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ص4 واليتي: تفقد أي موقع عسكري ايراين أمر ممنوع

البحـريـن تعتـدي املعتقليـن املضـربيـن عـن الـطـعـام

املرجعية تكرم مواطنا فقريا وتعده رمزا للنزاهة و»قدوة« للسياسيني
جملس دياىل يصوت عىل تويل احلكومة االحتادية امللف األمني بـ »املتنازع عليها«

ص2 اخلارجية الروسية تكشف عن سعي »داعش« لتهريب أمواله إىل أوربا

»الفوج التكتيكي« القتحام عكاشات والقائم
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أف�اد مص�در ف�ي ش�رطة األنب�ار ب�أن 
فوج�ا تكتيكيا من ش�رطة المحافظة يدعم 
العمليات المرتقبة تحرير عكاشات والقائم 
غرب�ي المحافظ�ة، وفيم�ا ش�ّنت الق�وات 
األمني�ة، بمختلف صنوفها، حملة أمنية ضّد 
خالي�ا نائمة ف�ي االنب�ار، ومتورطين بتهم 
فس�اد، فإن الطيران الحربي مشط الشريط 
الح�دودي م�ع س�وريا، إيذاناً بب�دء معركة 

التحرير المرتقبة.
وقال مص�در أمني أن »الف�وج التكتيكي 
لش�رطة االنبار تحرك لدع�م عمليات تحرير 

عكاش�ات والقائم المرتقب�ة غربي األنبار«، 
الفناً إلى أن »الفوج التكتيكي لشرطة األنبار 
مدرب عل�ى مختلف وس�ائل القتال ومجهز 

بأحدث األسلحة والمعدات«. 
وبحس�ب المص�در األمن�ي، ف�إن الفوج 
التكيك�ي يمتل�ك خب�رة واس�عة ف�ي مجال 
مكافح�ة »داعش«، إذا س�بق له وأن ش�ارك 
م�دن  بتحري�ر  واس�عة  بعملي�ات  ش�ارك 
الفلوج�ة والرمادي وهي�ت وبقية المناطق 
»داع�ش«  تنظي�م  س�يطرة  م�ن  األخ�رى 
اإلرهاب�ي بالمحافظة. ب�دوره، أفاد مصدر 
منفصل بإلقاء القبض على سبعة مطلوبين 
ف�ي مناطق متفرق�ة من المحافظ�ة. وقال 

المصدر إن »قوة من الفرقة الثامنة بالجيش 
تمكن�ت م�ن إلق�اء القب�ض عل�ى اثنين من 
المطلوبين في مخيم ال��18 كيلو للنازحين 
غ�رب الرمادي«، مبينا أن »القوة تمكنت من 
إلق�اء القبض على مطلوب آخر ضمن قاطع 
المس�ؤولية وتم تس�ليمه الى مركز شرطة 

القطانة بالرمادي«.
وأض�اف المص�در أن »ق�وة م�ن الفرقة 
العاش�رة بالجيش تمكنت م�ن إلقاء القبض 
عل�ى اثني�ن م�ن المطلوبي�ن ف�ي منطق�ة 
البوعلي الجاسم شمال الرمادي، وبحوزتهم 

أسلحة وعتاد«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس المفوضي�ة األوروبية، أمس 
األربعاء، إن بريطانيا ستش�عر ب��« الندم« 
في نهاية المطاف على خروجها من االتحاد 
األوروبي، ف�ي تصريحات م�ن المرجح أن 

تثير عاصفة سياسية.
وج�اءت ت�����صريح�ات ج�ان كل�ود 
يونك�ر خالل خطاب حالة االتحاد ال����ذي 
ألقاه أمام ن�واب ال������برلمان األوروبي 

ف���ي ست��راسب���ورغ بف��رنس��ا.
الكتل�ة األوروبي�ة  أن  وأض�اف يونك�ر 
»تتعافى مجددا« بعد عقد صعب شهد انزالق 
كثي�ر م�ن دول االتح�اد ال� 28 ف�ي أزمات 
اقتصادي�ة، باإلضاف�ة لتصوي�ت بريطانيا 

لصالح المغادرة.
وعب�ر المس�ؤول األوروب�ي عن أس�فه 
لخ�روج بريط��������انيا، وكان البرلمان 
البريطان�ي قد ص�وت االثني�ن لصال����ح 
عضوي�ة  ينه�ي  قان��������ون  مش�روع 

بريط�اني���ا في االتح���اد األوروب���ي.
ويه�دف القان�ون ال�ذي تم إق�راره إلى 
إبط�ال قان�ون ع�ام 1972 ال�ذي انضم�ت 
بريطاني�ا بموجب�ه إلى االتح�اد األوروبي، 
وبالتال�ي تحويل 12,000 تش�ريع أوروبي 

موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية.
ق�د  البريطاني�ون  المواطن�ون  وكان 
حس�موا في يونيو 2016 مصير بالدهم في 
االتحاد األوروب�ي، إذ صوتوا في اس�تفتاء 

لصالح الخروج من التكتل االقتصادي. 

املفوضية األوربية: بريطانيا »ستندم« 

محلة يف االنبار تالحق »اخلاليا النائمة« واملتورطني بالفساد.. والطريان ميشط الشريط احلدودي مع سوريا
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التنسيقية الرتكامنية تطالب الربملان بتوضيح سبب تواجد حزب العامل يف كركوك
         بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت الهيئ�ة التنس�يقية العلي�ا ل رتكم�ان 
الع�راق، أم�س األربع�اء، م�ن الربمل�ان بتوضيح 
معلومات أفادت بتكليف البيشمركة لعنارص من 
حزب العمال الكردستاني »PKK« بمهام أمنية يف 
املناطق الرتكمانية، مشددة عىل رضورة التنسيق 
بني مجل�س الن�واب ومجالس أرب�ع محافظات 
التخ�اذ ق�رارات »أكثر جدية« ترفض االس�تفتاء 
وال تس�مح للمجالس املحلية بالتدخل فيه، فيما 

طالبت.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان ص�در عق�ب اجتماع 
عقدت�ه يف بغداد بحضور نواب حاليني وس�ابقني 
إن  العراق�ي« نس�خة من�ه،  »املس�تقبل  تلق�ت 
»حضور مس�عود البارزاني بشكل استفزازي اىل 
كركوك وإقحامها باالستفتاء وترصيحه كركوك 
كردس�تانية كان ل�ه األثر البالغ لزي�ادة حماس 
أعضاء مج������لس الن�واب والحث عىل اتخاذ 
الق�رار التاريخ�ي املهم الذي رفض االس�تفتاء«، 
الفت�ًا اىل أن »مدين�ة كرك�������وك املركز كانت 

وما تزال تركمانية وتبقى عراقية«.
وأضاف�ت، أن »املجتمعني تش�اوروا أيضا عن 
إمكانية تمرير املواد املتبقية من قانون انتخابات 
مجال�س املحافظات بما يضمن حقوق الرتكمان 
وس�حب الثقة من محافظ كركوك بقضايا فساد 
ومخالفات إدارية وقانونية، فضال عن التنس�يق 
مع النواب وأعضاء مجالس املحافظات يف نينوى 
وكركوك وصالح الدين ودياىل التخاذ قرارات أكثر 
جدية ترفض االستفتاء وال تفسح املجال ملجالس 

األقضية والنواحي للتدخل يف االستفتاء«.
وطالبت الهيئة، ب�«فت�ح الحوار مع األطراف 
الوطن�ي  االتح�اد  وخاص�ة  املعني�ة  الكردي�ة 
الكردس�تاني والتغيري، إضافة اىل تنظيم اجتماع 
رسي�ع مع رئيس ال�وزراء لبيان نقاط أساس�ية 
تخص االس�تفتاء واالنفص�ال، وتكثيف الزيارات 
م�ن قبل الهيئ�ة التنس�يقية العلي�ا للرتكمان اىل 
س�فارات الدول الصديقة واألمم املتحدة«، داعية 
اىل »توضيح معلومات أفادت بتكليف البيشمركة 
عن�ارص من ح�زب العم�ال الكردس�تاني بمهام 

أمنية يف املناطق الرتكمانية«.

          بغداد / المستقبل العراقي

كشف دميرتي فيوكتيس�توف، نائب رئيس 
قسم التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية 
الروس�ية، عن أن تنظيم »داع�ش« بدأ بتحويل 
أمواله من األرايض الخاضعة له إىل دول أجنبية، 

متوقعا هزيمته الوشيكة.
وأوضح فيوكتيستوف، خالل مؤتمر صحفي 
يف روما »يف السابق، تحدثنا عن أن داعش يراكم 
األم�وال ىف األرايض الخاضعة له، لكن اآلن، يبدأ 
التنظي�م، ال�ذي عىل م�ا يبدو يش�عر بهزيمته 
املؤكدة الوش�يكة وفق�دان جميع األرايض التي 
قد استوىل عليها، يبدأ بتحويل األموال يف اتجاه 
عكيس، أي إىل دول أجنبية، بما فيها أوروبية«.

األم�وال  تل�ك  أن  الواض�ح،  »م�ن  وتاب�ع 
س�ترصف عىل دعم خاليا داعش هناك وتنفيذ 

عمليات إرهابية يف تلك الدول«.
إضاف�ة إىل ذل�ك، يح�اول »داعش«، س�عيا 
لتعويض خس�ائره يف األرباح من تجارة النفط 
يف س�وريا، إيجاد مصادر دخ�ل جديدة، ويلجأ 
إىل عمليات متعلقة بالعمالت األجنبية وتهريب 

القطع األثرية واملخدرات.
وشدد فيوكتيس�توف عىل أن التدمري املادي 
لبنى »داعش« التحتية يمثل أحد الوسائل األكثر 
فعالية ملكافحة تمويل نش�اط هذا التنظيم، إذ 
أن ه�ذا النهج هو الذي س�مح بقطع اإليرادات 
الت�ي كانت تحصل عليها »داع�ش« من تجارة 

املنتجات النفطية.
وتش�ري تقديرات مختلف�ة إىل أن اإلرهابيني 
الدواعش فقدوا قراب�ة 90% من األبار النفطية 
التي كانوا يسيطرون عليها سابقا، غري أن تلك 

التجارة لم تتوقف بالكامل، ما يعني أن أطرافا 
معين�ة الت�زال تش�رتي النفط منهم، بحس�ب 

فيوكتيستوف.
وال يزال التنظيم يس�يطر ع�ىل حقيل التنك 
والعم�ر النفطي�ني الواقعني يف ري�ف دير الزور 
الرشقي، واللذين ينتجان ما ال يقل عن 25 ألف 

برميل نفط يوميا.
وأش�ار دمي�رتي فيوكتيس�توف إىل نش�وء 
اتجاه�ات جديدة يف مج�ال تموي�ل »داعش«، 
وهو ما يدل عليه فرض عملته بصورة صارمة 

عىل جميع األرايض الخاضعة للتنظيم.
وقال: »يف واقع األمر، أعلنوا دنانري »داعش« 
الذهبي�ة والدراهم الفضية والنقود النحاس�ية 
العملة الوحيدة املس�موح به�ا يف التداول العام 

عىل األرايض املسيطرة عليها«.
ويرف�ض اإلرهابيون قب�ول املدفوعات من 
الس�كان يف عمالت أخرى، ويلزمونهم بتحويل 
إىل  األمريكي�ة  وال�دوالرات  الس�ورية  الل�ريات 
دنانريهم التي تباع بسعر أعىل من سعر الذهب 

يف »مكاتب اقتصادية« للتنظيم.
وكشف املسؤول الرويس أن »داعش« قد باع 
بتل�ك الطريقة أكثر من 100 ألف دينار بس�عر 
أعىل م�ن 180 دوالرا للدين�ار الداعيش الواحد، 
األمر الذي عاد إليه بدخل قدره نحو 18 مليون 
دوالر، الت�ي بالطبع، يمك�ن رصفها عىل رشاء 

السالح والعتاد والذخائر.
وق�د وص�ل دمي�رتي فيوكتيس�توف، نائب 
رئيس قس�م التحدي�ات والتهدي�دات الجديدة 
التابع للخارجية الروسية إىل العاصمة اإليطالية 
روما للمشاركة يف اجتماع لفريق وضع التدابري 

.FATF املالية ملكافحة غسل األموال

بعد أن خسر نفوذه يف العراق وسوريا

اخلارجية الروسية تكشف عن سعي »داعش« لتهريب أمواله إىل أوربا

        بغداد / المستقبل العراقي

اندل�ع حري�ق هائل، أم�س االربع�اء، بمحزن 
ل�الدوات الكهربائي�ة يف مدينة اربيل، م�ا ادى اىل 
ارضار مادية قدرت بمليون دوالر. وقالت وسائل 
اعالم كردية، ان »الحري�ق اندلع بمخزن لالدوات 
الكهربائي�ة يف ش�ارع اربيل - كس�نزان، بس�بب 
تماس كهربائ�ي«. واضافت ان »الحريق اندلع يف 
البداية بمحل صغري، اال انه انترش بعد ذلك برسعة 
ليش�مل املخزن الذي احرتق محتوياته بالكامل«. 
واش�ارت اىل ان »ف�رق اطف�اء الحرائ�ق وصل�ت 
برسعة اىل مكان الحادث، اال انه وبسبب ضخامة 
الحري�ق واندالعه باالدوات الكهربائية، لم تتمكن 

الفرق من السيطرة عليه بالرسعة املطلوبة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أق�دم 116 عضوا يف مجلس النواب، عىل جمع 
تواقي�ع بغاية إقالة محاف�ظ كركوك، نجم الدين 
كريم، عىل خلفي�ة خروقات ومخالفات قالوا إنه 

»ارتكبها من خالل استغالل منصبه الوظيفي«.
وأظهرت وثائ�ق، أن 116 نائبا تقدموا بطلب 
إىل الربملان للنظر يف إقالة محافظ كركوك، بسبب 
»اس�تغالله منصب�ه الوظيف�ي وتس�ببه يف هدر 
للم�ال الع�ام، وتعم�ده التقص�ري يف واجبات�ه«، 
مشريين إىل جملة من الخروقات واملخالفات التي 
ارتكبها نجم الدين كريم، حس�ب زعمهم. وسبق 
أن ش�هد الربملان محاولة لجم�ع تواقيع من قبل 
نواب تركمان للتصويت عىل قرار بتغيري محافظ 
كرك�وك وحل مجلس�ها، عىل خلفية رف�ع العلم 

الكردستاني يف الدوائر الحكومية باملحافظة.

حريق يف اربيل يتسبب بخسائر تقدر 
بمليون دوالر

مجع تواقيع )116( نائبًا يف الربملان 
إلقالة حمافظ كركوك

         بغداد / المستقبل العراقي

كرم وكي�ل املرجعية الش�يخ 
عب�د امله�دي الكربالئ�ي، أم�س 
األربع�اء، مواطن�اً فق�ري الح�ال 
عثر عىل 16 مليون دينار وأعاده 
لصاحب�ه رغ�م عازت�ه للمبل�غ، 
معتربا أنه رم�ز للنزاهة و«قدوة 
للسياس�يني الذي�ن ارجعوا البالد 

اىل الوراء«.
وقال الكربالئي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »كرم مواطناً م�ن محافظة 
واس�ط عثر عىل مبلغ 16 مليون 
دين�ار وأع�اده اىل صاحب�ه رغم 
حاجت�ه للمبل�غ«، موضح�ا أنه 
»عام�ل تنظيف يف بلديه واس�ط 
وأم�ه مريض�ة بش�لل األعصاب 

وبحاج�ة لل�دواء وغري ق�ادر عليه 
توف�ريه«.  وأض�اف الكربالئي، أن 
»املواط�ن يدعى أبو عيل، وهو رمز 
ونم�وذج للنزاهة وحف�ظ األمانة، 
الس�يايس يكون قدوه  واملفروض 
للش�عب العراق�ي ولك�ن األس�ف 
وق�دوة  نموذج�اً  ص�ار  املواط�ن 
للسياس�يني الذين ارجعوا البالد اىل 
الوراء«. وطالب الكربالئي وس�ائل 
وتس�ليط  ب�«االهتم�ام  اإلع�الم 

الضوء عىل مثل هذه الحاالت«.
ع�يل  الس�يد  ممث�ل  وكان 
السيس�تاني، الش�يخ عب�د املهدي 
ال  أن  الجمع�ة  أك�د،  الكربالئ�ي 
فرصة أم�ام الع�راق للنهوض من 
كبوته مع استمرار الفساد، محذرا 
من اس�تمرار اعتم�اد املحاصصة 

»املقيتة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمن�ي يف الب�رصة، 
أمس االربعاء، ب�أن قوة أمنية نفذت 
مداهم�ة يف منطقة تقع ضمن مركز 
املحافظة أس�فرت ع�ن القبض عىل 
أربعة متهمني بالسطو املسلح بدافع 
الرسقة، وانهم اعرتفوا بارتكاب عدد 

من تلك الجرائم.

وق�ال املصدر إن »قوة من قس�م 
مكافح�ة اإلجرام نف�ذت مداهمة يف 
منطقة املعق�ل أدت اىل القاء القبض 
عىل أربعة متهمني بتش�كيل عصابة 
للس�طو املس�لح عىل الدور السكنية 
واملحال التجاري�ة«، مبيناً أن »القوة 
ضبطت لديهم قنبل�ة يدوية، وكمية 
قليلة م�ن املواد املخ�درة، فضالً عن 

مصوغات ذهبية مرسوقة«.

ولفت املصدر الذي طلب عدم نرش 
اس�مه اىل أن »املتهمني اعرتفوا خالل 
التحق������يق معهم بارتكاب عدد 
من جرائم الرسقة يف مناطق متفرقة 

من املحافظة«.
يذك�ر أن البرصة يتمي�ز وضعها 
م�ع  النس�بي  باالس�تقرار  األمن�ي 
انها ش�هدت خ�الل األش�هر القليلة 
املاضية حدوث ال�عديد من النزاعات 

ع�ن  فض�اًل  املس�لحة،  العش�ائرية 
اس�تهداف عدد من ال�دور يف مناطق 
متفرق�ة بعبوات صوتي�ة كنوع من 
التهدي�د، وجرائ�����م القت�ل الت�ي 
تحص�ل فه�ي ذات طاب�ع جنائ�ي، 
ومقاب�ل ذلك ألق�ت الق�وات األمنية 
املتهم�ني  القب�ض ع�ىل كث�ري م�ن 
بالخط�ف والقتل والس�طو املس�لح 

وتجارة املخدرات.

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت لجنة االمن والدف�اع النيابية، أمس 
االربعاء، عدداً من استاذة الجامعات ملناقشة قانون 

التأمينات االجتماعية. وقالت وكالة »الغد برس«، ان 
»الجنة االمن والدفاع استضافت اساتذة الجامعات 
بع�د ان قدم�وا طلباً باالس�تضافة ملناقش�ة قانون 
التأمين�ات االجتماعي�ة م�ع اللجن�ة«. واضاف ان 

»االساتذة وجهوا دعوتهم للجنة للوقوف معهم ملنع 
تمرير القانون املذكور«. وكان العرشات من أساتذة 
الجامعات، قد تظاه�روا األحد املايض، أمام جامعة 

بغداد احتجاجا عىل قانون التأمينات االجتماعية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكمة تحقيق الحلة القبض عىل متهم قام بتزوير 
السجل الدائمي ملديرية عقارات بابل باالشرتاك مع آخرين بغية 

االستحواذ عىل مجموعة من العقارات.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »محكمة تحقيق الحلة صّدقت اعرتافات متهم باالس�تحواذ 
عىل عقارات عائدة للدولة بعد تزويره صفحات السجل الدائمي 
ملديرية التس�جيل العقاري يف بابل باالش�رتاك م�ع موظفني يف 

املديرية«.
وعن آلية التزوير بني بريقدار أن »املتهم يقوم بجلب صفحات 
مزّورة للسجل الدائمي مع صورة قيد العقار إىل املديرية العامة 

للتسجيل العقاري ويقوم بلصقها يف السجل األصيل«.
وتابع أن »املتهم يقوم بإكمال معاملة التس�جيل عن طريق 
ش�خص آخر غالباً ما يك�ون من املتعففني والفقراء مس�تغال 
ضع�ف مقدرت�ه املادي�ة ليتعه�د أن العقار يعود ل�ه وبحضور 

شهود«.
وأكمل أن »الش�خص األخري بعد حصوله عىل السند الدائمي 
يق�وم ببيع العق�ار بمبلغ زهيد جدا ي�رتاوح بني }1-3{ ماليني 
دين�ار إىل أحد األش�خاص املش�رتكني بالتزوير، وم�ن ثم يقوم 

األخري ببيعه بسعر السوق«.
وأف�اد بأن »املحكمة أعلنت القبض عىل متهمني وأحدهم تم 

الحكم عليه، وأصدرت أوامر قبض بحق اآلخرين«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س محافظة دي�اىل، أم�س األربعاء، ع�ىل تويل 
الحكوم�ة املركزية مس�ؤولية امللف األمن�ي يف املناطق املتنازع 
عليه�ا. وقال عض�و املجلس عم�ر الك�روي إن »املجلس بحث 
خ�الل جلس�ته االعتيادية اوضاع املناطق املتن�ازع يف املحافظة 
واس�تفتاء تقرير املص�ري«، مبينا أن »املجلس ص�وت عىل تويل 
الحكومة املركزية مهام حفظ االمن ومس�ك امللف االمني يف تلك 
املناطق لضمان التعايش الس�لمي«. واضاف انه »تم التصويت 
ايض�ا عىل عودة كاف�ة العوائل النازحة إىل مناطقها باس�تثناء 
كل من كان لديه مش�اكل امنية فضال ع�ن دعم دور الحكومة 

املركزية يف تلك املناطق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس األربعاء، أن برملان 
كردستان سيستأنف جلساته الخميس، بعد تعطيل دام لعامني. 
ونقل بيان لالتحاد، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
برملان كردستان سيستأنف جلساته الخميس، فيما أعلن إعالم 
برملان كردس�تان، يف بيان، أن لديه تواقيع كاملة لنصاب جلسة 

الخميس املوافق ل� 14 أيلول 2017.
وكان القيادي يف االتحاد الوطني الكردس�تاني، مال بختيار، 
أعلن عن موافقة حركة التغيري عىل النقاط التي وضعها االتحاد 

يف االجتماع الثالثي الذي عقد مؤخرا يف أربيل.
ويب�دأ برملان إقليم كردس�تان بعقد جلس�اته بع�د انقطاع 
اس�تمر عامني، يف خطوة للرد عىل قرار الربملان العراقي برفض 
االس�تفتاء املزمع إجراؤه يف 25 من الش�هر الجاري، حيث أكد  
وزي�ر الخارجية الس�ابق، هوش�يار زيباري، أن برمل�ان اإلقليم 

سريد قطعاً عىل القرار عندما يجتمع يوم الخميس.

حتقيق احللة: القبض عىل جمموعة متهمني 
يتالعبون بعقارات الدولة

جملس دياىل يصوت 
عىل تويل احلكومة االحتادية امللف 

األمني بـ »املتنازع عليها«

بعد تعطيل دام عامني..
 الـيـوم بـرلـمـان كـردسـتـان 

يستأنف جلساته 

رشطة البرصة تقبض عىل أربعة متهمني بالسطو وتضبط قنبلة بحوزة أحدهم

األمن الربملانية تستضيف أساتذة اجلامعات ملناقشة قانون التأمينات االجتامعية

املرجعية تكرم مواطنًا فقريًا وتعده رمزًا للنزاهة 
و»قدوة« للسياسيني
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين، أم�س األربعاء، ع�ن قرب تطبي�ق النظام 
امل�ريف االلكرتون�ي بدالً ع�ن التعام�ل الورقي يف إنج�از معامالت 
املواطنني. ودعا املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »زبائنه ملراجعة فروعه يف بغداد واملحافظات 
لغرض تحديث بياناتهم واستكمال املستمسكات الرضورية املتعلقة 

بهم وذلك استعدادا لتطبيق النظام املريف الشامل«.
واش�ار البيان اىل ان »امل�رف وصل اىل مراحل وخطوات متقدمة يف 
تطبي�ق النظام االلكرتوني، مبينا ان »هذا النظام يتس�نى للمواطن 
االس�تفادة منه يف التس�هيالت التي يوفرها املرف من خالل اتمتة 
العمليات وتبس�يط االج�راءات فضال عن تنظيف ارش�يف املرف 

وجردها.

مرصف الرافدين يعتزم تطبيق النظام املرصيف االلكرتوين بدال من التعامل الورقي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أف�اد مص�در يف رشط�ة األنب�ار ب�أن 
فوجا تكتيكيا م�ن رشطة املحافظة يدعم 
العمليات املرتقبة تحرير عكاشات والقائم 
غرب�ي املحافظ�ة، وفيم�ا ش�ّنت الق�وات 
األمني�ة، بمختل�ف صنوفه�ا، حملة أمنية 
ض�ّد خالي�ا نائم�ة يف االنب�ار، ومتورطني 
بتهم فس�اد، فإن الطريان الحربي مش�ط 
الرشيط الحدودي مع س�وريا، إيذاناً ببدء 

معركة التحرير املرتقبة.
وقال مصدر أمني أن »الفوج التكتيكي 
لرشطة االنبار تحرك لدعم عمليات تحرير 
عكاش�ات والقائم املرتقبة غربي األنبار«، 
الفن�ًا إىل أن »الف�وج التكتيك�ي لرشط�ة 
األنبار م�درب عىل مختلف وس�ائل القتال 

ومجهز بأحدث األسلحة واملعدات«. 
وبحس�ب املص�در األمني، ف�إن الفوج 
التكيك�ي يمتل�ك خ�رة واس�عة يف مجال 
مكافحة »داعش«، إذا س�بق له وأن شارك 
ش�ارك بعملي�ات واس�عة بتحري�ر م�دن 
الفلوج�ة والرمادي وهي�ت وبقية املناطق 
األخ�رى م�ن س�يطرة تنظي�م »داع�ش« 

اإلرهابي باملحافظة.
ب�دوره، أف�اد مص�در منفص�ل بإلقاء 
القب�ض عىل س�بعة مطلوب�ني يف مناطق 

متفرقة من املحافظة.
وقال املصدر إن »قوة من الفرقة الثامنة 
بالجي�ش تمكنت م�ن إلق�اء القبض عىل 
اثنني م�ن املطلوبني يف مخي�م ال�18 كيلو 
للنازح�ني غرب الرمادي«، مبينا أن »القوة 
تمكنت من إلقاء القبض عىل مطلوب آخر 
ضم�ن قاطع املس�ؤولية وتم تس�ليمه اىل 

مركز رشطة القطانة بالرمادي«.
وأض�اف املص�در أن »قوة م�ن الفرقة 
العارشة بالجيش تمكنت من إلقاء القبض 
ع�ىل اثنني من املطلوبني يف منطقة البوعيل 
وبحوزته�م  الرم�ادي،  ش�مال  الجاس�م 
أس�لحة وعت�اد«، الفت�ا اىل أن »ق�وة م�ن 
الفرقة الع�ارشة أخرى تمكن�ت من إلقاء 
القبض ع�ىل اثنني م�ن املطلوبني يف جرس 
الصديقي�ة يف جزي�رة الخالدي�ة، )23 كم 

رشق الرمادي(«.
إىل ذل�ك، اف�اد مص�در امن�ي ب�أن قوة 
من س�وات اقتحمت مبن�ى مديرية تربية 

املحافظة يف الرمادي.
وق�ال املص�در ان »ق�وة م�ن س�وات 
اقتحمت مبنى مديرية تربية االنبار وسط 

مدينة الرمادي«.
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، ان »ذلك جاء عىل خلفية صدور 
اوامر قبض من هيئة النزاهة عىل عدد من 

املوظفني فيها«.
يف الغضون، افاد مصدر بقصف طائرات 
التحال�ف ال�دويل الرشي�ط الح�دودي بني 

العراق وسوريا باكثر من 20 صاروخاً.
وق�ال املص�در إن »طائ�رات التحال�ف 
املتح�دة  الوالي�ات  تق�وده  الت�ي  ال�دويل 
االمريكية م�ع حلفائها ضد تنظيم داعش 

االرهاب�ي، قصفت الرشي�ط الحدودي بني 
سوريا والعراق«.

وأضاف املصدر أن »القصف كان بالقرب 
من قضاء القائم باكثر من 20 صاروخاَ«، 

دون ان يكشف املزيد من التفاصيل.
االرهاب�ي  »داع�ش«  تنظي�م  زال  وال 
يس�يطر ع�ىل 3 اقضي�ة غرب�ي محافظة 

االنبار وهي: القائم وعنه وراوه.
ع�ىل الصعيد اإلنس�اني، أش�ار مصدر 
إىل وص�ول 19 عائل�ة فارة م�ن »داعش«، 
قادم�ة من قضاء الرطبة، إىل مخيم ال� 18 

غربي الرمادي.
وكش�ف املص�در »وص�ول رت�ل ق�ادم 
من قض�اء الرطبة إىل مخي�م ال� 18 غرب 

الرمادي«، الفتاً إىل أن »الرتل معه 19 عائلة 
وع�دد أف�راده 115 ف�ردا، بع�د نجاحهم 

بالفرار من تنظيم داعش«.
وتستعد القوات األمنية لعمليات تحرير 
أقضي�ة القائ�م وراوة وعن�ه يف محافظ�ة 
األنبار، والتي ال تزال تحت سيطرة التنظيم 

اإلرهابي.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف رضبة جديدة لالس�تفتاء الذي 
اج�راءه،  إقلي�م كردس�تان  يعت�زم 
صوت مجلس محافظة صالح الدين 
باإلجماع عىل رفض إجراء االستفتاء 
عىل استقالل اقليم كردستان، وفيما 
للجامع�ة  ال�وزاري  املجل�س  أعل�ن 
رفض�ه  أيض�اً  باالجم�اع  العربي�ة 
االع�ىل  املجل�س  دع�ا  لالس�تفتاء، 
االس�المي العراقي اىل حراك س�لمي 

ضد ملنع تقسيم البالد.
وصوت مجل�س محافظة صالح 
الدين ع�ىل رفض االس�تفتاء »داخل 
الح�دود اإلداري�ة ملحافظ�ة ص�الح 
الدي�ن، ويأت�ي ذل�ك بعد ي�وم واحد 
م�ن اتخ�اذ دي�اىل خط�وة مماثل�ة، 
فيما رف�ض الرملان ااالتحادي إجراء 
االس�تفتاء بأغلبي�ة كب�رية، وس�ط 

انسحاب النواب األكراد.
ويعت�زم اقلي�م كردس�تان اجراء 
اس�تفتاء لالنفصال عن العراق يف 25 
من أيل�ول الجاري وس�ط رفض من 
الحكومة االتحادية يف بغداد وغالبية 
القوى السياس�ية وال�دول االقليمية 
وال�دول الك�رى باس�تثناء الكي�ان 

الصهيوني املؤيد له بقوة.
ب�دوره، أعل�ن املجلس ال�وزاري 
للجامع�ة العربي�ة وباالجم�اع ع�ىل 
اقلي�م  اس�تقالل  اس�تفتاء  رف�ض 
كردس�تان عن الع�راق املزمع يف 25 

من ايلول الجاري.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م 

وزارة الخارجية العراقية احمد جمال 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه »إس�تجابة لطلب وزير 
يف  الجعف�ري  ابراهي�م  الخارجي�ة 
اجتم�اع املجل�س ال�وزاري للجامعة 
العربية أص�در املجلس الوزاري قراراً 
عربي�اً وباالجماع لرفض االس�تفتاء 
عىل اس�تقالل اقليم كردس�تان لعدم 
قانونيت�ه وتعارض�ه م�ع الدس�تور 
العراقي الذي يجب احرتامه والتمسك 

به«.
وأضاف كما تضمن القرار العربي 
»دعم وحدة العراق ملا تمثله من عامل 
رئييس ألمن واس�تقرار املنطقة وان 
تهديد هذه الوح�دة يمثل خطراً عىل 
أمن املنطقة وقدرة دولها وش�عوبها 

عىل مواجهة االرهاب«.
االع�ىل  املجل�س  دع�ا  ذل�ك،  إىل 
االس�المي العراقي اىل حراك س�لمي 
اقلي�م  اس�تقالل  اس�تفتاء  ض�د 

كردستان عن العراق.
تلق�ت  للمجل�س  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»الهي�أة القيادي�ة للمجل�س االع�ىل 
عقدت اجتماعاً مهماً حول التطورات 

الخطرية يف كردستان«.
وأش�ار اىل ان »الهيئ�ة القيادية يف 
املجل�س االع�ىل االس�المي العراق�ي 
تابعت يف إجتماعه�ا االخري بأهتمام 
وقل�ق التط�ورات الخط�رية االخرية 

يف مل�ف اإلس�تفتاء ع�ىل األنفص�ال 
ألقليم كردستان، وخاصًة التحركات 
العس�كرية االخرية بإتجاه محافظة 
كرك�وك العراقي�ة التي أق�دم عليها 
رئيس االقلي�م، والتصعي�د اإلعالمي 

املرافق لها«.
ونب�ه البي�ان »الش�عب العراق�ي 
وس�كان االقلي�م بش�كل خ�اص اىل 
خطورة دف�ع االوضاع للص�دام بني 
ابناء الش�عب الواحد وما تجره هذه 

السياس�ة م�ن تبعات واث�ار وخيمة 
عىل الكرد قبل غريهم«.

وأكدت الهيئ�ة القيادية للمجلس 
األعىل عىل »رفضها القاطع لسياسة 
ف�رض األم�ر الواقع بالق�وة، ونكرر 
رفضن�ا القاطع ملرشوع اإلس�تفتاء 
عىل اإلنفصال وتعارضه مع الدستور 
الك�رد وبحماس�ة يف  ال�ذي س�اهم 
ه�ذا  وتناق�ض  واق�راره،  كتابت�ه 
املرشوع م�ع املصالح الوطنية العليا 

يف مرحلة تتطل�ب توجيه كل البنادق 
والطاق�ات صوب االره�اب الداعيش 
وداعمي�ه، ونحو إعادة بن�اء العراق 

وازدهاره«.
ودع�ت »ابن�اء ش�عبنا اىل اع�الن 
مواقفهم }الرافضة لتقسيم العراق{ 
بالوسائل السلمية، وندعو الرئاسات 
الث�الث اىل التح�رك الج�اد والعاج�ل 

إلعالن موقفهم الواضح«.
كما دعت »بش�كل خ�اص رئيس 
الوزراء اىل التحرك ضمن مسؤولياته 
الدس�تورية ملنع اي�ة مقدمات تؤدي 

اىل تقسيم العراق«.
وطالبت قيادة املجلس االعىل »من 
وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري 
بتكثي�ف الجهد الدبلومايس لتوضيح 
املخاط�ر الت�ي ته�دد وح�دة العراق 
وخاص�ة التح�رك ع�ىل دول املنطقة 
والطلب منه�ا دعم مواقف الحكومة 

املركزية والدستورية«.
وطالبت أيض�اً »التحالف الوطني 
الس�احة  يف  املب�ادرة  زم�ام  بأخ�ذ 
الوطني�ة للدف�اع عن وح�دة العراق 
ومصال�ح العرب والك�رد والرتكمان 

وباقي مكوناته املجتمعية«.
وأك�دت »حرصه�ا ع�ىل املصالح 
املرشوع�ة للك�رد وكل س�كان أقليم 
كردس�تان كحرصن�ا ع�ىل مصال�ح 
أهلنا يف الوس�ط والجنوب، كما نؤكد 
ع�ىل ان الخي�ار الوحي�د لح�ل هذه 
االزم�ة وكل االزم�ات الوطني�ة ه�و 
الحوار الجاد واملسؤول ضمن سقف 

الدستور ومصالح الوطن العليا«.

محلة يف االنبار تالحق »اخلاليا النائمة« واملتورطني بالفساد.. والطريان ميشط الشريط احلدودي مع سوريا

»الفوج التكتيكي« القتحام عكاشات والقائم

اجمللس األعلى دعا إىل »حراك سلمي« ملنع التقسيم

صالح الدين ترفض »استفتاء كردستان«.. واملجلس الوزاري العريب يدعم »عراق موحد«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعل�ن رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
األربعاء، أن زيارته ملحافظة ذي قار جاءت من 
أجل االطالع عىل واقع الخدمات والبنى التحتية 

يف املحافظة.
وثمن العبادي، يف مؤتمر صحفي، دور أبناء 
ذي ق�ار يف مس�اهمتهم باس�تعادة محافظات 
العراق، مؤكدا تقديم الدعم الحكومي للمحافظة 
من أجل االرتق�اء بها، داعيا جميع املس�ؤولني 

للتنافس بتقديم الخدمات ملواطنيها.
وبخصوص اس�تفتاء اس�تقالل كردستان، 
أك�د رئي�س ال�وزراء ع�ىل أن »وح�دة البلد من 
مش�اريعنا األساس�ية ونرف�ض أي�ة دع�وات 
للتقسيم«، معترا أن إجراء االستفتاء هو عمل 

»غري قانوني«.
كم�ا بني العب�ادي أن »التصعيد س�يؤدي إىل 
ك�وارث ولنا تجارب س�ابقة.. ونحن نعمل من 
أج�ل التفاوض مع اإلقليم«، مضيفا بالقول »ال 
نريد التصعيد مع الكرد حول االستفتاء وسنتبع 

الطرق القانونية«.
وتاب�ع العبادي ب�أن »الطري�ق الوحيد لحل 
مش�كلة االس�تفتاء حول انفصال اإلقليم، هو 

الحوار والتفاهم«، حسب تعبريه.
وكان العبادي وص�ل إىل مبنى محافظة ذي 
ق�ار لالجتم�اع مع أعض�اء الحكوم�ة املحلية، 
حي�ث كان االجتم�اع مغلق�اً مع منع وس�ائل 

اإلعالم من تغطيته.
وق�د أث�ار منع اإلع�الم م�ن تغطي�ة زيارة 
العب�ادي إىل ح�دوث مش�احنات مع املراس�لني 

والصحفي�ني، وقام�ت حماي�ة رئي�س مجلس 
الوزراء بمنع بعض وس�ائل اإلعالم االلكرتونية 

من دخول املؤتمر الصحفي.
إال أن صحفيني قال�وا إن األزمة بينهم وبني 
حماية العبادي انفرجت بعد أن سمحت حماية 
العب�ادي بدخ�ول الصحفيني إىل قاع�ة املؤتمر 

الصحفي.
ويف كلم�ة ل�ه خ�الل اجتماعه مع اس�اتذة 
الجامع�ات واملعاهد ورؤس�اء الدوائ�ر املحلية 
واالداري�ة يف ذي ق�ار، أبدى العبادي اس�تغرابه 
م�ن اعتماد بعض االس�اتذة عىل نس�خة »غري 

معتمدة« من قانون التأمينات االجتماعية.
وقال العب�ادي ان »الحكومة تهتم برشيحة 
اس�اتذة الجامعات«، موضحا أن »محافظة ذي 
قار معطاء وش�ارك ابناؤها بتحرير مناطق لم 

يزوروها سابقا، وهو دليل حرصهم عىل بلدهم 
ومقدساتهم«.

واضاف العبادي أن »العراق كان عىل مفرتق 
ط�رق حي�ث دخل�ت داع�ش للع�راق بالرعب، 
والعالم ساند العراق من اجل ان ال ينترش داعش 
يف املنطق�ة«، مش�ريا اىل ان »الع�راق قد انتر 
بوحدت�ه واس�تعداد ابنائه للتضحي�ة وبفتوى 

املرجعية الرشيدة«.
وتابع أن »االنج�از ال يتحقق بكثرة اإلنفاق 

انما بالحرص واالدارة الصحيحة«.
وأبدى رئيس الوزراء اس�تغرابه من »اعتماد 
بعض اس�اتذة الجامعات عىل شائعات ونسخة 
غري معتمدة من قانون التأمينات االجتماعية«، 
مشددا أن »القانون لم يرسل لغاية اآلن ومازال 

قيد النقاش«.

دعا مسؤولي احملافظة إىل »التنافس« على إرضاء السكان

رئيس الوزراء يعد بـ »تطوير اخلدمات« يف ذي قار ويلتقي أساتذة اجلامعات لتطيمنهم
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       بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد عض�و مركز البحري�ن لحقوق اإلنس�ان 
أحمد الصف�ار بورود أخبار تؤكد التعامل الس�يئ 
م�ع املعتقل�ني املرضبني ع�ن الطعام ومن�ع املاء 

عنهم وسكبه عىل االرض أمامهم.
وأك�د الصفار يف تغريدات ع�ىل موقع التواصل 
اإلجتماعي تويرت أن إدارة سجن جو ترفض إرسال 

عدد من الحاالت التي تحتاج الذهاب للعيادة بشكل 
طارئ ومن يتم إخراجه ُيعتدى عليه بالرضب.

كما نقل الصفار أن�ه تم االعتداء بالرضب عىل 
العديد من املرضبني اليوم إضافة إىل أنهم ممنوعني 
من االتصال ومن الفنس مش�را إىل تواجد شخص 
م�ن النياب�ة الي�وم يف س�جن ج�و دون اي تحرك 

لالستماع ملطالبهم.
وأش�ار إىل أن املعتقل الرادود الحس�يني مهدي 

س�هوان هبطت نس�بة الس�كر لديه بش�كل كبر 
وخطر وطلب الذهاب للعيادة ولكن إدارة السجن 
رفضت وطلبت منه وقف االرضاب وهو ما رفضه 

سهوان.
وعلق الصف�ار بالقول إن “ما يطلبه املعتقلون 
من هذا االرضاب ليس�ت مكرمة وإنما حقوق لهم 
من املفرتض أنها موجوده يف السجن دون الحاجة 

لطلبها.

البحرين تعتدي عىل املعتقلني املرضبني عن الطعام ومتنعهم
 من الذهاب للعيادة

         بغداد / المستقبل العراقي

يعي�د كتاب »وات هابند« )ماذا حصل؟(، 
للمرشحة الديمقراطية السابقة لالنتخابات 
كلينت�ون،  هي�الري  األمركي�ة،  الرئاس�ية 
فتح الس�جال حول الدور ال�ذي أداه رئيس 
وكالة االس�تخبارات الفيدرالية )إف بي آيه( 
املقال جيمس كومي وروس�يا يف خس�ارتها 
االنتخاب�ات، يف الوق�ت ال�ذي تتواص�ل فيه 
تداعي�ات االنتخاب�ات الرئاس�ية، وما رافق 
ترام�ب،  دونال�د  الح�ايل  الرئي�س  حم�الت 
خصوصاً بعدما كشفت صحيفة »واشنطن 
بوس�ت« أن مجموعة صغ�رة من املحامني 
التابعني للبيت األبيض حثوا الرئيس األمركي 
دونالد ترامب، ع�ىل اإلطاحة بصهره جاريد 
كوشنر، لقلقهم من أن التحقيق الذي يجري 
بش�أن ما إذا كانت حمل�ة ترامب االنتخابية 
نس�قت مع ال�روس قد يحد م�ن قدرته عىل 

القيام بوظيفته.
ع�رة  قب�ل  املدوي�ة  هزيمته�ا  وبع�د 
أش�هر أمام ترامب يف االنتخابات الرئاس�ية 
األمركية، نرت كلينتون روايتها الشخصية 
للسباق ونتائجه، متحملة فيها قسطها من 
املس�ؤولية، لكنه�ا رفضت يف الوقت نفس�ه 
تربئ�ة األط�راف الخارجي�ني، ويف طليعتهم 
وكال�ة االس�تخبارات الفيدرالي�ة وروس�يا 

واإلعالم األمركي.
يف  تحتف�ل  الت�ي  كلينت�ون،  توف�ر  وال 
ترين األول املقبل بعيد ميالدها الس�بعني، 
انتقاداتها للرئي�س األمركي دونالد ترامب، 
فتنعت�ه ب�«الكاذب«، واملهني للنس�اء، وغر 
الالئق، وغر الكف�وء، مبدية »ذهولها« حني 
س�معته يرح أن مش�كلة كوريا الشمالية 

»غر بسيطة«. 
ووصفت »صدمة« ليلة الثامن من ترين 
الثان�ي 2016 )يوم صدور نتائج االنتخابات 
الرئاس�ية التي فاز فيه�ا ترامب( يف غرفتها 
يف فن�دق بنيوي�ورك، و«الح�زن« ال�ذي ل�م 
يفارقه�ا عىل م�دى أس�ابيع. لكنها رفضت 

تن�اول األدوية املضادة لالنهيار واستش�ارة 
محلل�ني نفس�يني، موضحة أنه�ا لجأت إىل 
عائلته�ا، ومارس�ت تقني�ة تنف�س لّقنتها 
إياها معلمتها لليوغا، كما استعانت بالنبيذ. 
وكتب�ت كلينت�ون، التي امتنعت ط�وال ربع 
قرن من الحياة العامة عن إبداء مش�اعرها 
ونقاط ضعفها يف العلن، »لم يمض يوم منذ 
الثام�ن م�ن نوفمرب 2016، لم أتس�اءل فيه 
ملاذا خرست؟ أج�د أحياناً صعوبة يف الرتكيز 

عىل أي مسألة أخرى«.
وملناس�بة ص�دور كتابه�ا »وات هابند« 
)م�اذا حص�ل؟(، تق�وم كلينت�ون بجول�ة 
تروي�ج يف الوالي�ات املتح�دة وكن�دا، فتعقد 
حفل توقيع يف نيويورك مع صدور مقابالت 
معها و15 محارضة مدفوعة األجر، تستمر 
حتى كانون األول املقبل. وتثر هذه الحملة 
اإلعالمية املكثفة بعض االس�تياء من جانب 
الديمقراطي�ني الذي�ن يفضل�ون أن يم�ي 
حزبهم قدم�اً. لكن يف م�ؤرش إىل احتفاظها 
بقاع�دة متينة م�ن املؤيدي�ن، ف�إن العديد 
م�ن محارضاته�ا بات�ت من�ذ اآلن مكتملة 
الحض�ور.  وتص�ف كلينتون حف�ل تنصيب 
ترام�ب ال�ذي ش�اركت فيه بصفتها س�يدة 
أوىل س�ابقة، بأس�لوب يمزج ما بني املأساة 
واله�زل، فتتصور الخطاب الذي كانت ألقته 
بنفس�ها لو فازت، وتقول إنها تبادلت نظرة 
ذهول مع الس�يدة األوىل الس�ابقة ميش�يل 
أوبام�ا، وتس�خر م�ن أعض�اء الكونغ�رس 
الجمهوري�ني ال�ذي اقرتب�وا إللق�اء التحية 
عليه�ا، مذك�رة أحدهم بأنه ق�ال عنها إنها 

»املسيح الدجال«. 
يف  الديمقراط�ي  خصمه�ا  ين�ج  ول�م 
االنتخاب�ات التمهيدية، برني س�اندرز، من 
انتقاداته�ا، إذ أخ�ذت علي�ه نربت�ه العدائية 
خ�الل الحملة، ورددت نصيحة أس�داها لها 
ب�اراك أوباما »ال تح�اويل مجاراة الش�باب، 
أن�ت ج�دة«.  وتناول�ت كلينت�ون العوام�ل 
التي س�اهمت يف هزيمتها، ومنها الرغبة يف 
التغير، والرفض لشخصها، والعداء للنساء، 

وإحس�اس رشائح م�ن الطبقات الش�عبية 
البيضاء بأنها عىل هام�ش االقتصاد. لكنها 
نددت خصوصاً باس�تغالل ترامب »املخاوف 
العرقية والثقافية« ل�دى البيض. وكتبت إن 
»العدي�د من هؤالء الناخبني كانوا يخش�ون 
أن يهدد الس�ود واملكس�يكيون واملس�لمون 
نم�ط حياته�م«. غ�ر أن كل ه�ذه العوامل 
ل�م تكن كافية وحده�ا، إذ بقيت متقدمة يف 

استطالعات الرأي حتى اللحظة األخرة.
وكلينت�ون عىل قناعة راس�خة، بحس�ب 
الكت�اب، بأن تدخ�ل مدير ال��«إف بي آيه«، 
جيمس كومي، قبل 11 يوماً من االنتخابات 
ه�و ال�ذي رج�ح الكف�ة، إذ دفع ج�زءاً من 
الناخب�ني يف بعض الواليات األساس�ية ملنح 
أصواته�م إىل ترامب، م�ا كان كافياً ليضمن 

له الفوز، وهي تستند يف ذلك إىل تحليل ملوقع 
»فايف ثرتي إيت.كوم«. وكان كومي أعلن، 
بص�ورة مفاجئ�ة، إع�ادة فت�ح التحقيق يف 
بريده�ا اإللكرتوني الخاص، قب�ل أن يغلقه 
م�ن جديد قبل يوم�ني من االنتخاب�ات. وإذ 
تزام�ن ه�ذا اإلعالن م�ع الرس�ائل الداخلية 
الت�ي اخرتقته�ا روس�يا، ونره�ا موق�ع 
»ويكيليك�س«، فق�د كان إلع�ادة فت�ح هذا 
امللف الس�اخن تأثر مدم�ر، ضاعفه تركيز 
الصحاف�ة ع�ىل القضي�ة بص�ورة المس�ت 
اله�وس، ووصفتها بأنها غر متناس�بة مع 
الواق�ع. وقالت متهمة اإلعالم إن »املش�كلة 
الحقيقي�ة أنهم ال يحتمل�ون فكرة مواجهة 
مس�ؤوليتهم الخاص�ة يف انتخ�اب ترامب«، 
موجهة سهامها أيضاً إىل صحيفة »نيويورك 

تايمز«. واستش�هدت كلينتون بفرنس�ا عىل 
س�بيل املثال، إذ أحج�م اإلعالم ع�ن تغطية 
القرصن�ة الت�ي اس�تهدفت فري�ق الرئيس 
إيمانوي�ل ماك�رون يف اللحظ�ة األخرة من 
حمل�ة االنتخاب�ات الرئاس�ية، التزام�اً منه 
بالقان�ون الذي يحظ�ر ذلك. وكتب�ت »يبدو 
أن الناخب�ني الفرنس�يني أيضاً اس�تخلصوا 
)ماري�ن(  برفضه�م  أخطائن�ا  م�ن  الع�رب 
لوب�ان، مرش�حة اليم�ني املؤيدة ملوس�كو. 
م�ا يعزيني أن م�ا حل بنا س�اهم يف حماية 
فرنس�ا وديمقراطي�ات أخ�رى. ه�ذا ع�ىل 
األقل مكس�ب«. أما بالنس�بة إىل مشاريعها 
الحالي�ة، تؤك�د كلينتون أنها لن ترتش�ح إىل 
االنتخاب�ات بعد الي�وم. وتخت�م »لكنني لن 
أبقى يف الزاوية ولن أختفي. س�أفعل كل ما 

بوسعي ملساندة املرش�حني الديمقراطيني«، 
متجاهلة األصوات داخ�ل حزبها الداعية إىل 

طي صفحة عائلة كلينتون.
»واش�نطن  صحيف�ة  ذك�رت  ذل�ك،  إىل 
بوس�ت«، أن فريقاً من محامي ترامب بحث 
موضوع ما إذا كان عىل صهر الرئيس جاريد 
كوش�نر مغادرة البيت األبي�ض. ونقلت عن 
مس�ؤولني مطلع�ني عىل املباحث�ات، قولهم 
إن مجموع�ة صغرة م�ن املحامني التابعني 
للبي�ت األبي�ض حث�وا ترامب ع�ىل اإلطاحة 
بكوش�نر، بس�بب التحقي�ق بش�أن م�ا إذا 
كان�ت حمل�ة ترامب االنتخابية نس�قت مع 
الروس يف انتخابات الرئاسة يف العام 2016. 
وأوضح املسؤولون أن بعض املحامني عربوا 
عن قلقهم من أن وجود كوش�نر، مستش�ار 
الرئي�س األمركي وصهره، خل�ق تعقيدات 
قانونية لرتامب، فيم�ا يهدد التحقيق بالحد 

من قدرة كوشنر عىل القيام بوظيفته.
أن  بوس�ت«  »واش�نطن  وأوضح�ت 
قب�ل  ج�رت  املوض�وع  بش�أن  املناقش�ات 
تعدي�ل الفري�ق القانون�ي للبي�ت األبيض يف 
تم�وز املايض، لكن تم رف�ض فكرة الضغط 
عىل كوش�نر للرحيل. واته�م محامي البيت 
األبيض، تي كوب، موظفني سابقني يف البيت 
األبي�ض بالكش�ف عن موضوع املناقش�ات 
الداخلي�ة من أجل تش�ويه صورة كوش�نر، 
ال�ذي وصف�ه بأن�ه »م�ن أكثر مستش�اري 
واألذكي�اء«.  واملاهري�ن  املوثوق�ني  ترام�ب 
وأش�ار ك�وب، ال�ذي ت�م تعيين�ه يف يولي�و 
املايض ملواجه�ة التحقي�ق بالتدخل الرويس 
يف االنتخابات، إىل أن »األش�خاص الذين كان 
ج�دول أعمالهم مخصص�اً للتخري�ب عليه 
)كوشنر( وعىل عائلته لم يعودوا موجودين«. 
وأكد محامي الرئيس األمركي جون دود أنه 
تم طرح املوضوع، لكنه أش�ار إىل أنه رفض 
اإلطاحة بكوشنر، وقال »هذا كل ما يمكنني 
قول�ه«. وكان كوش�نر التق�ى مع الس�فر 
الرويس الس�ابق إىل الواليات املتحدة سرغي 

كيسلياك، ومدير تنفيذي ملرصف رويس.

املرشحة السابقة أصدرت كتابًا لتربير هزميتها يف االنتخابات األمريكية

كلينتون وترامب.. »االهتامات املتبادلة« مستمرة

األمم املتحدة تتكفل بنقل »الروهينغا« إىل جزيرة يف بنغالدش

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مستش�ار س�ماحة قائد الث�ورة االس�المية يف 
الش�ؤون الدولية وعضو الهيئة العلي�ا للمجمع العاملي 
أله�ل البي�ت )ع( ع�ي اكرب واليت�ي ان تفق�د أي موقع 

عسكري ايراني الي اجنبي يعد أمرا ممنوعا.
ع�ىل  رده  يف  صحف�ي  ترصي�ح  يف  واليت�ي  وق�ال 
ترصيح�ات مدير ع�ام الوكال�ة الدولية للطاق�ة الذرية 
يوكي�ا آمانو التي ادىل بها بش�ان ان الوكالة اذا اقتضت 
ال�رضورة بامكانه�ا القي�ام بتفقد املواقع  العس�كرية 
االيراني�ة وليس هناك فرقا بني املواقع العس�كرية وغر 
العس�كرية ق�ال »يف التوافقات املاضية م�ع الوكالة لم 
يكن موضع تفقد املواقع العس�كرية مطروحا فاذا كان 
االمر هكذا فانن�ا  كنا قد رفضنا االتفاق، ان  ادعاء مثل 
ه�ذا الحق هو من اخرتاع  الس�يد امان�و«. واضاف »اذا 
كان مس�تقال وقراره  يس�تند عىل االستقالل  فانه كان 
يج�ب ان يم�ارس الضغوط ع�ىل تفقد املواق�ع النووية 
للكيان الصهيوني الن وجود الس�الح النووي يف االرايض 
املحتل�ة يعد اك�رب خطرا عىل منطقة الرق االوس�ط«، 
وقال أيض�اً ان »امانو  يتجاهل يف هذا الش�ان وليس له 
اي رد«. وفيما يتعلق باالزمة السورية قال واليتي: رغم 
مي 6 اعوام من االزم�ة يف املنطقة والحروب بالوكالة 
ودع�م بعض دول املنطقة والغربي�ة لالرهاب والتيارات 
التكفرية واملتطرفة فاننا نالحظ انتصارات الحكومات 
الرعية واملستقلة يف س�وريا ولبنان والعراق وان هذه 
الحكومات تتمتع اليوم باملزيد من االستقرار ويجب عىل 
الدول الغربية اتخاذ سياس�ات مس�تقلة ومناسبة ازاء 
حقائق املنطقة. واضاف »الحفاظ عىل وحدة تراب دول 
املنطق�ة يعد هام�ا للغاية ورغم تخطي�ط بعض الدول 
التي تسعى وراء تقس�يم سائر الدول االخرى فان هذه 

املؤامرة سوف لن تتحقق«.

       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر مئ�ات األفغان قرب العاصم�ة األفغانية كابل 
احتجاج�ا عىل منش�ور دعائ�ي ألقته الق�وات األمركية 
األسبوع املايض، وأثار استياًء واسعا وأجرب واشنطن عىل 

االعتذار.
وخرج�ت التظاه�رة يف منطق�ة قرة ب�اغ القريبة من 
قاع�دة باغرام الجوية، التي تعد أكرب القواعد األمركية يف 

أفغانستان، وألقي املنشور يف املناطق املجاورة لها.
وكان غرض املنش�ور تش�جيع املواطنني ع�ىل اإلبالغ 
ع�ن املتش�ددين، لكن�ه تضمن راي�ة طالبان الت�ي تحمل 
عب�ارة التوحي�د »ال إله إال الله«، وقد ج�رى تركيبها فوق 
صورة كلب يفر من أس�د، األمر ال�ذي فجر موجة غضب 

وانتقادات.
وقال مر رحمن، أحد املتظاهرين، »األمركيون أهانوا 
اإلسالم بهذا الفعل وبمعتقداتهم ولن نسكت عىل ذلك. إذا 
استمر األمركيون وحلف شمال األطليس يف إهانة اإلسالم 
س�يلقون ذات املصر الذي القاه الروس يف أفغانس�تان«، 

وفق »رويرتز«.
وق�ال متظاه�ر آخ�ر يدعى مح�راب الدي�ن »االعتذار 
وح�ده لن يضمد جراحا. إذا ك�رروا مثل تلك اإلهانة فيما 
بع�د س�نواصل احتجاجاتن�ا وإذا تطلب األمر س�نهاجم 

قاعدة باغرام«.

واليتي: تفقد أي موقع عسكري
 ايراين أمر ممنوع

األفغان يتظاهرون تنديدًا بمنشور 
أمريكي »ميسء« بـرليـن تـعـتـزم  »مـعـاقـبـة« أنـقـرة

         بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت منظمة األمم املتح�دة إن كل الخيارات مطروح�ة حيال األزمة 
اإلنس�انية الت�ي تتع�رض له�ا أقلي�ة الروهينغا املس�لمة ع�ىل يد جيش 
ميانمار )بورما(، وم�ن ضمنها نقل الروهينغا إىل جزيرة تابعة لجارتهم 

بنغالدش.
ومنذ الخامس والعرين من آب املايض، يشن جيش ميانمار عمليات 
قتل وتهجر واسعة ضد مسلمي الروهينغا يف إقليم أركان )غربي البالد(، 
وه�ي العمليات الت�ي أدت إىل مقتل نحو 8 آالف، وإصابة أكثر من 6500، 

وفق نشطاء.
كم�ا دفع�ت العمليات أكثر م�ن 370 ألف�اً، حت�ى اآلن، إىل الفرار عن 
طريق البحر يف قوارب متهالكة، بحس�ب تقارير املفوضية العليا لشؤون 

الالجئني باألمم املتحدة.
ودع�ت املنظم�ة إىل تقديم مس�اعدات عاجل�ة لالجئ�ي الروهينغا يف 
بنغالدش، الفتة إىل أن الحاجة لهذه املس�اعدات تتزايد مع استمرار تدفق 
الالجئ�ني الهاربني من املوت يف أراكان، وفق خ�رب نرته قناة »الجزيرة« 

القطرية.
والثالثاء، قال الناطق باس�م مكتب تنسيق الش�ؤون اإلنسانية لألمم 
املتح�دة، ليون�ارد دوي�ل، إن ع�دد الفاّرين م�ن أراكان الذي�ن وصلوا إىل 

بنغالدش بلغ 370 ألف شخص منذ 25 آب املايض.
وأوضح دويل، يف مؤتمر صحفي عقده بمكتب األمم املتحدة يف جنيف، 
أن أع�داد الفاّرين تتزايد برسع�ة كبرة، الفتاً إىل أن الزيادة بلغت نحو 57 

ألف�اً خالل يوم واحد.وأك�د دويل »كان هناك عدد كبر من الالجئني الذين 
عربوا الحدود ولم يتم تس�جيلهم، فمع وصول املس�اعدات اإلنس�انية إىل 

املنطقة تدفق الالجئون؛ ولذلك طرأت هذه الزيادة يف العدد«.
أما ج�ان ليبي، مدير وحدة دعم الطفل التابع�ة ملنظمة األمم املتحدة 
للطفول�ة )يونيس�ف(، فق�ال خ�الل مؤتم�ر صحف�ي من خ�الل دائرة 
تلفزيونية من بنغالديش »لم نالحظ أي مؤرشات عىل توقف تدفق الجئي 

أراكان«.
وقال ليبي: »إننا نواجه تدفقاً غر مسبوق لطالبي اللجوء. 60 يف املئة 
من العابرين للح�دود إىل بنغالدش هم من األطفال، وعدد كبر من هؤالء 
األطف�ال مرىض، وبعضه�م مصابون بصدمات نفس�ية ج�راء الظروف 

الصعبة التي عاشوها«.
يأت�ي ذلك يف ح�ني تتواصل عملي�ات القت�ل والتهجر الق�رسي التي 
ينفذه�ا جيش ميانمار رغ�م اإلدانات الدولية. يف ح�ني ترفض الحكومة 

دخول مفتيش األمم املتحدة إىل مناطق األحداث للوقوف عىل ما يجري.
ويف وقت س�ابق م�ن أيلول، قال األم�ني العام لألمم املتح�دة أنطونيو 
غوتري�ش، إن أقلي�ة الروهينغ�ا املس�لمة تتعرض لعمليات ق�د تصل إىل 
»التطهر العرقي«، وحذر من تداعيات هذه العمليات عىل أمن واستقرار 

منطقة رشقي آسيا.
وكانت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تيش، الحاصلة عىل جائزة نوبل 
للس�الم، قد ردت عىل س�يل االنتقادات املوجهة لها ج�راء صمتها عىل ما 
يقوم به جيش بالدها بحق املدنيني العزل، بأن وصفت هؤالء املدنيني، قبل 

نحو أسبوع، بأنهم »إرهابيون يقفون خلف جيل جليدي من التضليل«.

       بغداد / المستقبل العراقي

سودويتش�ه  صحيف�ة  قال�ت 
زايتون�غ ومحطت�ان للب�ث اإلذاعي 
والتلفزيون�ي إن الحكوم�ة األملانية 
ت�درس إدراج تركي�ا يف قائم�ة دول 
تش�كل مخاط�ر أمنية كب�رة عىل 
عم�الء املخابرات وضب�اط الرطة 

والجيش.
ويأتي التقرير وسط تزايد التوتر 
بني البلدين العضوين يف حلف شمال 
األطل�يس وتعه�دات من مس�ؤولني 
أملان بتقييد مبيعات األسلحة لرتكيا 
يف إجراء حذرت أنقرة من أنه سيرض 

بالحرب التي يش�ارك فيه�ا البلدان 
ضد تنظيم »داعش«.

ونقلت الصحيفة وإذاعة دبليو.
للب�ث  إن.دي.آر  هيئ�ة  و  دي.آر 
اإلذاع�ي والتلفزيوني ع�ن متحدث 
إن�ه  الداخلي�ة قول�ه  باس�م وزارة 

يجري حاليا مراجعة القائمة.
وُنقل عن املتحدث قوله »يف إطار 
هذه العملية تدرس وزارة الداخلية 
تركي�ا  س�تضيف  كان�ت  إذا  م�ا 
للقائم�ة«.  وتض�م القائم�ة حاليا 
كال من الصني وروس�يا وباكستان 

وكوريا الشمالية و26 بلدا آخر.
وق�ال الصحيف�ة واملحطتان إن 

بع�ض وكاالت املخاب�رات األملاني�ة 
ترى تركيا عدوا أكثر منها رشيكا.

املراقب�ة ع�ىل  ودع�وا لتوس�يع 
األنشطة الرتكية يف إطار الحرب عىل 

جماعات إسالمية.
وأضافت وسائل اإلعالم أن بعض 
الوكاالت حذرت أيض�ا موظفيها يف 
الشهور األخرة من مخاطر السفر 
إىل تركي�ا ونبه�ت آخري�ن إىل ع�دم 

السفر إىل هناك لقضاء عطالت.
وثار غض�ب أملانيا بس�بب قرار 
الس�لطات الرتكي�ة إلق�اء القب�ض 
ع�ىل نح�و 12 مواطن�ا أملانيا منهم 
الصحف�ي األملان�ي من أص�ل تركي 

ديني�ز يوجي�ل املحتجز هن�اك منذ 
أكثر من 200 يوم.

ه�ذه  تث�ر  أن  املتوق�ع  وم�ن 
التط�ورات غض�ب تركي�ا الت�ي ال 
تتدخ�ر جه���������دا يف تصعي�د 
األزم�ة ضمن حس�ابات سياس�ية 
للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
الذي وظف التصعيد األخر لتحقيق 
السياس�ية  املكاس�ب  م�ن  املزي�د 

محليا.
يف  م�اض  أردوغ�ان  أن  ويب�دو 
تصعيد انتقاداته ألملانيا بغض النظر 
عن أي اجراء يمكن أن تتخذه برلني 

باتجاه التهدئة أو مفاقمة التوتر.
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بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املواطن ) عامر عبد االمري صيهود(  
اىل الس�يد رئيس لجنة بي�ع وايجار اموال الدول�ة واملتضمن كرس 
قرار عىل ساحة بيع املوايش التي تقع عىل العقار) 4/15م19 عبد 
عونيات( واس�تنادا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة  املرقم )21 
لسنة 2013 املادة 12/تاسعا /أ املعدل ( تعلن مديرية بلديات كربالء 
املقدس�ة /لجنة البيع وااليج�ار عن تاجري العقار اع�اله والعائد 
اىل مديري�ة  الهندي�ة يف املزاي�دة العلنية فعىل الراغبني باالش�راك 
الحض�ور يف دي�وان البلدية  اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد 
مرور 7 س�بة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم 
وصل التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التي رس�ت عىل 
املؤجر االخري ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اج�ور النرش واالعالن واملصاري�ف االخرى علما بان 
مبلغ الضم االخ�ري مضاف اليه 15% يك�ون) 94530000 (اربعة 

وتسعون مليون وخمسمائة وثالثون الف دينار ال غريها

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها 
)12( عق�ار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لش�اغليها بصورة اصولية  وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 املعدل  وخالل ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا من يوم االحد  املصادف 2017/10/15  ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار اىل اليوم الذي 

يليه يف شعبة الخدمات السكنية  
فعىل الراغبني االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع  عىل 
رشوط املزاي�دة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية  )هوية االحوال املدنية مصورة ش�هادة الجنس�ية مصورة 
بطاقة س�كن مصورة ( ودفع تامينات بنس�بة 5% خمسة باملائة  من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة 

العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 %

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي : 23004

السجل 116
التاريخ 2017/8/30

اعالن
ادن�اه االنذار املس�ري من قبل دائرتنا  بواس�طة دائرة لكاتب الع�دل يف الباب الرشقي 
املح�رم بالع�دد 22036 يف 2017/8/21 واملوجه اىل املنذر /صباح خلف محمد املدير 
املفوض لرشكة املغرب العربي للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته وكيله السيد فاضل 

موىس واشل بموجب  الوكالة املرقمة 6081 يف 2015/2/23
العنوان : بغداد م/744ز25 دار 8

وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية.
جهة انذار

اش�ارة اىل االنذار بعدد عمومي 15561 يف 2017/6/13 والص�ادرة من دائرة الكاتب 
العدل يف الكرادة من قبل املنذر اعاله نود االجابة بما ييل :

1-س�بق وان تم التعاقد مع رشكتكم بموجب العق�د املؤرخ يف 2016/1/16 لتجهيز 
حادالت عدد2 وفارشات اسفلت عدد 2 وبمبلغ اجمايل مقدار 1.448.180.000 مليار 

واربعمائة وثمانية  واربعون مليون ومائة وثمانون الف دينار الغريها
2-ونظ�را لكون الح�ادالت املقدمة من قبل رشكتك�م مخالفة للمواصف�ات الكاملة 
املطلوب�ة بموج�ب العق�د فقد ت�م رفضه�ا بموجب ق�رار اللجن�ة الفني�ة املؤرخ يف 
2015/2/8 وبموج�ب كت�اب الدائرة االنتاجية بالع�دد 7170/6/2 يف 2016/12/1 
واما الفارش�ة فهي مس�اوية للفارش�ة املطلوبة رغم االختالف املوضح وعىل ان يتم 
قبوله�ا ب�رشوط ذك�رت يف التقرير وهذا يدل عىل ع�دم قيام الرشك�ة بالتجهيز وفق 

املواصفات الفنية والرشوط املطلوبة بالعقد 
3-ام�ا قرار س�حب العمل من رشكتك�م فقد تم بناءا عىل كتاب قس�م العقود العامة 
املرقم 29564 يف 2016/12/26 واملقرنة بموافقة امني بغداد يف 2016/12/19 عىل 
س�حب العمل من الرشكة وذلك لعدم التزامكم بتجهيز املواد وفقا للمواصفات العقد 

عىل الرغم من تبليغكم الكثر من مرة 
املنذر /امني بغداد /اضافة لوظيفته
وكيله املحامي /احمد مظهر بادي
بموجب الوكالة املرقمة ق/10735/8
يف 2017/8/21
H25216 واملعرفة بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد ساحة الخالني

مجلس القضاء األعىل 
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1163/ ش /2017 

اىل املدعى عليها / سناء مطرشعبد عيل  
أق�ام املدع�ي  حام�د مذبوب عب�د الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد أع�اله والت�ي  يطلب فيه�ا تصديق 
 2017/5/20 بتاري�خ  الواق�ع  الخارج�ي   الط�الق 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب إش�عار مختار محلة 
الوافدين واملرفق بكتاب مركز رشطة الفالحية بالعدد 
15779 يف 2017/9/6  عليه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
الس�اعة التاسعة صباحا بتاريخ 2017/9/20  وعند 
عدم حض�ورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض حيدر شعيوت سدخان  

مجلس القضاء األعىل 
محكمة رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد 1755/ ب/2017 

اىل املدعى عليها / محمد شمال داير  
الدع�وى  املدع�ي ع�الوي الزم كاظ�م ض�دك  أق�ام 
املرقم�ة بالعدد أعاله مدعيا فيها بانه س�بق وان باع 
ل�ك الس�يارة املرقم�ة 76150 اربيل ن�وع جي ام يس 
بمبلغ قدره احدى ع�رش مليون دينار والمتناعك عن 
تس�ليم باق�ي املبلغ طل�ب دعوتك للمرافع�ة والحكم 
باع�ادة الحال والزامك باعادة الس�يارة املرقمة اعاله 
مح�ل  وملجهولي�ة  واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك 
إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وإش�عار مختار 
محل�ة العزة واملرفق بكتاب مركز رشطة العزة املرقم 
12954يف 2017/9/9  عليه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحض�ورك او من يمثل�ك قانونا 
امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة صباحا بتاريخ 
2017/9/19  وعن�د عدم حض�ورك أومن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 
فالح كريم ال جحيش

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  1528/ ب / 2017

اىل املدعى عليه  / نور محمد غانم 
اع�����الن 

اقام املدعي حسني عبدالطيف حسني ضدك 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله مدعي�ا فيه�ا بان 
له بذمتك مبل�غ قدره مليوني�ني وثالثمائة 
وتس�عون الف دينار والمتناعك عن تس�ديد 
املبل�غ وطل�ب دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م 
بالزام�ك بتس�ديد املبلغ وتحميلك الرس�وم 
واملصاريف وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وإش�عار مختار محلة 
العم�ارات الس�كنية واملرفق بكت�اب مركز 
رشطة الكوت املرقم 10730يف 2017/8/7 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه 
محليت�ني لحض�ورك او م�ن يمثل�ك قانونا 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف 2017/9/21 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك أوارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرفعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 
عمار حسن عبد عيل

اعالن
إىل الرشيك من�ريه عبود عيل تقرر حضورك 
اىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار 54656/3ح�ي النداء وبخالفه 
س�يتم اكم�ال املعامله دون حضورك اس�م 

طالب االجازه عباس راشد شليوش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 784 

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) برزان 
عدن�ان احم�د ( الذي فق�د يف محافظ�ة صالح 
الدي�ن بتاري�خ 9 / 7 / 2015 ول�م يعرف يشء 
عن مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف 
ناحي�ة االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  1907/ ب / 2017

اىل املدعى عليه  / اراء محمد بالسم 
اع�����الن 

اق�ام املدعية هدى صادق محم�د ضدك الدعوى 
املرقمة اع�اله مدعيتا فيها بان لها بذمتك مبلغ 
قدره خمسة ماليني دينار والمتناعك عن تسديد 
املبل�غ وطلب دعوتك للمرافع�ة والحكم بالزامك 
بتس�ديد املبل�غ وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وإش�عار مخت�ار حي املام�ون الثانية 
واملرف�ق بكت�اب مرك�ز رشط�ة الخل�ود املرقم 
12999 يف 2017/9/10 عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني لحضورك او م�ن يمثلك 
قانون�ا إم��ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املصادف 2017/9/20 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حض�ورك أوارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرفعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون  
القايض  فالح كريم  ال جحيش

تنويه
ورد سهوا يف اعالن دائرة تنفيذ السماوة املنشور 
يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد ) 1516( يف 
) 2017/9/12 ( الخ�اص باملنف�ذ عليه ) كريم 
عب�اس خض�ري ( الزامك بتس�ديد مبل�غ مليون 
وستمائة وسبعة واربعون دينار خطأ والصحيح 
هو مليون وستمائة وسبعة واربعون الف دينار 

لذا اقتىض التنويه

اعالن
اىل الرشي�ك منى جلوب يونس تقرر حضورك اىل 
مقر بلديه النجف لغ�رض اتمام معامله اجازه 
البناء عىل العقار 66740/3حي النداء وبخالفه 
س�يتم اكمال املعامله دون حضورك اسم طالب 

االجازه باسم محمد حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 1071 / ش / 2016 

عب�د  جمي�ل  انتص�ار   ( عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
اللطيف( 

م / قرار حكم غيابي 
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالعدد اعاله يف 5 
/ 1 / 2017 واملتضم�ن الحكم بتصديق الطالق 
الخارجي الواقع بني املدعي ) صالح الدين سعود 
عبد العزيز ( واملدعى عليها ) انتصار جميل عبد 
اللطيف ( وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك 
بواس�طة النرش بصحيفتني محليت�ني ولك حق 
االع�راض والتمييز خالل املدة القانونية البالغة 
ثالث�ون يوم�ا وبخالفه يكتس�ب الق�رار بحقك 

الدرجة القطعية .
القايض 
محمد مطلب عبد

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف  صالح 

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدعوة اف�راح دحام حمود 
طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه 
فقدان زوجها مزهر محمود حسن 
الرفيع�ي وال�ذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدين – قضاء بلد – منطقة 
 /  10  /  12 بتاري�خ  بل�د  محط�ة 
2015 بع�د ان تم اختطافه من قبل 
مجموع�ة ارهابي�ة ول�م يعرف اي 
يشء ع�ن مص�ريه لح�د االن وهو 
من س�كنة محافظة ص�الح الدين 
– قض�اء بلد – محط�ة بلد – فعىل 
م�ن لدي�ه معلومات عن�ه االتصال 
بذويه او به�ذه املحكمة باي مركز 

للرشطة .
القايض 
احمد حميد حسان 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف  صالح 

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 2241
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدع�وة ن�وال جب�ار عاتي 
طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه 
فق�دان زوجها هش�ام حمي�د عبد 
الحس�ني عزيز الفراجي والذي فقد 
يف محافظة  عند ذهابه اىل محافظة 
بغ�داد بتاري�خ 2 / 5 / 2015 بعد 
ان ت�م اختطافه م�ن قبل مجموعة 
ارهابي�ة ول�م يعرف اي ش�بء عن 
مصريه لح�د االن وهو من س�كنة 
محافظة ص�الح الدين – قضاء بلد 
– دور معم�ل املعج�ون – فعىل من 
لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه 
او به�ذه املحكم�ة او ب�اي مرك�ز 

للرشطة .
القايض

مكي حسن سعيد 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف  صالح 

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 2242
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدع�وة ن�وال جب�ار عاتي 
طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه 
فق�دان زوجها هش�ام حمي�د عبد 
الحس�ني عزيز الفراجي والذي فقد 
يف محافظة  عند ذهابه اىل محافظة 
بغ�داد بتاري�خ 2 / 5 / 2015 بعد 
ان ت�م اختطافه م�ن قبل مجموعة 
ارهابي�ة ول�م يعرف اي ش�بء عن 
مصريه لح�د االن وهو من س�كنة 
محافظة ص�الح الدين – قضاء بلد 
– دور معم�ل املعج�ون – فعىل من 
لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه 
او به�ذه املحكم�ة او ب�اي مرك�ز 

للرشطة .
القايض
مكي حسن سعيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف  صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 2256 
م / نرش فقدان 

ق�دم املدعو فخري محم�ود عيل طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يدعي في�ه فقدان 
ول�ده غ�ازي فخ�ري محم�ود ع�يل 
السعدي والذي فقد يف محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء بلد – منطقة الس�عود 
بتاري�خ ش�هر تم�وز من ع�ام 2014 
بع�د ان ت�م اختطاف�ه ولم يع�رف اي 
يشء ع�ن مصريه لح�د االن وهو من 
س�كنة محافظة صالح الدين – قضاء 
بلد – منطقة السعود – فعىل من لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 
مكي حسن سعيد 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 908 / 2017 

اعالن 
تبيع مديري�ة تنفيذ الصوي�رة العقار 
تسلس�ل 3 / 1282 م 26 الحس�ينية 
الواق�ع يف الصوي�رة – ح�ي االح�رار 
العائ�د للمدي�ن حمود حري�م فنطول 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن حس�ني 
رسحان عرم�ش البالغ ثالثة واربعون 
مليون ومئتان وس�تة وتس�عون الف 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من 
املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 
مالم مال الله حياوي 

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : واسط – 

الصويرة – حي االحرار  3 / 1282 م 
26 الحسينية .

2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض 
سكنية / ملك رصف .

3 – حدوده واوصافه : الشمال 
الرشقي والغربي 3 / 2552 والجنوب 

الغربي والرشقي 3 / 1281 و 3 / 
. 1480

4 – مشتمالته : عرصة التوجد عليها 
اي مشيدات .

5 – مساحته : 200 م2 .
6– درجة العمران: 

 .........................
7 – الشاغل : .......................... 

8 – القيمة املقدرة : خمسة 
وخمسون مليون دينار .

االع������الن رقم )) 37 / 2017( 
للمرة )) الثالث������ة ((

1- يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية )االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص  )ملناقصة تحميل وتفريغ 
املواد الغذائية يف محافظة ميسان ( .

2- تتوفر لدى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحميل وتفريغ املواد الغذائية 
كما مبني يف الرشوط الخاصة ( .

3- بأم�كان مقدم�ي العط�اءات الراغبني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )مدير القس�م القانون�ي / الطابق الثاتي 
/ الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد الغذائية / املنصور – ش�ارع النقابات – مج�اور وزارة الكهرباء ( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة 

)500.000( خمسمائة الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االس�تعالمات ( قبل الساعة )12( الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد 
ليوم )االحد ( املصادف 2017/10/1 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم )االحد(  املصادف 2017/10/1  ) بعد الساعة 12:30 الثانية عرش والنصف ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان 
العطاء ) خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي( بمبلغ )50.000.000( خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات اولية 

نافذة ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
اسعار الكلفة التخميني����������������ة

اجور التفريغ والتوظيب 
داخل المخازن

اجور التحميل والتوظيب 
على ظهر واسطة النقل

اجور التوظيب داخل المخازن او 
عزل المواد او فتح االكداس

اجور الوزن 
مبلغ التنظيف اصناف البضائع واوزانهاواكمال الوزن

المقطوع شهريا

)170( مائة وسبعون 
دينار

)175( مائة وخمسة 
)400.000(كيس زنة 5 كغم فما فوقمجانــــأمجانــــأوسبعون دينار

اربعمائة الف 
دينار )155( مائة وخمسة 

وخمسون دينار
)155( مائة وخمسة 

صندوق او كارتون او برميل مجانــــأمجانــــأوخمسون دينار
او صفيحة زنة 3 كغم فما فوق

المجموع / 655 ستمائة وخمسة وخمسون دينار

وترفق الوثائق التالية
1- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .

2- كتاب عدم املمانعة لالشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2017
3- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل الرشكة 

4- حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني 
5- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد راس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .

6- االعمال املماثلة املنجزة ومبالغها ومستوى تنفيذها خالل السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية .
        Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor العنوان:-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات
Web site: www. iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

شعبة االمالك

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

اعالن مزايدة رقم 2017/21 
لبيع عقارات واقعة يف منطقة 

معمل االسفلت

العدد 23574/39/5/1
التاريخ 2017/8/31

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

اعالن كرس قرار

العدد/ب/35
التاريخ 2017/9/12

مجهورية العراق / وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

م / مناقصة رقم ))2017/8((اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

العدد : 18898
التاريخ :2017/9/10

رقم التبويب : جـ /3342

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

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



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بحث الوكيل الفن�ي لوزارة النقل عباس 
عمران مع ممثل رشكة شمتز كارگوبول 
األملانية السيد حسني شيڤازي املختصة 
بإمور النقل وش�حن البضائ�ع التعاون 

والتنسيق املشرتك«. 
واكد الوكيل الفن�ي ان »توجيهات وزير 
النقل كاظم فنج�ان الحمامي برضورة 
االمكان�ات  جمي�ع  م�ن  االس�تفادة 
والخربات ملختلف الرشكات العاملية التي 
من ش�أنها تنمي�ة الق�درات والطاقات 
العراقي�ة«. واضاف ان »الوزارة تس�عى 
جاه�دة يف ذل�ك التع�اون وإمكانية نقل 
الخ�ربات من الرشكة األملاني�ة آىل قطاع 
النق�ل العراقي لالرتقاء به اىل مس�توى 

عال بهدف تحسني األداء«.
من جانب آخر بني مدي�ر عام الخطوط 
الجوية العراقية م�ران فريد ان متابعة 
فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  وارشاف 
الحمام�ي منذ اللحظ�ات االوىل للتفويج 
العكيس للحجاج العراقيني وعودتهم اىل 
مطارات البالد ) بغداد ، البرصة ، النجف 
االرشف ، اربيل ، الس�ليمانية ( تمخض 
ع�ن ع�ودة اكث�ر م�ن 9569 ح�اج عرب 

طائرات الخطوط الجوية العراقية«.
واضاف فريد ان »جميع الطواقم العاملة 
يف الخطوط الجوية مس�تنفرة بالكامل 
عرب تهيئة جميع املستلزمات والخدمات 
الرضوري�ة الت�ي تمكن م�ن االرساع يف 
عودة الحجاج اىل البالد من خالل االعداد 
الكام�ل للج�داول والتوقيت�ات الخاصة 
بالرحالت الجوي�ة اىل املطارات العراقية 

اع�الم  يومي�ا  بنرشه�ا  يق�وم  والت�ي 
الخطوط الجوية العراقية«. 

يذك�ر ان وزير النقل اوفد مدير س�لطة 
الط�ران املدن�ي العراقي اىل الس�عودية 
لغ�رض التباحث يف زي�ادة عدد الرحالت 
وفس�ح املجال ام�ام الخط�وط الجوية 
العراقي�ة لغ�رض تكثي�ف رحالته�ا يف 
التفويج العكيس وكذلك ارشافه املبارش 
عىل خلية االزمة الخاصة بإعادة الحجاج 
العراقيني«.وعىل صعيد منفصل، اعلنت 
الرشك�ة العامة للموان�ئ العراقية ، عن 
»استقبالها خمسة بواخر كبرة محملة 
باكثر من ٤٣ الف طن من الس�كر الخام 

واكثر من ٣١ الف طن من الرز« . 
وقال مدير عام الرشكة رياض س�وادي 
ش�مخي ان »مين�اء أم ق�رص الجنوبي 
 NORDSPRING  ( الباخ�رة  اس�تقبل 
( وتحم�ل ١098 حاوي�ة ت�م ارس�ائها 
 ( الباخ�رة  وكذل�ك   .١١ رصي�ف  ع�ىل 
CHRISTINA B ( وتحم�ل ٤٣650 طن 

سكر تم ارسائها عىل رصيف رقم 2.
 ( »الباخ�رة  ان  ش�مخي  واض�اف 
SFLSPEY ( وتحمل ٣١5٤٣ طن رز تم 

ارسائها عىل رصيف رقم ٣ .
ق�رص  أم  مين�اء  ام�ا  قائ�اًل  واكم�ل 
 YM  ( الباخ�رة  رس�ت  فق�د  الش�مايل 
COSMOS ( وتحم�ل ١١٣٤ حاوي�ة تم 
ارس�ائها ع�ىل رصي�ف 20 . والباخرة ) 
تحم�ل  الت�ي   )  BBC MOONSTONE
229٣،792 ط�ن مع�دات رس�ت ع�ىل 
رصي�ف رقم ١9 مش�را اىل ان الباخرة ) 
TRITON PEEFER ( وتحم�ل عدد من 

الحاويات تمت املبارشة بتفريغها.

الوكيل الفني لوزارة النقل يبحث مع »شمتز كارگوبول« األملانية التعاون والتنسيق املشرتك
اخلطوط اجلوية تنقل أكثر من »9500« حاج.. واملوانئ تعلن وصول »74« الف طن سكر خام ورز
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وزير الكهرباء: انجاز 
خط الغاز االيراين 

وصل اىل نسب متقدمة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر الكهرب�اء قاس�م الفهداوي، 
ان انج�از خ�ط الغ�از االيران�ي وصل اىل 
نس�ب متقدم�ة، مش�يدا يف الوق�ت ذاته 
بتع�اون وزارة النف�ط م�ن خ�الل توفر 
الكهربائية.وق�ال  املحط�ات  اىل  الغ�از 
الفهداويفي بيان اطلعت عليه »املستقبل 
العراقي«،ان العم�ل يف خط الغاز االيراني 
يس�ر بوترة متصاعدة دون ان يشهد اي 
تأخ�ر يف االنجاز.ويف موضوع اخر اش�ار 
الفه�داوي اىل ان وزارة النف�ط أبل�ت بالء 
حسناً خالل الس�نوات املاضية عن طريق 
تجهيزها بالغاز، مبينا ان لدى رشكة غاز 
الب�رصة برنامج طم�وح يق�ي بزيادة 
انت�اج الغ�از املصاحب لتزوي�د املحطات 
الغازي�ة، مش�را إىل أن نس�ب إنتاج الغاز 
تعت�رب مرضية مقارنة بتأخ�ر االجراءات 
الحكومي�ة باس�تثماره واعتمادها انذاك 
عىل االس�تراد م�ن ايران.يذك�ر ان لجنة 
النفط والغاز بمجلس البرصة، بأن نسبة 
االنج�از يف م�رشوع أنب�وب خ�ط الغ�از 
اإليراني الخاص باستراد الوقود لتشغيل 
محطات الكهرباء يف املحافظة واملمتد بني 
العراق )البرصة( وإي�ران وصلت إىل %90 

من جانب العراق.

    المستقبل العراقي/ الغانم

ارشف محافظ واس�ط محم�ود عبدالرضا طالل العتبي ي�رشف علمية اجراء 
القرع�ة لتوزيع ٤59 قطعة ارض س�كنية يف قضاء الصويرة ،ش�ملت رشائح 
الش�هداء والجرحى والسجناء السياسيني واملشمولني باملادة ١٤0 والرياضيني 
ال�رواد وبحضور أعضاء مجلس املحافظة صاحب عوي�د ومهدي يونس عيال 

وخالد العيجاوي و قائم مقام القضاء ورئيس وأعضاء املجلس املحيل«.
وافاد مصدر اعالمي يف املحافظة ل�»املس�تقبل العراقي«، ان »املحافظ قد ،خر 
عوائل الش�هداء بموقع الحصول عىل القطعة بني الصويرة او يف الكوت تثمينا 
للتضحيات الكريمة التي قدمها ابناءهم الش�هداء االبرار« .واش�ار املحافظ اىل 
ان » املحافظ�ة عازمة عىل تخصيص االرايض للمش�مولني م�ن هذه الرشائح 
يف مختل�ف مناط�ق املحافظة« .فيما اكد امل�ال طالل ان » املحافظة مس�تعدة 
لتخصي�ص قطع ارايض إلنش�اء عليه�ا مجمعات س�كنية تنفذ باالس�تثمار 
لرشائح مختلفة من املجتمع ، وبالتقس�يط املريح ، كخطوة لالسهام يف تقليل 

ازمات السكن والسعي لخدمة ابناء املحافظة وضمن االمكانات املمكنة.

حمافظ واسط يرشف عىل عملية اجراء القرعة 
لتخصيص نحو »459« قطعة أرض يف الصويرة

حمافظ بغداد يستقبل مدراء مدارس ناحية النهروان ويبحث معهم سبل تطوير الواقع الرتبوي يف الناحية

حمافظ بغداد يكرم املتميزين االوائل من ابناء العاصمة
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كرم محافظ بغ��داد املهندس عطوان العطواني اليوم الطلبة 
املتميزي�ن االوائل م�ن ابناء العاصمة للدراس�ة املتوس�طة 
واإلعدادي�ة تثمين�ا ملاحققوه من نس�ب نج�اح عاليةوقال 
العطوان�ي »خ�الل كلم�ة القاها به�ذه املناس�بة بحضور 
رئيس وأعضاء مجل�س محافظة بغ��داد “ان العراق ينظر 
اليكم وان بغ��داد تفتخر بكم و املنا فيكم كبر بأنكم جيل 
املستقبل ومحط آمال الجميع وعىل اكتافكم سيعود العراق 
ش�عاعا حضاري�ا وتزه�و النف�وس ويثمر العط�اء ويعود 
لوطنكم وهج ابداعه وان الحكومة املحلية ستقف اىل جانبكم 
م�ن أجل تعزيز دوركم يف خدمة مدينتكم وبلدكم “.واضاف 
»ان الحكومة املحلية يف بغ��داد ستعمد اىل تنظيم احتفالية 
سنوية لتكريم الطلبة املتفوقني يف كل عام من أجل تشجيع 
الطاقات واملواهب الشبابية واملهارات الطالبية يف بذل املزيد 
م�ن التف�وق العلمي للس�نوات املقبل�ة ، وندع�و طلبتنا اىل 
األستمرار يف هذا التفوق ومنح تجارب تفوقهم وتميزهم اىل 
الطلبة الذين يلحقون بركبهم ويشغلون مقاعدهم ”.وتابع 
العطوان�ي “ان لذل�ك النجاح الباهر جه�ود كبرة بذلت من 
قبل مديريات الرتبية يف املحافظة وادارات املدارس والكوادر 
التدريس�ية واملرشفني الرتبويني األختصاص واولياء األمور 
وجمي�ع القائمني الذين بذلوا مابوس�عهم لألرتقاء بالطلبة 
نحو املس�تقبل الواعد وانجاح العملية الرتبوية يف املحافظة 
وهم يس�تحقون من�ا كل كلم�ات الثناء والتقدي�ر عىل تلك 
الجهود املثمرة ”.ومن جهة اخرى استقبل محافظ بغداد 
عط�وان العطوان�ي يف مبن�ى املحافظة وف�دا ضم مدراء 

مدارس ناحية النهروان وبحث معهم سبل تطوير الواقع 
الرتب�وي يف الناحية«. وذكر مكتبه االعالمي ان »املحافظ 
خالل اللقاء اس�تمع اىل املش�اكل واملعوق�ات التي تواجه 
عمله�م وابرزها النق�ص يف الكوادر التدريس�ية والتلكؤ 
يف عملي�ة تجهي�ز الكتب والقرطاس�ية واالث�اث وتثبيت 
املحارضي�ن واس�تثناء الناحية من رشوط التعيني لس�د 
النق�ص الحاصل يف الكوادر التدريس�ية فضال عن اكمال 

بناء امل�دارس الجديدة والتي وصلت نس�بة االنجاز فيها 
80./. م�ع اكمال الصف�وف االضافية وتوف�ر الحماية 
االمني�ة للم�دارس«. واض�اف ان »العطواني اك�د للوفد 
ع�ىل تقدي�م الدعم الكام�ل للقطاع الرتب�وي يف الناحية. 
الفتا اىل ان هناك حملة كربى ستش�هدها الناحية لغرض 
االس�تعداد للعام ال�درايس الجديد بالتعاون م�ع الدوائر 

التابعة للمحافظة.

بلدية كربالء تنفذ محلة إلزالة التجاوزات لبناء جممع جتاري
   المستقبل العراقي / محمد الموسوي

نف�ذت مديري�ة بلدي�ة كربالء املقدس�ة 
حملة واس�عة إلزالة التجاوزات يف عرصة 
عل�وة األس�ماك القديم�ة يف منطقة باب 
طويري�ج بحس�ب مدي�ر بلدي�ة كرب�الء 
املقدس�ة أنمار صالح إبراهي�م الرفيعي 
التج�اوزات  » قي�ام ش�عبة   َ َب�نينَّ ال�ذي 
والقس�م البل�دي الثان�ي بالتنس�يق مع 
رشط�ة التج�اوزات يف قائمقامية قضاء 
املركز بحملة واس�عة إلزال�ة التجاوزات 

املتمثل�ة باملحال العش�وائية والتي تضم 
أكث�ر م�ن 20 مح�ل مش�يد بط�رق غر 
نظامي�ة وأصولية لغرض تس�ليم املوقع 
إىل الرشكة املنفذة لتنفيذ مرشوع متعدد 
الطواب�ق يف ه�ذه املنطقة والذي يش�يد 
عىل مس�احة تقارب ال� ٤١2٤ م2 يكون 
الطاب�ق األول والثان�ي عب�ارة عن محال 
التجارية والخدمية  بالنش�اطات  خاصة 
وبقي�ة الطواب�ق األخرى س�تكون مرآباً 
لوقوف املركبات حيث بلغ عدد الطوابق يف 
ه�ذا املجمع التجاري 6 طوابق ».واوضح 

الرفيع�ي إن »هذه التجاوزات قد س�ببت 
بع�ض  لتوق�ف  املش�اكل  م�ن  الكث�ر 
املش�اريع الخدمية يف املحافظ�ة داعياً يف 
الوق�ت نفس�ه إىل زيادة ق�وة التجاوزات 
َ مدير  للحد من هكذا مخالفات ».فيما َبنينَّ
إعالم بلدية كربالء املقدس�ة ماجد ناجي 
إن »املخطط�ات الخاص�ة بن�اء املجم�ع 
التج�اري صودقت من قبل وزارة االعمار 
واإلس�كان والبلدي�ات بع�د إعدادها من 
قب�ل رشكة LAND وت�رتاوح فرتة إنجاز 
املرشوع ملدة سنتان بعد سيحتسب إيجار 

س�نوي لصالح بلدية كربالء بمبلغ إثنان 
وثمان�ون مليون دينار للس�نوات الثالثة 
األوىل من عمر املساطحة البالغة ١5 عرش 
عام�اً بعدها ي�رتك األمر للج�ان التقدير 
املش�كلة يف مديرية بلدية كربالء املقدسة 
تقدي�ر قيمة اإليجار الس�نوي للس�نوات 
والتعليم�ات  القوان�ني  حس�ب  األخ�رى 
النافذة لذلك مش�يداً باإلج�راءات املتبعة 
يف إحال�ة هك�ذا مش�اريع تع�ود بفائدة 
ودعم لإلي�راد الحكومي وتصب يف خدمة 

املواطنني خالل ممارسة أعمالهم فيها .

الكويت ختصص 100 مليون دوالر لبناء 
مراكز صحية يف ثامين حمافظات عراقية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�فر الكويتي يف العراق سالم غصاب الزمنان، عن تخصيص الربنامج 
العاج�ل لصن�دوق التنمية الكويت�ي ١00 مليون دوالر لبن�اء مراكز صحية يف 
ثماني محافظات عراقية«.وقال الزمنان يف حديث تابعته »املستقبل العراقي«، 
إن »صندوق التنمية الكويتي يعمل عىل تقديم الدعم اىل العراق من خالل تنفيذ 
مش�اريع عاجلة تق�دم الخدمات الرتبوي�ة والصحية للمواطن�ني العراقيني<، 
كاش�فا عن >تخصيص ١00 مليون دوالر النشاء مراكز صحية ضمن برنامج 
عاجل تم اعداده بالتنسيق بني الكويت والعراق<.واضاف ان >تلك املستوصفات 
ستنفذ يف ثماني محافظات، يف مقدمتها االكثر ترضرا من العمليات االرهابية، 
اذ س�تكون املب�ارشة بالتنفيذ بعد اج�راء املناقصات من اج�ل اختيار رشكات 
ومقاولني اكفاء سواء من العراق او الكويت”، مشرا اىل ان “تلك املستوصفات 
س�تجهز باملس�تلزمات الصحية واالجهزة الطبي�ة الحديثة«.وتابع الزمنان ان 
»املرحلة املقبلة ستشهد انشاء مدارس كرفانية للنازحني تستهدف املحافظات 
املحررة واملناطق التي تتمركز فيها االرس النازحة كونها ترضرت وعانت بسبب 
العصابات االجرامية<، الفتا يف الوقت نفسه، إىل ان »دولة الكويت تحرص عىل 
تعمي�ق وتوثيق العالقات الثنائية م�ع العراق، ال س�يما ان الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية س�بق ان خصص يف وقت س�ابق ٤٤0 مليون دوالر لتنفيذ 

مشاريع خدمية بالتنسيق مع اربع وزارات عراقية.

الصناعة توقع عقد تصنيع
النتاج زيت الطعام

التجارة تعلن استمرار مناقلة احلنطة 
املحلية حسب اخلطة املحددة 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للمنتوج�ات الغذائية احدى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن ، عن »توقيع عقد 
تصنيع للغر مع رشكة نسيم املينا للتجارة العامة 
املحدودة النتاج زيت الطعام يف مصنع الرشيد التابع 
للرشكة و بتوجي�ه ومتابعة مبارشة من قبل وزير 
الصناعة واملعادن محمد ش�ياع السوداني« .وافاد 
مصدر مخول يف الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، بأنه« جرى االتف�اق بموجب العقد عىل 
انتاج م�ادة زيت الطع�ام بكمي�ة مقدارها ) ٣0( 
الف ط�ن اضافة اىل تصني�ع عبوة الزي�ت املتمثلة 
بم�ادة ) EPT ( ذات س�عة ١ ل�رت لغ�رض تجهيز 
وزارة التج�ارة بمادة زيت الطعام وتوزيعها ضمن 
مفردات البطاقة التموينية«.واشار اىل ان« مصنع 
الرش�يد انهى اس�تعداداته الخاصة بتهيئة خطني 

النتاج زيت الطعام احدهما ايطايل املنشأ ذو طاقة 
تصميمية تبلغ ) 50( طن يف الساعة واالخر صيني 
املنشأ وتيلغ طاقته التصميمية ) 2 ( طن يف الساعة 
وان كال الخطني مزودين بجهاز ) فديو جت لطبع 
تاري�خ االنتاج ومدة الصالحي�ة («.واضاف اىل ،انه 
» ت�م توف�ر خزانات ع�دد 6 مصنوعة م�ن مادة ) 
ST-ST( لخزن الزيت الس�ائل املس�حوب من قسم 
التصفية لغ�رض التعبئة فضال ع�ن توفر مخازن 
عدد 2 ذات س�عات تخزينية عالية مجهزة بأجهزة 
تربيد للمحافظة ع�ىل درجة حرارة االنتاج الجاهز 
بدرجة )2٤( درجة مئوية كاشفا  عن بدء التشغيل 
التجريبي لكال الخطني بكفاءة ودقة عاليتني وهما 
جاهزان حاليا الستقبال املادة الخام لزيت الطعام 
, وذك�ر املصدر ان الجانب�ان اتفقا عىل فتح قنوات 
مبارشة بينهما لتذليل الصعوبات التي تعيق عملية 

االنتاج والحد من الروتني.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب ع�ن 
»اس�تمرار عملي�ات مناقلة الحنط�ة املحلية بني 
مواقع الرشكة وحس�ب الخط�ة املحددة من قبل 
االدارة العامة« . واضاف مدير عام الرشكة هيثم 
جميل الخشايل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
بانه »نظراً ملتطلبات العمل قررت رشكته مناقلة 
كمية 25 ال�ف طن من الحنطة املحلية املس�وقة 
ه�ذا املوس�م اىل ف�رع الرشكة يف الب�رصة لتامني 
خزين حنطة للمطاحن و تعزيز رصيد الفرع من 
الحنطة وبلغت الكميات التي تم مناقلتها ١١ الف 
طن وبواسطة اسطول شاحنات الوزارة .مضيفاً 
بانه »تم كذلك مناقلة كميات من الحنطة املحلية 
من س�ايلو كرك�وك اىل مواقع وس�ايلوات بغداد 
حيث تم مناقلة )١٤5١0( طن اىل س�ايلو التاجي 

و)١١752( طن اىل سايلو الدورة و)١٣987( طن 
اىل سايلو الرصافة« .من جانب اخر اشار الخشايل 
اىل تجهي�ز س�ايلو العطيفي�ة ال�رز االرغوايان�ي 
والفيتنام�ي ل�وكالء التموي�ن يف بغ�داد لتوزيعه 

ضمن مفردات البطاقة التموينية .
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اعالن
اىل كافصة الصركات التجاريصة يف محافظة البصرة تدعوكم  
منظمصة الخري االنسصانية لالعالن عن تجهيصز مروع حملة 
تنظيصف الزبصري ويرسنصا دعوتكم لتقديصم عطائاتكصم ملركز 
املساعدة والحماية القانونية بإرسال السرية الذاتية لركاتكم 
CVS اخر موعد لتقديم يوم االحد املوافق 2017/9/17 لغاية 

الساعة 1 ظهرا 
البرة –العباسية –خلف نادي االطباء

الهاتف : 07805495016
07731356604

االميل 
Alkhair.parcbas@gmail.com

جامعة املثنى
اعادة اعالن

تعلصن جامعصة املثنى /االقسصام الداخلية  عن اجصراء مزايدة علنية لبيع املواد املشصطوبة يف 
مخزنهصا الواقع خلف بناية كلية طب االسصنان يف القشصلة واملدرجصة يف القائمة ادناه وفق 
قانصون بيع وايجصار اموال الدولة رقصم 21 لسصنة 2013 وتعديالته فعصى الراغبني بالراء 
املراجعة ودفع تأمينات التقل عن 20% من القيمة املقدرة للمال والبالغ) 32694000 (اثنان 
وثالثون مليون وسصتمائة واربعة وتسصعون الف عراقي بعد 15 يوم مصن اليوم التايل للنر 
ويتحمل من ترسصو عليه املزايدة اجور النر واالعالن واملصاريف القانونية االخرى علما ان 

املزايدة ستجري يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا يف املخزن اعاله

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قصدم املواطصن ) زاهصي عبد يصارس حمصود( طلبصا اىل هذه 
املديريصة يطلب فيه تبديل اسصم وجعله )زاهصر ( بدال من ) 
زاهصي (  وعمصال باحكام املصادة ) 22( من قانصون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نر الطلب باحدى 
الصحصف املحلية فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
خالل فصرتة عرة ايام من تاريخ النر وبعكسصه سصوف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

اعالن
اىل الريكة/رسمية عباس هزاع

اقتصى حضورك اىل صندوق االسصكان العراقصي الكائن يف 
)البرة : - كوت الحجاج /مجمع وزارة االعمار واالسكان 
/تقاطع حي الرسصالة ( وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى 
قيصام الريكصة بلقيس خالد خشصني  بالبنصاء عى حصته 
املشصاعة يف القطعة املرقمة 2312/2086 مقاطعة الرباط 
الكبري لغرض تسصليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
15 يوما داخل العراق وشصهرا خارج العراق من تاريخ نر 

االعالن وبكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 

رئاسة محكمة استئناف البرة
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد 3672/ش/2017
التاريخ 2017/9/13

اعالن
اىل املدعى عليها /ايناس غالب حيدر 

اقصام املدعصي احمد عصيل حسصني الدعوى املرقمصة 3672/
ش/2017 ضدك يطلب فيها الحكم له باسصقاط الحضانة 
عصن القارصين كل من عصيل اكرب تولصد 2012 و رقية تولد 
2013 وقصد لوحظ مصن خالل رشح كل مصن عضو املجلس 
املحيل ومختار محلتكم محلة الرساي قضاء القرنة وكتاب 
رشكصة غاز الجنصوب انك مرتحلصة اىل جهصة مجهولة وغري 
معلومصة عليصه تقصرر تبليغك اعالنصا بصحيفتصني يوميتني 
بالحضصور امام هصذه املحكمة صباح يصوم 2017/10/2 
وعنصد عصدم حضصورك او مصن ينصوب قانونا سصوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
رقم الدعوى 3081/ش/2017

التاريخ 2017/9/13
اعالن

اىل املدعى عليه /حسن صالح مصطفى
اصصدرت هذه املحكمة حكمها يف الدعصوى املرقمة 3081/

ش/2017 غيابيصا بحصق املدعصى عليهصا اعصاله بتاريصخ 
2017/9/13 وملجهولية محل اقامتك حسب ماورد برح 
القائصم بالتبليصغ وتاييصد املجلس البلدي ملنطقصة االصمعي 
قررت تبليغك بواسطة النر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسصه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
فالح حسن حصني

فقدان
فقدت مني الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النفط رشكة 
توزيع املنتجات النفطية –هيئة توزيع الجنوب بأسم )عيل 
عبد الرزاق سلمان ( فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل الريك عيل جاسم خالد اقتى حضورك اىل بلدية 
التاجي االجراء اخراج اجصازت بناء عى العقار املرقم 

16626الريك ضياء فرحان عيل

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
رقم الدعوى: 902/ش/2017

 التاريخ : 2017/8/12
اعالن 

اىل / املدعى عليه عيل كريدي جوده 
اصدرت هذه املحكمة بحقك قرارها املرقم 902/ش/ 
2017بتاريصخ 2017/6/22 واملتضمن الحكم بتاييد 
حضانتهصا الوالدها  املتولدين لها منك كل من حسصن 
وسيف وزهراء وحوراء وحمزة ولدى تبليغك بموجب 
كتصاب مركز رشطة املربد العدد 5878 يف 2017/7/9 
تبصني انصك  مرتحل اىل جهة مجهولة لصذا تقرر تبليغك 
بواسصطة  صحيفتني يوميتني ويف حال عدم اعرتاضك 
عى القرار خالل عرة ايام سصوف يكتسصب الدرجة 

القطعية
القايض
معد حميد عبد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1905/ب2017/3

التاريخ 2017/9/13
اعالن

اىل املدعى عليه )محمد خضري عباس عداي البهادي(
اقام املدعي )امرية ابراهيصم مالك  (  الدعوى البدائية 
املرقمة 1905/ب2017/3   والذي يطلب فيها الحكم 
بتخليصة املحصل يف العقار املرقصم 1777 بصراق جديدة 
وتسصليمه اىل مالكه الرعي  ولثبوت مجهولية  محل 
اقامتك حسصب رشح املبلغ القضائي واشصعار مختار 
حصي الريموك/2 املختار اسصعد طالصب الزيادي  عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموعد املرافعة املصادف 2017/9/24 وعند 
عدم حضورك او ارسصال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

تنويه 
كنا قصد نرنا يف جريصده املسصتقبل بالعدد 
)1516 ( يف 12 / 9 / 2017 اعصالن مديريصه 
زراعصه صالح الدين وقد ورد سصهوا يف حقل 
القطعه تسلسل )3( )132 ( خطاء والصحيح 
بالدونصم  املسصاحه  ( وورد يف حقصل   122(
تسلسصل ) 5 ( )19 ( خطاء والصحيح )16 
( وورد يف حقل التخمني بالدينار تسلسصل ) 
6 ( )3500 ( خطاء والصحيح ) 2500 ( لذا 

اقتى التنويه .

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2680 / ش / 2017 

التاريخ 13 / 9 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / عماد ابراهيم متعب
اقامصت املدعيصة سصهاد عبيد الطيفصي الدعصوى املرقمة اعصاله تطالبك فيها 
بالتفريق القضائي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغصك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتصني للحضور امام هذه املحكمة يف 
يوم 19 / 9 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سصوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / محمد عبد الرضا حطاب

مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 
قسم رشطة شط العرب

مركز رشطة النشوة
اعالن

تنفيذا لقرار السصيد قايض تحقيق محكمة الدير 
املؤرخ يف 2017/1/24 بتاريخ 2016/11/21فقد 
املواطصن عذاب مهجر صالح محيسصن السصلمان 
تولصد 1955/7/1 والدتصه عانصة درباش نويصح 
يسصكن النشصوة قرية الحوافظ ولم يتصم العثورة 
عليه رغم البحث عنه علما انه اصم وابكم وفاقد 
احدى عينيه ويف ذراعة االيرس عبارة عذاب ورجله 
اليمنصى فيه قصر اثر حادث ولم يسصتطيع رفع 
يده اليمنى ويرتدي الزي العربي دشداشة وقرتة 

بيضاء
مقدم الرطة
محسن غالب محمد رضا

ضابط مركز النشوة  

اسصم املحكمصة : محكمصة قصوى االمصن الداخيل 
الخامسة بالبرة

اسصم املتهصم ورتبتصه ووحدته : الرطصي حمود 
رسداح جفصال خلخال/مديرية رشطة محافظة 

البرة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/387
تاريخ ارتكاب الجريمة :2012/2/6

تاريخ الحكم : 2015/4/26
املصادة القانونيصة : 5 مصن ق.ع.د رقصم 14 لسصنة 

2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  عى 
املصدان الغائصب )الرطي/ حمصود رسداح جفال 

خلخال(باسم الشعب بما ييل :-
1-بالحبصس البسصيط ملدة ) سصتة اشصهر ( وفق 
املصادة 5/ ق.ع.د رقصم 14 لسصنة 2008 وبداللصة 
املادتصني 61/اوال  و  69/اوال مصن ق.أ.د رقصم 17 
لسصنة 2008 لغيابصه عصن مقر عمله مصن تاريخ 

2012/2/6 ولحد االن .
2- اعطاء املوظفصني العموميني صالحية القبض 
عليصه اينما وجصد لتنفيذ الحكم الصصادر يف حقه 
استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008
3- الصزام املواطنصني االخبصار عصن محصل اختفاء 
املحكصوم اعاله اسصتنادا الحكام املصادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د
4- حجصز امواله املنقولة وغري املنقولة  اسصتنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
5-اخراجه من الخدمة اسصتنادا للمادة 42/ثانيا 

من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
هصادي جخيم     مبلغ قدره عصرون  الف دينار 

ترف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املصادة 61/ اوال مصن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا

نسبة الضررتثمين اللجنة للمفردالعدداسم المادةت
90%11336000سجاد1
90%90010500دوشك2
90%9006000وسادة3
90%62515000بطانية4
90%13510000ستائر5

كرار نبيل صربي 
معاون مدير االقسام الداخلية
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          عبد الرحمن عناد وناس

علد ملن ابلرز دعلاة االصلاح االجتماعي في 
الوطلن العربي مطللع القرن العشلرين ، ومن 
اشهر ادباء المهجر ورواد الرومانسية . تنوعت 
مواهبله في عدة سلاحات . اعتمد فلي كتاباته 
عللى رحاته وتجاربله ومشلاهداته العيانية . 
دعا الى اسلتقال بلده لبنان ونفلي الى العراق 
، تلرك الكثيلر من المؤلفلات باللغتيلن العربية 
واالنكليزيلة ، دعلا الى تحرير الشلعر من قيود 
القوافلي واالوزان . حمل لقبه لكثرة ) الريحان 

( الذي يحيط ببيت االسرة . 
امين فارس انطوان الريحاني ١٨٧٦ - ١٩٤٠ 

روائلي ، شلاعر ، مسلرحي ، ملؤرخ ، رحالة ، 
رسام كاريكتير لبناني 

وللد فلي قريلة الفريكلة بجبلل لبنلان لعائلة 
متوسلطة واب يعمل في تجلارة الحرير ، كأول 

اخوته الستة 
عرف بشقاوته في صباه وتمرده على والديه 

تعللم فلي طفولته على يلد معللم القرية قرب 
الكنيسة ، ودرس الفرنسية الى جانب العربية 
سافر عام ١٨٨٨الى امريكا مع عمه ومعلمه 

التحلق بمعهلد الحقوق فلي جامعلة نيويورك 
، وملرض هناك فنصحله الطبيلب بالعودة الى 

لبنان 

عاد عام ١٨٩٨ليعمل مدرسا لانكليزية 
اخلذ بنشلر مقاالتله فلي جريلدة ) االصاح ( 

مهاجما فيها االستعمار العثماني 
زار مصر والتقى الخديوي عباس حلمي واتصل 

بأبرز السياسيين واالدباء المصريين 
عاد مرة اخرى الى امريكا وبدأ بنشر كتبه فيها 

منذ عام ١٩٠٢
تزوج من كاتبة امريكية ولم يرزقا باالبناء 

انضم خال الحلرب العالمية االولى كعضو في 
اللجنلة السلورية - اللبنانيلة التلي عملت ضد 

السيطرة التركية 
حاضر لسلنوات في امريكا حول مخاطر الدور 

الصهيوني في الوطن العربي 
بدأ عام ١٩٢٢رحلة استكشاف في الباد العربية 

منطلقا من الجزيرة العربية 
ابعدتله السللطات الفرنسلية علام ١٩٣٤ اللى 
العلراق بعلد مطالبته باسلتقال لبنلان ، حيث 

اصدر كتابيه : فيصل االول ، وقلب العراق 
عرف بتأثره بفولتير وكارليل وشكسبير 

منح وسام االستحقاق اللبناني ، ومنحته ايران 
وسام المعارف االول ، وحصل من المغرب على 

وسام المعارف
اقيم له تمثال فلي مدخل كلية االداب بالجامعة 
اللبنانية ، وتمثال اخر في مركز باكارد الدولي 

افتتلح لله في بلدتله متحلف خلاص يضم كل 
مقتنياته ومخطوطاته 

كتبت عنه صحيفلة ) االوبزرفر ( اللبنانية : ان 
امين الريحاني هو اول من قدم كتابا باالنكليزية 

عن الباد العربية والشرق االدنى 
قلال عنه روفائيل بطي : ان اوالدنا سليفهمون 

امين الريحاني اكثر مما نفهمه االن 

اطلق عليه لقب ) فيلسوف الفريكة ( 
في ١٩٤٠/٨/١٥ تعرض الى حادثة سقوط عن 
دراجته عللى طريق الجبل وادخل المستشلفى 
حيلث توفي فلي ١٩٤٠/٩/١٣ ودفن في بلدته 

حسب وصيته 
ملن مؤلفاتله : الريحانيلات ، خاللد - روايلة ، 
زنبقلة الغور -روايلة ، انشلودة المتصوفين - 
ديوان شلعر ، المر واللبان - شعر باالنكليزية ، 
خارج الحريم ، موجز الثورة الفرنسلية ، ملوك 
العلرب ، تاريلخ نجلد الحديلث ، قللب العراق ، 
المغرب االقصى ، قلب لبنان ، التطور واالصاح 
، سجل التوبة ، انتم الشعراء ،المحالفة الثاثية 
في المملكة الحيوانية ، وفاء الزمن ، القوميات 
، نلور االندللس ، ادب وفلن ، قصتي ملع مي ، 
شذرات من عهد الصبا ، جادة الرؤيا ، وغيرها 

ملن اقواله : االمة التلي ال تنتج تموت ، حتى لو 
كانت جبالها من الفضة وسهولها من ذهب 

التعصب والخوف توأما الجهل والتقليد 
ان الثورة مطهر االنسلان حين يثور على ما في 

نفسه من عبودية 
ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة واالمانة 

قلد يفتقر الجمال الى فضيللة ، لكن الفضيلة ال 
تفتقر الى الجمال ابدا 

كلماتنا ستدك جدران السجون وتضيئ للموتى 
بيوتهم وتكتسح الطغاة بحروفها المتوهجات

أرجـــوادباء يف الذاكرة.. امني فارس انطوان الرحياين ١٨٧٦ - ١٩٤٠ 

صورة للظالم 

            عبدالزهرة خالد

أحمراُر خجلي 
هي لغٌة ُتعِجُب التعبيَر ،

رعشُة أناملي تتجُه
نحو شفتيِك عابرَة األماني

لتقطَف ثمرًة قد أينعْت 
من لحاِء الوجوِد ،
أحتاُج من شفتّي

كلمًة تتوسُل إليِك 
هي .. أرجو أال تكبري فّي

فأنا واحٌد محدود 
ال املُك متسعاً للنبِض

وال لون يغطي واجهتي 
ألفلَّ ما علّي من قيوٍد وخيوط

خريطتِك واسعٌة جداً
تتعدى األرَض ، 

قريبٌة من السماِء
لوال الشهُب لتجاوزت ما بعد الخياِل

أرجو٠٠ أال تتسعي 
فالقاموُس ال يحمُل كّل المعاني 

وال يستوعبها العقُل النابغ 
ابقي كما أنِت 

ال تقبلي الوصَف
إّنه كالقسمِة 

الزائدِة عن الحدود.

             قاسم محمد مجيد

ظن ان الحرب انتهت 
ولم يعد الزمن 

دمية معمولة من خرق بالية 
لكنه 

مازال مراهقا 
ولم يع بعد

لم !!
اصطفت الهمرات 

مثل حاويات القمامة 
والقت 

المنبوذين والمتسكعين 
والبغايا وافراد العصابات 

ماجدوى ظنك ؟
وانت تعود منه

ملتقطا فقط
صورا للظام 

* مقطلع من قصيدة صلورة للظام من ديوان 
مدونة مفلس 

البحر املحيط
لو في كتابه »البحلُر المحيُط«، الصادر  لاندرو باريكُّ يروي ألِسَّ
عن منشلورات المتوسلط- إيطاليا، ترجملة أمارجي، حكاية 
غرق فرقاطة تابعة للبحريَّة الفرنسيَّة، منذ زمن بعيد، في أحد 
المحيطات. يحلاوُل الرِّجاُل الذين كانوا على متنها النَّجاة على 
َطلْوف صنعوُه لذلك الغلرض.  البحُر هو الملكان التي تجتمُع 
فيله مصائر شلخصيَّات غرائبيَّلة؛ مثل بارتلبوم اللذي يحاوُل 
ون الذي يرسُم بمياه  لام باسُّ تحديَد أين ينتهي البحر، أو الرَّسَّ
لخصيَّات التلي يبحلث كلٌّ منها عن  البحلر، وغيرهملا من الشَّ
ة المحيط، وأقداُرها  ذاته، شخصيَّات حيواُتها معلَّقة على حافَّ
لو: الكاتب األكثر  لاندرو باريكُّ مدموغلٌة بأحواِل البحلِر..  ألِسَّ
شلعبية في إيطاليا با منازع، هو أيضاً مخرج ومؤد. ُترجمت 
رواياته إلى عدد كبير من اللغات العالمية، مثل أراضي الزجاج، 
وحريلر، والبحلر المحيلط، ومدينة، وبلا دماء. وتلم تحويل 
مونولوجه المسلرحي 1900 إلى فيلم سلينمائي حقق نجاحاً 

وشهرة كبيرين، الفيلم هو أسطورة 1900.

جميل السلحوت 
صلدرت قبلل أّيلام مجموعلة قصصّيلة بعنلوان »ياسلمين« للكاتبلة 
الفلسطينّية اسراء عبوشي، عن دار الشامل للنشر والتوزيع  كاتبتنا ابنة 
مدينة جنين في األراضي الفلسلطينّية المحتلّة عام 1967، ولدت وشّبت 
تحت االحتال اإلسلرائيلّي البغيض الذي أهلك البشلر والّشلجر والحجر، 
وهي شلاهد على جرائم االحتال ضّد شعبها ووطنها، ومن هنا استمّدت 
مضامين قصصها، كتبت قصصا مثلت شاهدا على جوانب معّينة من هذه 
المرحلة المأساوية من تاريخ شلعبها وأّمتها..وقصص الكاتبة عّبوشي 
تشلي للقارئ الحاذق أّن الكاتبة تملك نفسلا روائّيا، وبإمكانها أن تحّول 
قصصها بسلهولة إلى روايات، لكّنها -وكما يبدو-راعت عصر الّسلرعة، 
فقّررت تقديمها قصصا للّتخفيف على القارئ، فاختزلت روايتها بقصص 
متعّددة األحداث، كي توصل للقارئ المعاناة الفلسلطينّية بأقرب الّطرق، 
وبأسللوب ال ينقصه عنصر الّتشويق مع مرارة المضمون، ولغتها سهلة 
انسليابّية تجذب القارئ. للن أكتب بالّتفصيل عن القصص؛ كي ال أفسلد 

على القارئ فرصة الّتمّتع بجمال الّنص القصصي، والّتفّكر بمضامينه.

»ياسمني«

كيف نقرأ واقعنا االديب؟
           قيس مجيد المولى

الواقع األدبي اآلن فلي العراق يجب 
أن ُيقلرا ملن خلال األسلباب ال من 
خلال الشلتيمة والتعاللي من جهة 
وعدم اإلدراك من جهة أخرى ،أعني 
: شلينا أم أبينلا هنلاك حركلة أدبية 
ولكن لماذا هلذه الحركة األدبية في 
غالبيتها حركلة هزيلة- غير جادة- 
مكتشلفة  وغيلر  –ناقللة  إتكاليلة 
– عميلاء غير مبصرة – سلطحية- 
محابيلة غيلر صريحلة- تعملل با 
مخيللة – بلا مرجعيلة فكريلة أو 
المؤكلد  ... ،ملن  ثقافيلة وووووو 

أن حلال األدب اليلوم حلال معظلم 
قنوات الحياة وهو أملر يتعلق بردة 
فعلل عنيفة حدثت بعلد العام 2003 
، الأريلد هنلا أن أذكر األسلباب التي 
تتعللق بكسلاد الشلعر رغلم كثرته 
وال بالطارئييلن وهلم كثر وال يعني 
أن نبتهج حيلن يكون للعراق مليون 
شلاعر فليس الكم هلو المهم بقدر 
النوعية ، المهم هنا أن ندرس وضع 
المجتمع العراقلي في هذه المرحلة 
ماهلي مناهله االجتماعيلة ، ماهي 
مشلاغله ، ماهلي تطلعاتله ، ماهي 
مدى اسلتعدادات أبناء هذا المجتمع 
فلي بنلاء وطنهم ، ماهلي رغباتهم 

، ودراسلة العديلد ملن المرتكلزات 
التي تقودنا لمعرفة أسلباب تسليد 
عللى  سليئة  بنتاجلات  الطارئييلن 
حسلاب اللذوق المتعلارف عليه ،ال 
أتوافلق ملع ملن يشلتم أي مرحلة 
ألن التغيير يقوم على إدراك أسلباب 
حدوث واقع جديد واليمكن نسف أو 
عدم االعتراف بهذا الواقع رغم فساد 
كافلة مفاصلله ، والمعالجة تتطلب 
باألساس إدراك األسباب إدراكا جادا 
وواعيا ً واألسبقية اإلفتراضية لهذه 
المعالجة تبدأ من المثقفين ومن هم 
ضمن الحلراك األدبلي والفني ومن 
كافلة القوى الخيلرة ،المطلوب منا 

كأدباء كمثقفين : : أن نقرأ ونشخص 
وندقق ونسلاهم في الحوارات التي 
تقود الى اإلقناع بسامة التوجهات 
وبضرورتهلا كلي يكون لنا السلبق 
فلي مشلوار إعتلاء قصب السلبق 
وهلو التنافلس اللذي نعلول عليله 
لظهلور مبدعييلن حقيقييلن ضمن 
هذه المرحلة التي يكاد يتاشلى بها 
ظهور أصوات لهلا قدرة على البقاء 
والتجديد ، وبأعتقادنلا أن أي أفكار 
مضادة ) دينية – إجتماعية- فكرية 
... ( التسلتطع وضلع جلدارا أملام 
قلدرة األديب وعبقريتله في تجاوز 
اليقينيات والمحرمات وال تسلتطع 

هذه األفلكار إحتواءه كلون األديب 
خلارج المسلميات السلطحية التي 
يعيشلها ويعتاش عليهلا األخرون ، 
بعلد أشلهر قائل ندخلل عامنا )15 
أدبنلا  والزال   2018  2003- ملن   )
العراقلي كملا وصفته فلي مقدمة 
إتكاللي-   – هزيلل  أدب  البوسلت 
سلطحي – غيلر جلاد – ناقلل غير 
ُمكتشلف – محابلي- وبلا مخيللة 
، لملاذا ونحلن ورثة للنتلاج المبدع 
الرصين ؟ ولماذا ونحن النزال نتوق 
اللى الحيلاة الحلرة الكريملة والى 
الكلمة التي تنقلنا الى عالم السلحر 

والغرابة .

»حواديت« أسامة غريب ترسم صورًا رسيالية للواقع
           ناهد خزام 

في مجموعته القصصية “سامحيني يا 
أم ألبير” يجمع الكاتب المصري أسلامة 
غريب بين الحس األدبي والسخرية وفن 
القصة والسيرة الذاتية، في مزيج شيق 
من الصعب الفصل بين مكوناته، لذا فقد 
آثر الكاتلب في مقدمتله للمجموعة أن 
يقترح على القلارئ التحرر من تصنيف 
نصوصه، والتعامل معها كل”حواديت”، 

كما يحب أن يسميها هو.
تضم المجموعة القصصية “سامحيني 
يلا أم ألبيلر” للكاتلب المصري أسلامة 
غريب عشلرين قصلة تلروي معظمها 
وقائع تعرض لهلا المؤلف في فترة من 
حياته، ورغلم وجود المؤلف كراو لهذه 
األحداث إالّ أنه ال يقحم نفسله باعتباره 
بطا فلي معظم هذه القصلص، إذ قدم 
أغلبها كشاهد عليها وقريب من أبطالها. 
ورغلم تعلدد القصلص التلي يحتويها 
الكتلاب الصادر حديثا عن دار الشلروق 
في القاهلرة، إالّ أن هناك خيوطا تؤلف 
بينها، أولها وجود المؤلف نفسله كراو 
لألحداث، وثانيهما أنها جميعا تدور في 
فترة زمنية متقاربة بين زمن المدرسة 
عاشلها  والتلي  والجامعلة،  الثانويلة 
الكاتب بيلن أواخر السلبعينات وأواخر 

الثمانينات من القرن العشرين.
أما الخيلط الثاللث فهو الملكان، حيث 
حي “الظاهلر” في القاهرة بشلوارعه 
ودروبله وحواريله، واللذي قضى فيه 
الكاتب سلنوات طفولته وشبابه البكر، 
وهو حي يضم أبناء الطبقة المتوسطة 

بشلرائحها المختلفلة إلى جانب 
الشلرائح األخلرى األكثلر فقرا، 
ملا أتاح للكاتب حصيلة واسلعة 
وثرية من الحكايات التي اعتمدت 
في الغاللب على التقابل بين هذه 
الشرائح في مكان واحد، أما عن 
السلخرية التي يتمتع بها أسامة 
غريلب فلي كتاباتله فقلد مثلت 
إطلارا صبغ تللك األعمال جميعا 
بنلوع ملن الطرافلة والمتعلة..

وفي هلذه المجموعة القصصية 
يحكي الكاتب عن “راوية” فاتنة 
الشلارع التي تحولت قصة حبها 
إللى مأسلاة، وعلن “سلرحان” 
حلارس البيت اللذي راح ضحية 
ولعه بالنساء، و”روماني” صبي 
“المكوجلي” وقصلة اكتشلافه 
لدالللة اسلمه، وعن رحلتله إلى 
حي “الباطنية” القريب والشهير 
بتجارة المخلدرات برفقة زميله 
ميملي مفتلاح، كملا يحكي عن 
جارتله “أم ألبيلر” التلي يطللب 
وتحملل  تسلامحه.  أن  منهلا 
التلي يتضمنها  بعض القصلص 
الكتلاب نوعا من االعتلراف من 
اعتلراف  وهلو  المؤللف،  قبلل 
بالمسلؤولية عن وقائلع حدثت 
ألشلخاص قريبين منله، تورط 
هو في الكثير منها مرغما، بعض 
هلذه الوقائلع اتسلم بالقسلوة 
وبعضهلا اآلخلر كان عبثيلا في 

تفاصيله.
ال تخللو قصلة “سلامحيني يلا 

أم ألبيلر” التلي وضعهلا الكاتب 
عنوانلا للمجموعة من الشلعور 
بالذنلب تجلاه هذه السليدة التي 
كان الكاتلب طرفلا فلي إغلواء 
ابنهلا “ألبيلر” لقضلاء ليللة في 
بيت سليء السمعة من أجل لعب 
القمار، حيث يخسر ألبير معاش 
والدته األرملة بالكامل، ليختفي 
بعدها الفتى الساذج مع أمه من 

الحي نهائيا.
وترسلم بقيلة القصلص مامح 
قريبة من حقبة فارقة في تاريخ 
التحول االجتماعي المصري خال 
القرن العشلرين، وهلي الحقبة 
التلي بدت فيهلا بلوادر التدهور 
على الطبقة الوسلطى جنبا إلى 
جنب ملع تناملي المد السللفي 
فلي نهاية عهد جمال عبدالناصر 
وتشلكل الجماعلات الدينية وما 
صاحبها من سياسات “االنفتاح 
االقتصلادي” كما أسلماها أنور 
السلادات. وتطالعنا على سلبيل 
المثال حكاية “مسلعد كاوتشة” 
اللذي تعثر في الدراسلة بسلبب 
مخالطتله لألشلقياء، واندماجه 
فلي دنيلا الجريمة حتلى أصبح 
ملن الشلبيحة الذين يعملل لهم 

حساب.
وتلمس حكاية مسلعد كاوتشلة 
جانبا هاما من أسلباب االحتقان 
برأسله  يطلل  اللذي  الطائفلي 
بيلن الحيلن واآلخلر فلي مصر، 
وكيف يعلزو أصحاب التوجهات 

المتشلددة أي خاف بسليط بين مسلم 
ومسليحي إلى اختاف العقيلدة، فأول 
سلؤال يتبادر إللى ذهن كاوتشلة حين 
يشلكو لله صديقله القديلم ملن هلذه 
الخافات القائمة بينه وبين رئيسته في 
العمل يكلون عن ديانتهلا، وحين ينفي 
صديقه أي شلبهة لتعصب ديني في هذا 
الخاف يتهمه كاوتشلة بالسذاجة، غير 
أن صديقه الذي كان يسلتبعد ذلك األمر 
في البداية ال يلبث أن يسلتغل بدوره تلك 
الفكرة ويوظفها كساح في خافه مع 
غريمته كنلوع من الترهيلب. وال تخلو 
القصص من مشلاهد شلبه سلريالية، 
لكنهلا عللى سلرياليتها كانلت تدّشلن 
مرحللة مليئة بالتناقلض وال تقل عنها 
غرابة، كما في حكاية “جماالت القرد”، 
هذه السيدة التي كانت تتاجر بكل شيء، 
في تناقض مع عملها كناظرة مدرسلة 
ثانوية. وكان مشهد جماالت القرد وهي 
تجللس فوق عربلة تروسليكل يقودها 
أحد طلبة المدرسلة -رغلم غرابته- من 
المشلاهد المألوفلة فلي الحلي، حتلى 
زواجهلا من أحد البلطجية والذي انتهى 
بمقتله على يديها وتقطيع جثته ألجزاء 
صار خبرا اعتياديا ومكررا في صحافة 
تسعينات القرن الماضي وما بعدها مع 
انتشلار هذا النوع من الجرائم..وأسامة 
غريب كاتلب وروائي مصري تخرج في 
كليلة اإلعلام جامعة القاهرة، اشلتهر 
بالكتابلة السلاخرة، وصلدرت لله عدة 
كتب منها “مصر ليسلت أمي، دي مرات 
أبويلا” و”افتوكااليلزو” و”ابن سلنية 

أبانوز” ورواية “همام وإيزابيا”.  
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لقاء سويدان: طويت صفحة حسني فهمي من حيايت والصلح بيننا مستحيل
رغيم تأكييد طليقهيا النجم حسين 
فهمي أنه لم يعدها بأي مؤخر صداق، 
لم تفقد الفنانة لقاء سويدان األمل يف 
الحصول عىل حقها، وبالفعل أنصفها 
القضاء املرصي، وألزم حسين أخرياً 
بدفع 30 ألف دوالر لها. لقاء استقبلت 
هيذا الحكم بسيعادة غاميرة، مؤكدة 
أن امليال ال يشيغلها بقيدر ميا يهمها 
اسيتعادة حقها كاميرأة، ألنها كانت 
تشيعر بأن حقوقهيا مهيدورة. لقاء 
تكشيف لي»لهيا« ردود فعيل والدتها 
بعيد صيدور هيذا الحكيم، وإمكانية 
الصلح مع حسين فهمي مرة أخرى، 

وموقفها من الزواج من جديد.

- أصدرت املحكمية أخرياً قراراً بإلزام 
طليقيك حسين فهميي دفيع مؤخر 
صداق قيمتيه 30 أليف دوالر، فكيف 

استقبلت هذا الحكم؟
برصاحة، ال يمكنني وصف سيعادتي 
بهيذا الحكيم، وأشيعر بيأن القضاء 
املرصي قيد أنصفني وأعياد إيلّ حقي 
املهيدور، وهنيا ال أتحدث عين حقي 
عيىل  تشيغلني  ال  فاألميوال  امليادي، 
اإلطياق، وإنميا أقصد حقيي األدبي 
كاميرأة كادت تفقد األمل يف الحصول 
عيىل حقوقها بعيد االنفصيال. ولكن 
الحمد لليه، ربنا كبري وأعياد يل حقي 
ألنني مظلومة، وأقول لكل من شيكك 
يف كاميي بخصيوص هيذه القضية 
وأكد أنني لسيت عىل حق، إن القضاء 
قيال كلمته؛ وهم عرفيوا اآلن أنني لم 
أكن أكذب، بل إن كل كلمة قلتها حول 
وعده يل بإعطائيي هذا املبلغ كمؤخر 

صداق كانت صادقة.
- هل توقعت هذا الحكم؟

كنت واثقة بأن الله سينرصني، ألنني 
ليم أظلم طليقي ولم أتجنَّ عليه، فكل 
كلمة قلتهيا كانت صادقة، ولم أطلب 
إال حقي الرشعيي، وهذا ما حدث من 
قبل عندما طالبيت بالنفقة، وبالفعل 
حصليت عليهيا بالقانون... حسين 

فهميي قّدم شيهادة غيري حقيقية يف 
هذه القضية، وأنَكر أن يكون وعدني 
بأي نفقة، وميع أن القضاء أنصفني 
يف النهايية، لكنني ما زليت مصدومة 
بسيبب شيهادته الباطلية وإنيكاره 

املستمر.
- كيف كان رد فعل والدتك بعد صدور 

هذا الحكم؟
والدتي كانت حزينة بسيبب حقوقي 
املهدورة، لكنهيا اآلن مرسورة وتقول 
يل »الليه أعياد ليك حقيك«. برصاحة، 
كل املقرّبن مني سيعداء بهذا الحكم، 

وقبل صيدوره كانيوا يطلبيون مني 
أالّ أحيزن بسيبب شيهادته الباطلية، 
والتيوكل عيىل الليه، وهيو ميا فعلته 
بالضبط، وأنا اليوم أريد أن أشيكر كل 
شخص ساندني، سواء أمي أو عائلتي 

أو أصدقائي.
- هل من املمكن أن يأتي يوم نسيمع 
فيه خرب تصالح حسين فهمي ولقاء 

سويدان؟
مسيتحيل، فبعيد هيذه القضيية كل 
أو  للصليح  انتهيى، وال مجيال  يشء 
التفاهيم بيننا، فهيو صفحة وُطويت 

من حياتي منذ سنوات.
- كييف سييكون رد فعليك إذا رفض 

دفع مؤخر الصداق؟
أعتقد أن رد فعل القانون هو األفضل، 
ألن الحكم نهائي وُيلزمه بالدفع، وإال 

سيتم حبسه عىل حد علمي.
- ميا زاليت خافيات حسين فهمي 
القصبيي  رنيا  األخيرية  وطليقتيه 

مستمرة، فما رسالتك إليها؟
لييس لديَّ ميا أقوليه لها، ولين أقول 
شيئاً، ألنني لسيت طرفاً يف خافهما، 
وال أعرف عنها شيئاً، كما لم ألتِق بها 

من قبل.
- هل ترفضين الزواج مرة أخرى بعد 

خافاتك الكثرية مع حسن فهمي؟
 لم أُصب بعقدة نفسيية مين الزواج، 
بالعكيس أنا مؤمنة بيأن هناك رجاالً 
مثاليين، فالحياة مليئة باألشيخاص 
الجيديين، وإذا جاء الييوم الذي أقابل 
فيه رجاً أشيعر معه بالحب واألمان 
واإلخاص فسأتزوجه، خاصًة أنني ما 
زلت صغرية يف السن، فليس كل الرجال 
مثل حسين فهمي، وهناك العديد من 

الزيجات الناجحة واملستقرة.

عن الفيلم والشعر

يتصيور البعيض خطأ أن السيينما الشيعرية )وهي غيري األفيام التي توصف 
بالشياعرية( هي تلك األفام التي تسيتخدم الشعر املكتوب كمصدر أسايس لها 
أو تسيتند إليه أو تقتبس منه، أو تسيعى لرتجمته عن طرييق الصور املتحركة 
واملوسييقى واأللوان، ولكن هذا التصور خطأ شائع، فشعرية الفيلم ال تتحقق 
من “القصيدة” التي كتبها شياعر، بل من بناء وتشيكيل الفيلم نفسه وتكوينه 
الداخيي ورؤية مخرجه وعاقة نظرته السيينمائية بالعالم كما يراه ويتخيله، 

وليس بالرضورة كما هو موجود يف الواقع.
وعندما يوصف سيينمائي مثل تاركوفسيكي مثا بي”شاعر السينما الروسية” 
-كما يفعل الكثري من نقاد السيينما يف الغيرب والرشق- ال يكون هذا راجعا إىل 
اسيتخدامه قصائد الشيعر من نظم والده يف عدد من أفامه، وهي أصا ال تزيد 
عن سيبعة أفام روائية طويلة، بل من عاقية أفامه بالتأمل، من خال الصور 
واإليقياع وحركية الكامريا البطيئية، واللقطات التيي تتخذ إيقاعيا خاصا من 
وجودها عىل الشاشية، ومن استخدامه املميز لفكرة التاعب بالزمن، والتداخل 
بين الصورة املنطبعية يف الذهن والصورة كما توجد يف الخيال، ومن العاقة مع 

الطبيعة أيضا.
واملهيم يف نهاية األمر، قدرة الصور وصياغتها السيينمائية، عىل توليد املشياعر 
واألحاسييس ليدى املتفرج، أي بماذا يشيعر املتفيرج وهو يشياهد الصورة يف 
حركتها أو سيكونها، ما تكشيفه وما تخفيه، فتاركوفسيكي يستخدم الصور 
بديا عن أبيات القصيدة.وال شيك يف أن شاعر السيينما األمريكية يف املقابل هو 
املخرج ترينس ماليك الذي ليس شياعرا وال يكتب الشيعر وال يستخدم القصائد 
املكتوبية يف أفاميه، بيل هو أساسيا دارس للفلسيفة، لكنه يسيتخدم عنارص 
السيينما الشيعرية يف بنياء أفاميه التي تعترب تجربية مشياهدتها ممتعة عىل 
املستوى الذهني وعىل مستوى املشاعر بالطبع، فهو يبدأ الفيلم كما يبدأ الشاعر 
قصيدته أي من نقطة غري محددة، ويميض معها دون سيياق درامي يقود نحو 
ذروة ما، فما يشيغله ليس الرصاع الدرامي بل التعبري عن املشياعر اإلنسيانية، 
عين عاقة اإلنسيان باإلنسيان وعاقتهما بالطبيعية وبالكيون، وتصوير قوة 
الطبيعة وهيمنتها القاسيية أحيانا عىل اإلنسيان كما لو كانت معادال للقدر أو 
القدر نفسه.وسيياق الفيلم يمكن تفسريه من وجهات نظر مختلفة ومتباينة، 
فاملعنيى ال ينتج من تفاعات قضية اجتماعية أو سياسيية بل من التأمل الحر 
اليذي قيد ينتهي نهاية ال يتوقعها املخرج نفسيه، فتعامله ميع لغة الفيلم مثل 
تعامل الشياعر مع اللغية التي يسيتخدمها يف كتابة قصائده.ليم يكن املخرج 
اإليطايل بازوليني شياعرا سينمائيا مرموقا ألنه كان يكتب الشعر، بل ألنه نجح 
يف توظيف لغة السيينما يف التعبري الشيعري عن العالم، وال يقل فيلليني الذي لم 
يكميل تعليمه أصا ولم يكن مثقفا رفيعا من عشياق قراءة الشيعر، عن غريه 
من كبار شيعراء السيينما، بفضل حسه الشيعري الذي يربز يف أفامه.والشعر 
السيينمائي يرتبط يف النهاية بدالالت الصور املجازية، ال بدالالت الكلمات، حتى 
لو كانت تصف صورا، فوسيلتها تظل الكلمة، ال الصورة واملوسيقى والصوت.

بقعة ضوء

أمير العمري 

درة يف اجلزء الثاين
من »نصيبي وقسمتك«

القاهيرة: بيدأت الفنانية درة بتصوير دورهيا يف الجيزء الثاني من مسلسيل »نصيبي 
وقسمتك« الذي ينتمي للدراما الطويلة ويصل عدد حلقاته إىل 45. وذلك يف القصة األوىل 
مين املسلسيل بعنوان »حبيبة امها«، التي تشياركها يف بطولتها الفنانية القديرة إنعام 
سالوسية باإلضافة إىل الفنان الشياب محمد كياني، علماً بأن املسلسيل سُيعرَض مع 

بداية العام املقبل عىل الشاشات.
وعىل عكس الجزء األول الذي الفنان قام هاني سامة ببطولته من البداية للنهاية مجسداً 

عدة شخصيات يف الحلقات بما يتمايش مع القصص املختلفة التي تم تقديمها، فإن الجزء 
الجديد ستكون بطاته من الفنانات. حيث ستقوم كل بطلة بتقديم حكاية من 5 حلقات، 

حيث كتب السيناريست عمرو محمود ياسن 9 قصص جديدة.

القاهيرة: إنضمت الفنانة روجينا إىل فريق عمل فيليم »رسي للغاية« من كتابة 
السيناريست وحيد حامد، والذي يضم مجموعة من الفنانن يف مقدمتهم أحمد 
السيقا، محميد رمضان وأحمد رزق. علماً أنها ستتقاسيم البطولة النسيائية 
ميع إيمان العايص، عىل أن تبدأ تصوير مشياهدها يف نهاية الشيهر الجاري. 

مع اإلشيارة إىل أن مخرج الفيلم محمد سيامي قد قطع أشواطاً يف عدد من 
األدوار الرئيسية بالعمل.

ويتناول املسلسيل يف أحداثيه الفرتة ما بن ثورة ينايير 2011 وثورة 30 
يونييه، وهي الفيرتة التي يظهير فيها الفنانين بشيخصياٍت حقيقة. 
فيجسد »السقا« شخصية الرئيس الحايل ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح 
السيييس، فيما يلعب »رزق« شيخصية الرئيس املعيزول محمد مريس، 

بينما يقوم »رمضان« بدور أحد أبطال القوات املسلحة يف رفح.

القاهيرة: تسيتعد الفنانية نشيوى مصطفى لبطولية العرض 
املرسحي الجديد »سييلفي ميع املوت« الذي بيدأت التحضري له 

مؤخراً.
علماً أنه من تأليفها وإخراج محمد عام.

ومين املقرر أن يشيارك فييه عدد مين الفنانن الشيباب، فيما 
بيدأت جلسيات التحضري الخاصية بها لتكون جاهيزة للعرض 
عىل امليرسح الكوميدي التابع لي«البييت الفني للمرسح« خال 
األييام املقبلة، وذليك ضمن خطتها لعروض موسيمي الخريف 

والشتاء.

القاهيرة: إعتيذرت الفنانية حنان مطياوع عن اإلشيرتاك يف مرسحية »بري السيلم« مع املخرج سيمري 
العصفيوري رغم رغبتها يف التعاون معه. إال أنها قدمت خالص اعتذارها للمخرج الكبري بسيبب وجود 

ارتباطات أخرى لديها تحول دون ارتباطها بعمٍل مرسحي خال الفرتة املقبلة.
ُيذكر أنها ُتركز عىل قراءة مشياريع درامية وسيينمائية لإلختييار فيما بينها، حيث أنها 

تفضيل التواجد التليفزيونيي عن املرسحي خال الفرتة الحالية. علماً بأنها لم تحسيم 
اختياراتها املقبلة حيث ال تزال تقرأ أفكاراً ومشاريع، ولم توقع أي عقد.

حنان مطاوع تعتذر عن »بري السلم«

روجينا تنضم ألرسة
»رسي للغاية«

نشوى مصطفى بطلة
»سيلفي مع املوت«

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 71 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية 
عن اعان تأجري املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/ناحية الجرس   باملزايدة العلنية  
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسينة 2013 والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 88 
لسينة 2003 يف اليوم الواحد والثاثن اعتبارا   من اليوم التايل لنرش االعان عنها يف الصحيفة او 
يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مقر مديريتنا  الكائن قرب ساحة الفردوس وللتفاصيل مراجعة اللجنة لاطاع عىل الرشوط 
وتقديم املستمسيكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من 
بدل االيجار املقدر يضاف اليها مبلغ 125000 مائة وخمسة وعرشون الف دينار عن بدل االيجار 
السنوي للمحدثات واملغروسات  ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاه

رقم 
المساحة/المقاطعةالقطعة

بدل االيجار/المحدثات والمغروساتالمواصفاتدونم
دونم

15/جرف 1/122
مستصلحة 6.4النداف

كليا

فيها دار من الطابوق والسقف مسلح 
 BRC بمساحة 120م2 مع سياج
من ثالث جهات ومغروسات نخيل 

عدد/8 متناثرة

5400

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

رشكة دياىل العامة
اعالن مزايدة رقم 2017/1

تعلن رشكة دياىل العامة احدى تشيكيات وزارة الصناعة واملعادن  عن اعان مزايدة علنية 
لبييع )ميواد مختلفة ( وكميا مبن ادناه وفق قانيون بيع وايجار اميوال الدولة املرقم 21 
لسينة 2013 وذلك يف الساعة العارشة صباحا من يوم االثنن املصادف 2017/10/9 بمقر  
الرشكية الكائن يف مدخيل مدينة بعقوبة فعىل الراغبن باالشيرتاك يف املزاييدة الحضور اىل  
مقر الرشكة يف الزمان واملكان املعينن مسيتصحبن هوية االحوال املدنية وبطاقة السيكن 
والتامينيات القانونية بمبلغ) 999.511 (تسيعمائة وتسيعة وتسيعون الف وخمسيمائة 
واحيدى عرش دينار نقدا او بموجب صك مصدق المير )رشكة دياىل العامة( تمثل 20% من 
القيمة التقديرية عىل ان يتم اكمال بقية مبلغ التامينات بالسيعر الذي ترسو عليه املزايدة  
  www.dialacompany.com ويمكين االطاع عيىل رشوط املزايدة يف موقعنيا عىل االنرتنيت

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية ونرش االعان 
1-مواد مختلفة حسيب القوائم عدد )4( تبدا بالتسلسيل )1( وتنتهي بالتسلسيل )168( 

والتي يمكن االطاع عليها عن طريق 
املوقع االلكرتوني للرشكة 

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

تنويه
سيقط سيهوا ادراج العقارات املرقمة تسلسيل 
املرقيم 25 يف  )1( اىل تسلسيل )8( يف االعيان 
2017/7/24 وتكون مزايدتها يوم 2017/9/21 

لذا اقتىض التنويه
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       بغداد/ المستقبل العراقي

ايماناً منها والتزاماً بتمكني الشباب بشكل 
ملم�وس وعميل وخصوص�اً دعمها لقطاع 
الرياضة يف العراق ترعى زين العراق الرائدة 
املتنقل�ة  والبيان�ات  االتص�االت  يف مج�ال 
وإح�دى رشكات مجموع�ة زي�ن العامل�ة 
يف الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا مباراة 
االساطري التي جمعت منتخب نجوم العالم 

ونجوم املنتخبات العراقية السابقة. 
ج�اء الكرنف�ال الريايض بدع�وة من وزارة 
الش�باب والرياضة وبدعم م�ن زين العراق 
لدعم ملف العراق برف�ع الحظر الدويل عىل 
املالعب واملباري�ات الدولية التي تقام داخل 

ارض الوطن.    
الع�راق  لزي�ن  التنفي�ذي  الرئي�س  وذك�ر 
ع�يل الزاه�د »ان املب�ادرة تأت�ي يف إط�ار 
اس�راتيجية زي�ن الع�راق لدع�م الش�باب 
العراق�ي واملس�اهمة يف رف�ع الحظ�ر عن 

املالعب العراقي���ة.«
ويضي�ف الزاه�د »تنس�جم رعايتن�ا له�ذا 
الحدث الكب�ري اىل قناعاتنا برضورة تفعيل 
الرشاكة ب�ني القطاع�ني الع�ام والخاص، 
خصوص�اً م�ع وزارة الش�باب والرياضة، 
ونتطلّع اىل ترس�يخ أواص���ر التعاون بني 
الطرف�ني يف دعم مج�ال الرياضة يف العراق 

خصوصاً ورشيحة الشباب بشكل عام.«
ويعت�ر هذا الع�رس الري�ايض بوابة لرفع 
الحظ�ر ال�دويل عن املالع�ب العراقي�ة التي 
فرضها االتحاد الدويل لكرة القدم FIFA، اما 
يف الوقت الح�ايل تم رفع الحظر عن مالعب 
ُكالً من البرصة وكرب�الء واربيل للمباريات 

الودية فقط.  
وعر وزير الش�باب والرياضة عبد الحسني 
عبطان تفاؤله بالكرنف�ال الريايض بقولة 
»انه يوم تاريخي بالنسبة للرياضة العراقية 
بوصول العدد الكبري من االس�اطري، لعكس 
الصورة الحقيقية للعراق ومحبة العراقيني 
وتش�جيعهم للرياضة وهو ي�وم جداً مهم 

للبرصة وللرياضة العراقية ومس�تقبل كرة 
القدم يف العراق.« 

واش�اد عبط�ان بدور رشكة زي�ن يف رعاية 
الكرنف�ال بقول�ة »ال يتط�ور بل�د او ينمو 
بدون القطاع الخاص وتعتر رشكة زين من 
ك�رى الرشكات القطاع الخ�اص يف العراق 
ولدينا اعمال س�ابقة مع الرشك�ة، ونامل 
بان تقوم زين العراق بالركيز واالس�تثمار 
يف مج�ال الرياضة كما تس�اهم يف االعمال 
االنس�انية خصوصاً يف دعم قطاع الرياضة 

واملشاريع الوطنية الكبرية.«

كما ع�ر ع�دد م�ن الرياضي�ني العراقيني 
عن ش�كرهم ملبادرة زين الع�راق يف مجال 
الرياضة ومس�اهمتها يف ملف رفع الحظر 
عن املالعب مثل الالعبني كريم صدام وسعد 
قي�س ولي�ث حس�ني باإلضاف�ة اىل املدرب 
الرازي�يل جورف�ان في�ريا م�درب منتخب 
العراق الفائز ببطولة كاس اسيا لكرة القدم 
ع�ام 2007، وقامت زي�ن الع�راق بتوزيع 
جوائ�ز ك�رى ع�ىل املش�جعني الحارضين 
عب�ارة عن 5 خطوط ماس�ية مميزة قيمة 
كل خ�ط مليون�ني و500 الف دين�ار و 20 

جهاز واي فاي واالف الهدايا االخرى.
املب�اراة التي جرت عىل ملع�ب جذع النخلة 
يف املدين�ة الرياضية بالب�رصة والتي انتهت 
بفوز نجوم العالم عىل نجوم العراق بنتيجة 
)5-4( اهداف تناوب عىل تسجيلها كل من 
باتري�ك كاليف�رت 3 اهداف روب�رت برييز 
ولوي�س غارس�يا هدف لكل منهم�ا، بينما 
س�جل ملنتخب نجوم العراق ُكالً من يونس 
محمود ورزاق فرحان ونشات اكرم واحمد 
مناج�د حي�ث ش�ارك الكثري من اس�اطري 

ونجوم املنتخبات العاملية لكرة القدم.

أساطري العامل يف البصرة برعاية زين العراق

بالتعاون مع وزارة الشباب ودعاًم لرفع احلظر الدويل عن املالعب العراقية

منتخب شباب األردن يستضيف العراق مرتني وديًا
              بغداد/ المستقبل العراقي

يس�تضيف منتخب األردن للش�باب نظيره 
العراق�ي، ف�ي مباراتي�ن دوليتي�ن بإط�ار 
بالتصفي�ات  للمش�اركة  اس�تعداداته 

اآلسيوية.
ويواج�ه المنتخب األردن�ي ضيفه العراقي 
الس�بت المقبل على ملعب البتراء، وتتجدد 
المواجه�ة فيم�ا بينهما عل�ى ارض ملعب 

الحس�ن ف�ي مدين�ة إرب�د ي�وم 17 أيل�ول 
المقبل”.

وشدد المدير الفني لمنتخب شباب األردن، 
أحم�د عبدالق�ادر في تصريح�ات صحفية 
على أهمية المواجهة مؤكًدا أن الخصائص 
البدني�ة الت�ي يتمتع به�ا العب�و المنتخب 
العراق�ي قريبة من نظي�ره اإليراني، األمر 
الذي سيضع الالعبين والجهاز أمام بروفة 
حقيقية للمنافس األصع�ب في التصفيات 

اآلسيوية.وأش�ار مدي�ر المنتخ�ب األردني 
ماه�ر طعمه إلى أن بعثة المنتخب العراقي 

ستصل العاصمة عمان اليوم الخميس،
موضًح�ا أن منتخ�ب األردن س�يدخل ف�ي 

معسكر داخلي استعدادا للمواجهتين.
كما لف�ت طعمه إل�ى رغبة الجه�از الفني 
بإغ�الق المباراتي�ن أمام القن�وات المرئية 
باس�تثناء تدريب�ات اإلحم�اء قب�ل بداي�ة 
المب�اراة وأول خم�س دقائ�ق م�ن بداي�ة 

اللقاء.
يذك�ر أن مجموع�ة المنتخ�ب األردني في 
التصفيات اآلسيوية تضم كال من المنتخب 

السوري والفلسطيني والمنتخب 
اإليراني )المستضيف(.

              المستقبل العراقي / متابعة

أعل�ن ن�ادي ريال مدري�د، ع�ن تجديد عق�د ظهيره 
البرازيلي مارسيلو حتى 30 يونيو/حزيران 2022.

وخ�اض مارس�يلو، ال�ذي انض�م لصف�وف الري�ال 
ف�ي يناير/كانون ث�ان 2006، إجمال�ي 296 مباراة 
بقمي�ص الن�ادي الملك�ي، وه�و اآلن القائ�د الثاني 

للفريق بعد سرجيو راموس.
وم�ن المق�رر أن يقدم الالع�ب )29 عام�ا( مؤتمرا 
صحفي�ا الي�وم الخمي�س، ف�ي ملع�ب س�انتياجو 

بيرنابيو للتحدث عن تجديد عقده.
وانضم مارس�يلو، إل�ى صفوف الن�ادي الملكي في 
2007، وأح�رز مع�ه 17 بطول�ة، وهو نف�س الرقم 

الذي حققه راموس.

يذكر أن االتحاد اإلس�باني، أعلن اليوم األربعاء، مدة 
إيقاف مارس�يلو، عقب طرده، خ�الل مباراة فريقه 
أم�ام ليفانتي بالجولة الثالثة من الدوري اإلس�باني 

لكرة القدم.
�د االتحاد اإلس�باني، أنَّه س�يتم إيق�اف الالعب،  وأكَّ
مباراتين، بعد حصوله على طرد مباشر في الدقيقة 

)89( من لقاء ليفانتي.

ريال مدريد جدد عقد مارسيلو حتى 2022

عبطان: األحد املقبل سيتم اعادة العمل
بملعب الكوت االوملبي

           بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان انه “س�يتم اعادة 
العم�ل بلمع�ب الك�وت االولمبي ي�وم االح�د المقبل بعد ح�ل جميع 

المشاكل المتعلقة بالمشروع”.
وقال عبطان خالل اجتماع له مع الشركة المنفذة للمشروع في بيان 
للوزارة تلقته “المس�تقبل العراقي”، ان ال�وزارة بذلت جهودا كبيرة 

العادة العم�ل بملعب الك�وت االولمبي وانجازه بالس�رعة الممكنة 
والس�يما ان رياضي وش�باب المحافظة صبروا كثي�را بعد التأخير 
ال�ذي حص�ل، ونطمح افتتاح الملعب في االش�هر االول�ى من العام 

المقبل.
واض�اف ان “افتت�اح ملع�ب الكوت يمث�ل اضافة كبيرة للمنش�آت 
الرياضية التي افتتحتها الوزارة والسيما ان محافظة واسط ال تمتلك 

س�وى هذا الملع�ب الذي يعتبر م�ن المالعب المتط�ورة والمطابقة 
لمواصفات االتحاد الدولي لكرة القدم ) الفيفا (.

كابتن نادي كربالء بكرة اليد
لـ »                              «: فوزنا عىل نادي الكرخ 

كان تارخييًا
             المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

ف�ي تصريح خ�ص به رياضة المس�تقبل العراقي ق�ال كابتن ك�رة يد كربالء 
مرتضى النقيب أن “فريق النادي يسير بخطى ثابتة نحو التأهل عن مجموعته 
الى دوري النخبة بعد أن بات على بعد نقطة واحدة ليكون ضمن الفرق األربعة 
المتأهلة عن المجموعة الثانية والتي تضم أندية الجيش والسليمانية والكرخ 

والمسيب وبلدية البصرة والخالدون وصالح الدين  وكربالء”.
مضيف�ا أن “نادي كربالء  قد حقق الفوز في مباراته األولى على بلدية البصرة 
بنتيج�ة 25 /35 وتع�ادل في مبارات�ه الثانية مع الس�ليمانية  بنتيجة 33 /33  
وحق�ق فوزن�ا تاريخيا في مبارات�ه الثالثة على ن�ادي الكرخ بنتيج�ة 26 / 27 
وتع�ادل  ف�ي مبارات�ه الرابعة مع المس�يب بنتيجة 27 /27 ليصب�ح على بعد 
نقط�ة واحدة ليكون ضم�ن فرق دوري النخبة ، مؤك�دا ان فريق كرة 
يد كرب�الء س�يقدم االفضل ف�ي دوري النخبة ليك�ون رقما صعبا 
وس�يكون ضمن الف�رق االربعة االولى في ال�دوري بعد ان كانت 

هذه المراكز حكرا على اندية العاصمة “.
 هذا وق�د تبقى لفريق كربالء ثالث مباري�ات مع أندية الجيش 
وصالح الدين والخالدون وإن أي فوز أو تعادل لكرة يد كربالء 
ف�ي واحدة م�ن هذه المباريات س�يضم له التوج�د في دوري 

النخبة.

العبادي يوجه
باهناء املظاهر املسلحة 
املحيطة بملعب الشعب

             بغداد/ المستقبل العراقي

وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بانهاء المظاهر المسلحة المحيطة بملعب 
الشعب وتأهيل مداخله” .

واشارت وثيقة  حملت توقيع االمين العام لالمانة العامة لمجلس الوزراء مهدي العالق 
ان�ه “بن�اء على ما عرضه وزير الش�باب والرياضة بش�كل طارئ وج�ه العبادي خالل 
اجتماع مجلس الوزراء وزارة الداخلية والجهات ذات العالقة بانهاء المظاهر المسلحة 
المحيطة بملعب الش�عب الدولي وقيام امانة بغداد تأهيل مداخله والش�وارع والمناطق 

المحيطة به”.
وكذل�ك وجه العبادي بقيام عمليات بغداد باع�ادة النظر بالصبات الكونكريتية المحيطة 

بالملعب .
كما تم توجيه الحكومات المحلية في المحافظات كافة بتنظيم وتأهيل المناطق المحيطة 

بالمالعب الرياضية.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ناف�ورة املاء الت�ي تدفع م�ن رأس الحوت فوق 

جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل 9 أمتار .
ه�ل تعل�م أن وزن الفي�ل يص�ل إىل 5 أطنان وم�ع ذلك تصل 

رسعته إىل 40 كم / الساعة .
هل تعلم أن املش�وار الذي يقطعه الدم يف مجراه كل يوم يبلغ 

168 مليون ميل .
هل تعلم أن الطفل الطبيعي يبدأ يف تركيز عينيه عىل األش�ياء 
املتحركة وتحريك أطرافه يف األسبوع السادس من العمر ، ويف 

الفرتة ذاتها يستجيب لألصوات املفاجئة,
هل تعلم أن صداع الشقيقة يصيب األطفال أيضا ولكن بنسب 

أقل مما يصيب الكبار.
هل تعلم أن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن الجسم.

هل تعلم أن معّدل خفقات القلب يصل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 
أو .432 خفقة يف الساعة أو 37843200 يف السنة.

ه�ل تعلم أن حج�م القلب يختلف من ش�خص اىل آخر وكذلك 
أبعاده . أما وزنه املتوس�ط فهو 325غم بالنسبة للرجال أما 
متوس�ط وزنه عند النس�اء فه�و 245غم ولك�ن يتفاوت مع 

حجم الجسم ووزنه.
ه�ل تعلم أن الفواكه كافة وباألخ�ص الحمضيات والطماطم 
-البن�دورة- تح�وي كمّي�ة كب�رة م�ن فيتام�ن ج ويفّضل 
أكل الخ�روات الحاوي�ة ع�ىل الفيتام�ن طازج�ة لغناه�ا 

بالفيتامن.
ه�ل تعلم أن الس�لحفاة ه�ي الحيوان التي يحف�ظ عظمه يف 

لحمه .

مهنياً: تس�تقطب بعض الع�روض والفرص 
املالي�ة، إن الج�ّو إيجاب�ي ومناس�ب لبحث 

الرشوط ولتحسن الوضع الحايل 
اتخ�اذ ق�رارات  عاطفي�اً: تق�رر والرشي�ك 
مصرية بش�أن العالقة خوف�ًا عىل انهيارها 

يف أي لحظة 

مهني�اً: إذا أردت تبدي�ل موقف�ك يف العم�ل، 
ح�اول بذل املزيد من الجه�د يف األيام القليلة 
املقبلة .عاطفياً: قد يفاجئك الرشيك بمواقف 
مميزة ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما انك 
مطمنئ البال وخفيف الظل، تبادله االهتمام 

فتقوى العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهني�اً: أحد الزمالء يب�رشك بأخبار مفرحة، 
فتش�عر بمزي�د م�ن االس�تقرار ع�ىل املدى 
البي�ت  فين�وس  ي�رتك  .عاطفي�اً:  الطوي�ل 
الخام�س ليدخ�ل اىل ب�رج العق�رب فيخ�ّف 
الوه�ج العاطف�ي وت�دور االتجاه�ات نحو 

عالقة غرامية يف مجال عملك

مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تص�ّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً 
وال تجاري�ًا .عاطفي�اً: ي�وم عاطف�ي للغاية 
وتفاه�م ت�ام م�ع الرشي�ك، وهذا م�ا يرتك 
انعكاس�ات ايجابية .صحياً: تتعدد املشاريع 

الرتفيهية املعروضة عليك

مهنياً: قد تتشابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لكن الوضع غ�ر خطر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يس�مح باالس�تخفاف 
به أو بمستجّداته .عاطفياً: األخطاء الكبرة 
يمك�ن أن تؤثر يف العالقة، وح�اول النهوض 

مجدداً، األسلحة الالزمة بن يديك 

مهني�اً: ق�د تحصل عىل عائ�دات كبرة وغر 
منتظرة، وه�ذا يزيد من حماس�تك ويدفعك 
اىل الرتكي�ز ع�ىل م�رشوع مه�م .عاطفي�اً: 
تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك، لكن هذا 
االم�ر يواجه بع�ض الصعوبات.صحياً: عدم 

حصولك عىل النتائج املرجوة من الحمية

مهنياً: تعي�ش ارتباكاً وتأجي�اًل ربما لبعض 
مس�تقبل  ع�ىل  تخ�ف  ال  لك�ن  املواعي�د، 

مشاريعك، فهي تسر باالتجاه الصحيح 
عاطفي�اً: البح�ث يف دفات�ر امل�ايض ونب�ش 
الذكري�ات األليمة قد يس�بب لك املتاعب، فال 

تدع نفسك أسراً له 

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناجح، وهذا 
ليس م�ن عاداتك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخرين والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم .عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخراً يتيح لك التخطيط بشكل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض اليشء، ابتع�د عن األجواء املش�حونة 
باالنفعاالت الس�لبية .عاطفي�ًا: يتطلب منك 
الوضع الدقي�ق بذل جهوداً كبرة لتس�تحق 
حن�ان الرشيك ال�ذي تس�تحقه، وكل ما عدا 

ذلك لن يجديك نفعاً .

مهني�اً: ت�رتّدد املراجع املؤث�رة يف دعمك بعد 
مراحل طوال، فتخضع لضغط كبر وتواجه 

بعض العراقيل 
عاطفي�اً: عليك اتخاذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشيك لتحاف�ظ عليه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته 

مهنياً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض مع محيطك، 
ويحمل اليك ه�ذا اليوم انفتاحاً عىل مجاالت 
جديدة، وقد تلفت نظر بعض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعفة .عاطفي�اً: مصاعب غر 
محس�وبة النتائج، وهذا ق�د يدفعك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك 

مهنياً: تكون عىل استعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختبار 
لتكتشف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجع�ة .عاطفي�اً: إهمال الرشيك س�يكون 
مكلفاً جداً، فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل 

فوات األوان.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ك�وب دقيق ذرة - 2 كوب دقي�ق أبيض - نصف 
ك�وب زيت - نص�ف كوب م�اء داف�ئ - 1 معلقة 
صغ�رة بيكنج ب�اودر - 1 ملعقة صغ�رة ملح - 
1 ملعق�ة صغرة بابريكا - نص�ف ملعقة صغرة 

كركم - زيت للقيل
طريقة التحضر:

يوض�ع الدقي�ق يف بولة، ويضاف إلي�ه دقيق الذرة 
والبيكين�ج ب�اودر والكرك�م والبابري�كا واملل�ح، 

وتخلط جيداً.
يضاف الزيت، وتخلط مرة أخرى.

تضاف امل�اء، ويعجن جيداً حت�ى تتجانس جميع 
املكونات ونحصل عىل عجينة لينة ومتماسكة.

تقسم العجن كرات صغرة، وترص يف وعاء.
تغطى، وترتك ملدة 40 دقيقة وحتى ىرتتاح.

تفرد بالنش�ابة عىل س�طح نظيف لتصبح رقيقة 
جداً.

تقط�ع مثلث�ات متس�اوية، وتك�رر العملية حتى 
انتهاء الكمية.

يوضع زيت غزير يف مقالة عىل النار حتى يسخن.
يقىل يف الزيت مع التقليب املستمر حتى ينضج.

يرفع عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
يقدم مع صوص الجبنة.

الـ»فتاة الثعبان« تغري جلدها
تلقب ش�اليني ي�اداف البالغة م�ن العمر 16 عام�ا ب�«الفتاة 
الثعب�ان«، لتغر جلدها كل س�تة أس�ابيع بس�بب مرض نادر 
عان�ت منه منذ والدته�ا ببلدة نوجونج ىف منطقة تش�اتاربور 
بوالية مادهيا براديش الهندية.وتسبب االضطراب املروع الذي 
ح�دث ل�«ش�اليني« يف فق�دان قدرتها عىل امل�يش والتحكم يف 
أطرافها لتصبح عاجزة عن فعل أي ش�ئ نتيجة إصابتها بهذا 
امل�رض النادر ال�ذي يعجز األطباء ع�ن عالجه.وتضطر الفتاة 
إىل االس�تحمام 24 مرة يف الي�وم الواحد عالوة عىل وضع كريم 
مرطب لوقف تصلب وتس�اقط جلدها من جس�دها الضعيف.

كما تعاني عائلة الفتاة من الفقر الش�ديد وليس لديهم القدرة 
ع�ىل تحم�ل أي ع�الج متخصص لتخفي�ف أم�راض ابنتهما، 
الجئن إىل جمع التربعات املحلية لعالجها يف أحد املستش�فيات 
العاملي�ة بم�ا يف ذل�ك واحد يف اس�بانيا التي وافق�ت عىل عالج 
الفت�اة املراهقة باملجانا.وس�تغادر »ش�اليني« وهي مرسورة 
من بلدتها الهندية اىل اس�بانيا لتلقي العالج املناس�ب لحالتها 

املرضية النادرة التي حولت جلدها إىل جلد الثعبان .

قلم حيدد الرسطان يف 10 ثواٍن فقط!
اخرتع مجموعة من العلماء يف جامعة تكس�اس أداة محمولة 
عىل ش�كل قلم يمكنها تحديد األنسجة الرسطانية يف 10 ثوان 
فق�ط. ويعمل القل�م املس�مى “MasSpec Pen” عىل ترسيع 
عملية االختبار بنس�بة تصل إىل 150 م�رة، وينبغي أن تجعل 
عملي�ة الجراحة إلزالة الورم أكثر دقة باملقارنة مع الس�ابق، 
وذك�ر ملخ�ص الدراس�ة أن االختب�ارات املأخ�وذة م�ن 253 
مريض�اً بالرسطان اس�تغرقت ح�وايل 10 ثوان�ي، وتبن أنها 

دقيقة بنسبة 96 يف املئة خالل تلك املدة الزمنية.
وقد شملت االختبارات األنسجة املتعلقة برسطان الثدي والرئة 
والغ�دة الدرقية ورسطان املبيض، وأوضح العلماء أن كل نوع 
من أنواع الرسط�ان له هيكله الجزيئي الخاص به الذي يعمل 
بمثاب�ة بصم�ة األصبع، ويت�م إصدار قطرة م�ن املاء تمتص 
الجزيئات عندما يتم وضع قلم MasSpec Pen عىل األنس�جة 
املش�تبه فيها، ثم يعمل القلم ع�ىل دفع املاء امللوث إىل آلة أكرب 
بكث�ر تعرف باس�م مطي�اف الكتل�ة الذي يعمل ع�ىل تحليل 

الجزيئات ويوفر تقييماً فيما إذا كان الرسطان موجوداً.

هاتف أيام زمان املحمول حيال عىل التقاعد
يف الوقت الذي تغمر فيه الهواتف الذكية األسواق شهرا بعد آخر، يقدم خبر 
تكنولوجي س�لوفاكي فرصة للجماهر لزيارة متحفه للهواتف املحمولة 
القديم�ة ليحيي يف ذاكرتهم تلك الف�رتة التي كانت الهواتف املحمولة فيها 
ت�زن أكثر م�ن جه�از الكمبيوتر، ولم يك�ن بمقدور كل الن�اس رشاءها، 
ولتع�رف األجي�ال الجديدة ما كانت عليه هواتفهم الت�ي بن أيديهم اليوم 
والت�ي تتوفر عىل تحديث�ات تكنولوجية تقدم لهم خدم�ات لم يكن يحلم 
بها من عايش جيل الهواتف املحمولة األول.بدأ خبر التسويق اإللكرتوني 
س�تيفان بولغاري مجموعته منذ أكثر من عامن عندما اش�رتى مخزونا 
م�ن الهواتف القديمة من ع�ىل اإلنرتنت. واليوم تض�م املجموعة أكثر من 
1500 طراز أو 3500 قطعة، إذا احتس�بت النماذج املكررة.ويحتل املتحف 
غرفتن يف منزل بولغاري وتتضمن املجموعة هاتف نوكيا 3310 الذي كان 
يحتوي عىل لعبة واحدة أصبحت اليوم ساذجة، باإلضافة إىل هاتف سيمنز 
طراز إس 4، وهو جهاز عمره 20 عاما ويعمل بكفاءة تامة ويشبه قطعة 
حجر.وقال بولغاري “هذه تحف فنية يف التصميم والتكنولوجيا ولم تكن 

ترسق وقتك”، حيث ال توجد هواتف حديثة بالشكل الذي نراه اليوم.

بدون تعليق

ق اليوم..الدوريتوس يف املنزل
طب

هل ستكشف التكنولوجيا عن مالمح وجهك؟
عال�م  يش�هدها  الت�ي  التط�ورات  توف�ر 
التكنولوجيا الكثر من األدوات التي تس�اعد 
ع�ىل ق�راءة مالم�ح الوج�وه وم�ا تنط�وي 
علي�ه من معلومات وما تخفيه من مش�اعر 
إيجابية وس�لبية، وهو ما يمكن االس�تفادة 
من�ه يف كث�ر م�ن مناح�ي الحي�اة اليومية 
األم�ن واالقتص�اد وغرها.فف�ي  بمج�االت 
الوالي�ات املتحدة مثال أصبح�ت التكنولوجيا 
وتحدي�دا م�ا توف�ره م�ن أدوات للتعرف عىل 
مالمح األشخاص آلية مستعملة يف األوساط 
الديني�ة لقي�اس م�دى مواظبة الن�اس عىل 
حض�ور الطقوس القداس�ية يف الكنائس.ويف 
بريطاني�ا يعتمد الباعة بالتقس�يط عىل تلك 

التكنولوجي�ا يف مراقبة م�ن يرتكبون أعمال 
الرسقة باملصاع�د، ويف ويلز يت�م اللجوء لها 

من أجل توقيف املش�تبه به�م خارج مالعب 
كرة القدم.

ويف الص�ن تس�اعد تل�ك التكنولوجي�ا ع�ىل 
مراقبة دخول السياح بعض املرافق الرتفيهية 
ومس�اعدتهم عىل دفع املقاب�ل املادي لبعض 

األشياء وهم يبتسمون..
لكن املش�كلة التي تواجه الربمجيات الرامية 
ملعرفة مالمح الناس هو أن دقتها نسبية وقد 
تص�ل يف بعض الحاالت إىل نحو 70 %، وأثبت 
باحث�ون يف جامعة س�تانفورد األمركية أن 
التكنولوجيا تف�وق اإلدراك البرشي يف بعض 
الح�االت مثل معرفة ما إذا الرجل ش�اذا أم ال 

انطالقا من صورة وجهه.

حجب احلقائق مصدر أسايس لإلجهاد

ال يح�ب الن�اس الك�ذب، أو هكذا 
يمارس�ونه  لكنه�م  يقول�ون، 
وم�ع  اآلخري�ن،  م�ع  باس�تمرار 
أنفس�هم. فمن�ذ طفولتن�ا ونحن 
نك�ذب، فمثال إذا ما س�ألت طفال 
بج�واره طب�ق مكس�ور، هل أنت 
الذي كرست هذا الطبق؟ س�يجيب 
الطف�ل ومالم�ح ال�رباءة ترتس�م 
ع�ىل وجه�ه.. “ال”، هك�ذا يكذب 
األطفال عىل الكبار، وكذلك يتهرب 
الكبار من أسئلة الصغار، وُيجّمل 
املخطوبون الحقيق�ة قبل الزواج، 
وامل�رؤوس يناف�ق املدي�ر، واملدير 
يعد املرؤوس، وتق�وم الدول أيضا 
بالك�ذب ع�ىل ش�عوبها، فالكذب 
ترصف إنس�اني يقوم به اإلنسان 

من�ذ نعوم�ة أظاف�رة ليتهرب من 
مواجهة الحقيق�ة، الحقيقة التي 

غالبا ما تكون صادمة و مؤملة.
وم�ن جانب�ه يؤك�د عال�م النفس 
بوري�س س�رولنك، أن أي كش�ف 
للحقائق بش�كل مبارش قد تكون 
له عواقب مدمرة ما لم تكن األمور 
مدروسة بشكل جيد، كيف لنا إذن، 
أن نوفق ب�ن الرغب�ة يف أن نكون 
صادقن وب�ن عدم إلح�اق األذى 
والرر باآلخرين؟ يفضل البعض 
انتظار الوقت املناسب للحديث عن 
الحقيق�ة، فالتوقي�ت يف مثل هذه 
الحاالت مهم جدا، ويجب أن نفكر 
بوع�ي قب�ل أن نقرر مت�ى يمكننا 

إخبار أحدهم برس ما.
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حرية قاض أفتح باب

فتحي الجواريفاطمة عمارة

ذكرتني األيام العش�رة األوائل من ش�هر ذي الحجة لهذا العام واقتراب عيد 
األضحى بواقعة مرت بي في احدى س�نوات عمل�ي قاضيا للتحقيق، فقد كانت 
أيام عيد األضحى قد اقتربت، حين عرضت علي أوراق تحقيقية تضمنت القبض 
على ش�يخ ثمانيني، تنفيذا ألمر بالقبض أصدره قاضي تحقيق )كربالء(، على 
وفق احكام الفقرة )2( من المادة )382( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 
1969. وتن�ص تلك الفقرة على أن )يعاقب بالعقوب�ة ذاتها – وهي الحبس مدة 
ال تزيد على س�نة او بغرامة ال تزيد على مائة دينار – أي من الوالدين او الجدين 
اخذ بنفس�ه او بواس�طة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له 

بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او إكراه(.
وق�د دون�ت اقوال ذلك الش�يخ من قب�ل المحقق فبين ان حفي�ده قد حضر 
لزيارته�م بعل�م والدت�ه )المطلقة( ورغ�ب الجد ان تس�تمر الزي�ارة أليام عيد 
األضحى، إال انهم فوجئوا بأمر القبض. وبين انه رجل شيخ تجاوز الثمانين من 
عمره ومصاب بعدة أمراض خطيرة من بينها عجز القلب والكلية، وقدم للمحقق 
نس�خا من تقارير طبية صادرة عن جهات رس�مية تؤيد إصابته بتلك األمراض 
وطلب اخالء سبيله بكفالة وتعهد ان يحضر بنفسه أمام قاضي تحقيق كربالء. 
المش�كلة الت�ي جعلتني في حيرة اني )مل�زم( بمقتضى الفق�رة )أ( من المادة 
)101( م�ن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )83( لس�نة 1971، ان اقرر 
توقيف ذلك الش�يخ، وان ارسله مخفورا الى القاضي الذي اصدر ذلك االمر، فهذا 
الن�ص يلزمني بذلك إذ جاء فيه: )إذا نفذ األمر بالقبض خارج منطقة اختصاص 
القاضي الذي اصدره وكان االمر خاليا من جواز اطالق س�راح المتهم بتعهد او 
بكفالة ... فعلى القاضي توقيفه وارس�اله مخفورا الى القاضي الذي أصدر ذلك 
األمر(، وتالحظون مدى االلزام في عبارة )فعلى القاضي ...(، وتفاقمت حيرتي 
إزاء ذلك الش�يخ المريض بأمراض خطيرة قد تودي بحياته ان زج في التوقيف، 
خاصة ونحن نقبل على عطلة رس�مية طويلة نس�بيا ، إذ لن يتسن تسفيره الى 
كربالء خاللها ، وحتى لو سفر فلن يتسنى عرضه على القاضي الذي اصدر االمر 
بالقبض بحقه ليقرر مصيره بس�بب تلك العطلة وتعطل المحاكم. إني أتس�اءل 
– كما تس�اءلت يومها - الم يكن بإمكان القاضي الذي اصدر ذلك االمر ان يقرن 
امره بجواز اطالق سراح المتهم بتعهد بكفالة، خاصة ونحن إزاء جنحة تتعلق 
بش�أن أس�ري، ويبدو من النص العقابي المذكور ان الطفل اخذ من قبل المتهم 
)بغي�ر حيلة او إكراه(، وحرص ذلك الش�يخ ان يمضي حفيده ايام العيد بينهم. 
او ل�م يكن بإمكان القاضي ان يصدر امرا بالتفتيش عن ذلك الطفل في مس�كن 
جده لضبطه وتسليمه لمن حكم له بحضانته او حفظه، ويقرر عندها استقدام 
ذل�ك الجد بورقة تكلي�ف بالحضور لكي يجي�ب عن التهمة التي أس�ندت له. إن 
ه�ذه القضية قد تركت ألما في نفس�ي ألني كنت عاجزا ع�ن ايجاد حل قانوني 
وانس�اني لها يرضي ضميري ودون ان اخال�ف نصا قانونيا آمرا. وزاد في ألمي 
حين اتضح لي بش�كل واضح حرص غريم ذلك الش�يخ عل�ى االنتقام منه حين 
ق�ام بتنفيذ االم�ر بالقبض قبيل عيد األضحى إلدراكه ان غريمه س�يزج به ايام 
ذلك العيد في التوقيف حتماً، وربما أيام اخرى بعدها، مع علمه بالحالة الصحية 
الحرجة لذلك الشيخ التي ربما ستودي بحياته وهو رهن التوقيف. فهكذا تتجلى 
صور الحقد االنس�اني واالنتقام باالستعانة بالقانون، مستغلين غفلة القاضي، 
او عدم تمتعه ببعد إنس�اني أو حس�ن تصرف أو إدراك واع للمس�ألة المعروضة 

عليه وأبعادها، ودوافعها، وطبيعتها.

اعت�دت عند الخروج أو الدخول من أي باب أن أمس�ك الباب 
لم�ن خلفى .. ال أعرف متى ب�دأت عندى هذه العادة ولكن كنت 
أجدها من باب األدب فال يصح أن اترك الباب ليصطدم فى وجه 
غي�ري .. حتى وقعت بين يدى مقال بعنوان » كم باباً فتحت ؟« 

للكاتب السعودى عبد الله المغلوث بكتابه » كخه يا بابا«.
يحكى ع�ن درس تعلمه عند وصوله إل�ى الواليات المتحدة 
األمريكية أعطاه إياه ح�ارس ألحدى المجمعات التجارية بعد 
أن تس�بب فى اصطدام س�يده عجوز بالباب لعدم أمس�اكة لها 
بع�د خروج�ه منه .. وكان�ت النصيحة التى طبقه�ا فيما بعد » 
عندما تقود سيارتك يتوجب عليك أن تراقب من هو أمامك ومن 
خلفك وعن ش�مالك ويمينك فمن األحرى أن تكون أكثر حرصا 

عندما تقود قدميك في المرة المقبلة » .
ما لف�ت نظرى ف�ى المقال لي�س األس�لوب الحضارى في 
التعام�ل الذى يفتقده أغلبنا ولكن ما أش�ار إلي�ه المغلوث من 
حقيقة أن فت�ح األبواب ال يقتصر على األبواب الحقيقية وإنما 
األب�واب االفتراضية أيض�ًا.. باب الوظيفة ، ب�اب الترقية ، باب 

الفرصة والتى ُتفتح وفق األهواء في مجتمعاتنا العربية .
المقال كان دعوة مباش�رة لمد يد الع�ون للغير دون الطلب 
.. تذكرت حديث الرس�ول صلى الله عليه وس�لم » إن لله تعالى 
عباداً اختصهم بحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، 
أولئ�ك هم اآلمنون من عذاب الل�ه » وعلى الرغم من أن الحديث 
يوضح الجزاء الكبير لهوالء الذين يس�هلوا لغيرهم أمورهم إال 
أن التطبي�ق مفقود ف�ي المجتمع .. فنجد من يبخل بمس�اعدة 
غيره ، ولي�س المقصود هنا المس�اعدة المادي�ة ولكن تقديم 
نصيح�ة ما أو تس�هيل البحث ع�ن معلومة أو ب�ث األمل داخل 
الغي�ر كلها تندرج تحت نفس البند .. نفت�ح باباً كان مغلقاً فى 

وجه احدهم .
مصطل�ح » أنا دائماً بابى مفتوح » ش�ائع بين المس�ؤولين 
.. ال يطب�ق على أرض الواقع ويس�تخدم لألس�ف لبث س�موم 
الوقيع�ة ونقل أخب�ار المرؤوس�ين وتذمرهم لينال الش�خص 
الحظوة ويس�تطيع المس�ئول الس�يطرة ومعرفة ما يدور في 
الكواليس بعيداً عنه .. تش�غالنا بالحديث ونسينا العمل .. وبعد 
أن كان الهدف من الجملة أنني موجود الستمع للنصحية وأقدم 

اإلرشاد أصبح وسيلة للبقاء أطول مدة .
النصيحة أن نتخلى عن األنانية وحب الذات ونتعاون ونفتح 
األبواب لبعضنا البعض .. وأن نس�أل انفس�نا كل ليلة » كم باباً 
فتحت؟ » فاإلجابة ستحدد أين نتجه . فأفتح باب الثقة واإليمان 

في الغير وثق أن هناك باباً آخر سيفتح لك في المقابل.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

يتعرض العريس بوالية بيالجي�ك التركية، في تقليد 
متوارث عن األجداد، يوم فرحه إلى شتى أنواع المزاح 
الثقي�ل التي ترقى إلى مس�توى التعذيب، والتي منها 
إرغامه على تناول مأكوالت غير متجانسة النكهات، 
وسكب الماء البارد على رأسه، قبيل زفافه..ويجتمع 
أصدقاء العري�س يوم الزفاف، ث�م يتجهون إلى بيت 
العروس، ألخذ “زهرة العروس”، ومن ثم يجتمعون 

في موكب أمام منزل العريس،.
وتع�د “زهرة الع�روس” عبارة 
عن باقة من الورد أعدت مسبقا 
الع�روس، ويقض�ي  ف�ي بي�ت 
العرف ف�ي الوالية، ب�أن يذهب 
بي�ت  إل�ى  العري�س  أصدق�اء 
العروس لشراء تلك الباقة نظير 
مبلغ معّين م�ن المال يتم دفعه 

ألصدقاء العروس.
ويه�م أصدقاء العريس في هذه 
اللحظ�ات بكس�ر زج�اج نوافذ 
المن�زل بالحجارة والعصي، كي 

يخرج العريس إليهم بسرعة.
أصدق�اؤه  يصطحب�ه  حي�ث   ،
إل�ى أح�د المقاهي، ويلبس�ونه 
)ُفوط�ة ُتلف حول ُعن�ق الطفل 

لوقاية َثوب�ه من اللُّعاب(، عوضا ع�ن طقم العرس. 
ويرغمونه على تناول مأكوالت مختلفة من األطعمة 

، ثم يسكبون فوقه ماء باردا.
ول�م يكت�ف اصدق�اؤه به�ذا الق�در، ففي المس�اء 
يقطعون طريقه بعد خروجه من المسجد، ويسكبون 
علي�ه أغذية مختلفة مثل الحلي�ب، والملح والطحين 

والمايونيز، طوال الطريق إلى المنزل. 

األزي�اء  مصمم�ة  تنهم�ك 
الش�ذر  وف�اء  العراقي�ة 
ع�رض  إلقام�ة  باإلع�داد 
الع�ام المقبل  جديد، مطلع 
ف�ي بغ�داد وباري�س عل�ى 
تش�كو  لكنه�ا  التوال�ي، 
م�ن صعوب�ات ف�ي عملها 
تقسمها إلى مصاعب فنية، 
وأخرى اجتماعية، إذ تقول 
إن المصاع�ب الفنية تتمثل 
ف�ي عدم وجود أناس أكفاء 
وموهوبي�ن في مجال عالم 
األزياء، حيث من الصعب أن 
تجد خياط�ا يعمل بحرفية، 
في ظ�ل األوض�اع الحالية 

التي يمر بها العراق.
إل�ى  المصمم�ة  ونوه�ت 
أن المصاع�ب االجتماعي�ة 
المجتمعي  الوع�ي  س�ببها 
خصوص�ا ف�ي م�ا يتعل�ق 
بنظ�رة بع�ض الن�اس إلى 
المرأة، التي ازدادت س�لبية 
الح�رب  لظ�روف  نتيج�ة 

وكذل�ك  االنف�الت  وحال�ة 
الطبق�ة  معظ�م  هج�رة 

المثقفة إلى خارج العراق.
مؤخ�را  الش�ذر  والتق�ت 
الفنانين إقبال نعيم وفارس 
اللذي�ن  التميم�ي  طعم�ة 
دعياه�ا إلى اإلش�راف على 
الس�ينما  عي�د  تش�ريفات 
العراقي�ة ال��62، فجه�زت 
8 موديالت م�ن تصاميمها 
تمثل�ت بمالب�س فلكلورية 
جس�دت جمي�ع حض�ارات 
العراق، وقد أقيم المهرجان 
الماض�ي  أغس�طس  ف�ي 
بقاعة المسرح الوطني في 

بغداد
أن  اس�تطاعت  انه�ا  كم�ا 
تقي�م 12 عرض أزياء داخل 
اثني�ن  وخارج�ه،  الع�راق 
منهم�ا في باري�س واثنين 
آخرين في الس�ويد س�نتي 
2015 و2016 وعلى نفقتها 

الخاصة.

والية تركية تعذب العريس ليلة زفافه مصممة أزياء عراقية توصل األناقة البغدادية إىل العالـم

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير تلعفر


