11/25

الب�رصة  يف  الع�دل  كات�ب  دائ�رة 
الصباحي 

العدد 19122
التاريخ 2017/8/13

اعان
اىل السيد عيل شهاب نجم

ق�دم املحامي ان�ور يوس�ف يعقوب 
الوكي�ل عن س�امية جرجي�س  عبد 
االح�د االن�ذار املرقم 18692 س�جل 
94 يف 2017/8/7 املتضم�ن تخلي�ة 
املكت�ب املرق�م 4 الذي ه�و جزء من 
ولع�دم  الك�زارة    117/59 العق�ار 
رغبة موكتيل  بتجديد العقد وتس�ليم 

املاجور خايل من الشواغل
ول�دى ذهاب اوراق التبليغ بواس�طة 
اتض�ح  بالدائ�رة  القضائ�ي  املبل�غ 
وحس�ب  االقام�ة   مجه�ول  ان�ك 
رشح املجل�س البل�دي ملنطق�ة حي 
الزهور واس�تنادا  لقانون التبليغات  
القضائي�ة والعدلي�ة تق�رر تبليغ�ك 
بواسطة الصحف اليومية وبناء عىل 

الطلب زود بهذا االعان بتاريخ
الكاتب العدل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالن
العدد 896

التاريخ 2017/9/7

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 

2500م71752جزء من القطعة 2/18684متنزه ترفيهي /حي الرحمه شارع نجف – كربالء
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       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

تحّدَث الِع�ب ن�ادي “الطلبة” األس�بق َواملُدرب 
الش�اب محمد عبد جديع عن مس�رته مع ُكرَة 
الق�دم َواحرتافه اللع�ب يف س�وريا َولبنان وَعن 
دخول�ه إىل عالم التدريب وَغره�ا ِمن املواضيع 
التي خ�ص بها صحيف�ة )املُس�تقبل العراقي( 
يف الح�وار الصحفي الذي تطالعونه يف الس�طور 

االتية.

* تح��ّدث لن��ا ع��ن تجربت��ك االحترافية َوهل 
تعدها بالتجربة الناجحة؟

- لعبُت لنادي “ترشين” السوري مّثلتهم ملرحلة 
واح�دة بس�بب الظ�روف املادي�ة م�ع الن�ادي. 
الالِع�ب العراقي ُهناك لم يش�عر بقيمته َونحن 
َعَل عكس�هم نحرتم َونقدر الالِعب الس�وري يف 
بلدنا. اعّد تجربتي ناجحة لعبت “لترشين” ست 
ُمباريات سّجلت خمسة أهداف ِمن ضمنها هديف 
يف مرم�ى “الكرام�ة” العريق الذي ت�م اختياره 
أجمل األهداف يف موسم 2007 َومثلت “الفتوة”  
أيضاً. التجربة االحرتافية الثانية كانت مع نادي 
“الس�الم زغرت�ا” اللبناني َولعب�ُت أيضاً مرحلة 
واح�دة بس�بب الح�رب يف لبنان ان�ذاك لم اكمل 

الرحلة.

* أفضل محطة في مسيرتك.
- م�ع ن�ادي “ترشي�ن” َومحلياً م�ع “الطلبة” 
موس�م 2010 – 2011 حصلنا َعَل املركز الثاني 

بالدوري بقيادة رايض شنيشل.

* َهل سنحت لك الفرصة تمثيل الُمنتخبات؟
- لعبُت ملُنتخب الشباب مع املُدرب أكرم سلمان 
َوبع�ده قادن�ا املُ�درب ه�ادي مطن�ش َوحميد 
س�لمان. َولعبن�ا بُبطول�ة نكات�ا يف اليابان التي 
شارَك فيها ُمنتخبا تشييل َوأوراغوي َووصلنا إىل 
الِنهائ�ي َوخرسنا بهدف أمام الياب�ان َوامليدالية 
الفضي�ة ه�ي األغ�ل يف مس�رتي. تأهلن�ا إىل 
ِنهائيات ش�باب آس�يا يف ماليزي�ا َوخرجنا أمام 
الف�وز  يمكنن�ا  )1:0( وكان  ُمنتخ�ب س�وريا 

بالُبطول�ة، لك�ن يف ه�ذه ُمَب�اَراة ت�مَّ طرد عيل 
حس�ن رحيمة َواثر غياب�ه يف الفريق. َوالغريب 
انن�ا فزنا َعَل كوريا ب� )0:3( َوهي التي حققت 

لقب شباب آسيا!

* َم��ن أفضل الُمدربي��ن الذين اثروا في محمد 
جديع؟

- املُدرب�ون الذين ارشفوا ع�يّل جميعهم جّيدون 
َواألكثر تأثراً هما ثائر أحمد َورايض شنيشل مع 
احرتام�ي لبقية املُدربن: عم�و بابا، صباح عبد 

الجليل، كريم صدام، نبيل زكي وَغني شهد.

* الغري��ب، انك ِم��ن الرمادي لكن��ك لم تمّثل 

نادي ُمحافظتك، ما السبب؟
- ل�م امّث�ل “الرم�ادي” الن كم�ا تعرف�ون ان 
اعمامي أحم�د َوجمعة جديع مث�ال النادي َولم 
ارغب ان ُيقال عني جئُت إىل النادي بوساطتهما 
وَعالقاتهم�ا. مّثلت ن�ادي “الصوفي�ة” َوكانت 
انطالقت�ي األّوىل مع “س�امراء” َوثب�تُ وجودي 
يف هذا الن�ادي الجماهري َوِمنه تمَّ اس�تدعائي 
“النف�ط”  لنادي�ي  َولعب�ُت  الش�باب.  ملُنتخ�ب 

َو“برس”.

* ش��اهدناك ف��ي الموس��م الماض��ي ُمدربًا مع 
جمعة جديع لنادي “الفهد” بدوري األّولى؟

- وافق�ُت َع�َل دع�وة املُ�درب وَعم�ي َوقدوتي 

بالرياض�ة جمع�ة جدي�ع بالعمل ضم�ن املاِلك 
التدريب�ي لفري�ق “الفه�د” يف املرحل�ة الثاني�ة 
ل�دوري األّوىل التي اقيمت ببغ�داد. َوكان رهاننا 
َعَل هذا الفريق الش�بابي بالصع�ود إىل املُمتاز، 
لك�ن ُم�ّدة إع�داد الفريق له�ذه املرحل�ة كانت 
قصرة جداً ُقرابة 15 يوماً لم تس�عفنا بالتغير 

َوالبحث عن البدالء.

* كي��ف تص��ف لنا ما قدم��ه فريقك��م في هذه 
المرحلة؟

- نح�ن ال نحمل املِ�الك التدريبي الس�ابق بقيادة 
املُ�درب عقيل كريم إعداد ه�ذا الفريق، بل العكس 
كري�م ِمن خ�رة الالِعبن الذين مثل�وا “الرمادي” 

َو“الجوي�ة” َوه�ّداف معروف يف ال�دوري العراقي 
َوُه�و م�رشوع ُمدرب كب�ر يف املُس�تقبل، غر ان 
املُّدة لم تس�عفه. كما تعرفون شارك يف التصفيات 
األولي�ة يف األنبار ثالثة أندية فكانت حصة األس�د 
ِم�ن الالِعبن الجّيدين “لألنبار” َو“الرمادي”، َوبدأ 
“الفه�د” تجميع الفريق بعدهم�ا مما قلل فرص 
املُدرب يف إكمال تشكيلته، لهذا السبب نلوم الوضع 
َوال نل�وم املِ�الك التدريب�ي الس�ابق. نح�ن عملنا 
م�ع الفريق وَغرّنا باألس�لوب َول�م نمتلك العصا 
السحرية التي ُتغر ُكّل يشء َوتجعلنا ضمن الفرق 

املُتأهلة إىل مرحلة الحسم.
 إدارة “الفه�د” كان�ت متعاون�ة معن�ا َوه�ي ِمن 
أفض�ل اإلدارات بالرّغم ِمن قلة األمور املادية، لكن 
الفريق س�ار َواكمل املش�وار َوقّدم ُمستوى جّيداً 

َوحصدنا أربع نقاط ُمهمة ِمن فريقي 
“بلد” َو“العلم”.

* كي��ف ُتقيم مش��وارك التدريبي ف��ي الَمهّمة 
الرسمية األّولى لك؟

- هذه التجربة التدريبية الثانية يل بعد تجربة نادي 
“الرم�ادي” قبل األح�داث التي ج�رت باملُحافظة 
َوكن�ت أيضاً مع املُدرب جمع�ة جديع َوكانت ُمّدة 
قصرة َولم نكمل بس�بب دخول اإلرهاب الداعيش 
لألنب�ار. تجربتن�ا م�ع “الفه�د” كان�ت مجازفة، 
الن الوض�ع لم يكن َع�َل ما يرام َوالن�اس تعرفنا 
كأس�ماء يف الُكرَة العراقية َوح�ن تتعمق باألمور 

سرتى ِمن الصعب ان نقّدم شيئاً يف ظرف كهذا.

ثائر أمحد وشنيشل هما األفضل.. واعتز بهديف يف مرمى الكرامة السوري

حممد جديع: نحرتم ونقدر الالعب السوري يف بلدنا وانطالقتي كانت مع سامراء

بيليه: كريستيانو رونالدو أكثر أمهية لفريقه من مييس
              المستقبل العراقي / متابعة

تواجد أسطورة البرازيل الحية بيليه، بالعاصمة 
اإلس�بانية مدريد، لعدة أيام وأجرى العديد من 

الحوارات مع وسائل اإلعالم اإلسبانية.
ميس�ي،  بي�ن  المقارن�ة  بيلي�ه ع�ن  وُس�ئل 

وكريس�تيانو رونالدو، أفض�ل العبين بالعالم 
ف�ي الوقت الراهن، وق�ال فيما نقلته صحيفة 
“أس”اإلس�بانية: “ميس�ي أكث�ر تقني�ة م�ن 
كريس�تيانو.. لكن رونالدو أه�م لفريقه.. إنَّه 
أق�وى”. وأضاف “أُحب كريس�تيانو رونالدو، 

أكثر من ليونيل ميسي”.

ومازح بيلي�ه، رونالدو، بالطلب منه تس�جيل 
ل هو طوال مس�يرته  1283 هدًف�ا، كما س�جَّ

الرياضية.
كان النج�م البرتغالي، رفع رصيده ل�78 هدفا 
مع منتخب ب�الده، متج�اوًزا البرازيلي بيليه، 

الذي يملك مع البرازيل 77 هدًفا.

ويتصدر قائم�ة الهدافين الدوليي�ن، اإليراني، 
عل�ي دائ�ي، ال�ذي س�جل 109 أه�داف، يلي�ه 

بوش�كاش )84(، وش�يتالو 
س�عيد  وحس�ين   ،)79(

رونالدو  وكريس�تيانو 
)78(، وبيليه )77(.

نيامر خيطط لالنتقال إىل ريال مدريد

أتلتيكو مدريد حيدد بديل سميوين حال رحيله

كافاين حيقق إنجازًا غائبًا منذ 19 عامًا

              المستقبل العراقي / متابعة

كشفت تقارير صحفية، خطة البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
العب باريس س�ان جيرمان الفرنسي، لالنضمام لريال 

مدريد اإلسباني، بعدما كان العباً في برشلونة.
وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن نيمار 
كان يرغ�ب ف�ي االنضم�ام 
لصف�وف ري�ال مدريد 
ع�ن  الرحي�ل  بع�د 
برشلونة، ولكنه لم 
يكن يود السير على 
البرتغال�ي  خط�ى 

لوي�س فيجو عام 2000، ولذلك فض�ل الرحيل لصفوف 
باري�س س�ان جيرم�ان أوال قب�ل الع�ودة إل�ى الدوري 
اإلس�باني.وأوضحت الصحيف�ة أن الالعب هو من أصر 
على دفع قيمة الشرط الجزائي، وبدأ المباحثات للرحيل 
لفري�ق آخر قب�ل االنضمام لري�ال مدري�د، خاصة وأن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الملكي التاريخي، 
يمتل�ك أعوام�ا قليل�ة ف�ي مس�يرته م�ع الميرنج�ي.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن فلورنتين�و بيري�ز، رئيس 
ري�ال مدري�د، على دراية بخط�ة نيمار، كم�ا أنه يرغب 
ف�ي التعاقد مع النج�م البرازيلي من�ذ أن كان العباً في 
س�انتوس، وسيس�عى لذلك حتى يكون بدي�ال لرونالدو 
في المس�تقبل، مضيف�ة أن بيريز يرتب�ط بعالقة قوية 

م�ع القطري ناص�ر الخليف�ي، رئيس باريس س�ان 
جيرم�ان، وهو م�ا قد يس�اهم في نج�اح الصفقة.

وأك�دت الصحيف�ة أن باري�س س�ان جيرمان 
ل�ن يتخلى عن الالعب بأقل م�ن المبلغ الذي 

دفع�ه الس�تقدامه، والمق�در بمبلغ 222 
مليون يورو، مما يعني أن ريال مدريد 

بحاجة لصرف أكثر من هذا، ليكسر 
نيمار الرقم القياسي كأغلى العب 
في العال�م مرتين.وس�جل نيمار 
4 أه�داف من�ذ انضمامه لباريس 
س�ان جيرمان، بعد فسخ عقده 

مع النادي الكتالوني.

              المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالية  ، 
أن ن�ادي أتلتيكو مدريد بدأ يس�تعد 
لفت�رة ما بع�د الم�درب األرجنتيني 
الفن�ي  المدي�ر  س�ميوني،  دييج�و 
الحال�ي للفري�ق اإلس�باني، الذي ال 
يزال يملك عقًدا مع األتلتي حتى عام 

.2020

ووفًقا لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا” 
نق�اًل ع�ن الصحف�ي اإليطال�ي إيف�ان 
زازارون�ي، ف�إن أتلتيك�و مدري�د ينوي 
التعاقد مع المدرب اإليطالي ماوريس�يو 

ساري، مدرب نابولي الحالي.
ورغم أن سميوني وافق على تمديد عقده 
مع الروخيبالنكوس في وقت سابق، إال 
أن ش�ائعات تفي�د بإمكاني�ة رحيله عن 
الروخيبالنك�وس في أي وق�ت، خاصة 

أن�ه كان قريًبا من الرحي�ل قبل بداية 
الموسم الماضي.

وأثار اإليطالي س�اري إعجاب الكثير 
م�ن الجماهي�ر والنق�اد ف�ي أوروبا، 
بع�د المس�توى المبهر ال�ذي ظهر به 
نابولي في الس�نوات األخيرة، خاصة 

ليوفنت�وس ف�ي  األول  المناف�س  أن�ه 
الكالتشيو، كما كان يظهر بصورة جيدة 

بدوري أبطال أوروبا.

          المستقبل العراقي / متابعة

واصل األوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، دك شباك منافسيه 
ف�ي الدوري الفرنس�ي للجولة الخامس�ة على التوالي.وس�جل كافان�ي الهدفين األول 
والرابع للفريق الباريس�ي في مرمى ميتز، ليرفع المهاجم األوروجوياني رصيده إلى 
7 أه�داف، ليتس�اوى في صدارة هداف�ي )الليج 1( مع الكولومب�ي رادميل فالكاو )7 
أه�داف(، مهاجم فريق موناكو، حامل اللقب.وأح�رز كافاني أهدافه الثمانية بمرمى 
أندية، تولوز، جانجون، س�انت إيتيان، وإيميان، وأخيًرا ميتز.وأشارت شبكة )أوبتا( 
المتخصص�ة في إحصائيات كرة القدم، إلى أن إدينس�ون كافاني، بات أول العب يهز 
شباك المنافسين بأول خمس جوالت من الدوري الفرنسي، منذ حقق سيلفان ويلتورد 

نف�س اإلنجاز بقميص نادي بوردو منذ 19 عاًما وتحديًدا في موس�م 1999/1998.
يذكر أن سان جيرمان فاز اليوم على ميتز بخماسية مقابل هدف واحد.

االحتاد اإلسباين يدرس إقامة 
الكالسيكو خارج أوربا

             المستقبل العراقي / متابعة

ي�درس االتحاد اإلس�باني، إمكاني�ة لعب ريال 
مدري�د وبرش�لونة، بع�ض مبارياته�م خارج 
ق�ارة أوروب�ا، وتحديًدا في الوالي�ات المتحدة 

األمريكية أو الصين.
أن ري�ال مدري�د  وذك�رت تقاري�ر صحفي�ة، 
وبرش�لونة قد يخوض�ا بع�ض مبارياتهم في 
الليجا، وربما الكالس�يكو، خارج إسبانيا، كما 
أّن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري 
اإلسباني، يدرس األمر في الوقت 

الراهن.
وأوضح�ت صحيف�ة “آس”، 
أن هذه الفكرة ليست وليدة 

اليوم، ولكنه�ا ُطرحت منذ فت�رة طويلة بأن يقام 
الس�وبر اإلس�باني بالخارج وتكون مباراة واحدة 
فق�ط، إال أن ماريا فيار، الرئي�س الموقوف لليجا، 

رفض تنفيذ المقترح.
وأشارت الصحيفة إلى أن االتحاد اإلنجليزي حاول 
تطبيق هذه الفكرة ف�ي 2008، لكن األمور لم تأت 
على النحو المطلوب، إال أّن ريتش�ارد سكودامور، 
رئيس رابطة البريمييرليج، ال يعارض األمر، بينما 
يرفض االتحاد األلماني خوض أي مباريات رسمية 

محلية خارج ألمانيا.
والتقى ريال مدريد بنظيره برش�لونة ودًيا الصيف 
الماضي في مدينة ميام�ي األمريكية، بحضور 66 
ألف متفرج، والذي انتهى بانتصار النادي الكتالوني 

بنتيجة 3-2.

ليفاندوفسكي يطالب بايرن ميونيخ 
بتغيري سياسة التعاقدات

             المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب البولندي روبرت ليفاندوفس�كي بضرورة وجود سياس�ة أكثر قوة 
م�ن قبل فريق�ه بايرن ميونيخ األلماني في س�وق التعاق�دات لإلبقاء على 
التنافس�ية أمام أندية أوروبية أخرى.وقال ليفاندوفس�كي في مقابلة مع 
جري�دة )دير ش�بيجل( األلمانية “يج�ب على بايرن االس�تثمار في جلب 
العبي�ن عالميي�ن. إذا كان يرغ�ب في المنافس�ة فهو ف�ي حاجة لهذه 
النوعية من الالعبين”.ويرى الالعب البولندي أن واحدا من ضمن أسباب 
عدم إقدام بايرن على ابرام صفقات ضم العبين كبار هو رفضه لسداد 
مبالغ كبيرة.وتابع: “ف�ي يومنا الحالي لم ينفق بايرن ما يزيد عن 40 
مليون يورو في ضم العب وهو متوسط الصفقة في الجانب األكبر من 

سوق االنتقاالت”.يشار 
أغل�ى صفقات  أن  إل�ى 
ف�ي تاريخ باي�رن كانت 
خاف�ي مارتيني�ز مقاب�ل 
40 مليون يورو والفرنسي 
كورينثين توليسو مقابل 41 
مليون ونص�ف مليون يورو.
قناعته  ليفاندوفس�كي  وأبدى 
بق�درة فريقه ف�ي التفوق على 
باريس س�ان جيرمان في مرحلة 
األبط�ال  المجموع�ات ف�ي دوري 
رغم�ا عن انضمام كل م�ن البرازيلي 
نيمار والفرنس�ي كيليان مبابي للنادي 
الباريسي.وأضاف: “بي إس جي اشترى 
فريق�ا من طراز عالمي، لكن نحن س�نرى 
إذا كان يحم�ل داخل�ه جينات الف�وز أم ال.. 

نحن أكثر تكامال”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
– ه�ل تعلم بأن األخطبوط أذكى حي�وان ال فقاري يف العالم ، 
كما أنه عندما يفقد أحد ذراعيه تنمو ذراعا بديلة تدريجيا مع 
الوقت ويذكر أن لديه عرشة أرجل وثالثة قلوب ، وتضع أنثاه 

ستني ألف بيضة .
– هل تعلم بأن إذا قطع ذيل الحصان يموت ، ,انه يبقى شهر 

كامال واقفا عىل أقدامه .
– ه�ل تعلم ب�أن األفعى األفريقية تس�تطيع البق�اء عىل قيد 
الحي�اة س�نتني كاملت�ني دون طعام ، كما أن األفعى تس�مع 

األصوات عن طريق لسانها !
... أول ص�ورة فوتوغرافي�ة يف العال�م تم إلتقاطه�ا، كانت يف 

فرنسا عام 1826م
ه�ل ت�عل�م ان ...اول عملي�ة لتغيري الجنس اجري�ت يف العام 
1950م وذل�ك عندم�ا ق�ام طبي�ب دانماركي باج�راء عملية 

جراحية لشخص امريكي حوله بموجبها من ذكر اىل انثى
ه�ل ت�علم ان ...الفينيقيون كانو اول من اس�تخدموا الرشاع 

لتوجيه مسار ابحار السفن والزوارق
هل ت�علم ان ...الفم يفرز نحو لرت من اللعاب يومياَ

هل ت�علم ان ...ابناء قبيلة واتوس�يس البوروندية هم االطول 
قامة عىل مستوى العالم حيث يبلغ متوسط طول الفرد نحو 

مرتين
ه�ل ت�علم ان ...خالل الخمس�ة قرون املاضي�ة وتحديدا منذ 

العام1495لم تمر فرتة20سنه بال حرب بني دول متنازعة
هل ت�علم ان ...املاء الس�اخن يتجمد عىل نحو ارسع من املاء 

البارد عند وضعه يف داخل الفريزر

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. انت 
قل�ق وتج�د صعوب�ة يف الرتكي�ز اال ان هذه 
املرحل�ة س�تنتهي قريبا. عاطفي�ا، الحب ما 

زال يف دارك وانت تعيش سعادة كاملة.

انتب�ه لوضع�ك العاطفي ألنه يب�دو مربكاً و 
كعادتك تبدو ضائعاً و ليس هناك ما يستحق 

القلق.

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. انت 
قل�ق وتج�د صعوب�ة يف الرتكي�ز اال ان هذه 
املرحل�ة س�تنتهي قريبا. عاطفي�ا، الحب ما 

زال يف دارك وانت تعيش سعادة كاملة.

تخط�ط من�ذ مدة اليج�اد يشء جدي�د ومما 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها التشويق 
واملتع�ة ولكن احذر االندفاع وال تبن القصور 

عىل رمال متحركة.

عالقتك العاطفية س�تكون مميزة ، الس�فر 
س�يكون مرشوعك املفضل بحيث س�تندفع 
نحو أف�ٍق جدي�دة لتوس�يع أعمال�ك ، انتبه 
إىل صحت�ك وال تجع�ل كل يشء يرتاكم عليك 

بصورة مفاجئة.

كل االم�ور التي يفتعلها ضدك من هم حولك 
سوف تلقى الفشل بسبب حس ادراكك لهذه 

االمور.

تميل اىل توسيع رقعة نش�اطاتك فاملشاريع 
الكثرية والنش�اط موج�ود. عائليا، خالفات 
ح�ول مرياث قد تتطور. اخب�ار بعيدة تحمل 

البهجة لالرسة.

مهنيا، حالك النفس�ية املشوش�ة تؤثر سلبا 
يف عملك فتش�عر بانه ممل وفاشل. عاطفيا، 
تش�تاق اىل الحبي�ب الغائ�ب وتعي�ش توتراً 
مس�تمراً لعل ه�ذه التجربة تفي�د يف تقربك 

منه اكثر من قبل عندما تجتمعان.

يبدو أنك ستشعر بفرتة من عدم االستقرار و 
مع ذلك ستجد هدفك يتحقق ، مع أن التقدم 
الذي ق�د تحرزه قد يك�ون بطيئ�اً، فهذا لن 

يؤثر عليك.

راق�ب جي�دا م�ا ي�دور حولك فقد تكتش�ف 
حقائق حريتك طويال هذه اآلونة. عاطفيا، يف 
الحب، الرجوع ع�ن الخطأ مجموعة فضائل 

واالنكسار انتصار فماذا تنتظر?.

ل�ن تتأخ�ر يف اس�تعمال كل ما ق�در لك من 
جاذبية وجمال به�دف التأثري عىل من تريد. 
ويف حال انك ترصفت بحسب مشاعرك فانك 

لن تتمكن من السيطرة عىل املواقف.

ال تلعب بالنار ايها الحساس الرقيق، النك لن 
تكتفي بحرق اصابعك فحس�ب بل ستش�عل 
اعصابك واستقرارك، انت نسخة طبق االصل 
عما تعلمته من اهلك. فلماذا يس�تغربون ما 

تقوم به?.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
عجينة كريب

أصابع بطاطس محمرة
رشائح جبن شيدر
بسطرمة مقطعة
طريقة التحضري:

ضع�ي القلي�ل م�ن الزي�ت يف مق�الة ع�ىل نار 
متوس�طة ثم ضعي عجينة الكريب لتتحمر من 

كال اإلتجاهني.
ضع�ي رشائ�ح الجبن الش�يدر ع�ىل الكريب ثم 

ضعي أصابع البطاطس.
اضيفي قطع البسطرمة اىل البطاطس ثم قومي 

بلف الكريب عىل شكل رول.
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 180 درجة 

مئوية.
ضع�ي روالت الكري�ب يف الف�رن حت�ى ت�ذوب 

الجبن.
قدمي كريب البطاطس بالجبن الش�يدر كوجبة 

افطار مغذية ألطفالك.

احلناء يف اجلزائر ال أعراس دوهنا وال أحزان هبا
تبقى الحناء يف الجزائر التعبري األبرز عن الفرح، لهذا يرتبط اس�تعمالها باألعياد 
واألع�راس. ورغ�م التط�ور، إال أنه�ا ال تزال ع�ادة متجذرة ل�دى األرس يف الزواج 
واألعي�اد واملناس�بات الدينية، كم�ا تتجنب وضعها يف حالة الح�داد وعند حدوث 
املصائب.أغان جزائرية قديمة وجديدة تغنت بها، وبلغ هوس الجزائريني بالحناء 
إىل درجة تس�مية إحدى ليايل العرس ب�”ليلة الحنة”، وهي الليلة التي تسبق يوم 
الزف�اف.يف تلك الليل�ة يقوم كل من العريس والعروس ب�”وض�ع الحناء عىل اليد 
اليمنى”، وتقوم أكرب النس�اء سنا يف عائلتي العريسني بإنشاد قصائد من الشعر 
باللهج�ة الجزائري�ة، ويف كافة املناط�ق تعترب “ليلة الحنة” أه�م ليلة يف العرس.
ويق�ول نعيمي بن الش�يخ املخت�ص يف علم االجتم�اع بجامعة وه�ران )غرب(، 
“تش�ري التقاليد القديمة يف الجزائر إىل أن الحن�اء، وربط معجونها يف اليد اليمنى 
للعري�س والعروس، يعني اس�تمرار الحنان بني الزوجني م�دى الحياة”.ويحيص 
جياليل 6 صاحب محل للحناء حاالت، عىل األقل، يستعمل فيها الجزائريون الحناء 
وه�ي “لتلوين الجلد يف اليدين والرجلني يف األعراس واألعياد، صبغ الش�عر، عالج 
بع�ض األمراض الداخلية حيث تطبخ وترشب، عالج أمراض جلدية، تزيني بعض 

الحيوانات، ويتفاءلون بها فيضعونها يف مركبات ويف بيوت ومحالت تجارية”.

تاكيس لنقل احليوانات األليفة يف لبنان
ُدش�نت يف اآلون�ة األخ�رية خدم�ة جدي�دة لس�يارات األج�رة يف لبنان 
مخصصة لنق�ل الحيوانات األليفة فقط، وذل�ك بتمويل مجموعة من 
ُعش�اق الحيوانات..وقال أحد مؤسيس الخدمة وصاحب مرشوع “بت 

تاكيس” ويدعى خطار أبومرعي إنها األوىل من نوعها يف لبنان.
وأض�اف »جاءت هذه الفكرة ج�راء افتقار املنطقة ملثل هذه الخدمة، 
والحال أن أغلب العائالت تعترب هذه الحيوانات األليفة أفرادا يف األرسة 
فهي تقاس�مها العيش، لذل�ك ملاذا ليس من حقه�ا التنقل مثلنا ومثل 
كل يشء يف هذا العالم”، مؤكدا “أحب الكالب والقطط جدا لذلك فكرت 
ملي�ا يف هذا املرشوع ألوفر للحيوانات املس�كينة فرص�ة التنقل مثلها 
مثل البرش و’بت تاكيس’ يف خدمتها«.وأوضح أن الزبائن أحبوا الخدمة 
الجديدة وأنه�ا تريح أصحاب الحيوانات األليف�ة الذين يعملون طوال 
النهار. وتابع “الخدمة بس�يطة ج�دا وغري معقدة فمثال بإمكاننا نقل 
الكلب أو أّي حيوان آخر إىل البيطري نيابة عن صاحبه املشغول ونخرب 
البيط�ري باألعراض التي تنتاب الحيوان وننقل ألصحابه التش�خيص 
والع�الج بكل أمانة ألننا نملك أيض�ا حيوانات ونفهم أهمية ذلك ونعي 

كالم البيطري جيدا فكلنا نمتلك كالبا وقططا منذ نعومة أظافرنا”.

مرقة ماجي نكهة مثلجات يف أملانيا
خ�رج أوف�ه هوفمان، صانع مثلج�ات من مدينة زاربروك�ن عاصمة والية 
زارالن�د األملاني�ة، بنكه�ة جدي�دة غ�ري تقليدية م�ن املثلجات وه�ي نكهة 
مرق�ة ماجي.وتق�دم هذه النكه�ة الذهبية ذات قوام القش�دة يف كوب مع 
املقرمش�ات املالحة. ولك�ن اإلبداع الحقيقي يكم�ن يف عنرص التزيني، وهو 
مس�حوق ال�كاري وامللح والفلف�ل وبالطب�ع مرقة ماجي.وق�ام هوفمان 
)54 عام�ا( بمزج البوظة ومرقة ماجي، موضح�ا “يأكل املحليون يف والية 
زارالن�د األملاني�ة مرقة املاجي م�ع كل يشء تقريبا”. وتابع “إنهم يرش�ون 
كيس مس�حوق املاجي عىل كل يشء تقريبا من املعجنات إىل الس�لطة ومن 
الش�وربة إىل البيت�زا. وحتى يضيفون�ه إىل البي�ض يف اإلفطار”.وأكد ناطق 
باس�م رشكة ماجي ومقرّها فرانكفورت ما قاله هوفمان قائال “إن سكان 
زارالند يس�تهلكون بالفعل كمية أعىل من املتوس�ط م�ن منتجهم”.ويعلم 
هوفمان أن ابتكاره س�يكون مصدر انقسام “فالكثريون يحبونه وآخرون 
ال يتحملونه«.وبحس�ب الرابط�ة اإليطالية لصناع املثلج�ات يونيتيس فإنه 
من غري املرّجح أن تلقى مثلجات ماجي نجاحا دائما.وأوضح س�كرتري عام 

الرابطة أن األصناف الجديدة نادرا ما تبقى.

بدون تعليق

كريب البطاطس 
باجلبن الشيدر

ق اليوم..
طب

فندق بلجيكي يؤجر األسامك لنزالئه
يضع فن�دق بلجيكي خدمة ممي�زة عىل ذمة 
الن�زالء الذين يحلون ضيوف�ا عليه بمفردهم، 
ع�رب إتاح�ة الفرصة لهم الس�تئجار أس�ماك 
الزينة خالل إقامته�م يف الفندق.ويوفر فندق 
تش�ارلروي إيرب�ورت بالقرب م�ن العاصمة 
البلجيكي�ة بروكس�ل، فرص�ة لنزالئ�ه الذين 
يقيمون بمفردهم يف الفندق الس�تئجار سمك 
الزين�ة بثم�ن 3.5 ي�ورو أي ما يع�ادل 4.17 
دوالرات لليل�ة الواحدة..ويذكر أن الفندق دأب 
ع�ىل تقديم ه�ذه الخدمة املمي�زة لنزالئه عىل 
امتدد عدة س�نوات.ووفقا لصحيفة إندبندنت 
الربيطاني�ة، قال ديفي�د ديلن، مدي�ر الفندق 

“بدأنا بتقديم ه�ذه الخدمة لنزالء فندقنا منذ 
بضع سنوات. نحن دائما نحاول تقديم كل ما 
هو جديد للنزالء، ونس�عى ألن تكون إقامتهم 
يف الفن�دق مريحة، ونحن نحرص كل الحرص 
أن يتمت�ع الن�زالء طوال ف�رتة إقامتهم عندنا 
حتى نضمن عودتهم من جديد يف قادم األيام”.
وأضاف ديلن بأنه وشقيقه ابتدعا هذه الفكرة 
يف البداية لتس�لية النزالء ل�دى انتظارهم عند 
مكتب االستقبال.وبحس�ب م�ا ورد يف موقع 
يو بي آي اإللكرتوني، فإن ديلن وشقيقه قررا 
يف ما بعد توس�يع هذه الخدمة لتشمل النزالء 

الذين يقيمون بمفردهم يف الفندق.

فلسطينية بأطراف صناعية تتسلق جبل كليمنجارو

طالب�ة  النج�ار،  ياس�مني  تع�ّد 
فلس�طينية يف تخصص علم النفس 
بجامع�ة النج�اح الوطنية يف مدينة 
نابل�س ، أول فت�اة تنج�ح بتس�لق 
الجب�ل بأط�راف صناعي�ة، حي�ث 
نجحت يف تسلق قمة الحرية يف جبل 
كليمنج�ارو يف أفريقي�ا، وهو رابع 
أعىل جب�ل يف العال�م، ورفعت العلم 
الفلس�طيني فوق قمته..وتعرضت 
النج�ار)20 عاما(، وه�ي يف الثالثة 
من العمر، لحادث أدى إىل برت ساقها 
من الركبة، إال أن ذلك لم يمنعها من 
الس�عي إىل تحقي�ق حلمها بتس�لق 
الجبال، وحّول�ت اإلعاقة ومعيقات 
تميزه�ا  نح�و  داف�ع  إىل  االحت�الل 
وممارس�تها لرياض�ة التحدي التي 
تحبه�ا، خصوص�ا بع�د منعها من 
الوص�ول إىل قمة جب�ل بورين حيث 

تسكن.وقالت “لقد شعرت بالتغيري 
يف حيات�ي بع�د انضمام�ي لجمعية 
إغاثة أطفال فلسطني، والذي شكل 
نقط�ة البداية نحو الحل�م والتطلع 
نحو امل�ي قدما يف تحقيق هوايتي 
يف التس�لق وصعود الجبال والقمم، 
الجمعي�ة  فانضمم�ت م�ن خ�الل 
إىل فري�ق مت�درب للتس�لق حتى تم 
ترشيحي كأول فلس�طينية تتسلق 
قمة إفرس�ت”.وتمكنت النجار بعد 
أش�هر طويلة من التدريب واملعاناة 
والعالج، من تس�جيل اسمها كأول 
بط�رف  اس�تطاعت  فلس�طينية 
صناعي مواجه�ة التحدي وتحقيق 
حلمها يف تس�لق قم�ة كليمنجارو، 
والت�ي تعّد أعىل قمة جبل يف أفريقيا 
وراب�ع أعىل جب�ل يف العال�م، وتنال 

بعدها جائزة املرأة املبدعة.
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رصاع األجيال  سحر الشهرة.. وداء اإلثارة

عبدالستار الخديمي صباح ناهي

ما الذي يجعل إنسانا مميزا دون غيره؟
وما حكم الناس على شخص يعدونه األقرب إليهم ويشتركون 

في تفاصيله وهو ال يعرفهم حقا؟.
ب�ل راح بعضهم يؤطر ه�ذه العالقة في ف�ن صناعة النجوم 
بفكرة »آيدل« ليصبح بعض األشخاص غير المعروفين بعد حملة 

ضخ إعالمي نجوما في سموات الشهرة.
وهنا أميز بين من بنى شهرته بجهد إبداعي ومن أتته الشهرة 
بجه�د دعائي حتى إن بعضهم فقد ق�درة التوازن ولم يتمكن من 
الس�ير في الش�وارع بش�كل طبيعي كم�ا يفعل باقي خل�ق الله، 
ب�ل صاروا يمعنون ف�ي التزلف إلى الجمه�ور وينتقون مفردات 
متكررة وفاقدة للمعنى، في حالة ال توصف من الشحن العاطفي 
والوه�م المجتمع�ي. وكأنه�م مخلوق�ات فضائي�ة حطت على 
األرض صدفه واكتس�ت بحالة الترحيب المفرط من عامة الناس 
الذي�ن يغدق�ون عليه�م اإلعج�اب والمجاملة ودع�وات التقرب، 
وعب�ارات الثناء حتى ظنوا أنهم م�ن كوكب آخر ترجلوا منه قبل 
لحظات ونسوا، شوارع مدنهم والحارات واألزقة الضيقة، وباعة 
الخضار الذين يحيطون ببيوتهم، ومدارس�هم ألمتداعية وأوجاع 
أهله�م، ونس�وا كل األصدق�اء األوائ�ل الذين قاس�موهم رغيف 
الخبز و“الساندويش�ات«. بل ذهبوا بعيدا ليتناس�وا الناس الذين 
س�اعدوهم العتالء ألس�لم وأحنوا ظهورهم ليصعدوا عليها، كي 
ي�روا النور البعيد الذي س�يوصلهم إلى الش�هرة بل نس�وا أهلهم 
وإخوته�م الذين ظلوا يعانون األمرين ف�ي حياة الحارات ألبعيدة 
وتنأوا ع�ن أصدقاء ألطفولة ومالعب ألصبا وحلّقوا بعيدا كأنهم 
بال أعش�اش ب�ال تاريخ، تؤرقه�م ألش�هرة وعالم أللي�ل وزعيق 
المعجبين الذين س�رعان ما ينس�ونهم وهم يغ�ادرون الحانات، 
وط�اوالت عش�اء الحف�الت. إنه�ا ألش�هرة اللعينة الت�ي تغري 
الكثيري�ن حت�ى الموهوبي�ن مم�ن ال يعرفون أن الض�وء يحرق 
الفراشات الجميلة، وتبدأ حياتهم تتغير إلى حيث، نسيان الماضي 
وتناسي مشاهد الواقع المرير، وذكريات الجوع والعوز، والثمني 
إلى حيث األضواء. ولتكون امتحانا لقيمهم وثقافتهم ولبيئاتهم 
وخزائن أألخالق التي اكتس�بوها من بيوتهم األولى حيث تعلموا 
وتألم�وا وكتبوا عهود الوفاء والمحب�ة التي لم تبن على المال أو 
المصلح�ة قب�ل أن يكونوا نجوما. إنه إمتح�ان الله لبعض الناس 
الذين يمّن عليهم بموهبة تجعلهم مش�اهير إن كانوا يعرفون أو 
ال يعرفون، وأمامهم طريقان، إما أن يكونوا حبيس�ي تلك الهائلة 
التي تغلفهم بها الش�هرة، وإم�ا يجعلوها طريقا للرحمة والخير 
ومّد يد العوان لذويهم ومعارفهم وأصدقاء عمرهم، ليبقوا بشرا 

بيننا، نشعر بإنسانيتهم، وقيمة شهرتهم.

س�ؤال أقّض مضجعي ومضاج�ع كل اآلباء واألمهات وال ي�زال: ما الذي يتحتم 
علينا أن نفعل لجسر الهوة التي بدأت تتوسع بيننا وبين أبنائنا؟ أصبحنا نعجز -ولو 
نسبيا- على فهم تصوراتهم للحياة ورؤاهم وحتى أحالمهم، كما باتوا غير مهتمين 
بخوفن�ا وحرصنا على ضمان الحد األدنى م�ن أبجديات الحياة في معانيها الفكرية 
والفلسفية والمادية والحضارية عموما. كل المعطيات والمؤشرات، واقعا وإيحاء، 
تترجم وجود هّوة بدأت في االتساع وبدأ قطرها يتمّدد بين الوالدين واألبناء.  األبناء 
إناثا وذكورا تطّبعوا بطباع نخالها خروجا عن الس�ائد والمألوف، ونعتقد أنها نوع 
م�ن التمّرد علينا وعلى أعراف حياتنا وقوانينها المس�تندة تحدي�دا إلى المرجعيات 
القيمّي�ة واألخالقية المتوارثة. نظن أن جيل أبنائنا هو مواصلة بديهية وحتمية لما 
س�طره ودّبره آباؤه�م، ومن قبلهم أجداده�م، وأي محاولة للخ�روج عن ذلك تعّد 
تمردا ال بد من مقاومته. المس�ألة ذوقية باألس�اس ألننا لم نس�تطع أن نستس�يغ 
الالمباالة في الدراس�ة، وتسريحات الش�عر الغريبة، ونمط الغناء الصاخب بكلماته 
التي نعتبرها مبتذلة وفي بعض األحيان سوقية، والعالقات األسرية “األفقية” التي 
استوى فيها الكبار مع الصغار وأصبح الخطاب جداليا “عنيفا”، واضمحلت سطوة 
األخ�الق كالحياء. هل العيب فينا ألننا لم نق�در على مجاراة صخب حياتهم الحديث 
والمليء بالحركة واالس�تقاللية؟ أم العيب فيهم ألنهم قطعوا معنا ومع ما يربطهم 
بماضيهم في حركة أش�به باالنبتات؟  بشيء من الحكمة والترّوي يجب اإلقرار بأن 
هن�اك اختالفا ف�ي مصادر ومرجعيات التربية، نتج عن التس�ارع الش�ديد في نمط 
الحياة العصرية.  من الضروري إذن أال يتجّنى األبناء على آبائهم وأمهاتهم بحجة أن 
تفكيرهم ورؤيتهم لألمور يعّدان خارجين عن نواميس العصر. وبذلك فهم يرفضون 
التعام�ل اإليجابي والمثمر مع منظومة تربوية وقيمي�ة يعتقدون أن أصحابها غير 
قادري�ن عل�ى تطويرها، وبالتالي تقييس�ها وفق مقتضيات العص�ر. إنهم يعمقون 
اله�ّوة التي تفصلهم عن جيل آبائهم. أما اآلباء واألمهات فإنهم يتس�ّلحون بس�الح 
الرف�ض المس�بق لما يأتي�ه أبناؤهم، تحت ش�عار “نحن األقدم، نح�ن األكبر، نحن 
األكثر تجربة، نحن الذين يجب أن يقودوا المرحلة ويس�ّطروا أهم توجهاتها”. إنهم 
يتصرف�ون مع أبنائهم وفق عالقات “عمودية” غير متوازنة، طرفاها آمر ومأمور، 
ولك�ن أحكام الواق�ع تفترض أن يطرح اآلباء على أنفس�هم األس�ئلة الحارقة التي 
تؤرقه�م: لماذا ال نجتهد ونترّجل ونخرج من أبراجنا العاجية ومن قواقعنا، لنتفهم 
طبيع�ة العصر الذي يعيش�ه فلذات أكبادنا؟ ما الضرر لو تغّيرت تس�ريحة الش�عر، 
وتغير الذوق الفني، وحاول أبناؤنا أن يكونوا أندادا لنا في حواراتهم؟ بكل بس�اطة 
علين�ا أن نعي�ش العصر بنظرتهم وننخ�رط فيه بإيجابية، مع محاول�ة التعديل في 
بعض الس�لوكيات الجامحة التي يأتونها أحيانا بتلقائية أو بتس�رع أو لعدم معرفة.  
علين�ا كآباء وأمهات أن نحس�ن التعامل م�ع اختالفهم ونعتبره ج�زءا من حياتهم 
وم�ن مس�تقبلهم ونترك لهم فرص االعتماد على الذات وخ�وض التجارب بأنواعها 
ليتعلم�وا حتى من أخطائهم وفش�لهم. لتضيق المس�افة بين الجيلي�ن، على األبناء 
أيضا أن يتفهموا طبيعة خوف وحرص آبائهم على مس�تقبلهم، ويحس�نوا التعامل 
مع الس�ائد خاصة ما تعلق بالمنظومة األخالقية الت�ي تنظم العالقات االجتماعية.  
مهمتنا األساس�ية كآباء وأمهات تتمثل بأمرين يجب القيام بهما بتعقل وهما؛ أوال، 
أن نطلعهم على ماضيهم بمحاسنه ومساوئه ونجعلهم يتعاملون معه بحس جدلي 
ونق�دي، وبذلك نضمن حدا أدنى م�ن االلتقاء معهم، كما نضمن ع�دم انبتاتهم. أما 
الثاني، فهو أن نرّش�د تعاملهم مع الوافد الحضاري أيضا بما فيه من حسن وسيء، 

وبذلك نضمن عدم انسياقهم األعمى وراء المظاهر المضللة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

حوار / ناهدة الدراجي / القاهرة 
ه�ي فنان�ة تجي�د كل االدوار , تح�س أنه�ا قريب�ة منك 
ولروحك , انها مثل خيال الطيف تمر أمامك في الشاش�ة 
, قد التعرف اس�مها وهي التدعوك لحفظ أسمها , همها 
االول واالخي�ر ان تق�دم لك االفض�ل , أنك لن تس�تطيع 
نسان ادوارها بس�هولة , أنها ممثلة الزمن الجميل , لها 

قدرة تقديم الشخصية مثل الكتاب الذي يتكلم ,, 
الفنان�ة القديرة ) نادية رش�اد ( الكاتبة والممثلة في ان 
واح�د , تخرجت من المعهد العالي للفنون المس�رحية , 
بدأت مسيرتها في س�بعينيات القرن العشرين بدور في 
التلفزيون في فيلم ) من عظماء االسالم ( عام 1970 ثم 
بدأ يعرفها الجمهور من خالل أش�تراكها في المسلس�ل 
الشهير ) القاهرة والناس ( برعت في المسلسالت الدينية 
والتأريخي�ة والس�ير الذاتي�ة , نتذكرها جيدا في س�يرة 
مني�رة المهدية في مسلس�ل ) أم كلثوم ( وش�خصياتها 
في ) أرابس�ك ( و ) قاس�م أمين ( و ) بواب�ة الحلواني ( 

كتبت العديد من االفالم والمسلسالت .
ولمنجزها الفني الطويل هذا فقد كرمتها وزارة الثقافة 
وبحض�ور الوزي�ر الكات�ب والصحف�ي حلم�ي النمن�م 
وبرفقة المخرج خالد جم�ال رئيس قطاع االنتاج الفني  
وذل�ك في حفل ضم العش�رات من الفناني�ن والمثقفين 
والمحبي�ن لنادي�ة رش�اد , احتفالية احتضنه�ا المركز 
القومي للمس�رح والموسيقى والفنون الشعبية , وعلى 

هام�ش ه�ذا التكريم كانت لن�ا وقفه قصي�رة مع هذه 
الفنانة القديرة . 

*نقف أمام ممثلة شاهدت الفن عبر عقود , وكيف مرت 
علي�ه , وكي�ف تج�دد وتأخر وتق�دم , فهي ش�اهد على 

مراحله الطويلة .
/ نعم صحيح , كنا نعلق هدومنا خلف الديكور , واحيانا 
نرت�دي بعضه�ا فوق بع�ض , كنا نس�اعد البعض االخر 
وه�ذا كان يخلق بيننا حالة جميلة جدا , اتذكر أننا عملنا 
100 حلقة خالل خمسة سنوات وكان التلفزيون يجلسنا 
ليجبرنا ان النعمل سواها حتى نكملها , وهنالك مالحظة 
مهم�ة وه�و اننا كن�ا نح�س بالمصير المش�ترك للعمل 
الفني , الننا ن�درك أن هذا المنتج هو العمل الوحيد الذي 
سيذهب للبالد العربية , كان احساس بالعزة والكرامة .

*مع مسلسل ) القاهرة والناس ( هل عملتي مسرح ؟
/ أشتغلت مس�رح كثيرا جدا , حوالي عشرين مسرحية 
وكنت فيها بطلة , في وقت كان يعج المس�رح بالنجوم 
العمالق�ة مثل س�ميحة ايوب , وس�ناء جميل , وس�هير 
البابل�ي , ورج�اء حس�ين , عمل�ت اداور وقتها تناس�ب 

شكلي وطولي .
*متى قدمتي أول عمل مكتوب لك ؟؟

/ عم�ل ) أس�فة أرفض الطالق ( كان ثان�ي عمل أكتبه , 
لكن قبله مباش�رة س�نة 82-83 قدمت مسلسل ) دعوة 
للحب ( وكان من انتاج ش�ركة عجمان وكان لهذا العمل 

صدى لم اكن انا نفسي أتوقعه , هذا العمل قدمني للناس 
كمؤلفة لكنه تسبب بأبعادي عن التمثيل سنتين تقريبا.

*ل�و قلت ل�ك تحدثي عن أس�امة أن�ور عكاش�ة !! ماذا 
ستقولين ؟؟

/ ) تصم�ت قلي�ال ( ثم تقول ,, س�أقول ل�ك أنه يجب أن 
يكون هنالك في تأريخ الفن المصري مرحلة نس�ميها ) 
مرحلة أس�امة انور عكاشة ( كالم دون مبالغة , اعماله 
صالح�ة للقراءة ب�كل زمان , والمش�اهدة ب�كل زمان , 
درام�ا معجون�ة بالتأري�خ , تأري�خ الناس م�ع الدولة ) 
ليال�ي الحلمية ( ) الش�هد والدم�وع ( ) الراية البيضاء ( 
وغيرها , اتذكر حينما كلمني أس�امة وقال انا أريدك في 
عمل ) أرابسك ( واللطيف انه وصفني انا والمرحوم كرم 

مطاوع في هذا العمل ) بالقط والفار ( !!!
*أشتغلتي مسلسل ) أم كلثوم ( بدور منيرة المهدية .

/ الحقيق�ة أن هذا الدور عرض قبلي على أكثر من أحد , 
ولما رفض من االخريات وجدته يتجه لي .
*انت انسانه ) متصالحة ( جدا مع نفسك .

/ الحمد لله , هذه نعمة 
*ماذا قدمتي لالذاعة ؟؟

/ أنا من النوع الذي أش�عر بجوع شديد للتمثيل , فكانت 
االذاعة تش�بع جوع�ي هذا للعمل , وف�ي االذاعة وجدت 
مخرجي�ن يحبونن�ي ج�دا وراء الميكرفون ويش�هدون 
بكفاءتي , عملت ) كتاب عربي علم العالم ( , وبالمناسبة 
انا من أس�عد لحظاتي عندما يأتيني نص تأريخي وديني 
, اك�ون مش�دودة لهذه االعم�ال , أنا اخ�ذت اول جائزة 
بطولة دور نسوي في عمل تأريخي في مسلسل ) سيف 
اليقين ( كان دور محوري لسيدة حكمت الدولة العباسية 

بالحديد والنار لثالثين سنة .
*أين موقع ) العراق ( من قلب وتفكير نادية رشاد ؟

/ أنت نفس�ك قلت ) قلب نادية رشاد ( أذا فهو في القلب 
, بكل ناس�ه اه�ل التأري�خ والحضارة والك�رم والطيبة 
, الع�راق بل�د الف�ن المتج�دد ال�ذي يقف دوم�ا أمام كل 
العواصف والهزات لينهض فيقدم االفضل ,, العراق أسم 
غالي جدا بقلبي , ووطن أغلى نش�عر جميعا بقربنا منه 
فنحن ذوو حضارتين يقف الزمن منحنيا اعجابا بهما . 

الفنانة املرصية نادية رشاد لـ »                             « : يف مرحلة خشيت ان تأخذين الكتابة من التمثيل 

كربالء تشهد انطالق اعامل مؤمتر متحف الكفيل الدويل الثاين بمشاركة سبع دول
كربالء / فراس الكرباسي

ش�هدت محافظة كربالء، انطالق اعم�ال مؤتمر متحف 
الكفي�ل الدول�ي الثان�ي ال�ذي يقيم�ه متح�ف الكفي�ل 
للنفائس والمخطوطات التابع للعتبة العباسية المقدسة 

بمشاركة سبعة دول. 
وش�ارك في الجلس�ة االفتتاحية الس�يد احم�د الصافي 
المتولي الشرعي للعتبة العباسية والسيد محمد االشيقر 
االمين العام للعتبة وممثل رئيس بعثة يونامي في العراق 
وممث�ل المتحف االلماني وااليطالي ومدير متحف اربيل 
ووفد اقليم كردس�تان العراق ورؤس�اء كليات واقس�ام 
االث�ار والت�راث واكثر م�ن 200 باح�ث ومتخصص في 

شؤون المتاحف واالثار والتراث.
وقال رئيس قسم متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات 
في العتبة العّباس�ية وعضو اللجن�ة التحضرية للمؤتمر 
ص�ادق الزم الزي�دي، » ، انطل�ق اليوم الخمي�س اعمال 
مؤتم�ر متح�ف الكفي�ل الدول�ي الثان�ي تح�ت ش�عار 
)المتاح�ف حض�ارة واقتص�اد( وال�ذي يقيم�ه متحف 
الكفيل للنفائس والمخطوطات التابع للعتبة العباس�ية 
المقدس�ة بمش�اركة س�بعة دول وهي المانيا واليابان 

وايطاليا وايران ومصر ولبنان والعراق«.
واضاف الزيدي، ان »النسخة الثانية لهذا المؤتمر ممّيزة 
وتختلف عن النسخة السابقة وذلك لما تشهده فعالياته 
من تنّوع في الطرح والمضمون إضافة لتنوع الحاضرين 

والمش�اركين س�واء من داخ�ل العراق وخارج�ة والتي 
شكلت انعطافه مهمة على مستوى دورات هذا المؤتمر 
الالحقة وس�تضفي بنتائ�ج إيجابّية تس�هم بالرقّي في 

العمل المتحفي«.
وتاب�ع الزي�دي »كان عدد البح�وث التي أرس�لت للجنة 
العلمية هي )63( بحث من داخل وخارج العراق، خضعت 
جميعه�ا لضوابط تقييمّية خاص�ة متوافقة مع محاور 

المؤتمر البحثّية وشروطه والتي أفضت عنها قبول )20( 
بحث س�ُيلقى منها )15( بحث متخص�ص يتعلق بإدارة 
المتاحف ورفع ادائها والمحافظة على االرث الحضاري 
والثقافي وتطوير العمل المتحفي والتس�ويق االعالمي 
للمتاحف الوطنية والمحلية وتوزعت على ثالثة جلسات 
خ�الل فترة انعق�اد المؤتم�ر، والذي ستس�تمر فعاليته 

ليومين وتحت شعار )المتاحف حضارة واقتصاد( ».

وق�ال الس�يد احمد الصاف�ي المتول�ي الش�رعي للعتبة 
العباس�ية ان » االم�م والش�عوب تهتم كثي�راً لتأريخها 
وحضارته�ا والعراق بلد يتمتع بالكثي�ر من االمور التي 
الب�د ان تبرز منه�ا ارثها وتاريخها ويأت�ي هذا المؤتمر 
في حف�ظ تاريخ العراق وكربالء وانن�ا دوماً نوكد على 
ان المتح�ف ال يختص بالعتبة فقط م�ن لقى ومقتنيات 

وانما يتعداه الى حفظ تاريخ العراق«.

وش�دد الصافي »قطعا س�يخرج هذا المؤتمر بتوصيات 
مهم�ة جدا والب�د لهذه البح�وث ان تصل ال�ى اصحاب 
الق�رار في الحكومة لتنفيذها وهنا نؤكد بانكم س�فراء 
للمتاح�ف والت�راث فالب�د ان تكونوا س�فراء ف�ي نقل 
ش�جاعة وبطول�ة العراقيين الذين الزال�وا يدافعون عن 

هذا البلد«.
وتحدث قاسم السوداني ممثل وزارة الثقافة والسياحة 
واألث�ار »يعد ه�ذا المؤتمر من المؤتم�رات المهمة على 
صعي�د العم�ل المتحف�ي واآلث�اري ونعمل بش�ركة من 
اجل تطوير عمل المتاحف في العراق والعتبة العباس�ية 

مشكورة بإقامتها لهذا المؤتمر المهم والحيوي«.
من جهته قال الدكتور ابراهيم س�رحان الشمري رئيس 
اللجن�ة العلمي�ة، اّن »المؤتم�ر ين�درج ضم�ن سلس�لة 
ترعاه�ا  الت�ي  التخّصصّي�ة  والنش�اطات  المؤتم�رات 
وُتقيمها العتبُة العباسية المقّدسة لفتح نافذٍة للتواصل 
وتبادل الخبرات بين المتاحف واالختصاصّيين والفّنانّين 
في عالم الفّن الحديث والمعاصر داخل وخارج العراق«.

واضاف الش�مري »يه�دف المؤتمر ال�ى المحافظة على 
اإلرث الحض�ارّي والثقاف�ي وكذل�ك دع�م المؤّسس�ات 
الدينّية لتأس�يس المتاحف المتخّصص�ة وتطوير العمل 
المتحف�ي وكذل�ك فت�ح آفاق التع�اون مع المؤّسس�ات 
المتحفّي�ة المحلّية والدولّية وتطويرها واخيراً رفع أداء 
عمل المتاحف بما يعّزز المعرفة اإلعالمّية واالقتصادّية 

للمتحف«.


