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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أوصيكم بتقوى اهلل 
فإن اهلل قد ضمن ملن اتقاه أن يحوله 

عما يكره إلى ما يحب

ص3حلم »دولة كردستان« يواجه شبح »األزمة االقتصادية« قبيل االستفتاء

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4جدل كبري يف لبنان بشأن تفعيل عقوبة اإلعدام

اتــراك فــاريـن مـن اردوغــان الـى الـيـونـان: نـخـشـى عـلـى حـيـاتــنــا

اخلالفات الكرديـة بشأن »تفعيل« برملـان كـردستـان تستعـر

إكامل خطة »استقرار« املوصل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت قيادة الرشطة االتحادية، أمس 
االربعاء، ع�ن تنفيذ عملي�ة »تكتيكية« 
استدرجت خاللها العرشات من مسلحي 
»داعش« من محيط جامع النوري الكبري 
ال�ذي يضم من�ارة الحدباء الش�هرية اىل 
منطقة الدندان بس�احل املوصل االيمن، 
فيم�ا أكد أمني ع�ام مجلس ال�وزراءان 
الحكوم�ة العراقي�ة وضع�ت خططه�ا 
املس�تقبلية ملدينة املوصل ملرحلة ما بعد 
التحري�ر وعودة أهاليه�ا اىل دورهم بعد 
القضاء ع�ى داع�ش اإلرهاب�ي نهائياً.

وق�ال قائد الرشط�ة االتحادي�ة الفريق 
رائ�د ج�ودت، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة م�ن 
الرشطة االتحادية نفذت عملية تكتيكية 
استدرجت خاللها عرشات الدواعش من 
محيط جام�ع النوري باتج�اه منطقة 

الدندان املحررة«.
وأض�اف ج�ودت أن »الق�وة اوقعت 
هؤالء الدواعش يف كماش�ة محكمة من 

القناصني والقصف املوجه«. 
وتحقق القوات األمني�ة تقدماً كبرياً 
صوب جامع النوري الكبري الذي تضمن 
يض�م من�ارة الحدباء الش�هرية وس�ط 

املوصل، وش�هد خطبة زعي�م »داعش« 
أبو بك�ر البغدادي بعي�د احتالل املوصل 

من قبل التنظيم يف حزيران 2014.
يذك�ر أن جامع الن�وري الكبري الذي 
يق�ع يف الس�احل األيم�ن للموص�ل يعد 
من أش�هر املعالم التاريخي�ة يف العراق، 
ويناه�ز تاريخ بن�اءه التس�عة قرون، 
وقد استغل البغدادي تلك الرمزية املهمة 
للجامع وألقى في�ه خطبة بعيد احتالل 
للموص�ل يف حزي�ران 2014،  التنظي�م 

ليعلن من خالله خالفته املزعومة.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / خاص

اكد وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي 
في تصريح خاص للمستقبل العراقي انه لن 
تكون هنال�ك عائلة من عوائل الش�هداء من 
موظ���ف�ي وزارة النقل إال وس�تك����ون 
له�ا األولوي�ة ف�ي التملي�ك او التخصي�ص 
بقطع�ة ارض بمس�احة ال تق�ل ع�ن 200 

مت����ر مربع في ارقى األماك�ن وهذا الذي 
نقدر عليه لحد اآلن  آملين ان تحذوا الوزارات 
االخرى حذونا. كما اك�د على اكتمال توزيع 
االراض�ي لعوائ�ل ش�هداء الموان�ئ والنقل 
المعق�ل  مناط�ق  ف�ي  والس�كك  البح�ري 
والجبيل�ة والنجيبي�ة  والداودية والمس�فن 
والمطار القديم وبغداد وضواحيها وذي قار 

والمسيب والقائم وبيجي والسماوة.

 زين العراق تفتتح 
مركز خدمة معتمد جديد آخر 

يف حمافظة كربالء

ظـريـف:
السـعوديـة ترعى اإلرهـاب 

ضـد إيــران

حمافظ بغــداد :
 اراض لشهداء احلشد الشعبي 

ستوزع قريبًا

كونتي ينجو
مـن الـعـقـاب بـعـد 

رسالة كوستا

االحتادية تنصب الكمائن لعناصر »داعش« بالقرب من جامع النوري وتطيح بـ »1200« إرهابيا
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تـحـركـات أمـريـكـيـة تـمـهـد لـغــزو  سـعــودي لــقــطـرالعراق سيرضب يف العمق السوري بعد تنسيق أمني مع دمشق 
منظمة دولية تدعو التحالف الدويل إىل عدم استخدام الفسفور األبيض نائب حيمل احلكومة مسؤولية عدم تفعيل قرار حياسب املشاركني بمؤمترات خارجية

حمافظ البرصة يبحث مع البلديات 
سبل معاجلة شحة املياه 

األحزاب الكبرية تتفق عىل دمج االنتخابات 
وختتلف عىل طرق االقرتاع

احرتاق برج سكني يف لندن: 6 قتىل وعرشات اجلرحى
        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الش�رطة البريطاني�ة، أمس األربعاء، 
مقتل س�تة أش�خاص عل�ى األقل ف�ي الحريق 
الم�روع ال�ذي اندل�ع ف�ي ب�رج س�كني بغرب 

العاصمة البريطانية لندن.
وقال س�توارت كوندي، أحد قادة الش�رطة 
ف�ي بيان »أس�تطيع أن أؤكد وقوع س�تة قتلى 
حت�ى اآلن، ولك�ن ه�ذا الع�دد مرش�ح للزيادة 
خ�الل عملية اإلغاثة التي س�وف تكون معقدة 

عل�ى مدار أي�ام«، مضيف�اً أن الكثيرين يتلقون 
الرعاية الطبي. وكان الحريق قد اندلع في برج 
جرينفيل في ضاحية نورث كينسنغتون بلندن 
ابتداء من الطابق الثان�ي، وامتد للطابق ال�24، 
حيث امتدت ألس�نة اللهب عل�ى جانبي المبنى 

وغطى الدخان سماء المدينة.
م�ن جهته، قال عمدة لن�دن صادق خان إنه 
يتوقع »الكثير من األس�ئلة« حول سبب اندالع 
حري�ق ف�ي المبن�ى. وأض�اف خ�ان ف�ي بيان 
»س�وف يكون هن�اك الكثير من األس�ئلة خالل 

األيام المقبلة حول س�بب هذه المأساة، وأريد 
أن أطمئن مواطني لندن أنهم س�وف يحصلون 

على أجوبة«.
وأوضح »قلبي م�ع كل المتضررين من هذا 
الحادث« مضيف�ا » أعرب عن حزني لتأكيد أننا 
اآلن نعلم أن هناك قتلى وأكثر من 50 مصابا تم 

نقلهم للمستشفى«.
وقال خ�ان »خدم�ات اإلطف�اء تتعامل مع 
الموق�ف ال�ذي يتغير بس�رعة، وه�ذه األعداد 

مرشحة للزيادة«.
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احلاممي لـ »                           « : لن تكون هنالك عائلة من عوائل الشهداء 
من موظفي وزارة النقل إال وختصص هلا قطعة ارض
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العراق سيرضب يف العمق السوري بعد تنسيق أمني مع دمشق 
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س أركان الجيش الفري�ق أول الركن عثمان 
الغانم�ي، ع�ن موافقة س�وريا ع�ى قصف الع�راق ملواقع 
داع�ش اإلرهابي�ة بابع�د من الح�دود، فيما أحبط الحش�د 
الش�عبي عملي�ة لداع�ش ح�اول م�ن خاللها التس�لل من 
األرايض السورية إىل العراق.وقال الغانمي، يف ترصيح عقب 
لقائه وفدا وفد رفيع املس�توى من وزارة الدفاع الس�ورية، 
ان »اللقاء كان إيجابياً وبناًء، وتم وضع جدول زمني ملس�ك 

العقد واملناطق املهمة يف املستقبل القريب العاجل«.
وأوض�ح، »كما ناقش�نا تدف�ق املقاتلني من س�وريا اىل 
الع�راق وبالعك�س«، الفت�ا »هناك ني�ة لالس�تمرار بتبادل 
املعلوم�ات االس�تخباراتية بني العراق وس�وريا وان تصبح 
مرونة للقوة الجوية العراقي�ة برضب االهداف القريبة من 
الرشيط الح�دودي التي تؤثر عى أمن الحدود وأمن املناطق 

العراقية املحررة«.
وكان�ت وزارة الدفاع، ذك�رت ان الغانم�ي، التقى اليوم 
وفدا عس�كريا رفيع�ا م�ن وزارة الدفاع الس�ورية، وبحث 
معه انش�اء مركز عمليات مش�رك يتم من خالله التنسيق 
ب�ني البلدين.وأضاف�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه، كما ت�م بحث »التنس�يق يف مجال 
تب�ادل املعلوم�ات االس�تخبارية ومس�ك الح�دود من قبل 
القوات النامية للجيشني العراقي والسوري إلدامة الضغط 

املتواصل عى العدو اإلرهابي«.
وأعلنت قوات الحش�د الش�عبي بوقت س�ابق سيطرتها 

عى الحدود السورية العراقية.
وأمس األربعاء، أحبطت قوات الحش�د الش�عبي تعرضا 

الرهابيي داعش عى تل صفوك الحدودية غرب املوصل.
وذك�ر بيان العالم الحش�د تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »اللواء 40 يف الحش�د الشعبي دمر عجلتني 
لداع�ش وقتل من فيه�ا باحباط تعرضهم ع�ى تل صفوك 

املحاذي بني الحدود العراقية السورية«.
وأض�اف ان »التعرض اس�تمر ثالث س�اعات تمكن من 
خالل�ه الحش�د تدم�ر عجلتني لداع�ش ومقت�ل العرشات 
بمحاولة فاش�له لهم لفت�ح ثغره لإلرهابيني من س�ورية 

والدخول األرايض العراقية«.
يذكر ان قوات الحشد الشعبي وبمساندة طران الجيش 
نفذت عمليات عس�كرية واسعة غرب املوصل عى الرشيط 
الحدودي مع س�وريا محققة انتص�ارات كبرة ضد داعش 

االرهابي.

         بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  يف  القي�ادي  ذك�ر 
ان  ب�ره  احم�د  س�عدي  الكردس�تاني 
االتف�اق الذي توصل اليه حزب�ه مع الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني لتفعيل الربملان 
اإلقليم،و فيما عد هذا االتفاق يصب بصالح 
جميع األطراف السياسية، فيما أعلنت كتلة 
التغي�ر والجماعة اإلس�المية رفضهم لهذا 

االتفاق.
وق�ال ب�ره يف مؤتم�ر صحف�ي عقد يف 
أربيل ان اجراء االس�تفتاء يحتاج اىل الربملان 
ألنه اذا تحصل عى س�قف قانوني سيكون 

اقوى عما اذا اجري بأمر اداري فقط.
وبشأن االتفاق عى تفعيل برملان اإلقليم 
قال بره ان الجلسة األوىل سيرأسها رئيس 
الربملان الحايل يوس�ف محمد وبعد انتهائها 
س�رأس الجلس�ة األخ�رى نائب�ه ومق�رر 
الرئاس�ة لك�ي تتمك�ن كتل�ة التغي�ر م�ن 
اختيار رئيس جديد لربملان كردس�تان ومن 

ثم التصويت عليه.
وتابع بره ان االتفاق تضمن عودة وزراء 
حرك�ة التغير ملزاولة عمله�م يف الحكومة، 
مبينا ان هذا االتف�اق عميل ومالئم يف نفس 

الوقت لحل املشاكل الداخلية.
واردف ان حزب�ه س�يناقش غدا االتفاق، 
وبعدها سيتباحث مع حركة التغير بشأنه. 
وبشأن اس�تفتاء إقليم كردستان، قال بره 
ان�ه ال توج�د اي�ة مش�كلة قانوني�ة تعيق 
اجراؤه، وهذا االمر مرشوع دوليا، واملشكلة 
الحالية حوله داخليا وخارجيا هي سياسية 

ال اكثر.
ون�وه اىل ان�ه يج�ب ان يتفه�م الجميع 
ويطم�أن ان عملي�ة االس�تفتاء واجراؤها 
ل�ن تق�ود اىل اللج�وء لحل�ول العس�كرية 
ب�ل ع�ى العكس انه�ا س�تؤدي اىل حوارات 

وتفاهمات.  
وكش�فت مص�ادر مطلع�ة يف اربي�ل ان 
الحزبني الرئيس�ني يف االقلي�م الديمقراطي 
واالتح�اد الوطني اتفقا خ�الل اجتماع غر 
معلن جمعهما عى تفعيل برملان كردستان 

وتطبيع الوضع يف االقليم.
واش�ارت املصادر اىل ان االتحاد الوطني 
برمل�ان  تفعي�ل  االجتم�اع  خ�الل  اق�رح 
كردس�تان بهيئت�ه الرئاس�ية الحالي�ة من 
اج�ل معالجة اوضاع االقلي�م وكذلك اقرح 
ع�ودة وزراء حركة التغي�ر اىل مناصبهم يف 

الحكومة.
واضاف�ت ان الديمقراط�ي قب�ل به�ذه 
املقرحات، اال انه تباحث حول تغير الهيئة 
الرئاس�ية الحالي�ة يف اجتم�اع بع�د اع�ادة 

تفعيل الربملان.
اإلس�المية  الجماع�ة  ورفض�ت 
الكردس�تانية مرشوع�ا الحزب�ني الكرديني 
الكبرين، وكذلك رفضت حركة التغير عى 

لسان املتحدث باسمها هذا االتفاق.
قال املتحدث باس�م الجماع�ة يف مؤتمر 
صحف�ي ان�ه »يج�ب ان تس�تمر الرئاس�ة 
الحالي�ة يف عمله�ا وبرامجه�ا امللق�اة عى 
عاتقه�ا«. وتس�اءل املتح�دث ان�ه »كي�ف 
لجهت�ني ان تعطي الحق لنفس�ها بالتحدث 
واتخاذ القرارات نيابة عن باقي األطراف«؟

االحتاد والدميقراطي يتفقان بـ »بعيدًا عن الضوء«.. والتغيري واجلماعة اإلسالمية يرفضان

اخلالفات الكردية بشأن »تفعيل« برملان كردستان تستعر

       بغداد / المستقبل العراقي

وصل نائب رئيس الجمهورية اياد عالوي، أمس 
االربع�اء، اىل القاه�رة يف زيارة رس�مية لجمهورية 
مرص تس�تغرق عدة ايام. وكان يف اس�تقبال عالوي 
بمطار القاهرة الدويل رئيس الوزراء املرصي رشيف 
اس�ماعيل إضاف�ة اىل عدد م�ن ال�وزراء والقيادات 
االمني�ة والعس�كرية. ومن املق�رر ان يلتقي عالوي 
خالل الزيارة الرئيس عبد الفتاح السييس، وعددا من 
املسؤولني املرصيني. ومن املؤمل ان يتم بحث جملة 
ملفات مهمة تخص العالقات الثنائية املشركة بني 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة اىل الوضع 

االقليمي واألزمة الخليجية األخرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مجل�س املفوضني يف مفوضي�ة االنتخابات 
العراقية أمس االربعاء انها تواجه »مش�كلة كبرة« 
يف اجراء االنتخابات املحلية بوقتها املحدد نظرا لعدم 
التزام الكيانات بموعد تسليم قوائم املرشحني الذي 

انقىض بالفعل قبل يومني.
وأوض�ح مجل�س املفوضني يف بيان ورد لش�فق 
ني�وز، انه�ا »ح�ددت موع�د اع�الن تس�ليم قوائم 
املرش�حني من قبل االحزاب السياس�ية اعتبارا من 

2017/6/1 ولغاية 2017/6/12«.
وأض�اف، »خ�الل هذا املوع�د لم تق�دم االحزاب 
السياس�ية املصادق�ة عليها ضمن قان�ون االحزاب 
رقم )36( لسنة 2015 اي قوائم ملرشحيها باستثناء 
مرش�ح منفرد يف املكون املسيحي يف البرصة واربعة 

مرشحني من كيان اخر ضمن املحافظة ذاتها«.
وأبدى مجلس املفوضني قلقه من تخلف األحزاب 
ع�ن تقديم قوائمه�ا، مبينا أن »هذا يخلق مش�كلة 
كب�رة يف اج�راء انتخاب�ات مجال�س املحافظات يف 

موعدها املحدد«.
وقال املجلس ان »املفوضية س�تخاطب الجهات 
املختص�ة يف الدولة العراقية لحس�م ه�ذا املوضوع 
ب�ارسع وقت واص�دار الق�رار الخاص بش�أنه مع 
مراع�اة الجوان�ب القانوني�ة والتوقيت�ات الزمنية 
التمام اج�راء االنتخاب�ات وفق الج�داول والخطط 

واملوعد املحدد لها«.

عالوي يصل اىل القاهرة يف زيارة 
رسمية للقاء السييس

مفوضية االنتخابات تتحدث عن »مشكلة كبرية« 
بسبب تأخر قوائم ترشيح األحزاب

       بغداد / المستقبل العراقي

 اعل�ن محاف�ظ بغ���داد املهن�دس عط�وان العطواني عن 
اس�تكمال جميع االجراءات القانونية  الخاصة بارايض  شهداء 

الحشد الشعبي التي سيتم توزيعها قريبا ».
العطواني افاد خالل اس�تقباله اليوم وفد مجلس العش�ائر 
بمديرية التعبئة يف الحش�د الش�عبي ويفيِ بي�ان ملكتبه االعالمي 
» ان التضحي�ات الت�ي يق�وم به�ا الجي�ش العراقي والحش�د 
الش�عبي يحتم عى املحافظة دعم ومساندة عوائلهم من خالل 
تخصي�ص قطع االرايض وم�د يد الع�ون للمجاهدين املرابطني 
عى جبه�ات القتال ، مؤكداً عى وجوب رعاية عوائل الش�هداء 
منهم وتفقد الجرحى وتقديم مختلف اش�كال الدعم واملساعدة 
الت�ي يحتاجونها«. وأَضاف » أَن الدماء الطاهرة لهؤالء األَبطال 
قض�ت عى أَحالم العصابات التكفرية التي أَرادت طمس هوية 
العراق الحضارية وتدنيس مقدساته واحتالل أَراضيه ، مبيناً أن 
النرص قادم ال محالة السيما أَن االنتصارات التي حققها أَبطال 

الحشد الشعبي قد أَبهرت العالم ».

حمافظ بغــداد : اراض لشهداء احلشد 
الشعبي ستوزع قريبًا

       بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائب عن ائتالف دولة القانون عبد الهادي 
السعداوي، أمس األربعاء، أن املؤتمرات الخارجية 
تقف خلفه�ا »أهداف خطرة«، محم�اًل الحكومة 
مسؤولية عدم تفعيل قرار مجلس النواب القايض 
بمحاس�بة كل من يشارك بتلك املؤتمرات التي قال 
إنها »ترض« بأمن البلد.وقال الس�عداوي إن »عقد 
املؤتم�رات بالخ�ارج ما ه�و إال دلي�ل عى ضعف 
بع�ض القي�ادات املوج�ود باألح�زاب والتي تدعي 
بأنه�ا أح�زاب وطني�ة وتدع�و إىل روح التس�امح 
والوحدة واالس�تقرار العراقي«، مبيناً أن »اإلرصار 
عى عقد تل�ك املؤتمرات ما هو إال دليل بأن الهدف 

األس�اس خلف متبنيها هو تقس�يم العراق والنيل 
من الحكومة والشعب العراقي«.

وأض�اف الس�عداوي، أن »مؤتم�رات الخ�ارج 
تق�ف خلفها أه�داف خطرة كثرة، رغ�م أن قرار 
مجلس النواب واضح جدا بمنع عقد أي مؤتمرات 
خ�ارج البل�د واعتبارها خيانة وتآم�را عى العراق 
والعملي�ة السياس�ية«، داعيا الحكوم�ة العراقية 
والقض�اء إىل »تفعيل قرار الربملان ومحاس�بة كل 
من يش�ارك أو يس�اهم يف تلك املؤتمرات«.وأوضح 
أن »قرارات مجلس النواب بحاجة إىل قرار تنفيذي 
قوي، بالتايل فعى الحكومة اس�تخدام صالحياتها 
القانوني�ة والتنفيذية بمحاس�بة كل من يش�ارك 
بتل�ك املؤتم�رات«، الفت�اً إىل أن »الحكومة تتحمل 

املسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها أية إجراءات بحق 
املشاركني بمؤتمرات تهدف للنيل من العراق وعدم 
استقراره«.وأكد السعداوي، أن »مشاركة قيادات 
سياس�ية عراقية بمؤتم�ر ترشف علي�ه أكثر من 
خمس�ة أجهزة مخابرات دولية وإقليمية وبوجود 
ش�خصيات مطلوب�ة للقض�اء بجرائ�م إرهابي�ة 
ه�و أمر غر مقبول الن سياس�ة الكي�ل بمكيالني 
يج�ب أن تنته�ي إذا ما أردن�ا امليض ببن�اء عملية 
سياسية صحيحة«.وكان مصدر نيابي كشف عن 
عقد مؤتم�ر أنقرة الثاني يف تركي�ا بحضور اغلب 
الشخصيات املشاركة بمؤتمر أنقرة واحد، مشرا 
إىل أن املؤتمر سيس�تكمل مناقش�ة م�ا تم طرحه 

باملؤتمر األول.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعرب ناش�طون عن ارتياحهم لنجاح حملتهم 
الت�ي ش�هرت بعصاب�ة إجرامية وق�ادت األجهزة 
األمنية اىل القبض عى أحد عنارصها، الفتني اىل أنها 
سابقة تؤكد فاعلية وسائل التواصل االجتماعي يف 
مكافحة الجريمة املنظم�ة والتعاون مع األجهزة 
األمنية.وق�ال الناش�طون يف تعليق�ات عى موقع 

التواص�ل االجتماعي الفيس�بوك إنه�م »فخورون 
بالحمل�ة التي أطلقت للتش�هر بعن�ارص عصابة 
إجرامي�ة وثقتهم كامرات مراقبة وهو يس�طون 
عى منزل س�كني يف بغداد، وقادت اىل القبض عى 
أحدهم«، مطلقني عى املجرمني تس�مية »عصابة 
الفطور«، كونهم نفذوا الجريمة عند وقت الفطور 

بداعي توزيع تمر ولبن ليقتحموا دارا سكنيا. 
وأش�ار الناش�طون اىل أن »هذه الحادثة تؤكد 

فاعلي�ة مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف التنبي�ه 
برسع�ة كب�رة م�ن الخط�ر ومكافح�ة الجريمة 
املنظمة ع�ن طريق التعاون م�ع األجهزة األمنية، 

لتكون رادعاً للخارجني عن القانون«.
وكان�ت وزارة الداخلية أعلن�ت عن اعتقال احد 
منفذي عملية سطو مسلح أحدثت ضجة يف بغداد، 
فيما أش�ارت اىل انه تم قتل آخ�ر وصدور مذكرات 

قبض بحق األربعة املتبقني من أفراد العصابة.

نائب حيمل احلكومة مسؤولية عدم تفعيل قرار حياسب 
املشاركني بمؤمترات خارجية

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مديرية املرور العامة، أمس األربعاء، استمرار محاسبة 
مخالفات الدراجات وصوت العادم العايل للس�يارات.وقال العميد 
عم�ار وليد من إع�الم مديرية امل�رور إن »حمالت امل�رور العامة 
مستمرة يف محاسبة الدراجات النارية املخالفة للقانون«.وأضاف، 
أن »رشطة املرور مس�تمرة أيضا باملحاسبة عى مخالفات صوت 
العادم العايل للدراجات والس�يارات«.يذكر أن العديد من س�ائقي 
الس�يارات والدراجات وبالذات الرياضي�ة منها يعمدون تزويدها 
بعوادم »صالنصات« تصدر أصوات خش�نة بشكل ال يتناسب مع 

الذوق العام وغالبا ما تثر اإلزعاج والفزع يف نفوس املارة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت املحكمة االتحادية العليا موقعها الرسمي عى شبكة 
املعلومات )االنرنت(، إلدامة التواصل مع وسائل اإلعالم والرأي 

العام.
وذك�ر بيان صادر عن املكتب اإلعالم�ي للمحكمة االتحادية 
العلي�ا أن »املحكم�ة أطلق�ت الي�وم موقعه�ا االلكرون�ي عى 

)www.iraqfsc.iq( االنرنت من خالل العنوان
وتاب�ع البيان أن »املوقع س�يتضمن آخر اخبار ونش�اطات 
املحكمة«، مشددا عى »رضورة ادامة التواصل مع وسائل االعالم 

والرأي العام بجميع الوسائل ومنها التواصل االلكروني«.
وأش�ار إىل أن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا ضّمن�ت موقعها 
االلكرون�ي أيضاً مقاالت وبحوثاً للقضاة والباحثني يف الش�أن 

القانوني«.
أما بخص�وص القرارات واالح�كام التي تصدره�ا املحكمة 
املحكم�ة، فق�د ذكر البيان أن »نرشها س�يكون بش�كل رسيع 
وباللغت�ني العربي�ة واالنكليزية لغ�رض االطالع عليه�ا داخلياً 
ودولياً بالنظر لوجود اهتمام كبر بتلك القرارات واالحكام عى 
الصعيد الدويل«. ولفت إىل »احتواء املوقع عى زوايا اخرى مهمة 
تتي�ح للمتصفح معلوم�ات كاملة عن طبيع�ة ومهام القضاء 

الدستوري يف العراق واخر توجهاته«.
واس�تطرد البي�ان أن »املحكمة االتحادي�ة العليا هي الهيئة 
القضائية االعى يف السلم القضائي للسلطة القضائية االتحادية 
املنص�وص عليهم�ا يف املادت�ني )87( و)89( م�ن الدس�تور«، 
موضحاً أنها »تمارس اختصاصاته�ا املنصوص عليها يف املادة 
)93( من الدس�تور وامل�ادة )4( من قان�ون املحكمة االتحادية 
العليا رقم )30( لس�نة 2005 وما تن�ص عليه القوانني االخرى 
والت�ي يمت�د اختصاصها إىل أنحاء العراق كاف�ة بما فيها إقليم 

كردستان«.

املرور تؤكد استمرارها بمحاسبة خمالفات 
الدراجات وصوت العادم العايل للسيارات

املحكمة االحتادية العليا تطلق موقعها 
االلكرتوين عىل االنرتنت

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت »هيوم�ن رايت�س ووتش« 
أمس االربعاء إن استخدام الفوسفور 
األبيض بالرضب�ات املدفعية من قَبل 
التحال�ف بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة 
)التحالف(، الذي يقاتل تنظيم داعش 
يف سوريا والعراق، يثر أسئلة خطرة 
حول حماي�ة املدنيني.وقالت املنظمة 

ه�ذه  اس�تخدام  ع�دم  »يج�ب  إن�ه 
الذخرة املتعددة االستعماالت كسالح 
حارق ملهاجمة أشخاص أو معدات يف 
مناطق مأهولة، حتى لو كان الهجوم 
أرضيا«.م�ن جهت�ه قال مدير قس�م 
األس�لحة يف هيوم�ن رايت�س ووتش 
ستيف غوس: »ال يهم كيفية استخدام 
الفوسفور األبيض، فإنه يشكل خطر 
رضر مرع�ب وطوي�ل األم�د يف املدن 

املأهولة مث�ل الرقة واملوص�ل، أو أي 
منطق�ة أخ�رى مكتظ�ة بالس�كان. 
عى ق�وات التحالف اتخاذ كل التدابر 
املمكن�ة لتقلي�ل الرضر ع�ى املدنيني 
عن�د اس�تخدام الفوس�فور األبي�ض 
يف الع�راق وس�وريا«.وقالت املنظمة 
يمكن اس�تخدام الفوس�فور األبيض 
لعدة أهداف يف ساحة املعركة: كستار 
ووض�ع  إش�ارات  إلرس�ال  دخان�ي، 

عالمات، وكس�الح حارق. تس�تخدم 
األبيض  الفوسفور  األمريكية  القوات 
يف املوص�ل، الع�راق، ويف الرقة معقل 
داعش يف سوريا. لكن سبب استخدام 
ق�وات التحالف غر واض�ح، بينما ال 
يعل�ق التحال�ف عى ح�وادث معينة.

وتابع�ت املنظم�ة انه ل�م تتمكن من 
التأكد باس�تقاللية إذا أدى اس�تخدام 

الذخائر إىل إصابات بني املدنيني.

منظمة دولية تدعو التحالف الدويل إىل عدم استخدام الفسفور األبيض
 يف العراق وسوريا

فيسبوك يقود وزارة الداخلية إىل عصابة إجرامية بوقت قيايس

ً
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين، أم�س االربعاء، 
ع�ن تفعيل الس�لف الخاصة باملوظفني، 
والضوابط الخاصة بهذه السلف، مشريا 
اىل ان االولوية ملن يحمل البطاقة الذكية.

وق�ال املرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »قرر تفعيل 
باملوظف�ني  الخاص�ة  الس�لف  عملي�ة 
م�ن الدوائ�ر الحكومي�ة الغ�ري متلكئة 
بالتس�ديد«، مش�رطا ان »يكون طالب 
الس�لفة لدي�ه خدم�ة ال تقل عن س�نة 

واحدة«.

الرافدين يعلن تفعيل السلف اخلاصة باملوظفني 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت قي�ادة الرشط�ة االتحادية، أمس 
االربع�اء، ع�ن تنفي�ذ عملي�ة »تكتيكي�ة« 
اس�تدرجت خالله�ا العرشات من مس�لحي 
»داعش« م�ن محيط جامع الن�وري الكبري 
ال�ذي يض�م من�ارة الحدب�اء الش�هرية اىل 
منطقة الدندان بساحل املوصل االيمن، فيما 
أكد أمني ع�ام مجلس ال�وزراءان الحكومة 
العراقية وضعت خططها املس�تقبلية ملدينة 
املوصل ملرحلة ما بعد التحرير وعودة أهاليها 
اىل دوره�م بعد القضاء عىل داعش اإلرهابي 
نهائياً.وقال قائد الرشطة االتحادية الفريق 
رائ�د ج�ودت، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »قوة من الرشطة 
االتحادية نفذت عملية تكتيكية اس�تدرجت 
خالله�ا عرشات الدواعش من محيط جامع 

النوري باتجاه منطقة الدندان املحررة«.
وأضاف جودت أن »الق�وة اوقعت هؤالء 
الدواعش يف كماش�ة محكمة من القناصني 

والقصف املوجه«. 
وتحق�ق الق�وات األمني�ة تقدم�اً كب�رياً 
صوب جام�ع الن�وري الكبري ال�ذي تضمن 
وس�ط  الش�هرية  الحدب�اء  من�ارة  يض�م 
املوصل، وش�هد خطبة زعي�م »داعش« أبو 
بكر البغدادي بعيد احت�الل املوصل من قبل 

التنظيم يف حزيران 2014.
يذكر أن جامع الن�وري الكبري الذي يقع 
يف الس�احل األيم�ن للموصل يعد من أش�هر 
املعال�م التاريخية يف الع�راق، ويناهز تاريخ 
بناءه التس�عة قرون، وقد استغل البغدادي 
تلك الرمزية املهمة للجامع وألقى فيه خطبة 

بعي�د احت�الل التنظيم للموص�ل يف حزيران 
2014، ليعلن من خالله خالفته املزعومة.

واعل�ن قائد الرشط�ة االتحادية عن قتل 
اكث�ر م�ن 1200 عنر من تنظي�م داعش 
بينه�م قيادي�ون وقناص�ون من�ذ انط�الق 
عملي�ات تحري�ر الجانب األيم�ن من مدينة 
املوصل.وق�ال جودت انه تّم قت�ل 27قياديا 

الس�يطرة ع�ىل  قناص�ا واس�تعادة  و214 
300كم2 منذ انطالق معركة ايمن املوصل.

واض�اف ان قواته قتل�ت اكثر من 1000 
عن�را م�ن التنظي�م االرهابي من�ذ اندالع 
مركب�ة   865 ودم�رت  ش�باط  يف  املع�ارك 

مفخخة واتلفت 780 لغما ارضيا .
وتابع الفريق جودت ان وحدات الرشطة 

االتحادي�ة املتوغل�ة يف حي الش�فاء ش�مال 
املدين�ة القديم�ة تواص�ل تقدمه�ا الح�ذر 

للوصول عىل ضفة نهر دجلة.
بدوره�ا، أف�ادت مديرية االس�تخبارات 
العس�كرية بالقاء القبض عىل عنرين من 
تنظي�م داعش تس�لال م�ع النازحني جنوب 

غرب مدينة املوصل.

وقالت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان شعبة استخبارات 
الفرق�ة الخامس�ة القت القب�ض عىل أثنني 
من االرهابي�ني »الخطرين« يف قرية »أبغلة« 

جنوب غرب املوصل.
وأضاف البي�ان ان املقب�وض عليهم من 
عن�ارص تنظي�م املدربة عىل إس�تخدام عدة 

أس�لحة، مش�ريا اىل انهما قاما بالتسلل مع 
النازح�ني اىل الجان�ب االي�ر بع�د تحري�ر 

املناطق التي يقطنونها.
إىل ذل�ك، أكد أم�ني عام مجل�س الوزراء 
مهدي الع�الق ان الحكومة العراقية وضعت 
خططها املستقبلية ملدينة املوصل ملرحلة ما 
بع�د التحرير وعودة أهاليه�ا اىل دورهم بعد 

القضاء عىل داعش اإلرهابي نهائياً.
وقال العالق بحس�ب بي�ان لالمانة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، خالل 
استقباله سفري مملكة هولندا يف العراق يان 
هندري�ك فالتمانس، ان الحكوم�ة العراقية 
قام�ت بوض�ع أولوي�ات إلعادة االس�تقرار 
والخدمات األساس�ية للمدينة بغية تشجيع 
املواطن�ني النازح�ني للع�ودة اليه�ا بأرسع 

وقت.
وكش�ف العالق ان »الخطة االسراتيجية 
الت�ي تخط�ط الحكوم�ة إلطالقه�ا بش�أن 
مس�تقبل مدين�ة املوصل تتضم�ن ترتيبات 
أمني�ة مهم�ة ت�وكل مه�ام حف�ظ االم�ن 
اىل الرشط�ة املحلي�ة م�ن أبن�اء املدينة بعد 
تدريبه�م وتأهيله�م، كما تتضم�ن الخطة 
عقد مصالحة مجتمعية كبرية إلعادة الوئام 

بني مكونات املدينة«.
م�ن جانب�ه، أش�اد الس�فري الهولن�دي 
»بالجهود الكبرية التي تق�وم بها الحكومة 
العراقية يف مواجه�ة االرهاب وتقديم الدعم 
واالعانة للنازحني حتى عودتهم اىل منازلهم، 
وعرب عن اهتمام الربملان الهولندي بالوضع 
يف مدين�ة املوصل ورغبة بلده باالس�هام يف 
املش�اريع الهادفة لعودة االستقرار للمدينة 

بعد تحريرها«.
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يم�ّر إقلي�م كردس�تان بمنعط�ف 
مصي�ري هو األهم ف�ي تاريخه حتى 
اللحظة، حيث قّررت األحزاب الكردية 
إج�راء اس�تفتاء ش�عبي بخص�وص 
االس�تقالل عن العراق، ف�ي الخامس 
والعش�رين من أيل�ول المقبل، بهدف 
مس�تقلّة.القوى  دول�ة  تش�كيل 
السياس�ية الكردية وجدت أن ظروف 
الع�راق المترّدي�ة بس�بب حربه على 
تنظيم »داعش«، والضعف الذي يعانيه 
بس�بب المش�اكل األمنية والسياسية 
واالقتصادي�ة، مالئم�ة لتحقيق حلم 

الدولة الكردية.
لكن هل سيمر االستفتاء بسالسة 
ودون حصول تداعيات؟ األمر المؤّكد 
أن الخط�وة س�تولّد زوبعة سياس�ية 
ب�دأت نذرها م�ن لحظ�ة اإلعالن عن 
االس�تفتاء، إلى جانب ذلك سيكون له 
آث�ار اقتصادي�ة على الع�راق عموماً، 
وإقلي�م كردس�تان خصوص�اً، وبم�ا 
يش�ّكله النفط من عم�ود فقري لذلك 
القطاع.وق�د مّرت العالق�ة بين أربيل 
العراقية مؤخراً  المركزية  والحكومة 
بفترات حرجة سياسياً واقتصادياً، ال 
س�يما بعد أن امتنعت بغ�داد عن دفع 
رواتب موظفي اإلقليم، ورفضها أيضاً 
دفع نسبة ال� %17 من عائدات النفط 
المخصص�ة بموجب الدس�تور إلقليم 
كردستان، وكذلك تقليص حّصتها من 
الميزانية العامة للدولة؛ بسبب تشييد 
كردستان خط أنابيب يصل إلى تركيا، 

سعياً لتحقيق االستقالل االقتصادي.
ويبل�غ حجم االقتصاد مجمالً نحو 
223 ملي�ار دوالر، حس�ب إحصائيات 
ع�ام 2015، وهو يعتم�د اعتماداً كلياً 
عل�ى القط�اع النفط�ي، حي�ث يكّون 

%95 من إجمالي دخل العراق.
الفيدرالي�ة  الميزاني�ة  وبلغ�ت 
العراقي�ة ع�ام 2016 نح�و 90 مليار 
دوالر، بعجز ُيق�ّدر ب� 21 ملياراً، بناء 
على تقدير الموازنة أنها ستصّدر 3.6 
ماليي�ن برميل نفط يومياً بس�عر 45 

دوالراً للبرميل.
هذه المعادلة االقتصادية المعّقدة 
لواقع العراق تجعل لالستفتاء تبعات 
عل�ى العالقة بين أربي�ل وبغداد، وعن 

طبيع�ة ه�ذه العالق�ة يق�ول أس�تاذ 
االقتصاد الدولي بجامعة المستنصرية 
في بغ�داد، عبد الرحمن المش�هداني، 
إن »الجوانب الس�لبية النفصال إقليم 
كردستان عن العراق لن تكون واضحة 
لع�دة اعتب�ارات؛ أهمه�ا أن حكوم�ة 
اإلقلي�م لم تقّدم منذ العام 2003 وإلى 
الي�وم أي كش�ف بحس�اباتها لبغداد، 

وخاصة تل�ك التي تش�مل اإلي�رادات 
والتحصيل الجمركي«.وأش�ار إلى أن 
»حكومة اإلقليم دائم�ًا ما كانت تخّل 
باالتفاقي�ات الت�ي ُتوّق�ع ف�ي بداي�ة 
كل موازن�ة جدي�دة تقّره�ا الحكومة 
المركزية بش�أن تصدير النفط، والتي 
تن�ص عل�ى وج�وب قي�ام حكوم�ة 
إقلي�م كردس�تان بتصدي�ر 550 أل�ف 

برمي�ل نف�ط يومي�اً، منه�ا 300 ألف 
برميل م�ن حقول كركوك، و550 ألف 
برمي�ل يومياً من حقول كردس�تان«، 
مؤك�داً أن »اإلقلي�م ُيص�ّدر م�ن دون 
تحويل اإلي�رادات النفطية إلى خزينة 
الدول�ة«. وهن�ا يج�د المش�هداني أن 
»اآلثار الس�لبية ستكون على حكومة 
اإلقليم أكثر منها على العراق نفس�ه؛ 

لقيام بغ�داد بقط�ع التزاماتها تجاه 
م�ن   17% ال��  س�يما  وال  اإلقلي�م، 
ميزاني�ة الدولة«.ف�ي حي�ن أن اآلثار 
الس�لبية عل�ى العراق م�ن الممكن أن 
تترّك�ز على »النزاعات التي ستنش�ب 
بين الطرفين عل�ى المناطق المتنازع 
عليه�ا ف�ي نينوى والموص�ل وديالى 
وكرك�وك الغني�ة بالنف�ط، والتي لن 

تتنازل عنها الحكومة المركزية مهما 
كلّف األمر«.

لكن هذه الحسابات ال تتوقف عند 
الح�دود المحلية للعراق، ب�ل تتعداها 
إلى خارج الحدود، وبالتحديد العالقة 

مع دول الجوار والعالم.
الخبير االقتصادي الكردي، صالح 
الدي�ن كاك�و، ق�ال »إقليم كردس�تان 

ق�ّرر بناء دولة مس�تقلّة تكون عضواً 
ف�ي األم�م المتح�دة، تربطه�ا أفضل 
العالق�ات م�ع الج�وار، لكي يتس�ّنى 
لحكوم�ة اإلقلي�م تأس�يس عالق�ات 
اقتصادي�ة قوي�ة وقانوني�ة م�ع تلك 
ال�دول، م�ا يؤّهله�ا لعق�د اتفاقي�ات 
تجاري�ة واس�تثمارية، وال س�يما في 
قط�اع النف�ط مع هذه الدول بش�كل 

قانوني«.
لكن كاك�و تخّوف م�ن أن »يكون 
لتل�ك الخط�وة آثار س�لبية أيض�اً إذا 
م�ا تط�ّور موق�ف دول الج�وار م�ن 
بح�ق  إج�راءات  أخ�ذ  إل�ى  االنتق�اد 
اإلقليم، ما س�يؤثر س�لباً في الوضع 
االقتصادي لكردس�تان، ومن ثم فإن 
الوض�ع يتوّق�ف على موق�ف كل من 
تركيا وس�وريا وإيران، وكذلك موقف 
ومفاوض�ات  المركزي�ة  الحكوم�ة 

االنفصال بعد االستفتاء«.
في المقابل ثمة وجهة نظر أخرى 
يعّب�ر عنها أس�تاذ االقتص�اد الدولي، 
عبد الرحمن المش�هداني، مفادها أن 
»اإلقليم سيعاني إذا ما أعلن االستقالل؛ 
بس�بب إجراءات حكومة بغ�داد أوالً، 
إج�راءات  وبس�بب م�ا توقع�ه م�ن 
اقتصادي�ة وسياس�ية س�تقوم به�ا 
دول الجوار ضد كردس�تان«، مستداّلً 
عل�ى وجه�ة نظ�ره ب�� »االنتقادات 
واالعتراضات التي ص�درت من إيران 

وتركيا«.
ال ب�د أن من اإلش�ارة إل�ى أن ملّف 
االستقالل لم ُيحسم بعد على الصعيد 
المحلي داخل اإلقلي�م، في ظل وجود 
خالفات داخل األحزاب الرئيسية فيه، 
وال س�يما تلك الموج�ودة في كل من 
التوقيت  الس�ليمانية وأربي�ل، ح�ول 
المناس�ب لالنفص�ال، وم�ن ث�م فإن 
واألم�ور  زال طوي�اًل،  م�ا  المش�وار 
مّتجهة نحو التصعيد داخلياً وخارجياً.

وهن�ا يق�ول محللون سياس�يون، إن 
أي خط�وة للعبور إل�ى دولة كردية ال 
ب�د أن تحق�ق ثالثة ش�روط مجتمعة 
ال تقب�ل التجزئ�ة؛ أولها أخ�ذ الضوء 
األخضر الدولي، وال س�يما من الدول 
الكبرى الفاعل�ة على األرض، وثانيها 
إقناع الدول اإلقليمية، وال سيما تركيا 
وإي�ران، وثالثه�ا تحقيق االس�تقالل 

االقتصادي للدولة الوليدة.

االحتادية تنصب الكمائن لعناصر »داعش« بالقرب من جامع النوري وتطيح بـ »1200« إرهابيًا 

إكامل خطة »استقرار« املوصل

خرباء االقتصاد حيصون خسارات اإلقليم ويتحدثون عن عدم قدرته على إدارة الشؤون املالية

حلم »دولة كردستان« يواجه شبح »األزمة االقتصادية« قبيل االستفتاء
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بات بحكم المؤكد أن العراق لن يش�هد أي 
انتخابات خالل العام الحالي، واتفقت األحزاب 
الكب�رى عل�ى دم�ج االنتخاب�ات المحلية مع 
االنتخابات البرلمانية الع�ام المقبل، ولكنهم 

ما زالوا مختلفين حول قانون االنتخابات.
وف�ي آخ�ر جلس�ة للبرلم�ان ف�ي فصل�ه 
التش�ريعي األول صوت النواب عل�ى القراءة 
األولى لقانون االنتخابات التش�ريعية، ولكن 
القضية لن تنتهي عند ذلك، فالقوانين تمر عبر 
آلية معقدة إذ يتطلب القانون قراءة ثانية بين 
النواب غالبا ما تشهد اعتراضات كثيرة، وفي 

المرحلة األخيرة يتم التصويت على القانون.
وتنش�غل الكت�ل السياس�ية العراقية منذ 
أس�ابيع في صياغة قواني�ن انتخابية جديدة 
المحلي�ة  المحافظ�ات  مجال�س  النتخاب�ات 
والبرلماني�ة في ظاه�رة ليس�ت غريبة على 
العملي�ة السياس�ية ف�ي العراق بع�د 2003، 
فاألح�زاب تص�وغ قان�ون انتخاب�ات جديدا 
يناسب شعبيتها وتحالفاتها لضمان الحصول 
عل�ى اكب�ر عدد م�ن األص�وات على حس�اب 

األحزاب الصغيرة.
ثالث�ة مقترح�ات معلن�ة قدم�ت لتعدي�ل 
 )45( رق�م  التش�ريعية  االنتخاب�ات  قان�ون 
لس�نة 2013، من قبل رئيس الجمهورية فؤاد 
معص�وم، وكتلة األح�رار الجناح السياس�ي 
للتيار الصدري، والنائب المستقل عبد الهادي 
الحكيم، إضافة إلى مقترحات س�رية قدمتها 

كتل إلى البرلمان لم يكشف عن مضمونها. 
وبه�ذا الص�دد، ق�ال النائب ع�ن التحالف 

الوطن�ي عمار طعمة إن »هن�اك مخاوف من 
تجاوز المواعيد الدستورية إلجراء االنتخابات 
وله�ذا يج�ب اإلس�راع ف�ي تش�ريع قان�ون 
انتخاب�ات جدي�د لمنع حصول ف�راغ قانوني 
ودستوري قد يفضي إلى سيناريوهات خطيرة 

تضاف إلى التحديات األمنية واالقتصادية«.
طعمة ال�ذي ينتمي إلى ح�زب »الفضيلة« 
قال أيض�ا إن »مقترحات عديدة قدمتها الكتل 
السياس�ية حول القانون الجديد، ولكن المهم 
تحقيق توزي�ع عادل ألص�وات الناخبين بدال 
من ضياعها كما حصل في قوانين االنتخابات 
القواني�ن  مقترح�ات  السابقة«.وتتش�ابه 
المقدم�ة م�ن الكتل السياس�ية ح�ول قانون 
االقتراع على نحو كبير في عدد نواب البرلمان 
البال�غ )328 نائب�ا(، وتوزيع عش�رة مقاعد 
عل�ى األقليات الدينية المس�يحية وااليزيديية 
والصابئ�ة، وأال يقل عمر المرش�ح عن )25( 
س�نة، وان تكون هناك »كوتا« ثابتة للنساء ال 

تقل عن 25 بالمئة من عدد نواب البرلمان.
ولكن الخالفات كبيرة في قضايا حساسة 
تعتبر عنصرا مهما في تحديد مسار الفائزين 
في االنتخابات، وأبرزها قضايا منع مزدوجي 
الجنسية من الترش�يح في االنتخابات، وعدد 
الدوائ�ر االنتخابية، وكيفي�ة توزيع المقاعد، 
وطريق�ة الع�د والف�رز وموعد إع�الن نتائج 

االقتراع.
احد أهم االنتقادات التي توجه إلى العملية 
الديمقراطي�ة في العراق بع�د 2003 هي عدد 
الدوائر االنتخابية، فف�ي أول عملية انتخابية 
جرت عام 2005 اتفقت األحزاب العراقية على 
جع�ل العراق دائ�رة انتخابية واح�دة وقائمة 

مغلق�ة ال يس�تطيع الناخ�ب اختيار مرش�ح 
وإنما قائمة كاملة.

وخ�الل األس�ابيع القليل�ة الماضي�ة عاد 
النق�اش بي�ن األح�زاب ح�ول ه�ذه القضية 
الحساس�ة، وطالب�ت كتل�ة األح�رار بزي�ادة 
ع�دد الدوائر االنتخابية على مس�توى البلدات 
الصغيرة في كل محافظ�ة، بدال من أن تكون 
المحافظ�ة دائ�رة واحدة وفي عم�وم العراق 

)18( دائرة وفق عدد المحافظات.
وق�ال النائب عن كتلة األحرار محمد جبار 
إن »الجميع يعلم بان هناك مشكلة في التمثيل 
الحقيق�ي للناخبين، الن مرش�حا من البصرة 
يمكن�ه الترش�يح في بغ�داد وبالعكس، وهذا 
األم�ر ينتج عنه نواب�اً ال يمثلون في الحقيقة 

تطلعات الناخبين«.
وأضاف أن »تقس�يم كل بلدة صغيرة داخل 
المحافظ�ة الواحد إلى دوائر انتخابية متعددة 
س�ينتج عنه مرشحون يمثلون جميع مناطق 
العراق دون استثناء، وسيتسنى للناخب اختيار 
م�ن يعرفه جيدا م�ن أبناء بلدت�ه ال القادمين 
من خارج البالد أو خ�ارج مدينته، وبالنتيجة 
فان المرش�ح سيس�عى إلى تمثيل أبناء بلدته 

وخدمتهم ألنه األعرف بمشكالتهم«.
والمش�كلة التي تواجه ه�ذا المقترح كما 
يق�ول نواب ه�و افتق�ار العراق إل�ى إحصاء 
س�كاني رصين يمكن من خالل�ه معرفة عدد 
السكان في كل محافظة بما تضمه من بلدات 
صغيرة وق�رى تقع في أقاص�ي الصحراء أو 
الريف، وفش�لت محاولة الحكوم�ة العراقية 
إلج�راء إحصاء س�كاني عام 2010 ألس�باب 
سياس�ية، ولك�ن النائ�ب جبار يق�ول إن هذا 

الع�ذر غير مقنع ويمكن إجراء االنتخابات بال 
إحصاء س�كاني اعتمادا عل�ى بيانات البطاقة 

التموينية لوزارة التجارة.
أما مقت�رح النائب المس�تقبل عبد الهادي 
الحكيم فيتضم�ن )17( دائ�رة انتخابية على 
ع�دد المحافظ�ات العراقي�ة عل�ى أن تك�ون 
للعاصمة بغداد دائرتان انتخابيتان في الكرخ 

والرصافة بدال عن دائرة واحدة.
والقضية األكثر جدال في شأن االنتخابات 
العراقية هو موعد إع�الن النتائج، إذ غالبا ما 
تس�تغرق مفوضية االنتخابات أربعة أسابيع 
قب�ل إع�الن النتائ�ج وهو م�ا يثير قل�ق كتل 
سياس�ية من حصول تالعب في النتائج خالل 

هذه الفترة الطويلة.
مقترح كتل�ة »األح�رار« يتضمن ضرورة 
إع�الن النتائج خالل خمس�ة أي�ام من موعد 
إجراء االنتخابات، بينما يتضمن مقترح النائب 
الحكي�م أن يك�ون ف�رز أوراق الناخبين على 
مرحلتين الكترون�ي ويدوي من قبل موظفي 
مراك�ز االقتراع عل�ى أن تعل�ن النتائج داخل 
مركز انتخابي في نهاي�ة يوم االقتراع، بينما 
لم يتط�رق مقترح قانون رئي�س الجمهورية 

لهذه القضية الحساسة.
المفاوضات متواصلة بين الكتل السياسية 
عل�ى محوري�ن، األول البح�ث ع�ن تش�كيل 
تحالف�ات سياس�ية، والثان�ي التوص�ل إل�ى 
قانون انتخاب�ات جديد، وقان�ون االنتخابات 
مرتب�ط بطبيع�ة التحالفات، فكلما تش�كلت 
تحالفات كبيرة س�يخرج قان�ون االنتخابات 
ليخ�دم القوى الكبيرة، وفقا للناش�ط المدني 

فارس عبد الكريم.

الكتل الصغرية تشعر بـ«التهميش« بسبب نظام الدائرة املفتوحة

األحزاب الكبرية تتفق عىل دمج االنتخابات وختتلف عىل طرق االقرتاع
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         بغداد / المستقبل العراقي

يشتعل يف لبنان جدل كبري حول 
عقوب�ة اإلع�دام بعد أن دع�ا وزير 
الداخلي�ة نه�اد املش�نوق اىل اعادة 
تفعي�ل العم�ل به�ذه العقوبة اثر 
وقوع جريمة قتل طالب 6 حزيران 
اس�تنكار  موج�ة  اث�ارت  والت�ي 

واسعة.
وانطلقت حمالت عىل املجتمعات 
الرقمي�ة تطال�ب بوضع ح�د لقتل 
األبري�اء وتطبيق عقوب�ة اإلعدام، 
واس�تخدم الناش�طون يف حملتهم 
تعب�ري »علق�وا املش�انق« له�ؤالء 
القتلة. وعقوبة االعدام موجودة يف 
القوانني اللبنانية اال ان الس�لطات 
جم�دت العم�ل بتطبيقه�ا، ويعود 
اخ�ر تنفي�ذ لعقوبة اع�دام اىل 19 

يناير/كانون الثاني عام 2004.
اللبناني  الداخلي�ة  وكان وزي�ر 
دعا اىل »تفعيل عقوبة االعدام« اثر 
قيام ثالثة مس�لحني بقتل الش�اب 
الطالب روي حام�وش )24 عاما( 
بعد ان صدمت سيارة االخري بشكل 
عريض السيارة التي كان يستقلها 
الثالثة.ويض�اف هذا الش�اب الذي 
كان من املفرتض ان يتلقى شهادة 
الهندس�ة يف نهاية العام الحايل، اىل 
الئحة طويلة من االش�خاص الذين 
قتلوا بطريقة مماثلة السباب واهية 

عىل ايدي اشخاص مسلحني.
ويثري ق�رار وزير الداخلية ردود 
فعل متباين�ة يف املجتم�ع اللبناني 
ب�ني مؤي�دي عقوبة اإلع�دام وبني 
املدافع�ني عنه�ا، فاملدافعون عنها 
ي�رون أن حكم املؤب�د يلحق رضرا 
أك�ر م�ن تنفيذه�ا وأن األخط�اء 

القضائي�ة يف الحك�م باإلع�دام واردة وق�د 
تنه�ي حياة وحري�ة أبرياء.ويجد املدافعون 

ع�ن العقوبة أنه يجب ع�ىل الدولة مكافحة 
الجريم�ة ومعالجة مس�بباتها االجتماعية 
والنفس�ية  والقانوني�ة  واالقتصادي�ة 

والتخفيف من نسبتها.
وي�رى مؤيدو اإلع�دام أن تطبيق عقوبة 
االع�دام يش�كل رادع�ا حقيقي�ا للمجرمني 

يمنعهم من تنفيذ جرائمهم بحكم أن املجرم 
سيخاف من مواجهته بالقتل بدل أن يحكم 
بالس�جن.وأصبحت جرائ�م القت�ل املتزايدة 

يف لبن�ان تثري قلق الن�اس وانفعاالتهم، فقد 
س�جلت الجهات األمنية مقتل 10 أشخاص 
من�ذ بداي�ة حزي�ران حت�ى اآلن يف مناط�ق 

مختلف�ة يف لبنان وألس�باب تافهة 
ال تع�ود إىل جماع�ات طائفي�ة أو 
عنرصي�ة، وإنم�ا لعصابات تهوى 

القتل من أجل القتل فقط.
الق�وى  إلحص�اءات  ووفق�ا 
األمنية سجل لبنان نحو 90 حادثة 
قتل من�ذ بداية الع�ام الحايل حتى 
نهاي�ة أيار املايض، وس�جل يف عام 
قت�ل  جريم�ة   315 ح�وايل   2014
وانخفض�ت إىل نح�و 233 حالة يف 
ع�ام 2015، ومن ثم إىل 149 حالة 
منظم�ة  وكان�ت   .2016 ع�ام  يف 
»هيومن رايت�س ووتش« قد دعت 
الع�ودة  ع�دم  اىل  االثن�ني  لبن�ان 
لتطبيق عقوب�ة االعدام، معترة يف 
بيان ان »استئناف اإلعدام سيكون 
انتكاس�ة مقلق�ة للبن�ان، دون أن 
ُيحّس�ن مس�توى األمان أو ُيساعد 
س�يعد  كم�ا  جرائ�م«،  ردع  ع�ىل 
»أم�را مقلقا بصف�ة خاصة نظرا 
للمخاوف إزاء ع�دم كفاية ضمان 
يف  القانوني�ة  اإلج�راءات  س�المة 
البيان  اللبنانية«.واضاف  املحاك�م 
»توصل�ت هيومن رايت�س ووتش 
عام 2017 اىل ان املحاكم العسكرية 
التي لها والية قضائية واسعة عىل 
املدنيني يف لبنان وتس�تطيع فرض 
عقوب�ة االع�دام، ال تضمن حقوق 

سالمة اإلجراءات القانونية«.
»ع�ىل  ان  املنظم�ة  واعت�رت 
لبن�ان  موق�ف  تثبي�ت  الرمل�ان 
وترس�يخه كدول�ة لها الري�ادة يف 
هذه القضية بالرشق األوسط، بأن 
يلغي عقوبة اإلعدام بشكل كامل«.

ويحتل لبنان املرتبة السابعة عربيا 
واملرتبة 39 عامليا يف مؤرش الجريمة 
العاملي لع�ام 2016 الذي ضم 117 
دولة، وصنف من ضمن الدول التي تس�جل 

معدال معتدال للجريمة.

بسبب تصاعد األعمال اإلجرامية يتم البحث عن طرق عقاب رادعة

جدل كبري يف لبنان بشأن تفعيل عقوبة اإلعدام

ظـريـف: الـسـعـوديـة تـرعـى اإلرهـاب ضـد إيــران

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�تضيف قطر ع�ىل أراضيه�ا أكر قاعدة عس�كرية 
أمريكية يف منطقة الرشق األوس�ط، فضالً عن مركز إدارة 
األزم�ات يف الرشق األوس�ط التابع للمخاب�رات األمريكية، 
ويض�اف إليه�ا ع�دة قواع�د للدف�اع الج�وي وصواري�خ 
باتريوت، فضالً عن الوجود العس�كري األمريكي يف غالبية 
القطع العس�كرية القطرية وبش�كل خ�اص مركز اإلمداد 

والتموين.
وبفضل هذه القوات اكتسبت قطر دورا سياسيا مهما، 
وال يمكن للس�عودية أن تفكر بغزو قط�ر مع وجود هذه 
الق�وات، وق�د لوحت الوالي�ات املتحدة األمريكية بس�حب 
ه�ذه القوات من قطر بالتزامن مع ب�دء الهجوم اإلعالمي 

عىل دولة قطر.
وبحسب معلومات خاصة ل�«جهينة نيوز«، فإن قسما 
م�ن الق�وات األمريكي�ة قد غ�ادرت فعليا وقبي�ل الهجوم 
اإلعالم�ي عىل دولة قط�ر، متوجه�ة إىل األردن، يف حني تم 
نقل قس�م آخر إىل كردستان العراق ولم يبق يف قطر سوى 
قس�م قليل جدا قد يتم نقله�م إىل األردن بحجة االضطراب 
ب�ني دول الخلي�ج، وحماية قاع�دة التن�ف ويعتر خروج 
القوات األمريكية من دولة قطر »مقدمة لتدخل عس�كري 
س�عودي يف هذا البلد«، يف سابقة للعالقات بني دول الخليج 

الفاريس.
وبحس�ب املعلوم�ات تم نق�ل غالبية املرك�ز األمريكي 
إلدارة األزم�ات يف ال�رشق األوس�ط إىل األردن لقرب�ه م�ن 

الحدود السورية وإمكانياته العالية يف التجسس.
هذا ويذكر أن التهديدات السعودية باحتالل قطر قديمة 
منذ التسعينات، حيث كانت التهديدات السعودية باحتالل 
قط�ر هي مررات األمري القطري حم�د بن خليفة آل ثاني 
بإنشاء القاعدة العس�كرية األمريكية ؟!يف قطر، واآلن مع 
نقل الق�وات األمريكية إىل األردن، فه�ل يعني هذا أن قطر 

عىل موعد مع غزو سعودي.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت منظم�ة العمل الدولي�ة إن 168 ملي�ون طفل يف 
العال�م يعملون، بينهم 85 مليون�ا يف أعمال خطرة، ويزداد 

خطرها إذا ما كان الطفل الجئا أو مهاجرا.
ويف اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال، قال املدير العام 
للمنظم�ة، غاي رايدر، إنه يجب حماية األطفال من العمل، 

خصوصا العالقني يف النزاعات والكوارث.
وأش�ارت املنظم�ة إىل أن النزاع�ات والك�وارث تزيد من 
فرص عمل األطفال بسبب تعرض املدارس للتدمري، وتفقد 
األرس سبل كسب عيشها، كما يتزايد عدد املهاجرين األطفال 
دون ذويه�م، ويصبحون فريس�ة س�هلة لالتج�ار بالبرش 
وعمل األطفال.كما لفتت إىل أن عددا من األطفال يعملون يف 
األعمال الخطرة من قبيل املناجم، مناطق الحروب، والعمل 
يف إزال�ة األتربة والركام، أو املش�اركة إىل جانب املقاتلني يف 
املناط�ق التي تش�هد حروبا، وكل ذلك ق�د يجعلهم ضحايا 
لالس�تغالل الجنيس واملعامل�ة الس�يئة.وأوضحت املنظمة 
أن كل م�ن تح�ت الس�ن القانون�ي للعمل، أو س�ن التعليم 
اإللزام�ي، ويعمل ب�دوام كامل تحت هذه الس�ن فهو نوع 

من عمالة األطفال، وينطوي عىل عمله خطر.

حتركات أمريكية متهد لغزو
 سعودي لقطر

العمل الدولية: 168 مليون طفل عامل 
حول العالـم

       بغداد / المستقبل العراقي

يؤك�د جيف�ريي غوفن ال�ذي س�لك كغريه من 
مئات االت�راك طريق املنفى اىل اليون�ان التي باتت 
م�ن جديد بوابة للمنش�قني عن جارته�ا، »لم يعد 

هناك اي عدالة يف تركيا«.
قال غوف�ن )38 عاما( املالحق بس�بب انتمائه 
اىل تيار فت�ح الله غولن املع�ارض املتهم بالوقوف 
وراء املحاول�ة االنقالبي�ة الت�ي وقع�ت يف تموز/

يولي�و امل�ايض، ان اليون�ان ه�ي »البل�د الحدودي 
الديموقراط�ي الوحيد. بلغاريا تعي�د اىل تركيا كل 

الالجئني السياسيني«.
عر ه�ذا الصح�ايف املمنوع من مغ�ادرة تركيا 
واملحروم من جواز س�فر وكان مس�ؤوال يف مجلة 
»نقط�ة«، نهر ايفروس الح�دودي رسا مع زوجته 
الصحافية ايضا وابنيهما اللذين يبلغان من العمر 

خمس سنوات وثماني سنوات.
وقد تمكن م�ن القيام بذلك يف الوقت املناس�ب 
بعدم�ا اوقف م�رات عدة، ليفلت م�ن حكم غيابي 
بالسجن 22 عاما وستة اشهر صدر يف ايار/مايو. 
وهو ينفي تورطه يف اي محاولة السقاط النظام.

وخوفا من »التعذيب« عاش الزوجان مختبئني 
لنحو شهرين.

هناك آخرون مروا عر الجزر اليونانية متبعني 
الك�رى يف 2015. ويف  الطري�ق نفس�ه للهج�رة 
املجم�وع، طلب نحو 400 تركي اللجوء اىل اليونان 

منذ تموز املايض.
ويذكر وصول هؤالء بتدفق ناشطي اليسار تو 

االكراد يف ثمانينات وتسعينات القرن املايض.
البعض ال يريدون س�وى العبور باتجاه شمال 

او غرب االتحاد االوروبي.
قال تركي آخر مثل�ه لفرانس برس طالبا عدم 
كش�ف هويته »عىل اوروبا االس�تعداد الس�تقبال 

الالجئني االتراك يف السنوات املقبلة«.
الخوف من »الجواسيس« االتراك

خالل احد عرش ش�هرا، س�جن النظام الرتكي 
أكثر من خمس�ني ال�ف قاض ورشط�ي وموظف 
وصح�ايف، بينما اقيل اكثر م�ن مئة الف آخرين او 

كفت يدهم.
ويتطلع املهربون اىل هؤالء الزبائن.

ويقول غوفن »لو كانت عائلة س�ورية لدفعت 
الف يورو. نحن دفعنا 15 الف يورو«.

وه�و يش�عر باالرتي�اح الن ابنيه املس�جلني يف 
املدرسة اليونانية يمكنهما بدء حياة جديدة، لكنه 

يشعر بالقلق مع ذلك.
وقال »نش�عر بالخوف من ان يرس�ل )الرئيس 

الرتكي رجب طيب( اردوغان اشخاصا لخطفنا«.
وع�ززت هذه املخاوف ش�كوكا بعمليات ابعاد 
بالقرب من الحدود ملجموعتني من الالجئني بينهم 

اطفال يف نهاية ايار/مايو.
وتفي�د هذه املعلوم�ات التي نقلته�ا الفدرالية 
الدولي�ة لحق�وق االنس�ان ان رشطي�ني يونانيني 
قاموا بتسليمهم اىل رجال ملثمني وطردوا بالقوة.

وبني هؤالء رئيس تحري�ر مجلة »نقطة« الذي 
صدر عليه حكم مماثل لعقوبة غوفن. من جهتها، 
اعلنت وس�ائل االعالم الرتكية انه اوقف يف 24 ايار 

بينما كان يستعد للهرب اىل اليونان.
وق�ال غوفن »لقد طرد« ب�دون ان يذكر الجهة 

التي قامت بذلك.
وتؤك�د الس�لطات الرتكية انها تحق�ق يف االمر 

وتنفي اي تورط رسمي من جانبها.
وذكر مصدر يف الرشطة ان »ذلك ليس منطقيا« 
بينم�ا جازفت البالد خالل الش�تاء بتح�دي انقرة 
عر رفضها تسليم انقرة ثمانية ضباط اتراك فروا 

اليها بمروحية غدا املحاولة االنقالبية.
لكن طلبات اللجوء تطول وما زال غوفن ينتظر 

الرد عىل طلبه.
وقال انه يف مراكز الع�زل »نخاف من بعضنا«، 
تض�اف اىل ذلك الصعوبات املالية »بس�بب االمالك 

املصادرة والحسابات املجمدة يف تركيا«.
طفرة الهجرة

يف خض�م االزمة االقتصادية التي تش�هدها، ال 
تملك اليونان فرصا كثرية يمكن ان تقدمها.

وقالت مجموعة من االت�راك الذين وصلوا للتو 
ان�ه يف املقاب�ل »الق�رب الجغرايف والثق�ايف يجعلنا 

نشعر اننا يف بيتنا هنا«.
ورصح احد هؤالء املهاجرين طالبا عدم كشف 
هويته انهم »يبحثون يطلب�ون اوروبا والعلمانية 
ولم يع�ودوا يعرفون انفس�هم يف تركي�ا يف طريق 

اعادة التشدد االسالمي اليها«.
ويس�تفيد ه�ؤالء الذي�ن ينتم�ي معظمهم اىل 
النخبة الس�ابقة، من الع�رض اليوناني بالحصول 
عىل ترصيح اقامة قابل للتمديد مقابل رشاء عقار 

تبلغ قيمته 250 الف يوروي عىل االقل.
وقال ميخاليس كاتساريس سمسار العقارات 

يف شمال اليونان »هناك طفرة يف السوق«.
ومن�ذ بداية العام منحت اثين�ا 1684 من هذه 

التصاريح مقابل 1550 لعام 2016 باكمله.
ومعظم املس�تفيدين من ذلك ما زالوا يعيشون 
ب�ني البلدين لكنه�م يريدون الحص�ول عىل قاعدة 

خلفية لهم يف حال احتاج االمر لذلك.
ومن س�خرية الق�در انه�م يخت�ارون يف اثينا 

ضاحية فالرييس الراقية.
هن�اك، اس�تقر تح�و خمس�ني ال�ف يونان�ي 
من اس�طنبول ط�ردوا يف آذار/م�ارس 1964 من 
العاصم�ة العثمانية الس�ابقة يف اطار النزاع حول 

قرص.
يس�تقبلوننا  »انه�م  الواصل�ني  اح�د  وق�ال 

ويساعدوننا. انه لقاء جديد«.

اتراك فارين من اردوغان اىل اليونان: نخشى عىل حياتنا

         بغداد / المستقبل العراقي

اتهم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف السعودية 
برعاية الهجمات اإلرهابية األخرية يف إيران.

ونق�ل موق�ع “امليادين” عىل اإلنرتنت ع�ن ظريف قوله، يف 
كلم�ة له خ�الل “منتدى أوس�لو 2017، بما س�بق االعتداءات 
اإلرهابي�ة م�ن ترصيحات ل�ويل ويل العه�د الس�عودي محمد 
بن س�لمان عن نق�ل املعركة إىل داخل إي�ران، وتغريدات وزير 
الخارجي�ة الس�عودي ع�ادل الجب�ري قب�ل س�اعات قليلة من 
الهجم�ات بأنه يجب معاقبة إي�ران، معتراً هذه الترصيحات 

بمثابة “تهديد مبارش” .
وكش�ف أّن لدى طه�ران معلوم�ات اس�تخبارية عن دور 
الس�عودية يف دع�م الجماع�ات اإلرهابي�ة عىل ط�ول الحدود 
الرشقي�ة والغربية إلي�ران، وتحدي�داً الجماعات الناش�طة يف 
بلوشس�تان، مضيف�اً أنها اس�تخدمت “أرايض جرياننا لش�ن 

هجمات عىل إيران”.
وأض�اف “نحن يقظ�ون ونراقب تح�ركات اإلرهابيني عىل 
حدودن�ا، الس�يما الرشقية منها بش�كل كامل”. كم�ا تطّرق 
ظري�ف إىل األزمة الخليجية، قائالً إّنه يف الظروف الراهنة “من 
الرضوري حل التوتر الحاصل بني قطر والس�عودية من خالل 
الح�وار”، مضيفاً “نحن نريد األمن ل�كل دول الجوار بما فيها 
الس�عودية وقطر”.وق�ال ظري�ف: “إن أم�ن كل دول ال�رشق 

األوس�ط بما فيها السعودية مهم بالنس�بة إليران”، داعياً إىل 
“تطوي�ر آلية دائمة لتأس�يس أمن إقليمي مس�تدام كون كل 
دول الرشق األوسط تحتاج ملحيط آمن”. وقال: “بالنسبة إلينا 
أمن الس�عودية مهم بقدر ما هو أم�ن قطر أو أي من جرياننا 
اآلخري�ن”، مش�رياً إىل “أن ال خ�الف يف إيران حول السياس�ة 
الخارجية وأن كل السلطات املتعاقبة لطاملا تحدثت عن أهمية 

األمن اإلقليمي ليس فقط مؤخراً إنما منذ عام 1986”. 
وكان عنارص من تنظيم “داعش” قد هاجموا يوم األربعاء 
7 يونيو/حزي�ران 2017، مرق�د اإلم�ام الخمين�ي يف طهران 

ومبنى الرملان وقتلوا 12 شخصاً. 
ويف تغري�دات ل�ه عىل توي�رت، ق�ال ظري�ف: “إن الظروف 
الراهنة تجع�ل من اقرتاح إيران بإقامة منت�دى حوار إقليمي 
شامل يف الخليج أكثر إلحاحاً”، مضيفاً “تآمر الواليات املتحدة 
ع�ىل تهمي�ش الجماعات اإلس�المية العريقة س�يفتح املجال 
مج�دداً أمام عملي�ات التجني�د يف صفوف التي�ارات الوهابية 
املتطرفة”. ورأى ظريف، يف تغريدة أخرى، أنه “نتيجة التضليل 
وإش�اعة املخ�اوف من إي�ران بات الغ�رب أكثر تس�امحاً مع 
الرتويج العاملي للفكر الوهاب�ي املتمثل بالقاعدة و”النرصة” 
و”داع�ش”. وعق�د “منتدى أوس�لو 2017” بمش�اركة وزير 
الخارجية األمريكي الس�ابق جون كريي ومس�ؤولة السياسة 
الخارجي�ة يف االتحاد األوروبي فيديري�كا موغرييني ونظرييه 

النرويجي واإلندونييس.
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لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل
تعل�ن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النق�ل عن اجراء املزايدة العلنية لبي�ع العقارات البالغ 
عدده�ا )40( اربعون  عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لش�اغليها بصورة اصولية وفقا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخالل )30(يوما  ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة 
الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحا  من يوم االحد املصادف 2017/7/16 يف شعبة الخدمات 
الس�كنية فعىل الراغبني  االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة 
واالط�الع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية ) مصورة ( ش�هادة 
الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن مصورة ودفع تامينات بنسبة 5% خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة للعقار 

بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل
العدد/بال

التاريخ/2017/6/12
اعالن

اىل املفقود/عامر فاضل طالب
قدم�ت والدتك املدعوة )حس�نه جياد حس�ن( 
بتاريخ 2017/6/4طلبا اىل هذة املحكمة تروم 
فيه نصبها قيمة علي�ك وذلك لفقدانك بتاريخ 
2017/2/28وثبوت ذل�ك باالوراق التحقيقية 
وشهادة الش�هود لذا اقتىض حضورك اىل هذة 
املحكم�ة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
باكم�ال  املحكم�ة  تق�وم  وبعكس�ه  تبليغ�ك 
االج�راءات القانوني�ة بحقك واص�دار الحجة 

وفق القانون
القايض
عيل محسن كاظم

محكمة االحوال الشخصية يف الهاشمية
العدد/2322/ش/2017
التاريخ/2017/6/12

اعالن
اىل املفقود/ جبار زباله علوان

ق�دم املس�تدعي )صبار زبال�ه عل�وان (طلبا 
اىل ه�ذة املحكم�ة يطلب فيه نصب�ه قيما عىل 
ش�قيقه املفقود )جب�ار زباله عل�وان( والذي 
خ�رج بتاريخ 1999/4/20م�ن داره الواقعه 
يف قضاء الهاش�مية التياس ول�م يعد لحد االن 
وعم�ال باح�كام امل�ادة 87م�ن قان�ون رعاية 
القارصين رقم 78لس�نة 1980اقتىض الطلب 
نرشه يف صحيفت�ني محليتني فمن يعرف عنه 
يش مراجع�ة املحكمة ل�الدالء باملعلومات عنه 
وبعكس�ه س�وف س�تجيب املحكم�ة اىل طلب 

املستدعي املذكور اعاله 
القايض
ليث عبود مهدي

محكمة بداءة املسيب
العدد/164/ب/2016
التاريخ/ 2017/6/13

اعالن
تنفيذا لقرار هذة املحكمة املتضمن ازالة شيوع 
العقار املرقم 19/55مقاطعه 9 هور حس�ني 
بيع�ا والنتهاء مرحلة وض�ع اليد تقرر االعالن 
ع�ن بيع العق�ار اع�اله باملزاي�دة العلنية ملدة 
ثالث�ون يوم تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن 
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذة املحكمة يف 
الساعه الثانية عرش ظهر اليوم املحدد باالعالن 
ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 
فتكون املزايدة يف يوم العمل الرس�مي الذي ييل 
العطلة وفق العطل الرسمية الخاصة بمجلس 
القضاء االعىل مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانونية البالغة 10%من قيمة العقار علما ان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشري
القايض
محمد كريم رزوقي كربل

االوصاف
العق�ار عب�ارة عن دار س�كن تقع يف املس�يب 
اول�ك   4 مس�احته  الضب�اط  ح�ي  منطق�ة 
و25/27م2ويتك�ون م�ن حديق�ة خارجي�ة 
65م2وطارم�ة امامي�ة 65م2 م�وزع بابعاد 
1/5×1/5م وه�ول داخ�يل 4×4م وغرف نوم 
ع�دد2كل واح�دة بابعاد 4×4/5م واس�تقبال 
7×4/5م ومطبخ بابع�اد 4×3/5م وصحيات 
بابعاد 1×1/5م وصال�ة داخلية بابعاد 6×4م 
ودرج ي�ؤدي اىل الطاب�ق العل�وي الذي يحتوي 
عىل غرفة نوم واحدة بابعاد 5×4/5م وسطح 
الدار وان الدار مجهزة باملاء والكهرباء ومبنية 
من الطاب�وق والحجر ومس�قف بالش�يلمان 
واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك وان حالته 
العمراني�ة متوس�طة وان قيمة العق�ار مبلغ 
مق�داره خمس�ة واربع�ون ملي�ون دين�ار ال 

غريها

مديرية تنفيذ الحلة/ الصوب الكبري
رقم االضبارة /39/خ/2016

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الحلة الص�وب الكب�ري العقار 
تسلس�ل 5982/24م 11 ويس�ية يف الحي العسكري 
العائد للمدين حمزة مهدي حسني املحجوز لقاء طلب 
الدائن صاحب حمادي حمزة البالغ )25/000/000( 
خمس�ة وعرشون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذة املديرية خالل م�دة ثالثون ي�وم تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10%م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشري 
القائم بمهام منفذ العدل
املعاون القضائي/ عباس حسن كاظم

املواصفات
1/ موقعه ورقمه/ 5982/24م 11 ويسية

2/جنس�ه ونوعه/عرص�ه حاليا مف�روزة اىل دارين 
بصورة غري رسمية

3/ح�دوده واوصاف�ه/ دارين مف�روزة بصورة غري 
رسمية 

4/مش�تمالته/ ال�دار االوىل / باح�ة 30م ومطب�خ 
وكلي�دور و غرفة ن�وم وصاله ومجم�ع صحي 19م 
ومس�قف بالش�يلمان ومبني بالكونكري�ت اما الدار 
الثاني�ة وتحتوي ع�ىل كليدور وغرف�ة امامية وغرفة 

ثانية ومسقفة بالشيلمان
5/ مساحته/ 250م2 

6/ درجة العمران / متوسطه
7/ الشاغل/ الدار االوىل /ليث كاظم حسني اماشاغل 

الدار الثانية فهي نجاة عبود عباس
خمس�ة   )55/000/000( العمومي�ة  القيم�ة   /8

وخمسون مليون دينار ارضا وبناء  
 

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
قس�م هندسة الحاسبات املرحلة الثانية باسم ) المع 
س�تار حميد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
اىل الرشيك منتظر جواد جاهل تقرر حضورك اىل مقر 
بلدي�ه النجف لغرض اكمال معامل�ه اجازه بناء عىل 
العق�ار املرق�م 62018/3حي امليالد وبخالفه س�يتم 
اكم�ال االج�راءات دون حضورك�م طال�ب االج�ازه  

مصطفى غالب كاظم

اعالن
اىل الرشي�ك منتظ�ر جواد جاهل اقت�ىض حضورك اىل 
صندوق االس�كان ف�رع التجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيكك مصطف�ى غالب كاظم 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف العقار62018/3حي 
املي�الد ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان ويعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال

فقدان
فقدت م�ني شهادة 
التخ���رج الصادرة 
م�ن اعدادي�ة املثنى 
الصناعي�ة املرقم�ة  
200543 ف������ي 
باس�م    2006/9/4
صب����اح  )بش�ار 
س�لمان( ع�ىل م�ن 
يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة اإلصدار

فقدان
فقدت مني الهوية بأس�م/ 
اسامه كامل شالل الصادرة 
من املنش�أ العامه للطريان 
املدني عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك فاطمه حاي�ش اكيد اقتىض حضورك 
اىل بلدي�ة التاج�ي لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء 
القطعه املرقم�ه 1/11078 س�بع البور الرشيك  

محمد جبار حمادي

اعالن
اىل الرشكاء عبداملهيمن ومحمد وسبأ اوالد وبنات 

ناحي محسن
 اقت�ىض حضورك�م اىل بلديه التاجي الس�تخراج 

اجازه بناء للعقار 11752 سبع البور .
الرشيكه احالم شاكر مجيد

محكمة بداءة البرصة 
العدد:1215/ب/2017 
التاريخ: 2017/6/12

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / الس�يد وثاق ف�وزي جميل / 
املدير املفوض لرشكة مشاعل الرميلة للمقاوالت 

والتجهيز-إضافة لوظيفته.
اقام املدعني )الس�يد محمد مزهر والسيد رياض 
مجي�د ع�يل( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1215/

ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة ضدك�م والذين 
يطلب�ون الحك�م بإلزام�ك بتأديتك مبل�غ وقدره 
ثمانون مليون دينار عراقي مع الفوائد القانونية 
م�ن تاري�خ إقام�ة الدع�وى، وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة مناوي باش�ا. عليه تقرر 
تبليغك�م اعالن�اً بصحيفتني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم املرافع�ة املوافق 
2017/6/21 وعن�د ع�دم حضورك�م او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانوناً س�تجري املرافعة بحقكم 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
اىل املتهم الهارب ) ميثم صاحب جواد(

احالك قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة 
جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة املرقم 329 
يف 2017/6/1 غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى 
غ�ري موجزة وفق احكام املادة )443 ( من قانون 
العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغ�ك عن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد 
ي�وم 2017/8/13 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة 
عدم حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد 242/ش/2017
التاريخ 2017/6/8

اىل املدعى عليها –سحر صالح كاظم
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 242/

الحك�م  املتضم�ن   2017/5/30 يف  ش/2017 
بتصديق الطالق الرجعي الخارجي الواقع بتاريخ 
2017/1/10 بين�ك وب�ني زوجك املدع�ي )ماجد 
مزه�ر حمودي ( ولكونك مجهول�ة محل االقامة 
علي�ه تق�رر تبليغك بالق�رار املذكور ع�ن طريق 
النرش يف جريدتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال معذرة مرشوع�ة فان القرار 

سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض حيدر حميد عبد الحسني

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 196/خ/2016
اعالن 

استنادا للمادة 100 من قانون التنفيذ وحسب 
ماورد الينا  من كتاب مديرية تنفيذ العباس�ية 
و   2017/5/7 يف  256/ت/2016  بالع�دد 
/256 و   2017/5/10 يف  256/ت/2016 

ت/2016 يف 2017/5/22  و 256/ت/2016 
يف 2017/6/14  تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف 
س�هام م�ن العق�ار تسلس�ل 3/77917 حي 
الن�رص الكائن يف النجف العائد للمدين قاس�م 
طال�ب محمد البالغة نص�ف العقار لقاء طلب 
الدائن بشار طالب حميدي البالغ 122250000 
ومائت�ان  ملي�ون  وع�رشون  واثن�ان  مائ�ة 
وخمس�ون الف دينار 80% من القيمة املقدرة   
لذا تق�رر تمدي�د املزايدة خمس�ة ع�رش يوما 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل امل�دة املذكورة 
مس�تصحبا  معه التامين�ات القانونية البالغة 
عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والنرش 
والداللية عىل املشري  وذلك استنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :يف حي النرص 3/77917

2-جنس�ه ونوع�ه : دار مف�رزة بص�ورة غري 
رسمية اىل دارين

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مساحته: 200م2

5-درجة العمران : الجزء االول متوسط والجزء 
الثاني جيد

6-الش�اغل : الجزء االول غالب س�تار والجزء 
الثاني قاسم طالب محمد ويرغبان البقاء بعد 

البيع كمستاجرين
7-القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
268000000 مائت�ان وثمانية س�تون مليون 
دينار وقيمة سهام املدين البالغة  نصف العقار 

مائة اربعة وثالثون مليون دينار
8- ب�دل املزاي�دة االخ�ري /ل�م يحص�ل راغب 

بالرشاء
9-مشتمالته : العقار يقع عىل شارعني عرشة 
م�ر وهو ركن مفرزة بصورة غري رس�مية اىل 

جزئني
الجزء االول : يتالف من ممر يحتوي عىل مرافق 
وصالة واستقبال ومطبخ وحمام وسلم يؤدي 
اىل الطاب�ق االول الجدران ملبوخة باالس�منت 
وه�زارة بعل�و 90 س�م س�رياميك االرضي�ة 
س�رياميك ج�دران املطب�خ والحم�ام واملرافق 
سرياميك والسقف من الكونكريت املسلح وهذا 
الطابق مجهز باملاء والكهرباء اما الطابق االول 
يتالف من غرفتني نوم ومخزن صغري الس�قف 
م�ن الطاب�وق والش�يلمان الج�دران ملبوخة 
قس�م باس�منت وقس�م بالجص مجهز فقط 

بالكهرباء وايضا يحتوي عىل مرافق صحية
اما الجزء الثاني : هو ركن مطل عىل ش�ارعني 
ذو باب�ني كل ب�اب  ع�ىل ش�ارع يتال�ف م�ن 
س�احة امامية مع ممر جانبي مبلط بالكايش 
املوزائي�ك ومطب�خ وصالة واس�تقبال وحمام  
ومرافق وس�لم يؤدي اىل الطاب�ق االول ارضية 
الطاب�ق االول بورس�لني الج�دران 130 س�م 
و 20 س�م م�ري والباقي بورك الس�لم مغلف 
بالكرانيت ومجهز باملاء والكهرباء اما الطابق 
االول يتالف من ثالثة غرف وصحيات مشركة 
وكلي�دور صغ�ري الج�دران س�رياميك وم�ري 
وب�ورك ام�ا الغ�رف جميعه�ا ب�ورك مجهزة 
بامل�اء والكهرب�اء وكال الطابقني الس�قف من 
الكونكري�ت املس�لح وكذلك يحت�وي عىل دنك 

كونكريتية عدد 2 دبل فاليوم

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملديرية بلدية الس�ماوة عن بيع قطع االرايض الس�كنية تفاصيلها 
ومواقعها ادناه وحس�ب كتاب وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة –مديرية البلديات العامة 
–االمالك  املرقم 48353 يف 2016/12/24 الذي حصلت بموجب املوافقة عىل السري باعالن القطع ادناه  
باملزايدة العلنية وباملس�احات ومبلغ التثمني  املؤرش ازاء كل واحد منه للمر املربع الواحد وتعليمات  
وزارة البلديات واالش�غال العامة مديرية البلديات العامة –االمالك  املرقم 4015 يف 2015/2/5 حيث 
حصل�ت موافقة الس�يد املحافظ املحرم عىل بدل تقديره�ا من لجنة التقدير والتثم�ني الثانية فعىل 
الراغب�ني االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية اع�اله لدفع التامينات القانوني�ة البالغة 5% خالل مدة 
15 يوما  تبدا من اليوم التايل لالعالن واس�تنادا لقانون 21 لس�نة 2013 الخاصة ببيع وايجار اموال 
الدولة وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة من اليوم االخري من مدة املزايدة ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل ويكون مكانها يف بناية بلدية السماوة عىل ان 

يتحمل املستاجر اجور نرش االعالن واجور اللجان  واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك 

الرشوط  :
1-يجري البيع عىل املواطنني كافة.

2-ان اليكون املتقدم للمزايدة مستفيد سابقا
3-ان يكون املتقدم للمزايدة متزوجا او معيال 

4-ان يق�دم الراغ�ب باملزايدة اق�رارا خطيا وفق قرار مجل�س قيادة الثورة املنحل املرقم 120 لس�نة 
1982

5-ان يسدد املشري مبلغ البيع كامال خالل مدة 30 يوما من تاريخ االحالة
6-اليشرط باملزايدة مسقط الراس

7-تقديم معاملة كاملة
8-تقديم مايؤيد عدم استفادته

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1593 / 2016 
التاريخ 14 / 6 / 2017  

تبليغ باالحالة القطعية 
اىل / املدين :- صادق جمعة عيل حمادي – الكاظمية محلة 411 زقاق 56 

دار 46 
لقد تحقق من اشعار التبليغات القضائية ملحكمة استئناف بغداد – الكرخ 
االتحادي�ة بالع�دد 2945 / ت / 2017 يف 13 / 6 / 2017 وتأيي�د املجلس 
املحيل لح�ي الزهراء انك مجهول محل االقام�ة وبالنظر لالحالة القطعية 
لحصتك من العقار املرقم 153 / 76 عطيفية العائد لكم عىل املشري عبد 
املنعم عطيه ابراهيم بمبلغ 430,000,000 مليون دينار تسديداً لدين الدائن 
عبد املنعم عطيه ابراهيم وتطبيقاً الحكام املادة ) 97 ( – ثالثاً – من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتس�ديد الدين البالغ 783,994,800 
ملي�ون دينار خالل عرشة ايام تب�داً من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار 

وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم املشري وفق القانون 

املنفذ العدل االقدم / وحيده امحد رمضان

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 1289 / 2017 
التاريخ 14 / 6 / 2017  

اىل املنفذ عليه / مهدي كاظم جبار يسكن اخلطيب الزراعي 
لق�د تحق�ق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الش�علة املرقم 9857 يف 
8 / 6 / 2017 ورشح املبل�غ القضائي وتأييد املجلس املحيل لحي الش�علة 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ًا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون   

اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل االقدم / وحيده امحد رمضان
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرقم 743 / ش / 2017 
يف 25 / 4 / 2017 واملتضمن الزامك بتأدية نفقة مس�تمرة للطفلة ارساء 

بواقع مائة وخمسة وسبعون الف دينار اعتباراً من 1 / 3 / 2017

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

محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي
العدد 6716 

التاريخ 14 / 6 / 2017 
املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 

اىل املدعو / حسني حممد حسني
قدمت زوجتك ملكيه مدب جعفر طلب اىل هذه املحكمة بطلب 
يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك باعتبارك مفقود بتاريخ 
26 / 12 / 2014 علي�ه تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
لغرض حضورك امام ه�ذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً 
ويف امل�دة القانونية خالل ) 15 ( ي�وم اذا كنت داخل العراق و 
) 30 ( ي�وم اذا كن�ت خ�ارج العراق ويف حالة ع�دم حضورك 
ستقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك ووفق االصول  

القايض / عيل عبد الغفور امحد

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة /وكالة

نرش اعالن
اعادة اعالنمزايدة رقم 2017/15

العدد/16495/21/12/1
التاريخ 2017/6/12

العدد/92
التاريخ 2017/6/13

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

المقاطعةالمساحةالقطعةت
39كوت االفرنكي200م211674/12
39كوت االفرنكي200م221672/12
39كوت االفرنكي200م231671/12
39كوت االفرنكي200م241669/12
39كوت االفرنكي200م251666/12
39كوت االفرنكي200م261667/12
39كوت االفرنكي200م271592/12
39كوت االفرنكي200م281593/12
39كوت االفرنكي200م291590/12
39كوت االفرنكي200م301586/12
39كوت االفرنكي200م311587/12
39كوت االفرنكي200م321584/12
39كوت االفرنكي200م331585/12
39كوت االفرنكي200م341580/12
39كوت االفرنكي200م351581/12
39كوت االفرنكي200م361579/12
39كوت االفرنكي200م371576/12
39كوت االفرنكي200م381506/12
39كوت االفرنكي200م391504/12
39كوت االفرنكي200م401505/12

المقاطعةالمساحةالقطعةت
39كوت االفرنكي200م11528/12
39كوت االفرنكي200م21530/12
39كوت االفرنكي200م31537/12
39كوت االفرنكي200م41515/12
39كوت االفرنكي200م51617/12
39كوت االفرنكي200م61728/12
39كوت االفرنكي200م71709/12
39كوت االفرنكي200م81710/12
39كوت االفرنكي200م91711/12
39كوت االفرنكي200م101712/12
39كوت االفرنكي200م111713/12
39كوت االفرنكي200م121692/12
39كوت االفرنكي200م131693/12
39كوت االفرنكي200م141690/12
39كوت االفرنكي200م151684/12
39كوت االفرنكي200م161685/12
39كوت االفرنكي200م171683/12
39كوت االفرنكي200م181680/12
39كوت االفرنكي200م191678/12
39كوت االفرنكي200م201679/12

بدل التقدير للمتر المربع الواحدالمساحة رقم القطعة والمقاطعةت
130000 )مائة وثالثون الف دينار (198.66م967/72م6 ابو محار1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اك�د وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
مج�ال  يف  التع�اون  ان  الحمام�ي 
النقل واملشاريع االس�تثمارية بني 
ايران والعراق سيش�هد تطور كبري 
ج�دا وان املش�اريع قائم�ة وااليام 
القادمة ستش�هد تغي�ريات كبرية 
يف  املش�اريع  تنفي�ذ  يف  وجذري�ة 
الع�راق  وم�ن ابرزها م�د مرت بني 

كربالء والنجف«.
وقال الحمام�ي يف ترصيح اطلعت 
ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  علي�ه 
»االي�ام القادم�ة ستش�هد تغريات 
كب�رية وجذرية يف تنفيذ املش�اريع 
االش�قاء  م�ع  املثم�ر  والتع�اون 

اإليرانيني«.
وأوض�ح بان�ه م�ن خ�الل زيارتي 
االخ�رية ايل الجمهورية االس�المية 
يف ايران تم عق�د عدة لقاءات منها 
لقاء كبري مع وزي�ر النقل االيراني 
وكذل�ك م�ع املهن�دس س�عيد كيا 
املس�تضعفني  مؤسس�ة  رئي�س 
واملعاق�ني وهذه املؤسس�ة تتالف 
من 13 تش�كيال وكل تش�كيل من 
هذه التش�كيالت س�يلقي الفرص 
العملية لتنفيذ الكثري من املشاريع 

يف العراق«.
ضم�ن  »وم�ن  فنج�ان  واض�اف 
املش�اريع التي ستنفذ هو مرشوع 
رب�ط س�كة حدي�د الش�المجة – 
ب�رصة وم�د منوريل او م�رتو بني 
كرب�الء املقدس�ة والنجف االرشف 

واملش�اركة يف بناء وتش�غيل ميناء 
الفاو الكبري، باالضافة ايل مشاريع 

أخرى«.
واكد وزي�ر النق�ل العراقي عيل ان 
»املش�اريع قائمة واالي�ام القادمة 

ستش�هد تغيريات كب�رية وجذرية 
يف تنفيذ املش�اريع يف العراق وكذلك 
املثم�ر م�ع االش�قاء  التع�اون  يف 

اإليرانيني«.
م�ن جه�ة اخ�رى أعلن�ت الرشكة 

 ، الع�راق  حدي�د  لس�كك  العام�ة 
عن »تس�يري قط�ار من بغ�داد  اىل 
الخمي�س  ي�وم  املقدس�ة  كرب�الء 
م�ن كل اس�بوع اعتب�ارا م�ن يوم 

.»15/6/2017

 وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة العامة 
لس�كك الحديد العراقية سالم جرب 
س�لوم بأن قس�م النقل والتشغيل 
بارش بتهيئة قطار للزائرين الكرام 
اي�ام رمض�ان املبارك واملناس�بات 

الدينية وذلك نزوال لرغبة املواطنني 
الك�رام حي�ث ينطلق م�ن محطة 
بغداد املركزية تمام الساعة الثانية 
ظه�را متوجه�ا اىل محط�ة كربالء 
الي�وم  ذات  يف  والع�ودة  املقدس�ة 
حي�ث ينطل�ق القطار م�ن محطة 
قطار كربالءاملقدسة تمام الساعة 

العارشة ليال متوجها اىل بغداد« .
وب�ني س�لوم ان�ه »ت�م تخصيص 
 DMUU القطارات الحديثة املكيفة
والت�ي يتوف�ر فيها عن�رص الراحة 
وبمواعي�د  واالم�ان  والرسع�ة 

منتظمة لحركة القطارات«.
 وأش�ار املدير العام انه »تم تحديد 
اجور تذاكر السفر ذهابا وايابا فقد 
بلغ س�عر تذكرةالدرجة السياحية 
الثانية س�تة آالف دينار، اما س�عر 
التذكرة السياحية االوىل سبعة آالف 
دينار بينما س�عر تذكرة الكوشيت 

بلغ ثمانية االف دينار«. 
من جانبه بادر مدير محطة قطار 
كرب�الء  والعامل�ني مع�ه بتأم�ني 
عجالت لنق�ل الزائرين ذهابا وايابا 
م�ن محط�ة كرب�الء اىل املقام�ني 

الطاهرين .
 يذكر ان الس�كك الحدي�د العراقية 
تعلن بني الح�ني واالخر دعوتها اىل 
اصحاب رشكات السفر والسياحة 
يف بغداد واملحافظات باس�تعدادها 
رح�الت  بتس�يري  معه�م  التعاق�د 
منتظم�ة بقطاراته�ا الجدي�دة اىل 
كربالء املقدس�ة واىل اث�ار بابل واىل 

اهوار واثار النارصية .

وزير النقل: قريبا مرتو بني كربالء والنجف
السكك تعلن تسيري قطار من بغداد اىل مدينة اإلمامني »عليهما السالم« أسبوعيا
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االعامر: املبارشة بإعداد التحضريات 
الالزمة الستئناف العمل يف مشاريع 

املجاري لعام 2017

حمافظ البرصة يبحث مع البلديات سبل معاجلة شحة املياه

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أم�س االربع�اء، ع�ن 
شمول 4 مطارات مختلفة لتأهيلها وأدارتها 

وتشغيلها بطريقة التشغيل املشرتك.
وقال مدير عام تنفيذ مشاريع النقل اسامة 
الص�در »، إن »وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمامي وجه بأعالن تأهيل مطار النارصية 
ومطار البترية الذي يقع يف محافظة ميسان 
ومطار كركوك أضافة اىل مطار االنبار الدويل 
وتنفيذ أعمارها بطريقة التشغيل املشرتك«.

وأض�اف أن�ه »تم عق�د أجتماع�ات مكثفة 
م�ع اللجنة املكلفة باالع�داد لهذه االعالنات 
وتم دراس�ة اآللي�ات التي س�يتم العمل عىل 
ان »االجتم�اع تضم�ن  اساس�ها«، مؤك�دا 
دراس�ة خط�ة انش�اء املط�ارات بطريق�ة 
االس�تثمار والتشغيل املش�رتك واآللية التي 
س�يتم ع�ىل اساس�ها العم�ل والتنفيذ وفق 
اح�دث التصاميم م�ع االخذ بنظ�ر االعتبار 
التط�ور التقن�ي والعلم�ي يف مج�ال عم�ل 

املطارات«.
يذك�ر ان وزارة النقل تس�عى اىل ان يكون يف 
كل محافظ�ة مطارا مدنيا يخفف عن كاهل 

أبناء املحافظة ويزيد من مواردها املالية.

احلاممي يوجه
بتأهيل »4« مطارات 

بنظام التشغيل املشرتك

وزير النفط: النظر يف مراجعة اتفاق أوبك الشهر املقبل ونأمل باستمراره

التجارة: أسطول نقل االنشائية حيقق إيرادات تقدر بأكثر من ربع مليار دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
العام�ة آن ناف�ع اويس املب�ارشة بب�دء 
التحضريات الالزمة الستئناف العمل يف 
مش�اريع املجاري بع�د مصادقة وزارة 
املوازنة االس�تثمارية  التخطي�ط ع�ىل 
لع�ام  للمج�اري  العام�ة  للمديري�ة 

.»2017
وذك�رت أويس يف بي�ان الع�الم الوزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«،  إن »املبالغ 
التي ستمول كدفعة أوىل هي للمشاريع 
لألعم�ال  وه�ي  التموي�ل(  )رسيع�ة 
للمس�تحقات  ولي�س  فق�ط  املتبقي�ة 
املالية للرشكات كون املستحقات املالية 
ستذهب كسندات ترصف للرشكات من 

وزارة املالية«.
واوضحت ان »املشاريع املشمولة هي ) 
1 - م�رشوع KV 33 / النجف االرشف 
، 2 - مرشوع محطة معالجة العزيزية 
/ واس�ط ، 3 - مرشوع بناية املناذرة/ 
إرساع  لجن�ة   -  4 االرشف  النج�ف 
مرشوع شبكة مجاري الكوت / واسط 
، 5 - م�رشوع محطة معالجة مجاري 
املحمودي�ة / بغداد ، 6- مرشوع وحدة 
معالجة مجاري الشامية / الديوانية ( 
, مضيفًة ان ه�ذه املبالغ هي جزء من 
املبال�غ التي تم االتفاق عليها مع وزارة 
التخطيط عىل تمويلها لهذا العام 2017 

وللعام املقبل 201٨«.
واك�دت ان »مديري�ة املج�اري العام�ة 
بارشت بالتحضريات الالزمة الستئناف 
واألعم�ال  النواق�ص  بإكم�ال  العم�ل 
املتبقية يف املش�اريع التي يتم اإلرشاف 
م�ع  وبالتنس�يق  قبله�م  م�ن  عليه�ا 
الرشكات املح�ال بعهدتها العمل إلعداد 
ج�دول تق�دم العم�ل خاص�ة لتنفي�ذ 
األعم�ال املتبقية ، النجاز املش�اريع أو 
اس�تالمها اس�تالما نهائيا بع�د أن يتم 

تمويل املبالغ الخاصة بها قريباً .
للمج�اري  العام�ة  املديري�ة  إن  يذك�ر 
م�ع  وبالتنس�يق  جاه�دًة  تس�عى 
وزارتي التخطيط واملالية الس�تحصال 
بقي�ة  إلكم�ال  املالي�ة  التخصيص�ات 

املشاريع يف عموم البالد .

    البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي، م�ع وكيل 
وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة ورئيس لجنة 
معالجة ش�حة املي�اه يف البرصة جابر عب�د خاچ���ي 
العديد م�ن القضايا وامللفات الخدمي�ة، وكان محورها 
األب�رز هو معالجة ش�حة املي�اه يف املحافظة، جاء ذلك 
خالل استقبال الدكتور النرصاوي للوفد الوزاري وممثل 

رئاسة مجلس الوزراء«.
وافاد بيان ملكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان » الن�رصاوي ويف مس�تهل حديثه عرب عن س�عادته 
به�ذه الزي�ارة، متمني�ا أن تس�فر ع�ن نتائ�ج طيب�ة 

وإيجابية، تسهم إىل حد بعيد بالنهوض بالواقع الخدمي 
واالرتق�اء به نحو األفضل، من خالل التعاون املثمر من 
قبل الوزارات املعنية مع الحكومة التنفيذية يف البرصة، 

وحول موضوع شحة املياه يف املحافظة«.
وقال النرصاوي إن »هذه املشكلة جاءت نتيجة للكثافة 
السكانية الهائلة والتطور العمراني الكبري الذي شهدته 
املحافظ�ة خ�الل األع�وام القليل�ة املنرصم�ة، وه�ذه 
املتغريات جعلت املحافظة أمام تحديات جديدة، فهنالك 
بع�ض املناطق تعاني من ش�حة يف املي�اه وهذا بدوره 
يع�ود أيضا لعدم حصول البرصة عىل مس�تحقاتها من 
املي�اه بصورة عادلة، لذا نأمل وم�ن خالل هذه الزيارة 

أن نصل إىل حلول ناجعة بهذا الصدد.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

قال وزير النف�ط جبار اللعيبي، ان لجنة 
مراقبة خفض اإلنتاج يف أوبك، ستجتمع 
ش�هر تم�وز املقب�ل، للنظ�ر يف مراجعة 

االتفاق.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  اللعيب�ي،  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي«، ان »إع�ادة النظر 
يف اتف�اق تخفي�ض إنتاج النف�ط يعتمد 
ع�ىل م�ا ستس�فر عن�ه لجن�ة مراقب�ة 
خفض اإلنت�اج يف أوبك«، معرباً عن أمله 
ب�� »اس�تمرار االتفاق حت�ى يمكن رفع 

أسعار النفط«.
وذك�ر، »هن�اك اجتم�اع للجنة يف ش�هر 
تموز املقبل، وهي التي تقدر ما إذا كانت 

هناك حاجة للمراجعة«.
وع�ن مش�اركة ال�رشكات الروس�ية يف 
إع�ادة اعم�ار العراق، ق�ال اللعيبي، »أنا 

ش�خصياً أرى أن هناك مس�احات كبرية 
أمام ال�رشكات الروس�ية لتطوير البنى 
التحتية يف العراق، وآمل أن نرى الرشكات 
الروسية بمشاركات أكثر فعالية وقوة يف 

العراق«.
وأض�اف، »لدين�ا عق�د مع رشك�ة }لوك 

أويل{ الروس�ية لالستكشاف وهي تعمل 
بكل كفاءة يف العراق«.

واك�د اللعيبي، هناك تنس�يق بني العراق 
وروس�يا إزاء موض�وع أس�عار النف�ط، 
مبينا »لدينا تنس�يق مب�ارش مع الجانب 
ال�رويس، ول�دّي اتصال ش�به دوري مع 

وزي�ر الطاقة ال�رويس ألكس�ندر نوفاك 
وهناك اتفاق حول األسعار«.

وبني ان »لدى وروسيا الرغبة يف التنسيق 
م�ع أوبك وهن�اك مصالح مش�رتكة مع 
املنظم�ة، وهن�اك رؤى مش�رتكة يف هذا 

املجال«.
وأوض�ح وزي�ر النف�ط، »وجه�ت خالل 
زيارتي ملعرض يف مدينة سان بطرسربغ 
مؤخ�راً الدع�وة لرشكات روس�ية لتأتي 
الع�راق  إعم�ار  إع�ادة  يف  للمس�اهمة 
واملس�اهمة يف قط�اع الطاق�ة عىل وجه 

الخصوص«.
يش�ار اىل ان، منظم�ة البل�دان املص�درة 
للب�رتول }أوبك{، اتفقت وبعض املنتجني 
املس�تقلني، خ�الل اجتماعه�م 25 أي�ار 
امل�ايض، ع�ىل تمديد تعه�د بخفض نحو 
1.٨ مليون برميل من اإلنتاج يوميا حتى 

نهاية الربع األول من 201٨.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة التجارة، عن تحقيق أسطول نقل االنشائية 
إي�رادات ق�درت بأكثر من رب�ع مليار دينار خ�الل أيرا 

املايض«.
وقال مدير قسم النقل والصيانة يف الوزارة ماجد صالح 
يف بيان »تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »أس�طول نقل 
الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد االنش�ائية حقق )575( 
نقل�ة ضمن الخط�ة املركزي�ة الت�ي وضعتها ال�وزارة 

لنق�ل مفردات البطاقة التمويني�ة، اضافة اىل نقل املواد 
االنش�ائية املتنوعة بني ف�روع ومجمعات الرشكة وذلك 
خالل شهر ايار املايض«.أضاف صالح، أن »هذه النقالت 
حققت إيرادات مالية للرشكة تقدر ب� )353,724,43٨ 
( من خالل نقل املواد الغذائية املخصصة ضمن مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة، فض�ال عن نق�ل املواد اإلنش�ائية 
املتنوعة يف كافة فروع الرشكة وبش�كل مستمر وكذلك 
نقل املواد الغذائية إىل قواتنا يف الحش�د الشعبي والقوات 

املسلحة يف مختلف محاور حزام بغداد.

الزراعة: تسويق »27« ألف طن من احلنطة 
والشعري يف كربالء املقدسة 

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ بغداد املهن�دس عطوان العطواني بارس�ال قوة عس�كرية كبرية 
اليقاف التجاوزات ع�ىل ارايض الدولة يف مناطق رشق العاصمة بغداد وخصوصا 

يف مناطق العبيدي والرئاسة واملناطق القربية 
وذكر بيان للمكتب االعالمي ان السيد املحافظ وجه بهذا االمر وبعد اجراء اتصال 
هاتف�ي مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اس�تجابة لش�كاوى 
املواطن�ني يف هذه املناطق. واضاف البي�ان ان الجانبان اتفقا عىل رضورة فرض 

القانون واخضاع الجميع لسلطة الدولة بعيدا عن اي انتماء 
كما دعا الس�يد املحافظ املواطنني اىل التعاون مع القوات االمنية وابداء املساعدة 

لها يف اداء مهامها

   كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية زراعة كربالء املقدس�ة عن »تس�ويق أكثر م�ن )27( ألف طن 
من الحنطة والش�عري فيما وصلت الكميات املس�وقة من محصول الحنطة يف 
النجف االرشف )13٨٨1٨( طن لغاية 2017/6/11 وال تزال عمليات التسويق 
مس�تمرة إىل سايلوات وزارة التجارة« .وبني قس�م العالقات واإلعالم والتعاون 
ال�دويل يف وزارة الزراعة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »مديرية زراعة 
كربالء املقدسة أعلنت إن منافذ تسويق الحنطة والشعري يف املحافظة استلمت 
أكث�ر م�ن )27( ألف ط�ن من الحنطة والش�عري م�ن مختلف مناط�ق كربالء 
».وبني إن »الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع كربالء املقدس�ة هي املسؤولة 
عن اس�تالم محصول الحنطة فيما يتم اس�تالم الش�عري من قبل رشكة ما بني 
النهري�ن العام�ة للب�ذور ، موضحا إن »س�عر الحنطة درج�ة أوىل )560( ألف 
دين�ار والدرجة الثاني�ة )4٨0( ألف دين�ار والدرجة الثالث�ة )420( ألف دينار 
فيما يبلغ س�عر الشعري )420( ألف دينار ».يذكر إن »محافظة كربالء وضمن 
خطته�ا لزراع�ة الحنط�ة قامت بزراع�ة أكثر م�ن )60( ألف دون�م بالحنطة 
والش�عري يف عموم املحافظة وان الخطة التس�ويقية الت�ي تم وضعها من قبل 
مديرية الزراعة تصل إىل )30( ألف طن للموس�م الحايل« .من جانب أخر أعلنت 
مديرية زراعة محافظة النجف االرشف عن اس�تمرار س�ايلوات وزارة التجارة 
باس�تالم محص�ول الحنط�ة من الفالح�ني واملزارع�ني يف املحافظ�ة ،الفتا إن 
الكميات املسوقة إىل س�ايلوات وزارة الزراعة وصلت إىل )13٨٨1٨( طن لغاية 
2017/6/11 وال تزال عمليات التس�ويق مستمرة ، كما حددت وزارة التجارة 

يوم 15 من حزيران الجاري كأخر يوم الستالم املحصول .

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد جديد آخر يف حمافظة كربالء
افتتحت زين العراق إحدى رشكات مجموعة 
زي�ن الرائدة يف خدمات االتص�االت والبيانات 
املتنقل�ة يف منطقة الرشق االوس�ط وش�مال 
افريقي�ا مرك�ز خدم�ة معتمد جدي�د آخر يف 
مرك�ز محافظة كربالء يف ش�ارع الس�ناتر - 
مرك�ز الزمردة، ليض�اف اىل سلس�لة املراكز 
الرئيس�ية والفرعي�ة املعتم�دة واملنت�رشة يف 

مناطق محافظة كربالء.
حرض االفتتاح السيد رئيس مجلس املحافظة 
ومستش�ار املحاف�ظ اضاف�ة اىل طاق�م من 
رشك�ة زي�ن الع�راق م�ن ادارات املبيع�ات، 
التسويق، خدمة املشرتكني وعدد من مسؤويل 
محافظ�ة كرب�الء الذين أش�ادوا بمس�توى 

ونوعية الخدمات املقدمة للمواطنني. 
املركز الجديد س�يكون بإدارة رشكة الزمردة 
العاملية احد املوزعني الرئيس�يني لرشكة زين 
الع�راق يف كربالء ويه�دف املرك�ز الجديد اىل 
تقديم خدم�ات متكاملة لزبائن ومش�رتكي 
زين العراق والوقوف عىل حاجاتهم وتلبيتها 
والع�روض  املب�ارشة  الخدم�ات  تقدي�م  و 
املختلف�ة وبأوق�ات دوام تناس�ب املواطنني 
حي�ث يق�دم املرك�ز خدمات�ه خ�الل ش�هر 
رمضان من الس�اعة  10:00 صباحا ولغاية 
ال 4:00 ع�رصا ومن الس�اعة  ٨:30 ولغاية 

11:30 مساءا 
تس�عى زين العراق إىل تقديم أفضل الخدمات 

ملش�رتكيها إضاف�ة إىل توفري الوق�ت والجهد 
عليهم، لذلك ارت�أت الرشكة إىل تفعيل مراكز 
خدم�ات اضافية ع�رب وكالئه�ا، لتقديم أهم 
الخدم�ات الت�ي يحتاجه�ا املش�رتكني الذين 
ال يس�تطيعون الوص�ول إىل املرك�ز الرئييس 
والواقع يف حي الس�عدية يف كرب�الء  واملراكز 

االخرى املنترشة يف املحافظة.
زي�ن الع�راق تؤم�ن بأهمي�ة التواص�ل مع 
مشرتكيها الذين تعتربهم رشكائها يف تحقيق 
أّي نج�اح أو تط�ور منش�ود، وله�ذه الغاية 
تضع جميع إمكاناتها يف خدمتهم، وتس�عى 
ألن تتخط�ى توقعاته�م يف نوعي�ة وج�ودة 

الخدمات التي يحصلون عليها.

حمافظ بغداد يوجه وبالتنسيق مع قيادة عمليات 
بغداد بإرسال قوة عسكرية اليقاف التجاوزات 

عىل ارايض الدولة يف رشق العاصمة
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تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب فرع /الرصاف�ة عن تمديد بيع املواد املدرجة  ادن�اه يف املزايدة العلنية 
للم�رة )الثالث�ة ( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم 

)الخامس عرش ( التايل لنرش االعالن .
فع�ى الراغبني  بالرشاء الحضور باملك�ان والزمان املعينني مستصحبني معهم التامين�ات املبينة ادناه بصك 
مصدق المر الرشكة وبأسم املش�ري حرصا والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة 
ويتحم�ل م�ن ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة )2/1( % نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري 

وملدة 30 ثالثون يوم واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة

اىل / مسامهي رشكة بالد الشام للتحويل املايل / مسامهة خاصة
م / اعالن دعوة اهليئة العامة

استن�ادا الحكام املادت�ني 86 / 87 من قانون الرشكات رق�م ) 21 ( لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة يف 19 / 3 / 2017 .

يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العامة ال�ذي سيعقد يف الساع�ة العارشة من 
صباح يوم االربعاء 5 / 7 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد شارع فلسطني مقابل 

الجامعة املستنرصية ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليه.
2 – مناقش�ة الحساب�ات الختامي�ة للرشكة للسنة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 

واملصادقة عليها .
3 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12/ 

2016 واملصادقة عليه .
4 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليها .
5 – مناقشة تعيني مراقب حسابات لعام 2017 وتحديد اجوره واملصادقة عليها .
6 – مناقشة ادراج اسهم الرشكة يف سوق العراق لالوراق املالية واملصادقة عليها .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة صادرة من كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من القانون اعاله ويف حالة 
ع�دم حصول النصاب القانوني فيؤجل االجتم�اع اىل يوم 12 / 7 / 2017 يف ذلك الزمان 

واملكان اعاله .

اعالن
اىل املته�م الهارب ) 1-غ�ازي جاسم 
جه�ادي 2- نارص جني�ح رديني 3- 

نايف نافع ساجت(
تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
السم�اوة اىل محكم�ة جنايات املثنى 
بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 310 يف 
2017/5/29 غيابيا الجراء محاكمتك 
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
)4 أره�اب ( م�ن قان�ون العقوب�ات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طري�ق صحيفتني 
محليت�ني وتحديد ي�وم 2017/8/6 
موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك سيت�م اج�راء محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد 520/ج/2016
التاريخ 2017/6/12

اىل املج�رم اله�ارب /اسام�ة مؤي�د 
وديع

قرار حكم 
بتاري�خ 2017/6/12 ويف الش�كوى 
اص�درت  520/ج/2016  املرقم�ة 
املحكمة حكما غيابيا بحقك بالحبس 
البسي�ط مل�دة ) سنة واح�دة فقط ( 
استن�ادا الحك�ام القس�م 1/23 من 
قان�ون ملرور رق�م 86 لسن�ة 2004 
يف الش�كوى املقامة بحق�ك ولك حق 
االع�راض ع�ى الحك�م خ�الل ثالثة 
اش�هر م�ن تاريخ االع�الن والنرش يف 
صحيفت�ني  محليت�ني يوميت�ني ويف 
حالة ع�دم تسلي�م نفس�ك اىل مركز 
الرشط�ة او املحكم�ة املختصة يعترب 
الحكم الغيابي اع�اله بمنزلة الحكم 
اال  في�ه  الطع�ن  اليقب�ل  الوجاه�ي 

بالطرق القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسني

مجلس القضاء االعى 
النج�ف  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1053/ب2017/1
التاريخ 2017/5/25

اعالن
بن�اءا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة الخاص بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل ) 2/5654 ح�ي االنصار (  يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة  عن 
بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبين�ة 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ى الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
30 يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن 
مستصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق المر محكمة بداءة النجف 
وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7( 
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساع�ة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
من االع�الن يف املحكمة وعى املش�ري 
جل�ب هوية االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار 5654م2 حي االنصار يف النجف 
عبارة عن دار يقع عى ش�ارع 15 مر 
وبواجه�ة 8 م�ر ويتالف م�ن طارمة 
خارجي�ة  صحي�ة  ومراف�ق  امامي�ة 
واستقبال ومطب�خ وصالة وغرفة نوم 
واح�دة وصحيات يف الطابق االريض اما 
يف الطاب�ق العل�وي يحت�وي ع�ى ثالث 
غرف نوم وصحيات يف كل غرفة بنظام 
السوي�ت وصال�ة بني الغ�رف  وسطح 
الدار يف الطابق الثاني وان درجة عمران 
جي�دة ومبني الغرف وسط�ح مرمر يف 
الطابق الثاني  وان درجة عمران العقار 
جي�دة ومبن�ي بالطاب�وق الجمهوري 
ومسق�ف بالكونكري�ت املسل�ح وان�ه 
مش�غول م�ن قب�ل املدع�ي م�ع افراد 
عائلته وه�و  يرغب بالبق�اء يف العقار 
بعد البيع بصفة مستاجر وان مساحة 
العقار الكلية ه�ي 120م2 وان القيمة 
 90.000.000 مبل�غ  للعق�ار  املق�درة 

تسعون مليون دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3254/ب2016/4
التاريخ 2017/6/7

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا )عمار جواد 

كاظم وجواد كاظم حميد(
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
املرقم 3254/ب2016/4 بتاريخ 
2016/11/17 واملتضمن الحكم 
)بال�زام املدع�ى عليهم�ا عم�ار 
جواد كاظم  وجواد كاظم حميد 
بينهم�ا  والتضام�ن  بالتكاف�ل 
بتاديتهما للمدعي املدير املفوض 
 chf ملؤسسة االسك�ان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره 
)1512$( الف وخمسمائة واثنا 
عرش دوالر امريكي عن الغرامات 
التاخريي�ة املفروضة عى التاخر 
ع�ن التسدي�د واملحسوب�ة م�ن 
-2-11 يف  االستحق�اق  تاري�خ 

اقام�ة  تاري�خ  ولغاي�ة   2016
ه�ذه الدع�وى يف 2016/11/3 
الق�رض  اتفاقي�ة   بموج�ب 
والكفالة املؤرخة 2015/6/11( 
ولثب�وت  مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
الكوت واش�عار  محكمة ب�داءة 
مخت�ار محل�ة الكف�اءات سليم 
داود سلم�ان امللط�ايش لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذكور 
يوميتني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
ول�ك ح�ق الطع�ن ع�ى الق�رار 
املذكور خالل املدة املقررة  بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسب الق�رار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف النج�ف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 3946/ش2017/4
التاريخ 2017/6/13

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /اوه�ام عبد االمري 

عبد الهادي 
اقام�ت املدعي�ة )ملياء مسل�م مجيد 
/3946 بالع�دد  الدع�وى  علي�ك   )

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2017/4 
تطل�ب فيه�ا التفريق للهج�ر وحيث 
ان�ك ارتحلت اىل جه�ة مجهولة وغري 
معروفة حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطقة حي السالم-

الش�قق /النجف وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة 
اعالن�ا بواسط�ة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم 
املواف�ق ي�وم 2017/6/22 الساع�ة 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�ا  التاسع�ة 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانون�ا سوف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
احمد عبد االمري هليل

اعالن
اىل ال�رشكاء /سال�م مط�ر وجاسم 
مط�ر عق�اب وج�راح مط�ر عق�اب 

ومريم مطر عقاب
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي ف�رع املثن�ى وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عى قي�ام الرشيك 
ص�الح مطر عقاب البناء عى حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 254/12 
م4 ع�ني صيد لغ�رض تسليف قرض 
اقصاه�ا  م�دة  وخ�الل  االسك�ان 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل الع�راق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط  حقك 

باالعراض مستقبال

تنويه
ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد 1462 بتاريخ 2017/6/14 يف 
اعالن مديري�ة بلدية السم�اوة/ لجنة 
البيع وااليج�ار االوىل حيث وردت كلمة 
العق�ار خط�ا والصحي�ح املساحة لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
النج�ف  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1815/ب2016/4
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل املدعى عليه )حيدر صرب كاظم(

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بتاري�خ  1815/ب2016/4  بالع�دد 
2017/7/3 واملتضم�ن الحك�م بالزام 
املدعى عليه حي�در صرب كاظم بتاديته 
للمدعي فالح عبيد ناجي مبلغ مقداره 
)60.000.000( ست�ون ملي�ون دينار 
عن املبل�غ الثابت يف الصك�ني املرقمني 
و  ص   608306 و  ص   608307
املؤرخني يف 2016/3/15 واملسحوبني 
ع�ى م�رصف الخلي�ج التج�اري فرع 
الهدى  ولثبوت  مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثام�ر 
م�وىس عب�اس واش�عار مخت�ار ح�ي 
الغري /1 املدعو كريم حسون الجنابي 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن 
عى الق�رار املذكور خالل امل�دة املقررة  
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسب الق�رار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان صك
بتاري�خ 2017/5/20 فقد مني الصك 
سايل�و  م�ن  الص�ادر   20381 املرق�م 
النجف االفقي بمبلغ قدره 10918000 
والعائ�د للبطاق�ة التسويقي�ة املرقمة 
345 بتاري�خ 2017/5/10 يف ناحي�ة 
العباسي�ة عى من يعثر عليها  تسليمه 

اىل جهة االصدار
صاحب الصك
عبد الحسني عواد كريم

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف النج�ف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2893/ش2017/2

التاريخ 2017/6/13
اعالن

اىل /املدعى عليه /نزار فائز جواد
بتاري�خ 2017/5/25 اصدرت هذه 
/2893 بالع�دد  قراره�ا   املحكم�ة 

بتايي�د  وال�ذي يق�ي  ش2017/2 
حضانة املدعية )زهراء مهدي فالح ( 
لبناتها كل من )مريم وفاطمة ( وقد 
صدر القرار غيابيا بحقك وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم  
بالتبلي�غ وتاييد املجلس املحيل يف ابو 
دشري يف بغداد قررت املحكمة تبليغك 
بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�راض عى 
القرار الغيابي خ�الل املدة القانونية 
وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار الدرج�ة 

القطعية 
القايض
منار هادي كاظم الجشعمي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 852/ب2017/4
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل املدع�ى عليه )محمد عبد الحسني 

حمود(
اقام عليك املدعى )السيد مدير بلدية 
النجف اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدعوى 
852/ب2017/4  املرقم�ة  البدائي�ة 
وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتاديتك اجر مثل لدائرة املدعي اعاله 
اضافة لوظيفته عن استغالل العقار 
املرق�م 2556/1 مقاطع�ة 3 جزيرة 
النج�ف للف�رة م�ن ) 2014/1/8 
والبال�غ   )2016/10/15 لغاي�ة  و 
ولثب�وت  دين�ار  ملي�ون  خمس�ون 
مجهولية مح�ل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
الك�وت واش�عار مخت�ار محلة حي 
الجدي�دة /4 املدع�و حي�در صاحب 
املي�ايل علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املصادف 
ع�دم  وعن�د   2017/6/22 ي�وم  يف 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا  سوف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1874/ب2017/3
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل املدع�ى عليه )عدي عبد الش�هيد 

عبد الرحيم(
اق�ام علي�ك املدع�ى )حي�در عيدان 
عطي�ه ( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
يطل�ب  وال�ذي  1874/ب2017/3 
فيها الحكم بالزامك باعادة الحال اىل 
ماكان عليه قب�ل التعاقد بخصوص 
عقد السي�ارة املرقمة 17201 صالح 
الدين ن�وع تويوت�ا ك�راون صالون 
ولثب�وت  ولثب�وت    2000 مودي�ل 
مجهولية مح�ل اقامتك حسب رشح 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
حي القاس�م /4 املدعو كريم مهدي 
الطفي�يل عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف 
يوم 2017/7/3 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا  
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جاسم عبيد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد 304/ب/2016
التاريخ 2017/6/11
اعالن تمديد مزايدة

تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة حق 
الترصف يف القطعة املرقمة 1/18م16 الحرية 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه 
املحكمة خ�الل مدة عرش يوما من اليوم التايل 
لنرش االع�الن مستصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة 

ويتحمل املشري اجور االعالن والداللية
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

االوصاف : القطعة عبارة عن بستان يقع عى 
الش�ارع العام حريه صن�ني وتسقى من نهر 
البديرية فيه�ا ) 75( نخل�ة واالرض مزروعة 
بمحص�ول الش�عري وقس�م منه�ا مزروع�ة 
بالخرضوات ومساحتها ) 10دونم و 1 اولك و 
75م2( وقيم�ة النخيل ) 11.250.000 مليون 
دينار ( وقيم�ة االرض 120.840.000 مليون 
والقيمة الكلية ل�الرض  والنخيل مائة واثنان 

وثالثون مليون وتسعون الف دينار 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 263/ب2016/4
التاريخ 2017/6/12

اعالن
بناءا ع�ى الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل 2/6846 حي 
االنصار يف النجف تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العقار املذكور  اعاله واملبينة اوصافه وقيمته 
ادناه فع�ى  الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل 30 يوما م�ن اليوم التايل لنرش 
االع�الن مستصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزاي�دة واالحالة يف الساع�ة الثانية عرش من 
الي�وم االخ�ري م�ن االع�الن يف املحكم�ة وعى 
املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العق�ار املرقم 2/6846 حي االنصار يف النجف 
عبارة عن دار يقع عى شارع 6 مر وبواجهة 
8 م�ر والحظت املحكمة ان العقار عند اجراء  
الكش�ف لم يكن مش�غوال وان العقار يحتوي 
عى ساحة امامي�ة مبلطة باالسمنت ومدخل 
صغ�ري وكلي�دور واستقب�ال وغرف�ة وصالة 
وسطي�ة ومطبخ وصحيات ومم�ر يف الطابق 
االريض اما الطاب�ق العلوي يحتوي عى غرفة 
واحدة مهجورة ومتخ�ذة كمخزن وان العقار 
مبن�ي بالطاب�وق ومسق�ف بالش�يلمان وان 
درجة عمران�ه دون الوسط كون�ه قديم وهو 
مجهز بامل�اء والكهرب�اء وان القيم�ة املقدرة 
ثالث�ة   63.750.000 ق�دره  مبل�غ  للعق�ار 
وست�ون  ملي�ون وسبعمائة وخمس�ون الف 

دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1731/ش/2017
التاريخ 2017/5/15

اعالن
اىل املدعى عليها )احالم خلف عيل (

اقام املدع�ي )حيدر صبيح عب�اس ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة 
 ) مستم�رة  نفق�ة  )قط�ع  فيه�ا  يطالب�ك 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة الرباط وتاييد املجلس 
البلدي ملنطقتي حي الخرضاء واالطباء املؤرخ 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا   2017/4/26
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني رسميتني ويف 
حال�ة ع�دم حض�ور فانه س�وف يت�م اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابيا وف�ق القانون علما ان 
موع�د املرافعة يصادف 2017/6/19 الساعة 

التاسعة صباحا
القايض
شاكر محمود حمود

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) عبد الوهاب عبد خليل(
بتاري�خ 2017/6/4 قدم�ت )زوجتك( املدعو 
)جيه�ان ابراهيم خليل  ( تطل�ب فيها نصبه 
قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/1/11 
ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر  تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة ع�دم حضورك خالل خمسة 
عرش ي�وم من اليوم التايل لتاريخ النرش سوف 

تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة 
املهندس�ني العراقيني بأس�م )عيل حسني عيل 
( فع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا تسليمه�ا اىل جهة 

االصدار

اعالن
رشكة اهلالل الصناعية

ع�ن  الصناعي�ة  اله�الل  رشك�ة  تعل�ن 
اج�راء مزاي�دة علنية لتأج�ري مساحات 
فارغة ومسقف�ات وذلك يف تمام الساعة 
الع�ارشة من صب�اح ي�وم الخميس 22 
/ 6 / 2017 يف مق�ر الرشك�ة الكائ�ن يف 
الزعفراني�ة / املنطق�ة الصناعي�ة فعى 
الراغب�ني باملش�اركة الحض�وريف الزمان 
اع�اله مستصحبني  املحددي�ن  واملك�ان 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 20 % 
م�ن قيم�ة التخمني ويتحم�ل من ترسو 

عليه املزايدة اجور االعالن والداللية 
مالحظ�ة / تق�دم العط�اءات يف ظروف 
مغلقة بعد االط�الع عى تفاصيل املواقع 

يف قسم العالقات .
املدير املفوض

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العام�ة لتسوي�ق االدوية 
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق رقم 
 )Med-2-2017A( للمناقصة العامة )1(
واملتضمنة حذف مادة من املناقصة التي تم 
 www.kimadia.iq  االعالن عنها عى موقعنا
بتاريخ 2017/6/1 وان اخر موعد الستالم 
العطاءات ه�و 2017/7/2 )نهاية الدوام 

الرسمي (

رئيس جملس االدارة
عبد الستار جبار لطيف

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

اعالن متديد مزايدةالقسم القانوين

التاميناتمدة الرفعموقع المزايدةالكميةالمادةت
2.500.000 مليون15يومصومعة الرصافة50 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار1
500.000 مليون15يومصومعة الرصافة100 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار2
12500.000 مليون15يومصومعة الرصافة250 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار3
25000.000 مليون15يومصومعة الرصافة500 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار4
50.000.000 مليون15يومصومعة الرصافة1000 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار5
2.500.000 مليون15يومصومعة الرصافة50 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار6
5000.000 مليون15يومصومعة الرصافة100 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار7
12500.000 مليون15يومصومعة الرصافة250 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار8
25000.000 مليون15يومصومعة الرصافة500 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار9

50.000.000 مليون15يومصومعة الرصافة1000 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار10
2.500.000 مليون15يومصومعة الرصافة50 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار11
5000.000 مليون15يومصومعة الرصافة100 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار12
12500.000 مليون15يومصومعة الرصافة250 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار13
25000.000 مليون15يومصومعة الرصافة500 طنحنطة محلية متضررة بمياه االمطار14

املدير العام
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          فاخر الداغري  

البالغة علم من علوم اللغة العربية 
وكان�ت من مقايي�س النقد االدبي 
منذ عهد مبكر ... بل هي روح االدب 
تعلم صنعه وتبصر بنقدهوالبالغة 

لغة الوصول واالنتهاء ) (
د. احمد مطلوب 

الموالة لغة : تعني تحقيق المطلوب 
واالنس�جام  التواف�ق  اي  بالغي�ًا 
وال�دالالت اللغوي�ة اي انن�ا ام�ام 
عذوبة الجرس الموس�يقي للكلمة 

التي تتألف من جزئين:
صامت وصائت .

وعليه :
ف�ي  الموس�يقي  للج�رس  ف�إن 
المف�ردة اللغوي�ة رني�ن وايق�اع 
وص�وت مت�أٍت من عذوب�ة نطقه 
الح�ال  وص�دق  ادائ�ه  وتواف�ق 
التعبيري�ة الت�ي يؤديها ف�ي اللغة 
.. ك�ون اللغ�ة صف�ة التصقت به 
فس�ادت نطق�اً وتالحم�ت صوراً 
جم�االً  فازدان�ت  فك�راً  وس�مت 
وطاب�ت عذوب�ة وتنام�ت رونق�اً 
فتألقت قناديل متوهجة بفصاحة 
العربي�ة فصيغت حم�اًل واصبحت 
فق�رات بالغية فط�اب النطق بها 

كمن يلعق عسالً بمقادير مقننة .
)المواالة الصوتي�ة في القص من 
اولى مؤلف�ات حامل الماجس�تير 
في اللغ�ة العربي�ة االديب محمود 
عبيد حس�ين وال�ذي يقع في 122 

صفحة من حجم 16×24سم.
وق�د جاء االبتداء ف�ي هذا المؤلف 
مقروناً بآيتين من سورة الشعراء 
84-83من القرآن الكريم في قوله 
تعالى )رب هب لي حكماً والحقني 
بالصالحين واجعل لي لسان صدق 

في االخرين( 
يأت�ي ه�ذا لق�ول تيمن�اً بالدالل�ة 

البالغي�ة بعن�وان ه�ذه االضمامة 
االدبي�ة )الم�واالة الصوتي�ة ف�ي 

القص( .
مقرون�اً  رقيق�اً  االه�داء  وج�اء 
باحس�اس المؤل�ف تج�اه عائلته 
الذي�ن علم�وه ابجدية  واس�اتذته 
ش�هماً  فص�ار  الثقافي�ة  الحي�اة 
ومعطاء بتزوي�د المكتبة العراقية 
وم�ن ثم العربية بس�تة كتب اودع 
فيه�ا االديب محم�ود اراءه النيرة 
م�ع  متوافق�اً  مصداق�اً  فكان�ت 
تطلعاته في خدمة االدب العربي .

وبع�د الفهرس�ة ج�اءت المقدمة 
ف�ي )13( صفح�ة من حج�م هذا 
المؤلف اودع فيها المؤلف خالصة 
اراءه في بالغ�ة العربية في مجال 
الق�ص فعلى اواخ�ر صفحة )20( 
يس�تعرض  ص21  اوائ�ل  وعل�ى 
المؤلف نم�اذج من كت�اب القصة 
المعروفي�ن ف�ي الوس�ط الثقافي 
عددهم )30( قاصاً وقاصة ، وقال 

عنهم اجماالً 
)وه�ذه القص�ص تحم�ل طابع�اً 
درامياً مختلفاً لكنها تتصف بهمس 
وجه�ر واح�د والف�رق بينه�ا في 
التوزيع الصوت�ي للجهر والهمس 
ودالالت�ه( ، االم�ر ال�ذي يعني ان 
التناغم الصوتي مختلف بين قصة 

واخرى .
وعل�ى صفحة )23( يح�ل الفصل 
االول من هذه الق�راءات الصوتية 
في القص تحت عنوان )االصالحات 
ف�ي البن�اء الصوت�ي القصص�ي( 
يضع فيه خالصة قراءاته الصوتية 

للكلمة فيقول على ص26 
)من هذا قالوا آن القصة : فن قولي 
درامي يسعى الى خلق عالم ابداعي 
موازي في عالقاته للعالم الواقعي 
الذي يعيش�ه القصاص( واالصالة 
عن�د المؤل�ف اصالت�ان : تاريخية 

وعلمية ، حي�ث ان الصوت مرحلة 
من مراحل الحضارة ودليله ما جاء 
ف�ي القرآن الكريم في س�ورة اقرأ 
باس�م ربك الذي خلق ، فكلمة اقرأ 
ه�ي اللفظة الصوتية المس�موعة 

في الخطاب االلهي .
وتأت�ي ملحم�ة الكواك�ب لجبران 
عل�ى  دلي�ل  خي�ر  جب�ران  خلي�ل 
ج�رس  ف�ي  الص�وت  اس�تعمال 
اللغ�ة التي يكتب فيه�ا حيث يعني 
موس�يقى الكلمة وس�ماع رنينها 
الذي يش�به تدفق الماء في ساقية 

منحدرة نحو االسفل .
وفي هذا المعن�ى يقول جبران : “ 
انما يستوقفك في الكتابة سهولة 

التعبي�ر وحالوة التلوي�ن ولطافة 
الوقع وصدق النية وسالمة الذوق 
وعم�ق االحس�اس والنزع�ة ال�ى 

االبداع في الوصف والتشبيه. 
ويق�ول عن�ه ميخائي�ل نعيمة في 
مقدمته تح�ت عنوان “ جبران في 
آث�اره العربي�ة” الت�ي كتبها حيث 
ق�دم للمكتبة العربي�ة المجموعة 
الكامل�ة لمؤلف�ات جب�ران خلي�ل 

جبران عام 1961 .
)فهو يتنكب المألوف من الجناس 
والمجاز ويح�اول تحميل الكلمات 
من المعاني فوق ما تعودت حمله 
على السنة الكتاب والشعراء مثلما 
التفاه�ة  م�ن  تجريده�ا  يح�اول 

والفصول ( .
يق�ول  الموس�يقى  مج�ال  وف�ي 

جبران : 
)تس�ير الموس�يقى امام العساكر 
الى الحرب فتجدد عزيمة حميتهم 
وتقويهم على الكفاح وكالجاذبية 
منه�م  وتؤل�ف  ش�تاتهم  تجم�ع 

صفوفاً ال تتفرق(.
وف�ي الفصل الثاني يط�رح عنواناً 
نوعي�اً في ابتكاره وه�و : الموالة 

بين السرد وموسيقى اللغة( 
وهنا تشكل القصة عنده مفهومين 
ع�ام : وه�و المتمث�ل في الس�رد 
واالخب�ار وخ�اص وه�و المتمثل 
بالق�ص االدبي والجانب الفني في 

كتاب�ات كاتب القص�ة وهو الوارد 
في مفهوم القصة .

ام�ا المبح�ث الثاني فه�و المواالة 
الصوتية وموسيقى اللغة ويرجعه 
المؤلف الى انه لفظ يوناني االصل 
فه�و : )علم يبح�ث فيه عن اصول 
النغ�م من حيث االئت�الف والتنافر 
واحوال االزمن�ة المتخللة بينهما( 
علماً ان الموس�يقى تصل االنسان 
ع�ن طري�ق الس�مع ث�م الت�ذوق 

الحسي .
ومن اعمدتها :

والصع�ود  والس�جع  التك�رار 
والهب�وط واالنس�جام الذي يتمثل 
في الح�ركات والمقاط�ع والزمن 

والغنة والصفير والقلقلة .
وفي الفصل الثال�ث يقدم المؤلف 
)الم�واالت الصوتي�ة في دراس�ة 

تطبيقية في القصص العراقية .
وهو مبحث�ان : المبحث االول في 
الصوتي�ة ف�ي  الم�واالة  مفه�وم 

القص .
والمبحث الثاني : دراسة تطبيقية 

لنماذج من القصص العراقية .
ويخت�ص الفص�ل الرابع بدراس�ة 
تطبيقية ف�ي القصص العربية اي 

دراسة المواالة الصوتية فيها.
وفيه بحثان 

ف�ي االول يقدم المؤلف نماذج من 
القصص العربية على شكل دراسة 
تطبيقي�ة .وف�ي الثان�ي : يش�رح 
المؤلف في تحلي�ل الرؤية النقدية 

للقصص العراقية والعربية .
ويختم هذا المؤلف الشيق والفريد 
من نوع�ه ف�ي موس�يقى الكلمة 
باس�تنتاجات  جرس�ها  وعذوب�ة 
تستغرق خمس صفحات من حجم 
الكتاب حيث ق�رأ المؤلف بما فيها 
المجالت والدوريات سبع صفحات 

ونصف من حجم هذا الكتاب .
تبقى المواالة الصوتية سفراً شيقاً 
في التنغيم اللغوي للكلمة انطالقاً 
من جرس�ها ف�ي عذوبت�ه عنواناً 
كبيراً في عملي�ة الدالالت البالغية 

في عالم القصة .
الكلم�ة نغمات  وتبقى موس�يقى 
رقيق�ة تس�تحضر عل�ى صفحات 
المخيل�ة ذك�رى تحلي�ل المق�درة 
اللغوي�ة واش�باعها ف�ي توطي�د 
الدالالت البالغية ف�ي عذوبة لجن 
الكلم�ة انطالق�اً من ق�ول جبران 
ف�ي موض�وع الموس�يقى ) ه�ي 
تألي�ف انغام مفرحة، تعيها فتأخذ 
بمجاميع قبلك فيرقص بين اضلعك 

فرحاً وتيهاً( .

املواالة الصوتية يف االدب القصيص

           الشاعرة ميثاق كريم الركابي

إذا رأيَت قبراً مفتوحاً 

مرام عطية
إذا رأيَت قبراً مفتوحاً 

ا  فاعلْم أنَّ هناَك أمَّ
أحسْت أنَّ ابنها دهستُه سيارٌة 
أو أدمت القذائُف جسَدُه الغضَّ 

مَد جراحُه  فأسرعْت لُِتضَّ
ونسيْت أنَّها عند الله 

وإذا رأيَت ُجثََّة امرأٍة يرفُّ لها رمٌش 
فاعلْم أنَّها ليسْت هي 

وإنَّما ابُنها الَّذي أودعتُه في عينيها
حتى ال يسرقُه منها أحٌد 

حينئٍذ اغمْرها بالُحبِّ 
والتردَّ عليهما الُتراَب 

فقط انثر عليهما الورد . 

           فؤاد كاظم العبودي

منذ ان تأبطت السماء ذكرك
وانا أجمع قطرات الندى

كي أقدمها لك في عيد ميالدك
العيد الذي احتفلت به صحبة فراشات

الصباح....
كنت شمسي وقمري 

والجمع بينهما يعني انت
حبيبتي اليوم يكاد يسجل حبنا مشروعيته

في عرف قضاء العاشقين
ألنال من قلبك ماتودين اهداءه لي

من قبالت ستظل ترسم ظاللها الحبيبة
على افق مفتوح كما ذراعيك

وتلك شفاهك الطازجة بحالوة اللقاءات
ها انا اتلمس حوافيها

واشبع جوعي وشوقي من رضابها
أأنت مثلي االن تحتفلين

وتشعلين الشموع...؟
وتجلسين على شرفة القمر

تنثرين شعرك للريح
وتفتحين نوافذك لنسائمي

وتقبلين ما تبقى مني
ذكرى....
منديل....

ضمة حضن....
ارتعاشة فؤاد...

وجهك رس احللم 

تذكار

          عبد الرحمن عناد وناس

تحت�رم  الت�ي  العال�م  دول  كل  ف�ي 
تراثه�ا المتن�وع ، ومن�ه ذل�ك ال�ذي 
يتعل�ق بمن تمي�ز عنده�ا ، فتحفظ 
مقتنياته�م الش�خصية ، وم�ا كانوا 
يس�تخدمون م�ن أدوات ، وما تركوا 
م�ن مخطوطات ورس�ائل وغيرها ، 
ان ل�م يكن في متاح�ف خاصة بهم ، 
واكثرها ش�يوعا تحويل بيوتهم الى 
متاحف بأس�مائهم ، فأنها تحفظها 
الكب�رى  الوطني�ة  المكتب�ات  ف�ي 
بأقس�ام خاصة بهم ، م�ع معلومات 
وافي�ة عن ه�ؤالء المبدعي�ن تخليدا 
وتعريف�ا   ، له�م  ووف�اءا  لذكراه�م 

لألجيال الالحقة بهم .

عندن�ا يم�وت المبدع�ون بصم�ت ، 
بع�د ان عاش�وا الكف�اف واإلهمال ، 
وال يحظ�ون إال بجن�ازة متواضع�ة 
وذكر ليومين او ثالثة ، في األوساط 
الثقافي�ة والعلمية ووس�ائل االعالم 
ويسدل الس�تار عليهم الى األبد ، فال 
يع�رف اح�د عنه�م إال القلي�ل ، كيف 
عاش�وا ؟ كي�ف كانوا يبدع�ون ؟ ما 
واللصيق�ة  به�م  الخاص�ة  األش�ياء 
بحياتهم اليومية ؟ باعتبار ان كل ذلك 
هو جزء م�ن التراث االبداعي للوطن 
ال�ذي ينتم�ون الي�ه ، وان م�ن مات 
م�ن هؤالء كان يعيش وس�ط الناس 
ويق�دم له�م إبداع�ه ، بم�ا يفيده�م 
ويمتعهم ، ويضيف للتراث الوطني ، 
لذا فليس من السهولة ان يختفي من 

الذاكرة الجمعية بمجرد موته وزواله 
الجسدي ، فال يكون له بعدها حضور 
او ذكر ، حي�ث ينقطع حبل التواصل 
بينه وبين من سيأتون بعده من ناس 
يفترض ان يعرف�وا مبدعيهم ، وهذا 

من حق الطرفين .
ويبدو لألسف ان هذه الحالة السلبية 
التخ�ص الع�راق وح�ده ، وإنما هي 
عربية بامتي�از ، وعدا ح�االت قليلة 
م�ن إقامة متاحف او أقس�ام خاصة 
بمبدعي�ن راحلي�ن ، ومنه�ا متح�ف 
محمود درويش في فلس�طين ، فأن 
بقي�ة المبدعين يعان�ون من اإلهمال 
ومقتنياته�م  منازله�م  وفق�دان   ،
الش�خصية ، وانقطاع كل ذكر مادي 
لهم ، فتضيع مقتنياتهم الش�خصية 

، وتب�اع منازلهم لتحول الى أس�واق 
، ب�ل وتح�ول ال�ى مجم�ع للنفايات 
كما حص�ل لمنزل س�يد درويش في 

اإلسكندرية .
وق�د دف�ع ه�ذا األم�ر مجموعة من 
المثقفي�ن المصريين ، قبل س�نوات 
قليل�ة ، الى توقيع بيان مطالبين فيه 
الحكوم�ة بإقامة متح�ف تجمع فيه 
مقتنيات مبدعي مصر ، ومن الواضح 
أنهم لم يطالبوا بمتاحف خاصة بكل 
مب�دع ، إدراكا منه�م لصعوبة ذلك ، 
حتى ان بعضهم تس�اءل بمرارة : اين 
نظارة طه حس�ين السوداء ، وبيرية 
نجي�ب  ،وع�كازة  الحكي�م  توفي�ق 
محفوظ ، ومندي�ل ام كلثوم ، وعود 

محمد عبدالوهاب ؟

وللحقيقة فانه س�بق التحاد األدباء 
في الع�راق ان طال�ب بتحويل بيوت 
ان  كم�ا   ، متاح�ف  ال�ى  المبدعي�ن 
وزارة الثقافة ، وضمن االستعدادات 
لتكون بغداد عاصمة الثقافة العربية 
ع�ام ٢٠١٣ ، طالب�ت بتحويل منازل 
الرواد  الش�عراء واألدباء والفناني�ن 
، الى متاحف ومراك�ز ثقافية ، وهو 
مطل�ب يفت�رض ان يش�مل من جاء 
بعده�م . ان المطالبات والمقترحات 
ليس�ت كافية بذاتها ، وان عبرت عن 
إخ�الص ونواي�ا طيب�ة ، ان ل�م يتم 
تبنيه�ا من الجهات المس�ؤولة ، وان 
تب�ذل الجه�ود واألم�وال لتحويله�ا 
ال�ى واقع فعلي ، وه�ي خطوة تؤكد 

احترام المبدع وحفظ ذكراه .

           للكاتب العراقي محمد علوان جبر

المم�ر المؤدي الى العيادة، ل�م يكن مضاءا مثل 
الصال�ة الصغي�رة، حيث ش�عت نيون�ات كثيرة 
توزع�ت على اط�راف الصال�ة التي يتوس�طها 
مكت�ب تش�غله س�كرتيرة جميل�ة، ب�دت تحت 
األض�واء بش�عرها المصب�وغ بالل�ون االش�قر 
المتفاوت الحدة تش�به دمية “باربي” الشهيرة. 
كانت تجلس قبالتي ثالث نس�وة وصبي صغير. 
بعد أن اشرت إسمي لدى السكرتيرة التي تعاملت 
م�ع األمر بش�كل آلي، ب�دا التب�رم يتصاعد في 
داخل�ي، رغم اني لم أمض أكثر من بضعة دقائق 
في العيادة، وقب�ل أن أفكر في تمضية قليال من 
الوقت خارج المكان، لتدخين س�يكارة أو تناول 
قدح م�ن الش�اي الس�اخن، لكن خدرا بس�يطا 
في س�اقي مصح�وب بقلي�ل من األل�م اقعدني 
ف�ي مكاني، وبدأت في تأم�ل محتويات الصالة، 
مقرراً أن أمارس لعبتي األثيرة إلى نفسي، لعبة 
“اإلستكش�اف” والتي أمارسها كلما أجد نفسي 
محش�ورا في تفاصيل اإلنتظارات بغية تمضية 
الوق�ت والتخلص م�ن الملل، بدأُت في النس�وة 
الثالث اللواتي ش�غلَن مقاعد بالستيكية أمامي 
مباشرًة، انهيت تأملي للمرأة االولى سريعا، ألن 
السكرتيرة اشارة اليها ناحية الباب المؤدي الى 

غرف�ة الطبي�ب ، انصرفت حواس�ي نحو المرأة 
الجالس�ة في الوس�ط، ش�كلها جعلني أتحمس 
باللعبة التي امارس�ها دائما، ب�دأت في محاولة 
معرف�ة عمرها، هذه اللعب�ة، دائما تنجح معي، 
إذ أس�تطيع أن أخم�ن عمر الش�خص الذي اراه، 
وخاصة النس�اء، ألني أعد نفسي خبيرا مختصا 
به�ن وبأعماره�ن مهما حاولن اخفائه بش�تى 
الوس�ائل، كانت المرأة ترتدي مالبس بس�يطة، 
وتمسك بيدها مسبحة، منظر المسبحة لم يكن 
يتالئ�م مع ش�كلها، إذ ب�دت تكويرات ش�عرها 
واضح�ة تحت حجاب نس�ائي بس�يط، وجهها 
المستطيل تتوس�طه عينان ملونتان مهيمنتان، 
وببري�ق أضفى على ش�كلها مزيدا م�ن الفتوة، 
رغ�م انه�ا ذات ف�م كبي�ر يعلوه أنف متوس�ط، 
خمنت منذ البداية انها في الخامس�ة واألربعين 
من عمرها، وفي انغماري في ممارس�ة ش�يء 
أتقن�ه جيدا، متخيال ش�كلها قبل عش�رة أعوام، 
ش�كالً فاحت منه رائحة إحت�راق المدن وبداية 
الس�قوط المدوي للصنم حي�ث عمرها كان في 
الخامس�ة والثالثي�ن، وبعد إزاح�ة األمر عميقا 
بشكله المعاكس نحو عش�رة أعوام أخرى، في 
الخامسة والعشرين من العمر، اذن هنا في هذه 
السن يستحق األمر التوقف قليال، هل يبدو عليها 
أنها قد أنهت دراستها الجامعية. في كال الحالين 

س�واء أنهت دراستها أو لم تتمها، في هذا العمر 
ك�م كانت تبدو فتية، وك�م كان األلق في عينيها 
عميقاً ومهيمناً، َمر األمر بيس�ر، إذن س�أمضي 
قدما نحو عش�رة أخرى. حي�ث الحرب الطويلة 
قائمة م�ع جارتنا المثيرة للج�دل، يومها كانت 
في الخامس�ة عش�ر من عمرها، والحرب تنفث 
روائحه�ا وهوس�ها وتفاصيله�ا الغريب�ة على 
الجميع وهيمنة صور التوابيت المش�دودة على 
س�طوح س�يارات “الكراون” الملونة باالبيض 
والبرتقالي. الجثث التي تع�ود الى بيوتها وهي 
ملفوف�ة براي�ات الوط�ن الزنخة، قب�ل أن أعود 
معها إلى عمر الخمس�ة اعوام، بدأت السكرتيرة 
تنادي بأس�م فرح، اعادت األس�م لم�رات لم تند 
م�ن المرأتين أي إش�ارة الى س�ماعهن اإلس�م 
لك�ن الس�كرتيرة أش�ارت اليها بيده�ا فعرفت 
انها المعنية، اس�تغربت من بقائها جالس�ة في 
مكانها وتجاهلها إلشارة السكرتيرة التي نادت 
بإس�مها لم�رات، كان يب�دو عليه�ا كأنها كانت 
منغم�رة معي في نفس اللعبة ول�م تكن تتمنى 
أن نقطعها بسرعة، لكنها نهضت أخيرا وسارت 
بخطوات بطيئة نحو ب�اب غرفة الطبيب، وقبل 
ان تجت�از الب�اب، ادارت رأس�ها ناحيت�ي، رأيت 
بوضوح إبتس�امة ذات مغ�زى ولكن لطفلة في 

الخامسة من عمرها.

اشارات عابرة.. املبدعون . . فناء اجلسد وإمهال الذكر

قصة قصرية.. »تدرجات لونية«

إمرباطورية الكذب 
تعال�ج رواية “إمبراطوري�ة الكذب” للكاتبة الس�نغالية 
آمناتا صو فال، تدهور القيم في مجتمع اليوم، والجنوح 
المتزايد إلى الرغبات والماّديات. وتستعرض الرواية التي 
صدرت باللغة الفرنس�ية، حياة طفل نزحت أس�رته إلى 
المدين�ة فرارا من الجف�اف، لتقيم في ح�ي فقير تنعدم 
في�ه الخدم�ات، حيث يعم�ل األب “جامع قمام�ة”، قبل 
أن يصطحب أس�رته عائ�ًدا إلى القرية لتس�جيل ابنه في 
المدرس�ة. وهناك يحقق االبن نجاحا كبيًرا في دراسته، 
م�ا يتيح ل�ه الحصول على وظيفة مربح�ة بفضل ذكائه 
وجديته وحسن تربيته واألخالق التي غرسها فيه والداه. 
وتبرز “إمبراطورية الكذب” أمراض المجتمع، فتلّخصها 
في المال، والكس�ل، وازدراء النفس، والكذب. وتتس�اءل 
الروائي�ة “إل�ى أين يتج�ه العالم؟ حيث ال قي�م وال حب، 
وحيث ُجّردت اإلنسانية من نبلها وشرفها، فأصبحت كل 

الوسائل مبررة إلشباع الغرائز الدنيئة”.

بي�روت  للدراس�ات والنش�ر ف�ي  العربي�ة  المؤسس�ة  ع�ن 
ومكتبة كل ش�يء في حيفا، صدرت رواي�ة »ُمخَمل«للروائية 
الفلس�طينية حزامة حبايب. تقع الرواية في 364 صفحة من 

القطع المتوسط والغالف من تصميم زهير أبو شايب.
في »ُمخَم�ل«، ُتدخلنا حزامة حبايب عالماً جديداً على الرواية 
الفلس�طينية خصوصاً، والعربية في ص�ورة عامة. هو عالم 
المخيم الفلس�طيني، ال�ذي تقدمه حبايب عاري�اً تماماً، على 
نح�و لم يس�بق للرواية أن خاض�ت فيه بمثل ه�ذا العمق؛ ما 

يسمح بالقول إنه زمن جديد في الرواية الفلسطينية.
»مخمل« هي الرواية الثالثة لحزامة حبايب بعد »أصل الهوى«، 
التي صدرت في طبعتين )2007، 2009(، ورواية »قبل أن تنام 
الملكة« )2011(، اللتين كّرس�تاها كواحدة من أبرز األصوات 
الروائي�ة ف�ي المش�هد الس�ردي العربي.إلى جان�ب أعمالها 
الروائية، تضم تجرب�ة حزامة حبايب األدبية أربع مجموعات 

قصصية ، باإلضافة إلى مجموعة نصوص شعرية.

»خمـمــل« 
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ليلة جرح اإلمام عيل »عليه السالم« وليايل القدر
ماذا أقول يف رجل عاش يف املس�اجد واستش�هد 

فيها / ) طه حسني ( 
الس�ام عليك س�يدي ونحن عىل أعتاب ذكراك , 
وأي يشء نتذك�ر وكل ذكراك عظيمة وقد تركت 
أث�رك وبصمت�ك يف وج�ود وضم�ر األنس�انية 
جمعاء اىل يوم يبعثون , وأنت الذي تغنى يف حبك 
املس�يحي بل وحت�ى اليهود قبل املس�لمني , لقد 
أعطيت للرجولة أس�مى معانيها , والرشف أعىل 
قيمها , وعلمتنا كيف نكون عىل خطى األنسانية 
, ياسيدي من أين أبدأ ومن أين أنتهي أمام جال 
ش�خصكم الكريم وليس يف نور قدس�كم البهي 
بداي�ة والنهاية , انها لحظات تتوقف أمامها كل 
عوامل الزمن واملكان ألنك نفس محمد صىل الله 

عليه واله .
ماذا أعطى الله لعيل وماذا أعطى عيل لله ؟

ماذا أعطى محمد لعيل وماذا أعطى عيل ملحمد؟
ماذا أعطت الدنيا لعيل وماذا أعطى عيل للدنيا ؟

الله س�بحانه وتعاىل أظهر أبداعه يف عيل بن ابي 
طالب عليه الس�ام , والعجب يف ذلك , كما أظهر 
الل�ه أبداع�ه يف اللؤل�ؤ واملرجان يف ق�اع البحار 
, وكم�ا أظه�ر الل�ه أبداعه يف األحج�ار الكريمة 
واملع�ادن النفيس�ة , وكما أظهر الل�ه أبداعه يف 
الش�مس والقمر دون الكواكب , وكما أظهر الله 
أبداع�ه يف العق�ل البرشي دون باق�ي األعضاء , 
فق�د أظهر الله أبداعه يف عيل بن أبي طالب عليه 
الس�ام . ولكن أع�داء عيل عليه الس�ام بدل أن 
يظهروه بما يليق ب�ه فلقد حاربوه وظلموه يف 

علمه ويف قوته وسطوته .
يق�ول األمام محمد الباقر عليه الس�ام : دخلت 
عىل أبي األمام عيل الس�جاد عليه السام ورأيت 
بيده كتاب في�ه أعمال األمام عيل بن ابي طالب 
عليه الس�ام وقد وضعه جانب�ا , فقلت يا أبه ملا 
وضعت الكتاب جانبا , قال بني من يستطيع أن 
يؤدي أعمال عيل بن أبي طالب ؟ ...س�بحان الله 
امام معصوم ال يس�تطيع أن يؤدي أعمال جده 

أمر املؤمنني عليه السام .
لق�د أعطى الله تعاىل كل ه�ذه الفضائل والقيم 
العليا وال�رشف يف ذروته كله لعيل بن ابي طالب 
عليه السام وقد جعل عيل عليه السام كل منح 
وعطاء الله وفضله يف خدمة الله تعاىل وهو الذي 

لم يعص الله طرفة عني أبدا .
الهي ماعبدتك خوفا من نارك

وال طمعا يف جنتك
ولكني وجدتك أها للعبادة فعبدتك

ياس�يدي وموالي أي ال�درر وال�أيلء ينبلج عن 
ثغرك ,, أي عبادة وعبودية تصل اىل مقامك وأنى 

ذلك وأنت نفس محمد صىل الله عليه واله ...
يف معرك�ة صف�ني يف وق�ت ال�زوال ) الظه�ر ( 
ش�اهدوا أمر املؤمنني عيل بن اب�ي طالب عليه 
الس�ام وقد انش�غل عن املعركة وبات ينظر اىل 
الس�ماء ويقل�ب ناظريه ,, وملا س�ألوه عن ذلك 

قال عليه السام : أترقب وقت الصاة .
فقلت س�يدي ماهذا وقت صاة ونحن منشغلني 

بقتال القوم ؟
فقال عليه الس�ام : ويحك فلم نقاتلهم اذا انما 

نقاتلهم عىل الصاة .
وهب عيل عليه الس�ام نفسه وروحه لله يف كل 
طرفة عني ) ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء 

مرضات الله ( .
هو البكاء يف املحراب ليا

هو الضحاك ان جد الرضاب

عيل الدر والذهب املصفى
وباقي الناس كلهم تراب

هو النبأ العظيم وفلك نوح
وباب الله وانقطع الخطاب 

ماذا أعطى محمد لعيل وماذا أعطى عيل ملحمد؟
أم�ر الله تعاىل رس�وله األعظم محم�د صىل الله 
عليه واله ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليكم من 
رب�ك وان لم تفعل فما بلغت رس�الته (..خطاب 
ش�ديد اللهجة وبلغة رسالية ش�ديدة األثر ...ان 
لم تبلغ ..فلم تؤدي الرسالة ..انها االمامة ..عيل 
بن ابي طالب عليه الس�ام هو االمام والخليفة 
الرشعي لرس�ول الله صىل الله عليه واله وسلم 
..لقد أعطى محم�د صىل الله عليه واله مواريث 
األنبياء وثقل النبوة ووالية الله يف الكون وخافة 
الل�ه يف كونه اىل عيل بن ابي طالب عليه الس�ام 
بأم�ر من الل�ه تعاىل ) قال ان�ي جاعل يف األرض 

خليفة ( ..الله أعلم حيث يجعل رسالته .

أعطى محمدا صىل الله عليه واله رس الكون وعلة 
الوجود وهدف الوجود ومهجة قلبه وروحه الذي 
بني جنبيه فاطمة الزهراء عليها السام هدية اىل 
عيل بن ابي طالب عليه الس�ام بأمر الله تعاىل ) 

أن الله أمر بزواج النور من النور ( .
وماذا أعطى عيل ملحمد ؟

قال االمام عيل عليه الس�ام ) ان�ا عبد من عبيد 
محم�د ( ..ونع�م العب�د والخادم ه�و عيل عليه 
الس�ام ..مافارق رسول الله صىل الله عليه واله 
طرفة عني أبدا , هذا عيل عليه السام مثل الوفاء 

واألخاص والفداء .
يف معركة أحد ) اذ ولوا االدبار وهربوا من املعركة 
( وتركوا رسول الله صىل الله عليه واله مضمخا 
بجراحاته بقى ذاك األسد عيل بن ابي طالب عليه 
الس�ام يزئر عىل ثرى املعركة يذود عن رس�ول 
الل�ه صىل الله علي�ه واله الذي ك�رت رباعيته 
وتخضب�ت لحيت�ه الكريمة من دمائه املقدس�ة 

وعيل يذود عنه املرشكني ..ورسول الله صىل الله 
عليه واله عىل األرض يقول ) يا أبا الغوث أدركني 
ج�اء املرشكون من هن�ا ( فيرضبهم االمام عيل 
بن ابي طالب عليه الس�ام برضبة علوية ) وتر 
( اي رضب�ة واحدة ال يثني فيقس�مهم نصفني 
..ويكرر رس�ول الله صىل الل�ه عليه واله ) يا أبا 
الغوث أدركني جاء املرشكني من هنا ( فردفهم 
عيل عليه السام وصدى سيفه ذي الفقار يحدث 
ضجيجا يف الكون ويردهم عن رس�ول الله صىل 
الل�ه عليه وال�ه ..وهنا يأمر الل�ه جربائيل عليه 
الس�ام بالنزول ..ويقف جربائيل عليه الس�ام 
ب�ني الس�ماء واألرض ويصيح بأع�ىل صوته : ) 

السيف اال ذي الفقار والفتى اال عيل (
ويح�دث ال�روح االم�ني جربائي�ل عليه الس�ام 
رس�ول الله صىل الله علي�ه واله ) يامحمد هذه 
هي املواس�اة , فيقول رسول الله صىل الله عليه 
وال�ه: ياجربائيل انه مني وان�ا منه(.وهنا يقف 

حسان بن ثابت ليقول:
جربيل نادى معلنا

والنقع ليس بمنجيل

السيف اال ذي الفقار
ال فتى اال عيل

ويف يوم خي�رب اذا فر الصحابة ول�م يقدروا عىل 
مواجه�ة العدو قال رس�ول الله ص�ىل الله عليه 
وال�ه ) غذا ألعط�ني الراية رجا ك�رار غر فرار 

يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ( . 
وهد حصون خيرب واقتلع باب خيرب بقوة ربانية 

كما قال عليه السام .
أأقول فيك سميدع وحاشا 

أن يقال ملثلك سميدع
ياقالع الباب الذي عن هزها

عجزت أكف أربعني وأربع 
وي�وم الخن�دق اذ رس�ول الل�ه صىل الل�ه عليه 
وال�ه يقول من يخرج لعم�ر بن ود العامري وانا 
أضم�ن له الجنة وقالها ثاثا ولم يخرج ملبارزته 
اال األمام عيل بن ابي طالب عليه الس�ام . وبعد 
ان قتله االمام برضبته العلوية . قال رسول الله 
ص�ىل الله عليه وال�ه ) رضبة عيل ي�وم الخندق 

أفضل من عبادة الثقلني اىل يوم القيامة(. 
جعل عيل عليه الس�ام روحه وبدنه ومهجته يف 

خدمة رسول الله صىل الله عليه واله .
ماذا أعطى عيل للدنيا وماذا أعطت الدنيا لعيل ؟

عطاء عيل عليه الس�ام للدني�ا غر محدود فهو 
كلم�ة الله التام�ة وبه أكتمل الوجود االنس�اني 
وهو مث�ال لكمال الفطرة االنس�انية الس�ليمة 
,,أعطى عيل عليه الس�ام غاية املجهود يف علمه 
وحكمت�ه وكش�ف عن ط�رق الغم�وض يف هذا 
العال�م الامتناهي ,,وضع األس�س والدس�اتر 
التي طأط�أت لعلم ع�يل عليه الس�ام الرقاب , 
ب�ني للناس أس�س التعاي�ش بس�ام وأمان من 
دون أحقاد وضغائن وتتجىل يف رس�الته اىل مالك 
األشرت حينما واله شؤون مرص ويبني فيه كيف 

التعامل بني الراعي والرعية .
قال رس�ول الله صىل الله علي�ه واله ) ياعيل انا 
وان�ت أبوا هذه األمة ( ,,ونع�م األب الرحيم عيل 

عليه السام , 
يقول األصب�غ بن نباته ملا س�مع األيتام بجرح 
االمام عليه الس�ام ووصي�ة الطبيب أن يتناول 
األمام اللبن ..يقول رأيت األيتام وقد صفوا أمام 
منزل االم�ام وكل منه�م يحمل أناء في�ه اللبن 
ويق�ول ) هذا ألبونا عيل ( ..لق�د كان عيل عليه 
الس�ام يطعم اليتامى الرب بالعس�ل ..ويلبسهم 
أفخ�ر الثي�اب ,,ويحملهم عىل عاتق�ه ,,ويقول 
له�م أن�ا أبوك�م والحس�ن والحس�ني أخوانكم 
..ولم يكن طعامه اال خبز الش�عر ومابسه اال 

الخشن .
وه�ذا األم�ام عيل ب�ن الحس�ني الس�جاد عليه 

السام يقول :
عتبت عىل الدنيا وقلت إىل متى 
اك�ابد ب�ؤساً همه ليس ينجىل

اكل كري�م من عىل نجاره 
يروح عل�يه امل�اء غر محلل

فقالت نعم يا بن الحسني رميتكم 
بسهمى عناداً منذ طلقني عىل 

نع�م لقد طل�ق االمام ع�يل عليه الس�ام الدنيا 
ثاثا.

وأعطى االمام عيل عليه السام كل يشء للدنيا
وماذا أعطت الدنيا شيئا لعيل ....

لم يأخذ االمام عيل عليه الس�ام يشء من الدنيا 
...الزائل�ة ..الفانية ...لم يأخ�ذ االمام عيل عليه 
السام من الدنيا سوى ظلمه وظلم أوالده وظلم 

زوجته الصديقة الطاهرة املكسور ضلعها 
وودع األمام عيل عليه السام الدنيا بقوله.. 

فزت ورب الكعبة 
فزت ورب الكعبة 
فزت ورب الكعبة

تعل�ن )وزارة النقل /املنش�اة العامة للط�ران املدني ( عن اجراء املناقصة العام�ة ) لتنظيف مطار البرصة ال�دويل ( واملدرجة ضمن التخصيصات 
)املوازنة التش�غيلية بتبويب 1921 ضمن املوازنة االتحادية لس�نة )2017( وبكلفة تخمينية مقدارها ) 649800000( س�تمائة وتس�عة واربعون 
ملي�ون وثمنمائ�ة الف دينار عراقي فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني وال�رشكات العربية واالجنبية من ذوي 
الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خال اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان التايل ) املنش�اة العامة للطران املدني /مطار بغداد الدويل /ووضعه 
يف صندوق العطاءات الخاص باملنش�اة الواقع  يف ش�ارع املطار قرب نقطة التفتيش  عند كرفان الزائرين ( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
-التامينات االولية والبالغة )12996000(اثنا عرش مليون وتس�عمائة وس�تة وتس�عون الف دينار الغرها بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة 28 يوم من تاريخ انتهاء فرتة نفاذية العطاء والبالغة 90 يوم
-براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل )املنشاة العامة للطران املدني ( وتكون بالنسخة االصلية

-شهادة تاسيس الرشكة
-ش�هادة تس�جيل وتصنيف املقاولني او هوية غرفة تجارة بغداد او اجازة ممارس�ة مهنة اما اذا كانت رشكة اجنبية  فيتم تقديم اجازة تس�جيل 

مكتب تمثيل رشكة اجنبية
-وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخة اصلية

علم�ا ان مبل�غ مس�تندات املناقصة البالغ )200000 ( مائتان الف دين�ار غر قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائ�ق املناقصة يوم االثنني واملصادف 
2017/7/3 وان يوم الخميس قبل الساعة الثانية عرش املصادف 2017/7/13 هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح الطاءات بشكل علني يف نفس 
يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمة بعد موعد غلق 

املناقصة
-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش  واالعان وان جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات.

 –سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة العارشة  صباحا يف يوم الخميس املصادف 2017/7/6 يف 
املنشاة العامة للطران املدني /مطار بغداد الدويل /قاعة االجتماعات  يف الطابق الثالث من البناية الرابطة )صالة املسافرين بابل –صالة املسافرين 

سامراء(
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء  مستوفيا للمعاير املدرجة  يف ادناه 

-الرشوط القانونية والفنية الخاصة باملناقصة والنسب الرتجيحية
-ان تكون الرشكة لديها خربة يف هذا املجال وان تقدم االدلة  الثبوتية )اعمال مماثلة (

-تكون كافة مواد ومعدات التنظيف من مناشئ عاملية وبموافقة ادارة املنشاة العامة للطران املدني 
-تقديم الحسابات الختامية والكفاءة املالية

وزارة النقل
اعالن مناقصةاملنشاة العامة للطريان املدين

تنظيف مطار البرصة الدويل رقم ) 2( لسنة 2017

املهندس
حسني حمسن كاظم

املدير العام /وكالة
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الشباب والرياضة واحتاد الكرة يضعان مذكرة تعاون لرفع احلظر كليًا
        بغداد/ المستقبل العراقي

وضعت وزارة الش�باب والرياضة واتحاد الكرة، 
مذكرة تفاهم لتوزيع املسؤوليات بينهما لغرض 

رفع الحظر كليا عن املالعب العراقية.
وذكر بيان لل�وزارة، تلقت »املستقبل العراقي«، 
نسخة منه انها »وضع�ت واتحاد الكرة خارطة 
طريق طويلة االمد لعمل مستقبيل رصني تعزيزاً 
للخطوات السابقة والعمل املش�رك الجاد الذي 
اثمرت نتائجه عىل استحصال قرار االتحاد الدويل 

رفع الحظر الجزئي عن املالعب العراقية«.
وأضاف ان وضع الخارطة جاء »من اجل اكمال 
االه�داف الحقيقية التي تسعى اليها املؤسسات 
الرياضي�ة املتمثل�ة برف�ع الحظ�ر الك�يل ع�ن 

مالعبنا«.
وتضم�ن االتف�اق ع�ىل »مسؤولي�ات االتح�اد 
العراق�ي لكرة الق�دم، التي نصت ع�ىل : االمور 
التنظيمي�ة: وتتضم�ن عملي�ة دخ�ول وخروج 
الجماهري اىل امللعب، وكذل�ك املنتخبات الوطنية 
والوف�ود الرسمي�ة واللج�ان املرشف�ة وطاق�م 
التحكي�م، وتهيئة مرافق امللعب من خالل توفري 
املستلزم�ات الرضوري�ة التي يحتاجها املُنش�أ 
والت�ي ال تدخ�ل ضمن االس�اس الع�ام للملعب 
لغ�رض اقامة املب�اراة، وهذا يكون باستش�ارة 
املالك الهنديس املوجود بامللعب«، موضحا »حيث 
يت�م ارسال مالك االتحاد قب�ل فرة مناسبة من 
موع�د املب�اراة لالجتماع م�ع م�الكات املالعب 

ملعرفة احتياجاتها وتوفريها بالوقت املحدد«.
ونصت مذك�رة التفاهم عىل ان »يتحمل االتحاد 
ح�راً مسؤولي�ة تنظي�ف املالع�ب قب�ل وبعد 
املباريات، وتخطي�ط وتهيئة املستطيل األخرض 
ليك�ون جاهزاً للعب ويك�ون ذلك بأرشاف مالك 
ال�وزارة الهنديس املوج�ود يف امللعب، وخصوصاً 
قص العشب األخرض وصيانته وبأرشاف االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم، فضال عن توفري املتطلبات 
التي يحتاجها مالك امللعب الهنديس للملعب من 

زي�وت ووقود ومنظف�ات وبعض قط�ع الغيار 
الرضوري�ة التي يحتاجها امللعب بش�كل دوري 

اثناء املباريات«.

ويتوىل اتحاد الك�رة، بحسب املذكرة »مسؤولية 
االم�ن داخ�ل وخ�ارج امللع�ب، بالتنسي�ق م�ع 
الجه�ات ذات العالق�ة، وتت�وىل اللجن�ة املنظمة 

مهمات وتفاصيل وتوقيت�ات الدخول اىل امللعب 
بالتنسيق مع مرشيف املباريات، عالوة عىل تحديد 
اسعار التذاكر وبيعها وشكلها عىل ان يكون 25 

ال�ف تذكرة مللعب كرب�الء و55 الف تذكرة مللعب 
البرة«.

وتابع، فضال عن »االرضار التي قد تصيب املُنشأ 

جراء االستخ�دام او أي اعمال اخرى خالل فرة 
اقام�ة املباريات او ج�راء التدريبات قبل املباراة 
وتحدد لجنة مشركة من االتحاد وادارة امللعب، 
وحق التعاقد م�ع رشكات النقل التلفزيوني بما 

يضمن الصورة الجميلة ملالعب العراق«.
وذكر ان »وزارة الش�باب والرياضة تسلم 2500 
بطاقة دخ�ول يف ملعب كرب�الء و5 آالف بطاقة 
دخ�ول يف ملعب الب�رة، لغ�رض توزيعها بني 
فئات املجتمع املختلفة بشكل مجاني دعماً من 

الوزارة واالتحاد اىل شعبنا الكريم«.
ويف بندها الثاني نص�ت املذكرة عىل مسؤوليات 
ب��  تمثل�ت  الت�ي  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة 
»املنش�آت الرياضي�ة:- فيم�ا يتعلق باملنش�آت 
الرياضية فان الوزارة مسؤولة عن تهيئة املُنشأ 
الري�ايض يف كرب�الء املقدس�ة والب�رة ليكون 
صالح�اً وحس�ب متطلب�ات الفيف�ا واالتح�اد 
اآلسي�وي إلقامة املباري�ات الدولية، ووضع ذلك 
املُنش�أ تحت ترف املنتخب�ات الوطنية خدمة 
للك�رة العراقي�ة وبهدف رفع الحظ�ر الكيل عن 
مالع�ب العراق وبارشاف االتح�اد العراقي لكرة 

القدم«.
كم�ا ان من مسؤوليات الوزارة »االيعاز اىل ادارة 
ملعب�ي كرب�الء والب�رة بالتعاون م�ع لجان 
االتحاد بهدف انجاح املهمة الوطنية للمنتخبات 
العراقية، عىل ان تق�وم لجان االتحاد العاملة يف 
املالع�ب خالل ف�رة اقامة املباري�ات بالتنسيق 
مع ادارة هذه املالع�ب عىل ان يسلم امللعب قبل 
7 أي�ام اىل االتح�اد، وتخصيص ال�وزارة املالعب 
املباري�ات  اثن�اء اقام�ة  للمنتخب�ات الوطني�ة 

وبأرشاف االتحاد العراقي«. 
بحس�ب  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  وتدع�م 
مضمون املذكرة، »املنتخبات الوطنية بكل فئاتها 
العمرية، وتلت�زم بتهيئة متطلبات انجاح مهمة 
رفع الحظر الرسمي عن جميع املالعب وبشكل 
كيل، كما تكون االعالنات الضوئية والورقية من 

مسؤولية وزارة الشباب والرياضة«

من أجل اكمال االهداف احلقيقية

محادي امحد يعتزل اللعب دوليًا املسابقات حتدد مواعيد املباريات املتبقية بالدوري العراقي
ومدرب الوطني يستغرب قراره

ريال مدريد يصدر
بيانًا بشأن قضية كريستيانو 

رونالدو

              بغداد/ المستقبل العراقي

المقب�ل مباري�ات  تستأن�ف ي�وم السب�ت 
الدوري المحلي حي�ث يقام لقاء القمة بين 
الزوراء والقوة الجوية، بعد أن حددت لجنة 
المسابق�ات المباري�ات المؤجل�ة واألدوار 
المتبقية م�ن الدوري باالتف�اق مع األندية 

المنافسة على اللقب.
ويخوض الزوراء أول�ى المباريات المؤجلة 
أمام القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي 
ي�وم السب�ت المقب�ل، ويلعب ي�وم الثالثاء 
المقبل الميناء مع نف�ط الوسط، ويوم 22 
يونيو/حزي�ران الجاري يواجه النجف على 
ملعب�ه الزوراء وفي اليوم ذاته يلتقي القوة 

الجوية نظيره الطلبة.
ويلتقي القوة الجوية على ملعبه مع كربالء 
في السابع والعش�رين من الش�هر الجاري 
وف�ي اليوم ذات�ه تقام مباراة الش�رطة مع 
نف�ط الوسط وبعدها بي�وم يلتقي البحري 
نظيره الزوراء، وفي األول من يوليو/ تموز 
تق�ام ث�الث مباري�ات يلتقي فيه�ا كربالء 
نظي�ره المين�اء ونف�ط الجنوب م�ع القوة 

الجوية ونفط الوسط مع نادي الحسين.
وسيكون موعد المباريات المؤجلة األخرى 
بع�د إقام�ة مباراتي الدور الرابع عش�ر في 
األي�ام الثال�ث والرابع والخامس من ش�هر 
يوليو/ تموز المقبل والدور الخامس عش�ر 

في الثامن والتاسع من الشهر ذاته.

وتستأن�ف المباريات المؤجل�ة حيث يلعب 
نفط الوس�ط مع القوة الجوي�ة في الثالث 
عش�ر م�ن الش�هر المقب�ل ويواج�ه نادي 
الحسين نظي�ره القوة الجوي�ة في السابع 

عشرمن الشهر ذاته.
تنته�ي  أن  المق�رر  وم�ن 
المتبقي�ة  األربع�ة  األدوار 

لدوري ه�ذا الموسم  في الثامن 
م�ن أغسط�س/ أب المقبل حيث 
تق�ام  منافسات ال�دور السادس 
عش�ر من المرحل�ة الثانية يومي 

الخام�س والعش�رين والس�ادس 
والعشرين من الشهر المقبل.

وتقام منافسات الدور السابع عشر 

في التاسع والعش�رين والثالثين من يوليو 
المقب�ل وتج�ري منافس�ات ال�دور الثامن 
عش�ر يومي الثال�ث والرابع م�ن أغسطس 

تق�ام  أن  عل�ى  المقب�ل 
منافسات الدور التاسع 
عش�ر واألخي�ر يومي 
الساب�ع والثام�ن م�ن 

الشهر ذاته.

نجم بايرن ميونيخ عىل أعتاب السيدة العجوز

كربالء ترصف »5« ماليني دينار لكل نادي ريايض لدعمها

كونتي ينجو من العقاب بعد رسالة كوستا
              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ا اإليطالي أنطوني�و كونتي، المدير 
الفن�ي لنادي تش�يلسي اإلنجليزي، من 
العقاب بعد مخالفته الئحة البلوز حينما 
طلب من اإلسباني دييجو كوستا، مهاجم 
الفريق، مغادرة النادي برسالة نصية.

وأعل�ن كوست�ا تلقي�ه رسال�ة من 
كونت�ي تؤك�د انته�اء فترت�ه في 
تشيلسي والتي كان نّصها: “ أهاًل 

دييج�و، أتمن�ى أن تكون بخير، ش�كًرا لك 
على ما قدمته الموسم الماضي وأتمنى لك 
التوفيق في العام المقبل، أنت لست ضمن 
خطط�ي المستقبلية”.وذك�رت صحيف�ة 
“ذا ص�ن” البريطاني�ة أّن الروسي رومان 
أبراموفيت�ش، رئيس النادي، يّدعم كونتي 
ول�ن يق�وم بعقابه أو مناقش�ته على هذا 
القرار، مؤكدًة أن المدرب اإليطالي أصبح 
المل�ك ف�ي قلع�ة “ستامف�ورد بري�دج”.

ويفاوض نادي مي�الن اإليطالي وأتليتكو 

مدري�د اإلسباني كوست�ا في ظل رغبة 
الالعب في الع�ودة للروخي بالنكوس، 
لكن عقوبة االتح�اد الدولي لكرة القدم 
“فيفا” بمنع األتلتي من إجراء تعاقدات 
خ�الل الصي�ف الج�اري السب�ب األول 
الذي يقف عائًقا أم�ام إتمام الصفقة.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع البلجيكي 
روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون 
اإلنجلي�زي، لقيادة خط هج�وم البلوز 

في الموسم المقبل بدال من كوستا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالية، ع�ن توص�ل إدارة يوفنتوس، 
التف�اق م�ع البرازيلي دوج�الس كوست�ا، نجم باي�رن ميونيخ 
األلمان�ي، لالنضم�ام إلى صف�وف السيدة العج�وز، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
ووفق�ا لجيانل�وكا دي مارزي�و، الصحف�ي اإليطالي الش�هير 
بش�بكة سكاي سبورتس، فإن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي 

للسي�دة العج�وز، عق�د جلسة م�ع جونيور مين�دوزا، وكي�ل أعمال 
كوست�ا، في مدينة تورينو.وأضاف الصحفي “تم التوصل التفاق مع 
الالع�ب، حيث سيحصل على راتب سنوي بقيمة 6 ماليين يورو، على 
الرغم من عدم التوصل التفاق رسمي مع إدارة البافاري”.وأش�ار دي 
مارزيو، إل�ى أن المفاوضات الرسمية بين الناديين ستبدأ خالل األيام 
القليل�ة المقبل�ة، ورغم طل�ب إدارة البافاري 50 ملي�ون يورو، إال أن 
ع�رض يوفنتوس سيبدأ من 40 ملي�ون يورو، وسيتم التفاوض حول 

المبلغ المتبقي، باالعتماد على العالقة الطيبة بين الناديين.

              كربالء/ المستقبل العراقي

واف�ق مجلس محافظة كرب�الء المقدسة، على صرف مبلغ 
خمس�ة ماليين دينار لالندية الرياضية }الجماهير والحر 

والخيرات{.
وذكر بي�ان للمجلس، تلقت “المستقب�ل العراقي”، 
نسخة منه، ان الصرف “جاء استنادا على المذكرة 
المقدم�ة من قبل حازم الخالدي رئيس لجنة 

الشباب والرياضة في المجلس”.
ونقل البيان ع�ن الخالدي القول، ان 
“مجل�س محافظة كربالء كان قد 
واف�ق سابقاً على دع�م االندية 

الرياضي�ة في قراره المرقم 178 في 1/9/2015 
المقدم من قبلنا”.

وأش�ار ال�ى ان “الص�رف يش�مل جمي�ع االندية 
وأن�ه سيكون تباع�اً بعد الص�رف لالندية الثالثة 
توف�ر  حي�ن  والخي�رات{  والح�ر،  }الجماهي�ر، 

التخصيصات المالية”.
وأوض�ح ان “هذا الصرف يأت�ي دعماً من مجلس 
المحافظ�ة للرياض�ة الكربالئي�ة ولرفع مستوى 
أداء االندية في المنافسات الرياضية المختلفة”. 

يش�ار ال�ى ان، محافظ�ة كرب�الء تش�هد حرك�ة 
رياضية كبيرة وتوجه الشباب الى ممارسة مختلف 

األنشطة الرياضية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن الع�ب المنتخب الوطني وفريق القوة الجوية 
حمادي احمد، اعتزاله اللعب دولياً.

ونشرت مواقع رياضية، ومواقع تواصل اجتماعي 
ع�ن احم�د الق�ول، ان “دولي�اً، انتهى المش�وار”. 
في إش�ارة الى اللع�ب م�ع المنتخب.بحسب ما تم 

تناقله.
م�ن جانبه، علق م�درب المنتخب الوطني باسم 
قاسم، عل�ى قرار حم�ادي، مؤكدا “نحن 
بحاج�ة ال�ى خدمات ك�ل العب في 
المنتخ�ب، واتعج�ب م�ن قرار 
اللع�ب  باعتزال�ه  حم�ادي 

دوليا”.واك�د مهاج�م الق�وة الجوي�ة لك�رة القدم 
حم�ادي احمد، امس االربعاء، انه ال يمكن انعكاس 
ق�رار اعتزال�ه م�ن المنتخ�ب الوطن�ي عل�ى لقاء 

الكالسيكو أمام الزوراء يوم األحد المقبل.
وق�ال احمد ل�”الغد ب�رس”، ان “الجوية في جانب 
والمنتخب ف�ي جانب آخ�ر، وان الالعبين عازمين 
على العودة وتكملة المسير لخطف لقب الدوري”.

وأض�اف ان “تحقيق اللق�ب للجوية هو حلم راوده 
من�ذ فت�رة ليس�ت بالقصي�رة وه�ذا الموسم هو 
موس�م حصد ثم�ار التع�ب وجهد سن�ة كاملة لن 

يضيع بتكاتفنا جميعاً”.
وأك�د ان “م�ن يستغ�ل الفرص�ة لتأجي�ج الوضع 

واختالق المشاكل فالرد سيكون قاسيا جداً.

           المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در نادي ريال مدريد لكرة القدم 
بياًن�ا أع�رب من خالله ع�ن “ثقته 
البرتغالي  التام�ة” ف�ي مهاجم�ه 
كريستيان�و رونالدو ال�ذي تتهمه 

النياب�ة اإلسباني�ة بالتهرب من 
 14.7 بقيم�ة  ضرائ�ب  دف�ع 
واع  ي�ورو بش���كل  ملي�ون 

ومتعمد.
وأوضح ن�ص البيان أن النادي 

يفه�م أن الالع�ب تصرف 
للقان�ون فيما  طبق�ا 

بااللت�زام  يتعل�ق 
ب���واج���باته 

الضريبي�ة، وأنه 
أظهر  لطالم�ا 
منذ انضمامه 
لريال م�دريد 
يولي�و/ ف�ي 

 2009 تم��وز 
إرادة واضح��ة 
في القيام بذلك.

وأش�ار البي�ان إلى 
أن ريال مدريد مقتنع 

تمام�ا ب�أن كريستيانو 
رونالدو سيثبت براءته التامة في 
ه�ذه القضي�ة، مضيف�ا أن الريال 
يأم�ل أن تتحق�ق العدال�ة بأسرع 

وق�ت ممك�ن ليت�م إثبات ب�راءة 
)كريستيانو( في أقرب وقت”.

وأش�ارت النيابة في بالغها المقدم إلى المحكمة 
المختص�ة، أن النج�م البرتغال�ي مته�م بأرب�ع 
جرائ�م ارتكبها بين عام�ي 2011 و2014 وتمثل 
تهربا من س�داد ضرائب بقيم�ة إجمالية قدرها 
14 مليون�ا و768 ألف�ا و897 ي�ورو بواقع 1.39 
ملي�ون يورو في عام 2011، و1.66 مليون 
ف�ي 2012، و3.20 ماليي�ن في 2013، 

و8.50 ماليين في 2014.
وأوضحت النيابة أن كريستيانو استغل 
ش�ركة تأسس�ت في ع�ام 2010 لكي 
يخف�ي الدخل الذي حققه ف�ي إسبانيا 
نظير حق�وق تسوي�ق صورته، 
وهو م�ا يعني ع�دم التزامه 
ومتعم�د  إرادي  بش�كل 
الضريبي�ة  بواجبات�ه 
في إسبانيا. وأش�ارت 
النياب�ة العام�ة إل�ى 
منح  أن كريستيان�و 
بشكل صوري حقوق 
تسوي�ق صورته إلى 
 Tollin“ شركة تسمى
Associates LTD” وتقع في 

جزر العذراء البريطانية.
م�ن جانبه�ا، أكدت ش�ركة 
“Gestifute” الممثلة لالعب 
البرتغال�ي، أن�ه ال يوج�د أي 
تحاي�ل ضريبي ق�د وقع وأن 
 Tollin Associates“ ش�ركة 
LTD” “ه�ي مملوكة بالكامل 
لكريستيانو رونال�دو منذ عام 

.”2004
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
بذرة ج�وز الهند والت�ي يطلق عىل ش�جرتها جوز الهند 
املزدوج او ش�جرة )) الكاكاو دي مري (( تعترب اكرببذرة 
نباتية يف العالم حتى االن حيث يصل وزن الواحدة منها اىل 
18 كيلو غراما . وتنمو هذه االش�جار يف جزيرة سيشيل 

يف املحيط الهندي.
الخف�اش يكتش�ف نوعي�ة طعامه ع�ىل مس�افة تقدر 
ب�1600م�ر ويمكن�ه كذلك تحدي�د م�ا إذا كان الطعام 
ناضج�ا أم ال وكل ذلك بواس�طة املوج�ات فوق الصوتيه 
الت�ي يطلقه�ا وعملي�ة ارتدادها والتي يص�ل ترددها اىل 

100.000هريتز.
أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

أن اك�رب مجموع�ة ج�زر يف العال�م يبل�غ طوله�ا 5600 
كيلومر.

أن أكرب صحراء يف العالم هي الصحراء الكربى يف ش�مال 
أفريقيا.

أن أضخ�م أنواع العناكب تعيش يف الربازيل، ويصل وزنها 
إىل 85 جراماً

أن أثقل حيوان يف العالم هو الحوت األزرق.
أغلب األسماك التي يف أعماق عميقة جداً . . عمياء.

الفرس يستطيع أن يظل شهراً كامالً واقفاً عىل أقدامه.
أن أكثر الحيوانات حدة يف السمع هي الذئاب والحمري.

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الحم�ل مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
قوة اليوم وإرصاراً يف التمسك بمبادئك مهما 
كانت املغريات عاطفياً:تشعرين أنك تحررتي 
من املايض وأنك عىل إستعداد لبدء قصة حب 

جديدة.

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
ب�رج الث�ور مهنياً:قد تنتابك بعض مش�اعر 
القل�ق اليوم بس�بب ش�ائعات تتح�دث عن 
وضعك بالرشك�ة عاطفياً:ال تفك�ري بقلبك 

فقط أيضاً عليكي أن تتبعي عقلك.

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك لليوم:املرأة 
م�ن ب�رج الج�وزاء مهنياً:لدي�ك براع�ة يف 
التف�اوض ح�اويل أن تس�تغيل ه�ذه املهارة 
اليوم عاطفياً:تش�عرين أن مش�اعر الحبيب 
أصبحت باردة تجاهك عليك أن تواجهيه بما 

تشعرين.

أصح�اب برج الرسط�ان حظ�ك لليوم:املرأة 
م�ن برج الرسط�ان مهنياً:عليك�ي أن تثقي 
بقدرات�ك أكث�ر فأنت تعرفني أن�ك قادرة عىل 
الوص�ول اىل أهداف�ك عاطفي�اً:ال يمك�ن أن 
تكميل حياتك دون الحبيب عليكي أن تدركي 

أنك لن تتحملني الوحده.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج األس�د مهنياً:عليكي أن تن�ي أخطاء 
امل�ايض وأن تركزي عىل املس�تقبل فما حدث 
ق�د حدث حاويل أن تس�تفيدي م�ن التجارب 
السابقة عاطفياً:كفاكي لوماً وعتاباً عىل كل 

ترصف يقوم به الحبيب.

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العذراء مهنياً:تش�عري اليوم بالحماس 
والتفاؤل بس�بب قبول تنفي�ذ مرشوع كنت 
تس�عني اىل تحقيق�ه عاطفياً:خصيص املزيد 
م�ن الوق�ت للحبي�ب وال تهملني مش�اعره 

تجاهك.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج املي�زان مهنياً:ال يمك�ن أن تحققي كل 
أحالم�ك عليك أن تعطي أولوي�ات ملا تريدين 

تنفيذه
عاطفياً:تعيش�ني فرة متوت�ره مع الحبيب 

عليك أن تتجاوزيها.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العق�رب مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
ح�ذراً يف إنفعاالتك وأن ال تتفوهي بأية كلمة 
دون أن تفكري بها عاطفياً:عليكي أن تكوني 
أكثر قوة يف وجه الضغوطات التى تواجهك يف 

طريق عالقتك مع الحبيب.

أصح�اب برج القوس حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج القوس مهنياً:تعريف أن األمور لن تكون 
مثالية يف العمل لذلك عليكي أن تتقبيل بعض 
الس�لبيات الت�ى تح�دث عاطفياً:تع�ريف أنك 
تطلبني املستحيل من الحبيب فما هو غايتك 

من هذا؟

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الجدي

مهنياً:موق�ف يحدث اليوم قد يغري مس�ارك 
املهني

عاطفياً:الحبيب وقف اىل جانبك بمواقف عدة 
وأنتي تقدرين هذا.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج 
الدلو

مهنياً:ق�د تمري�ن بف�رة مربك�ة يف العم�ل 
عليكي أن تعريف كيف تتكيفني معها

عاطفي�اً:ال تح�اويل إثارة غ�رية الحبيب فقد 
تنقلب اللعبة ضدك.

أصحاب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحوت

مهنياً:تتحم�يل اليوم الكثري من املس�ؤوليات 
التى تتطلب منك أن تتميها بوقتها املحدد 

عاطفي�اً:ال تهتم�ي اىل آراء اآلخري�ن واتبعي 
قلبك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 ثمرة كوسة مقطعة - 2 ملعقة صغرية عصري 
ليمون – بس�لة - شوربة دجاج - 2 فص ثوم – 
ملح - فلفل اس�ود مطحون - 1 ملعقة صغرية 
زنجبي�ل مطح�ون - 2/1 ملعق�ة صغرية زيت 
سمس�م - 6 ثمرة بصل اخرض مقطع رشائح - 

1 قرن فلفل - حار مقطع رشائح
طريقة التحضري:

يف ان�اء كب�ري عىل ن�ار عالي�ة ضعي الش�وربة 
تسخن.

ضع�ي الث�وم و الزنجبيل و زيت السمس�م عىل 
الشوربة و قلبي.

اضيفي البصل األخرض و الكوس�ة و البس�لة و 
الفلفل الحار اىل الشوربة و قلبي ثم اتركيها ملدة 

من 3-5 دقائق او اكثر حتى ينضج املزيج.
تبيل الش�وربة بعصري الليمون و امللح و الفلفل 

و قلبيها جيدا.
ضع�ي الش�وربة يف ب�والت التقديم ث�م قدميها 

ساخنة.

نظرية النسبية تضع نجاًم 
قزمًا عىل امليزان!

ق�ال علماء فض�اء أمريكيون إنهم اس�تخدموا نظرية النس�بية لعالم 
الفيزياء األملاني ألربت أينش�تاين يف معرفة وزن نجم قزم أبيض حيث 

بلغ نحو ثلثي كتلة الشمس.
الدراس�ة أجراه�ا باحثون من جامع�ة إمربي ريدل للط�ريان ونرشوا 
نتائجه�ا الخميس يف دورية س�يانس العلمية..وأوض�ح الباحثون أن 
القي�اس الدقيق لهذا النجم باس�تخدام تلس�كوب هاب�ل الفضائي، ال 
يقدم فقط تأكيدا إضافيا لصحة نظرية النس�بية ألينشتاين، بل ينهي 
س�جاال علميا اس�تمر عقودا بش�أن كتلة »النجم القزم« الذي خضع 
للدراس�ة..وفقا لنظرية أينش�تاين، فإن أي جرم سماوي ثقيل يحرف 
الضوء عن مس�اره يف الفضاء، ويمكن معرفة كتلة الجرم الس�ماوي 
ال�ذي يمكن أن يكون نجما عىل س�بيل املثال، م�ن خالل معرفة درجة 

انحراف الضوء.

عاشقان حياوالن إنقاذ أقفال الغرام 
م�ن الن�ادر أن ترى خ�الل هذه األي�ام أقفاال عىل ج�رس “بونت ديز 
أرت” الباريي الش�هري، لكن قبل عامني كان الجرس الواقع عىل نهر 
الس�ني ينئ من ثقل أقفال الغرام املعلق�ة عىل جانبيه، لدرجة أن أحد 
أركان�ه انكرس من ثقل الوزن، فق�ررت عاصمة النور وضع حد لهذا 
التقلي�د الش�اعري الذي يرمز إىل قصص الحب الت�ي تخلدها األقفال 
عىل ضفاف النهر.إال أنه كما يف الروايات الس�عيدة، ظهر طوق نجاة 
لهذه األقفال يتمثل يف مبادرة الحبيبني أمينة وفياليس بعد أن تمكنا 
يف النهاية من إنقاذ أكثر من 800 قفل. ولم تتوقف املبادرة عىل إنقاذ 
األقفال فحسب بل يس�عى الرفيقان العاطفيان للبحث عن أصحاب 
ه�ذه األقف�ال والتواصل معه�م ع�رب الش�بكة العنكبوتية..ويقول 
فياليس “كانت مبادرة أطلقناها بالصدفة”. وبدورها تقول أمينة إنه 
منذ ثالث سنوات اتصل بهما رفيقان صينيان بعد أن علما أنه تقررت 
إزالة أقفال الغرام من عىل جرس بونت ديز أرت..وتضيف “لذلك قررنا 
منذ ذلك الحني تبني هذه املبادرة عىل ش�بكة اإلنرنت، لعلنا نس�اعد 

العشاق يف إنقاذ أقفال الغرام التي علقوها عىل الجرس”.

سيارات مرسيدس ستصبح ذاتية القيادة قريبًا
بدأت رشكة مرس�يدس باختبارات منظومة القيادة 
الذاتي�ة م�ن الجي�ل الجديد عىل س�يارتها م�ن فئة 
E..تنوي الرشكة تزويد س�ياراتها بمنظومة القيادة 
الذاتي�ة التي تخترب اآلن عىل هذا النموذج األصيل، مع 
العلم أن س�يارة سيدان األساسية من فئة S، تتصف 
ببع�ض الوظائ�ف الخاص�ة بالقي�ادة الذاتية، حيث 
تستطيع أن تتخذ بعض القرارات نيابة عن السائق.

مع هذا رصح رئيس قسم األجهزة املساعدة للسائق 
يف الرشك�ة، يف حديث�ه ملراس�ل مجل�ة Autocar بأن 
املارك�ة تنوي إط�الق منظوم�ة القي�ادة الذاتية من 

الجيل جديد قبل عام 2020.
وتخترب الرشك�ة حاليا منظومة من »الجيل الثالث«، 
وس�تتمكن الس�يارة املزودة بها من تف�ادي املواقف 
الحرج�ة يف أثناء س�ريها يف الطرق العام�ة، مع أنها 
تحت�اج إىل مراقب�ة خارجي�ة كم�ا يف الس�ابق..هذا 
ويعم�ل مهندس�و الرشك�ة اآلن بالدرج�ة األوىل عىل 
زيادة ضم�ان منظومات القيادة الذاتي�ة التي يجب 
أن تكون آمنة 100% قبل أن تزود الس�يارات املنتجة 

بالجملة بها.
يذك�ر أن املارك�ة ل�م تح�دد أي موديل س�يزود أوال 

بمنظومة القيادة الذاتية من الجيل الجديد.

1طلب ومناشدة o يابس 2ناد ريايض سعودي 
اختري نادي القرن يف آسيا

3فو o العب مغربي يف صفوف بوردو الفرني 
 o ثلث�ا م�وج. 5نصف س�امح o 4أكث�ر قرب�ا
ذهب o نف�ذ بجلده 6عصبي�ة )عامية( o دق 
)الهات�ف(. 7خ�اف من o اطل�ب o ترصف بال 
مس�ؤولية 8تمثال عىل مدخل خليج نيويورك 
o حي�ز ومكان 9أبو الط�ب اليوناني 10أدوات 
للرس�م امللون o يجم�ع الصورة م�ن الفضاء 

لالستقبال التلفزيوني.

1حرف نصب o استخدمه قديما العرب واملسلمون 
الجغ�رايف 2إغ�الق  للمالح�ة وتحدي�د موقعه�م 
)معكوسة( o قام وثار وانتفض. 3من أهم املمالك 
العربية القديمة يف بالد الش�ام o املصباح واملرشد 
اله�ادي 4القردة الصغرية o أعط�ى عذرا ألمر ما 
o منطقة يف جبال الهماليا تس�مى س�قف العالم 
5متشابهة o القارة السمراء 6رسب شيئا أو أمرا 
تحت س�تار ما مثل ستار الليل o شدة وعدم تراخ 
o ثلث�ا ورل 7حط�م o نصف ناعم 8بل�دة عريقة 
 o متش�ابهات 9متشابهات o يف الش�مال اللبناني

ركض 10فصل الجلد عن اللحم o انقسام

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..شوربة الكوسة بالليمون
أطول بيتزا يف العالـمطب

دخ�ل طه�اة أمريكيون موس�وعة غينيس لألرق�ام القياس�ية بعد أن 
نجحوا يف طهي وإعداد أكرب فطرية بيتزا يف العالم.

يبلغ طول الفطرية 2124 مراوكرست هذه البيتزا الرقم السابق البالغ 
1800 مر.

تكون�ت مقادير البيتزا الضخم�ة من مواد بلغ وزنه�ا 7500 كلغ وقد 
ش�ارك أكث�ر من 100 طاه ش�اركوا يف إعداد الفط�رية الضخمة. حيث 
أعد الطهاة البيتزا يف مضمار للس�يارات بوالية كاليفورنيا..واستمرت 

عملية اإلنتاج نحو 8 ساعات متواصلة.

مواصفات غري مسبوقة يف نوكيا »9«

يب�دو أن إط�الق هات�ف نوكيا 9 
ال�ذي تط�وره رشك�ة »إتش إم 
دي غلوب�ال« الفنلندي�ة أصب�ح 
الترسيبات  قريب�ا جدا.وحس�ب 
الهات�ف يحم�ل مواصفات  فإن 
يف مس�بوقة يف أجه�زة الرشك�ة 
تجعله منافس�ا حقيقيا آليفون 
وغاالكي. ومن هذه املواصفات 
 «  835  Snapdragon« معال�ج 
وذاك�رة مؤقت�ة كبرية بس�عة 4 

غيغابايت أو 8 غيغابايت.
الجدي�د  الهات�ف  شاش�ة  أم�ا 
فه�ي بقي�اس 5.3 إن�ش بدق�ة 
عالي�ة من معيار QHD، وس�عة 
التخزي�ن يف الهات�ف الجديد هي 

64 غيغابايت..وبالنس�بة لنظام 
التش�غيل يف هات�ف نوكيا 9 فهو 
أندروي�د،  م�ن   7.1.1 اإلص�دار 
وزودت الرشكة الفنلندية الجهاز 
م�ع  خارجيت�ني  بس�ماعتني 
 QuickCharge باإلضافة إىل ميزة

3.0  للشحن الرسيع.
يعتمد هاتف نوكيا 9 عىل كامريا 
ميغابيس�كل،   2 بدق�ة  أمامي�ة 
 13 بدق�ة  خلفي�ة  وكام�ريا 
 LED ميغابيكس�ل معززة بضوء
م�زدوج م�ن أج�ل التصوي�ر يف 
ظروف اإلض�اءة الليلية. وتقنية 
ليزري�ة م�ن أجل توف�ري الركيز 

التلقائي أثناء التصوير..
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األدب والصحافة سقايات بغداد
مفيد نجم طارق حرب

العالقة بين الكتاب ومهنة الصحافة ملتبسة على مستوى اإلبداع. 
كثيرا ما تجد أصحابها يشتكون من هذه المهنة التي تستهلك طاقتهم 
اإلبداعية وتش�كل نزيفا دائما لهم. على الرغم من ذلك أغلب العاملين 
في ه�ذه المهنة من الش�عراء والكتاب.مهنة الصحاف�ة مهنة يومية 
حفية  تتطلب الكثير من العمل والجهد والمتابعة اليومية. الكتابة الصُّ
لها لغتها وأس�اليبها الخاصة. الكتابة األدبية عل�ى أنواعها لها لغتها 
وطرائ�ق تعبيرها وجمالياته�ا. االختالف في اللغة وأش�كال التعبير 
يخلق نوعا من الفصام عند الصحافي األديب. آخرون يرون فيه إغناء 
حفي يتطل�ب االلتزام والعمل  للتجربة وتوس�يعا آلفاقه�ا. العمل الصُّ
اإلبداع�ي يتطلب الحرية والتأمل.الس�ؤال هو من يس�تفيد من اآلخر، 
الكاتب والش�اعر أم الصحاف�ة؟ إذا كان ذلك غير متحق�ق لماذا يقبل 
حفي. الس�ؤال ال يخصنا وحدنا، في  الكاتب والش�اعر على العمل الصُّ
الغرب والمجتمعات األخرى يواجه الكتاب والش�عراء نفس الس�ؤال. 
ق�د يكون البحث عن الش�هرة واالنتش�ار اللذين توفرهم�ا الصحافة 
س�ببا لذلك. قبل ه�ذا هناك المس�ألة المادية وحاجة المب�دع لتأمين 
مستوى حياة مقبول.كتاب كبار وشعراء مشهورون عملوا في مهنة 
المتاعب، بعضهم بصفة رسمية، والبعض اآلخر من خالل كتابة زوايا 
يومية أو أس�بوعية فيها. نجيب محفوظ وغابرييل غارس�يا ماركيز 
وأرنس�ت همنغواي وغيرهم الكثير عملوا أو كتبوا في الصحافة على 
مدى س�نوات طويلة.الصحافة استفادت من اهتمام القارئ بالرواية 
منذ القرن التاسع عش�ر. الرواية المنشورة في سالسل كانت الشكل 
األمثل لهذه العالقة. بلزاك وميشيل زيفاكو ودستويفسكي استفادوا 
من هذه الفرصة في تحقيق انتشار رواياتهم. الحاجة المادية شكلت 

هاجسا عند الكاتب إضافة إلى االنتشار الواسع للعمل الروائي.
الهدف المادي للكاتب ش�كل أحيانا عبئا على العمل الروائي فكان 
يدفع بالكاتب إلى اإلطالة واالستطراد بحثا عن زيادة المكافأة المادية. 
روايات دستويفس�كي الش�هيرة كاإلخوة كارام�ازوف واألبله وبيت 
الموت�ى ه�ي مثال على هذه العالقة. عش�رات الصفح�ات كان يمكن 
حذفها ألنها شكلت عبئا على تنامي السرد وتطوره. الكاتب األميركي 
هنري ميلر اضطر إلى اإلكثار من مش�اهد الجنس في أعماله الروائية 
إرضاء لرغبة الجريدة الباحثة عن اإلثارة عند نش�رها متسلس�لة قبل 
أن تنش�ر في كتاب..على خالف ذلك رأى كت�اب آخرون أن الصحافة، 
ال س�يما التحقيق�ات، تقدم لهم مادة غنية تقربه�م من الواقع وتزيد 
معرفتهم به. في عالمنا العربي هناك من لم يعمل في الصحافة ولكن 
اس�تفاد كثيرا من أرش�فته لها في أعماله الروائية. الروائي المصري 
صنع الل�ه إبراهيم هو النموذج األمثل للروائي المش�غول بهذا العمل 

وتوظيفه في تأثيث عالمه السردي.

في سلس�لة تراثيات بغدادية وفي ب�اب مياه مدينة بغداد 
كانت لنا محاضرة  عن س�قايات بغداد  والس�قاية التس�مية 
الس�ابقة والمشرعة التس�مية الالحقة زمنيا  هي مورد من 
يريد ش�رب الماء اونقله م�ن النهر الى البيوت او الى مخازن 
لك�ي يتم االس�تفادة  م�ن المي�اه الموجودة ف�ي المخزون 
لالغ�راض المعروفة وهذا ما ادركه الخليفة المنصور عندما 
تم حفر نهرين هما نهر عيسى ونهر المصراًة  ليتم اخذ مياه 
الف�رات الى المدينة الم�دورة عندما كانت ف�ي  الكرخ فقط 
ومنها تفرعت س�واقي الى محالت الك�رخ وقامت المحالت 
المحاذي�ة لش�اطئ نهر  دجل�ة مثل محالت الرمل�ة والقرية 
والنجمي والرقة وهي المح�الت التي كونت فيما بعد الكرخ 
الحديث وكان الس�قاؤون يقومون بسد حاجة اهل بغداد من 
المي�اه من دجلة الى البيوت في المحالت  غالبا ما يكون عن 
طريق البغال والحمير وتختلف المش�رعة عن الس�قاية انها 
بمكان ان تكون محال لنقل الناس بين جانبي النهر او السباحة 
في النهر وان كانت قد اخذت الحقا اسم شريعة وخاصة في 
العه�د العثمان�ي ولحد االن ومن الس�قايات المش�هورة في 
بغداد سقاية جامع القصر اذ احتوى هذا الجامع على سقاية 
كبي�رة بمثاب�ة مخزن للمي�اه النتفاع الن�اس وكان المخزن 
يأخ�ذ مياهه من دجلة بالطرق الهندس�ية عندما تم بناء هذا 
الجامع عام ٤٧٥  هج وس�قاية جام�ع الرصافة الذي اكتمل 
بناؤه عام ٥١٣  هج حيث كانت فيه سقايات للناس وسقاية 
الراض�ي المنس�وبة للخليف�ة الراض�ي ع�ام ٣٢٩ ه�ج وقد 
وفرت هذه السقاية الماء لمرضى البيمارستان  المستشفى 
العضدي بعد غرق بغداد عام   ٥٦٩ هج وس�قاية دار الخالفة 
الت�ي تنس�ب الى الس�يدة بنفش�ة اح�دى زوج�ات الخليفة 
المس�تضيء عام ٥٩٨ هج وسقاية تربة احمد بن حنبل التي 
انش�أها الخليفة المس�تنصر عام٦٢٣ هج حي�ث توجد فيها 
الحباب المملوءة من الماء وس�قاية المدرس�ة المستنصرية 
حيث احتوت المدرسة على سقاية لتزويد منتسبي المدرسة 
وغيرهم بالماء وس�قاية مس�جد العش�ائر حيث ينسب هذا 
المسجد الى الخليفة المستنصر ٦٢٣ هج ومزملة باب االزج 
اي باب الشيخ حيث كانت امرأة  تسقي الناس من مزملة لها 
على نهر دجلة ٤٨١ هج اما المش�ارع في الجانب الغربي من 
بغداد فهي عديدة منها مشرعة الروايا حيث ينقل السقاؤون 
الماء الى المدينة ومش�رعة باب البصرة وهو الباب الجنوبي 
الشرقي ومكانه في منطقة العطيفية االولى حاليا ومشرعة 
المارستان  في جنوب الكرخ مكان قصر الخلد شمال المنطقة 
الخض�راء حاليا ومش�رعة زل�رذزط في التقاء نهر عيس�ى 
بنهر دجلة ومش�رعة الس�اج قريبة من جامع الش�يخ بشار 
ومش�رعة القطانين بنفس موقع مستش�فى الكرخ للوالدة 
اي بين محلة الجعيفر ومحلة خضر الياس وفي نهاية العهد 
العثماني وبداية العهد الملكي ظهرت الش�رايع منها شريعة 
بي�ت النواب نس�بة الى العائل�ة المش�هورة صاحبة االمالك 
الكثيرة ف�ي الرصافة والكرخ والكاظمي�ة والنجف وكربالء 
ذات االص�ول  من مهراج�ات الهند ومكانه�ا باطاللة بيتهم 
الكبي�ر على نهر دجلة مج�اور اعدادية الك�رخ للبنات والتي 
قيلت فيها البس�تة البغدادية الشهيرة والتي يتم ترديدها من 

مقرئي المقام:-
بشريعة النواب يسبح حبيبي
ياربي كون يصير هو نصيبي

والبس�تة االخ�رى المش�هورة  ف�ي الچالغ�ي البغ�دادي 
وهي:-

بش�ريعة الن�واب َجّدم  يا ب�الم-  وبحضن س�اهي العين 
عونه الغفى ونام

وهنالك ش�ريعة الدمير خانة مجاور ثانوية الكرخ للبنين 
وش�ريعة باب السيف للمحلة بهذا االس�م وشريعة الُقمرين 
نس�بة الى جامع بهذا االس�م حيث كان�ت الحبوب التي تنقل 
ف�ي دجلة تف�رغ وتباع وهنالك ش�ريعة الحمي�ر في محلتي 
الش�واكة  والكريمات وش�ريعة رأس الجسر وشريعة خضر 
الياس وشريعة بن ٌروالة وشريعة بن طوباو العائلة الكرخية 
التي تمتهن بيع الباچة وشريعة الجعيفر وشريعة الجاموس 

في موقع مقهى البيروتي الحالية وليس السابقة .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

تع�د آالم الظهر م�ن أكثر اآلالم ش�يوعا، 
وق�د زادت مؤخ�را بس�بب نم�ط الحياة 
الس�ريع وقلة الحركة، وتختلف أس�باب 
ه�ذه المش�كلة الصحية وتختل�ف معها 
طرق العالج.وه�ذه اآلالم من أكثر اآلالم 
الت�ي ت�ؤدي لعدم الق�درة عل�ى الحركة، 
وبحس�ب أطب�اء ف�إن آالم الظه�ر ه�ي 
ش�كوى ش�ائعة عن�د األش�خاص الذين 
يعمل�ون معظ�م األوق�ات ف�ي المكاتب 

وخلف الحاس�وب، وعادة ما تترافق آالم 
الظهر بآالم في العنق والرقبة..وتطورت 
وتنوعت تقنيات التخلص من آالم الظهر، 
وه�ي باتت اآلن تس�تخدم تح�ت توجيه 
الكمبيوتر، فم�ن خالل حقن أنواع معينة 
من األدوي�ة في المنطق�ة المتضررة في 
الظهر أصب�ح بإمكان األطباء الس�يطرة 
على األلم في جلس�ات متنوعة بعيدا عن 
الجراحة..وم�ن الممك�ن أن تك�ون أذية 
ف�ي  الفقري�ة  األق�راص 
منطقة أعلى الظهر س�بب 
ه�ذه اآلالم، إال أن بع�ض 
اآلالم ترج�ع إل�ى التوت�ر 
العضلي.وي�رى  والش�د 
األطب�اء أن أس�باب كثيرة 
اآلالم  ه�ذه  وراء  تق�ف 
فق�د تك�ون من ع�وارض 
اإلصابة بهشاشة العظام، 
أو  المفاص�ل  الته�اب  أو 
ف�ي  ورض�وض  كس�ور 
الفق�رات كما أنه�ا تحدث 
بس�بب الت�ور والجل�وس 

الخاطئ.

تقنيات حديثة للتخلص من آالم الظهر


