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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

اإلميان معرفة
 بـالقلـب، وإقـرار باللسـان، 

وعمل باألركان

ص3القوات األمنية ختوض »قتاال راجال« يف آخر أحياء املوصل القديمة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4عملية إرهابية ضد مصلني يف لندن

الـسـيـد خـامـنـئـي لـعـوائـل حـرس احلـدود: الـجـمـهـوريـة االسـالمـيـة صـامـدة 

اخلارجية تقدم طلبا لتمديد عمل بعثة األمم املتحدة يف العراق

رئيس الوزراء يصل إىل »املنطقة امللتهبة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الس�عودية ه�ي املحط�ة األوىل الت�ي 
هبط فيها رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي من ب�ن ثالث محطات تش�كل 
مح�ور زي�ارة إقليمي�ة من املق�رر بحث 
ملفات ساخنة عدة خاللها تخص الشأن 
العراق�ي وموقف بغداد م�ن ما يجري يف 
املحيط اإلقليمي من أحداث باتت تتسارع 

عىل إيقاع خالفات دول املحاور.
وكان يف استقبال العبادي الذي حاول 
جاه�دا ع�دم اإلعالن ع�ن موع�د زيارته 
قبل أن تكشفه الخارجية السعودية، ويل 

العهد السعودي محمد بن نايف آل سعود 
ضم�ن مراس�م اس�تقبال بروتوكولي�ة 

أجريت يف مطار امللك عبد العزيز.
ومع أن معظم التكهنات أشارت اىل أن 
الزيارة س�ركز عىل األزم�ة القطرية، إال 
أن العب�ادي أكد قب�ل تحليقه اىل الرياض 
أن العراق ل�ن يكون طرفا يف اي نزاع بن 

الدول.
وقال العب�ادي يف كلمة قبيل مغادرته 
»مغ�ادرون لزي�ارة دول إقليمي�ة وه�ي 
دول مج�اورة من اج�ل التواصل وتعزيز 
العالق�ات الثنائي�ة«، مؤك�دا أن »العراق 
خ�رج لتوه منترصا ويريد التنس�يق مع 

هذه الدول للقضاء عىل اإلرهاب«.
وش�دد العبادي ع�ىل أن »الع�راق لن 
يك�ون طرف�ا بأي ن�زاع أو تك�ون أرضه 
مكانا للعدوان عىل أية دولة جارة«، الفتا 
اىل أن »الع�راق يري�د الدف�اع عن حدوده 
بعد الحرب اإلرهابية املدمرة التي ش�نت 
عليه«.وأشار اىل أن »العراق ضحى بدماء 
أبنائ�ه من اج�ل املواجه�ة الرشيفة مع 
اإلرهاب، ويتح�ول اىل التنمية«، مبينا أن 
»املنطقة ت�م إغراقه�ا بالح�روب ونريد 
عالق�ات جدي�دة مبني�ة ع�ىل االح�رام 

املتبادل واحرام السيادة«.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

قال المتحدث بأسم الحكومة االتحادية 
سعد الحديثي ان وفدا من اقليم كردستان 
س�يزور بغ�داد قريب�ا، دون تحديد موعد 
الزي�ارة، فيم�ا طالب مس�ؤول العالقات 
الخارجي�ة ف�ي حكومة إقليم كردس�تان 
الع�راق ف�الح مصطف�ى حكوم�ة بغداد 

باحترام إرادة ش�عب كردستان والدخول 
في مفاوضات جادة بش�أن االس�تقالل.

وأوض�ح الحديث�ي في تصري�ح صحفي 
نقلته وسائل إعالم كردية ان من المتوقع 
ان يزور وف�د من اقليم كردس�تان بغداد 
قريبا لبح�ث الملفات العالق�ة بين بغداد 
واربيل.وفيم�ا يتعلق بنش�ر بيان باس�م 
الحكومة العراقية بشأن اجراء االستفتاء 

في اقليم كردس�تان، قال الحديثي ان هذا 
البيان عار عن الصحة ولم يصدر من قبل 
الحكومة االتحادية.وأضاف أن الحكومة 
العراقي�ة س�بق وان اصدرت قبل تس�عة 
ايام بيانا بخصوص االستفتاء، مؤكدا ان 
الحكومة العراقي�ة لم تصدر اي بيان بعد 

هذا التأريخ.
التفاصيل ص3

نظرة تـارخييـة
 عـلـى القـضـاء الـدستـوري 

فـي الـعـراق

زعيم املعارضة الرتكية 
خمـاطبـًا أردوغان: يـوجـد 

موسى لكل فرعون

حمافظ بغداد يناقش مع رئيس مؤسسة 
السجناء السياسني ختصيص قطع اراض 

للسجناء السياسني وذوي الشهداء

بـرشـلـونـة
يـقـتـرب مـن استعـادة 

العبه السابق

السعودية حمطته األوىل.. وإعمار املناطق احملررة حمور أساسي يف جولته اإلقليمية
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بغداد تدرس منـح الفيـزا الكتـرونيـا للراغبني بزيارة العراقاليـوم املحكمـة االحتـاديـة العليـا تـنـظـر فـي أربـع دعـاوى
نائب معلقا عىل قرار احلكومة بتمديد عمل جمالس املحافظات: »غري قانوين« فيان دخيل تكشف عن حرق »داعش« للكثري من النساء »الشيعيات« يف تلعفر

حمافظ البرصة يتابع سري العمل يف مرشوع 
البنى التحتية ملنطقة الفريس

للمرة األوىل منذ عام 2003..  وزير النقل 
يرعى حفل ترقية 40 طيار

روسيا تتوعد »أجسام أمريكا« يف سوريا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس االثنين، 
تعليق التعاون مع الواليات المتحدة األميركية، 
ف�����ي منع حوادث جوية في سماء سوريا، 
متوعدة باست��هداف أي »أجسام طائرة« في 

مناطق عمل قواتها الجوية في سوريا.
ونقل�ت وكاالت أنباء روس�ية ع�ن وزارة 

الدف�اع أن تعلي�ق التع�اون سيس�ري ابت�داء 
من االثني�ن )19 حزيران(، ول�م تحدد موعدا 
إلنهائه فيما لم تعلق واش�نط��ن على خطوة 

موسكو.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة التصعيدي�ة بعدما 
أس�قطت طائرة حربي�����ة أميركية طائرة 
تابع�ة للجيش الس�وري، األح����د، في ريف 

الرقة الجنوبي.

وقالت واش�نطن إن الطائرة كانت تسقط 
قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الواليات المتحدة، 
بينما قالت دمش�ق إن الطائرة أسقطت خالل 

مهمة تستهدف متشددي تنظيم داعش.
وعلق�ت وزارة الدف�اع في موس�كو على 
ذلك بق���وله�ا إن »الواليات المت����حدة لم 
تس�تخدم قناة االتص�����ال مع روس�يا قبل 

إسقاط الطائرة السورية«.
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وفـد مـن اقليـم كردستـان يـزور بغـداد إلجـراء 
»مفاوضات جادة« بشأن االستقالل

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


www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1466(  الثالثاء 20 حزيران 2017

املرأة الربملانية حتذر من تبعات »العنف النفيس« الذي تعرضت له نساء بسبب »داعش«
        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت لجن�ة امل�رأة واالرسة والطفول�ة يف مجلس 
النواب، أمس االثنني، من التبعات النفس�ية التي يعاني 
منها االالف من املعنفات جنسياً يف املجتمع وخصوصاً 
املوجودات يف املحافظات التي تعرضت لإلرهاب، مؤكدًة 
ان الجهات املس�ؤولة بش�ؤون املرأة اهملت معاناتهن 

ولم تتخذ التدابري العادة تأهيلهن داخل املجتمع.
وقالت عضو اللجنة ريزان شيخ دلري يف اليوم العاملي 
ملناهضة العنف الجنيس يف النزاعات املس�لحة بحس�ب 
بيان ملكتبها تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»االالف من النس�اء س�واء من الق�ارصات او البالغات 
وحتى املتزوجات تعرضن اىل العنف واالستعباد الجنيس 
واالغتص�اب والدعارة القرسية أو الحم�ل غري اإلرادي 
يف املجتم�ع«، مؤك�دًة انه�ن »يعانني من اثار نفس�ية 

وصحية نتيجة ملا حصل لهن من عنف«.
وأضافت شيخ ديلر، أن »النساء يف املحافظات التي 
س�يطرت عليه�ا »داعش« عام 2014 ل�م يكن بعيدات 
ع�ن هذا الواق�ع بعدما اج�رن عىل ال�زواج بأكثر من 
رج�ل اضافة اىل تعرضهن لالغتص�اب والعنف الجنيس 

واالنتقام والتعذيب من قبل »متوحش�ني« غري آبهني ملا 
يحصل لهن يف حينها او يف املستقبل«.

وتابع�ت، أن »ه�ؤالء الرع�اع اس�تخدموا العن�ف 
الجنيس بش�كل ممنهج، كوس�يلة من وسائل االرهاب 
به�دف تدمري النس�يج االجتماع�ي يف املحافظات التي 

كانت تحت سيطرتهم«.
وحذرت، »من التبعات النفس�ية الت�ي يعاني منها 
االالف م�ن املعنف�ات جنس�ياً يف املجتم�ع وخصوص�ًا 
املوج�ودات يف املحافظ�ات الت�ي تعرض�ت لإلرهاب«، 
مؤك�دًة ان »الجهات املس�ؤولة بش�ؤون امل�رأة اهملت 
معاناته�ن ول�م تتخذ التداب�ري الع�ادة تأهيلهن داخل 

املجتمع«.
الحكوم�ة ب��«رضورة  اللجن�ة،  وطالب�ت عض�و 
االهتم�ام به�ؤالء النس�اء وتخصيص مراك�ز ملعالجة 
االث�ار النفس�ية والصحي�ة الت�ي تعرض�ن له�ا اثناء 
س�يطرة »داعش«، ودعمهن برامج وخطط يمكن ان 
تجعل منهم نس�اء فاع�الت يف املجتمع بدالً من تركهن 
ملصري مجه�ول والتعرض النتق�ادات املجتمع وعاداته 
وتقالي�ده التي يج�ر فيها العش�ائر اولي�اء امورهن 

لالنتقام منهن«.

         بغداد / المستقبل العراقي

الخارجيَّ�ة  وزي�ر  بح�ث 
العراق�يَّ�ة إبراهيم الجعفرّي 
الع�امِّ  األم�ني  ِّ�ل  ُممث� م�ع 
الع�راق  يف  املتح�دة  لألم�م 
أم�س  كوبي���ت�ش،  ي�ان 
األمنيَّة،  رات  التط�وُّ االرثنني، 
واالنتص�ارات  والسياس�يَّة، 
ِّقه�ا  ُيحق� الت�ي  املُتتالي�ة 
العراق�يُّ�ون يف حربه�م ضدَّ 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابيَّة، 
والُجُه�ود الت�ي تبذلها األمم 
املتحدة يف ُمسانَ�دة العراق يف 

حربه ضدَّ اإلرهاب.
بحس�ب  الجعفريَّ  د  وأك�َّ
تلق�ت  للخارجي�ة  بي�ان 
العراقي« نسخة  »املس�تقبل 
ون  ُّ منه، أنَّ »العراق�يِّني ُيصرِ
أراضيه�م  تحري�ر  ع�ىل 
بالكامل، وأنَّ نهاية إرهابيِّي 
ناً  ُمثمِّ داعش بات�ت قريب�ة، 
مواقف األمم املتحدة الداعمة 
والتنمية  واألمن،  لالستقرار، 

يف العراق«.
رضورة  »ع�ىل  وش�دد 
املُجتَمع  االس�تمرار يف ح�ّث 
العراق  الدويلِّ عىل ُمس�انَ�دة 
يف إعادة إعمار البنى التحتية 
حاً،  ُموضرِ العراق�يَّ�ة«  للُمُدن 
ان »الع�راق ق�دِّم طلباً لألمم 

املتحدة لتمدي�د عمل بعثتها 
يف بغداد واس�تمرارها يف دعم 

الشعب العراقّي«.
َ كوبيتش:  من جانبه ب�نيَّ
كان�ت هن�اك أص�وات كثرية 
تتح�دَّث ع�ن أنَّ الع�راق لن 
داً، وأنه ليس لديه  يبقى ُموحَّ
التحدِّي�ات  تج�اوز  يف  إرادة 
أنَّ  تواجه�ه، ونعتق�د  الت�ي 
َم�ن راهن ع�ىل أنَّ العراق لن 
يصمد بوج�ه التحدِّيات كان 

ئاً«. ُمخطرِ
وأضاف »نحن س�عداء يف 
ُمس�اَعدة الع�راق يف الحفاظ 
أن  ح�اً  ُموضرِ وحدت�ه«  ع�ىل 
الي�وم يث�ق بقوة  »الجمي�ع 
الق�وات املس�لحة العراق�يَّة، 
والحش�د الش�عبّي يف تحرير 
والقضاء  العراق�يَّة،  األرايض 

عىل اإلرهاب،.
وأك�د املمث�ل األمم�ي، أنَّ 
رَّة يف  املتح�دة ُمس�تمرِ »األمم 
توفري املُستلزَمات الرضوريَّة 
واملُساَهمة  النازحة،  للعوائل 
يف إعادة إعمار الُبنى التحتية 
وع�ودة  العراق�يَّ�ة،  للُم�ُدن 
العوائل إىل مناطق س�كناها، 
وحش�د دعم املُجتَمع الدويلِّ؛ 
الع�راق  إىل جان�ب  للوق�وف 
اإلرهاب،  القضاء ع�ىل  حتى 

وعودة االستقرار فيه«.

املبعوث األممي: أخطأ من راهن على عدم صمودكم

اخلارجية تقدم طلبا لتمديد عمل بعثة األمم املتحدة يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املحكمة الجمركية الوسطى، أمس االثنني، 
انها غرم�ت أذريني متهم�ني بمخالف�ات كمركية، 
مبين�ا ان ذلك جاء بعد مخالفات وتعويضات مدنية 

إلدارة الجمارك.
وق�ال قايض املحكمة س�تار ورور يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان »املحكم�ة 
فرض�ت غرام�ة مالية ع�ىل مواطن�ني اذريني جراء 
مخالفته�م تعليم�ات قان�ون الكم�ارك«، مبينا ان 
»مخالفاتهم تتمثل بإدخاله�م باصات ركاب بدون 

تعرفة كمركية«.
واضاف ان »س�عر الب�اص يص�ل إىل 40 مليون 
دين�ار«، مش�ريا إىل أن »الس�فارة االذري�ة تكفل�ت 
بدفع هذه الغرام�ات«. يذكر أن املحكمة الكمركية 
للمنطقة الوس�طى تت�وىل النظر يف دع�اوى ثماني 
محافظ�ات ه�ي؛ بغ�داد، باب�ل، كرب�الء، النج�ف، 

الديوانية، واسط، دياىل، وصالح الدين.

       بغداد / المستقبل العراقي

بحث املجلس ال�وزاري لألمن الوطني يف اجتماع 
برئاس�ة حيدر العب�ادي رئيس ال�وزراء منح الفيزا 

الكرتونيا للراغبني بزيارة العراق.
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن مكت�ب العب�ادي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« أن االجتم�اع نافش »تطورات 
معركة قادمون يا نينوى، والعمليات الجارية حاليا، 

واالقرتاب من حسم املعركة«.
واضاف انه »تمت ايضا مناقشة موضوع تسليح 
قواتنا البطلة، ومذكرات التفاهم للتعاون العسكري 
م�ع عدد م�ن ال�دول، فضال بح�ث م�روع الفيزا 

االلكرتونية لالشخاص الراغبني بزيارة العراق«.
وذك�ر البيان ان »املجلس الوزاري لالمن الوطني 
اطل�ع عىل ع�دد م�ن املواضيع املدرج�ة عىل جدول 

االعمال واتخذ مجموعة من القرارات بشأنها«.

املحكمة اجلمركية
 تغرم اذريني ملياري دينار وسفارة 

اذربيجان تتكفل بدفعها

بغداد تدرس 
منـح الفيـزا الكتـرونيـًا للراغبني 

       بغداد / المستقبل العراقيبزيارة العراق

تعقد املحكم�ة االتحادية العليا غداً الثالثاء جلس�ة جديدة، 
للنظر يف أربع دعاوى مدرجة عىل جدول أعمالها.

وأف�اد بيان صادر عن املكتب اإلعالم�ي للمحكمة االتحادية 
العلي�ا، تلقت »املس�تقبل العراق�ي«، إن »جدول أعمال جلس�ة 
)اليوم( تضمن أربع دعاوى دستورية، االوىل دعوى الطعن بعدم 
دس�تورية الفقرة )12( من امل�ادة )5( من قانون االدعاء العام 
رقم )49( لس�نة 2017 التي خولته تحريك الدعوى الجزائية يف 

جرائم الفساد املايل واإلداري«.
وتابع البيان أن »الدعوى الثانية س�تنظرها املحكمة للطعن 
بعدم دس�تورية ن�ص الفق�رة )4( من امل�ادة )87( من قانون 
املحام�اة، باختص�اص مجلس نقابة املحام�ني بتعيني منتدبي 

غرف املحامني مركزياً«.
وأوض�ح البي�ان أن »الدعوى الثالث�ة تتعل�ق بالطعن بعدم 
دس�تورية الفق�رة )6( م�ن القس�م )8( من األمر رق�م )65( 
لس�نة 2004، التي اعترت قرار مجلس الطعن يف قضايا اإلعالم 

نهائياً«.
وزاد البيان أن »الدعوى الرابعة هي للطعن بعدم دس�تورية 
البن�د )أوالً( من املادة )11(، والبن�د )رابعاً( من املادة )12( من 
تعليمات كش�ف الذمة املالية رقم )2( لس�نة 2017 املتعلقتان 

بحجز راتب املوظف وتحريك الدعوى الجزائية ضده«.

اليوم املحكمة االحتادية العليا 
تنظر يف أربع دعاوى

       بغداد / المستقبل العراقي

طالبت النائبة عن املكون األيزيدي فيان دخيل، 
أمس االثنني، الحكوم�ة واملجتمع الدويل بفك ارس 
املختطفات لدى داعش، كاش�فة ع�ن ان التنظيم 
اإلرهاب�ي أحرق الكثري من النس�اء الش�يعيات يف 

تلعفر.
وقالت دخي�ل يف كلمتها خالل مؤتمر مناهضة 
العن�ف الجن�يس ال�ذي اقامت�ه وزارة الداخلي�ة، 
»نطال�ب املجتمع الدويل والحكوم�ة العراقية بفك 
أرس املختطفات وإعادة تأهيل الناجيات واألطفال 
ومناطقه�م«. واضاف�ت، »ليس فق�ط األيزيديات 

اللواتي تعرضن للعنف، بل يف كل مناطق النزاع من 
قبل اإلرهاب«.

واش�ارت بالق�ول، »ت�م اختط�اف اكث�ر م�ن 
6420 ش�خصا بينهم نس�اء وأطفال من الطائفة 
األيزيدية«، مبينة »وتم تحرير 3330 ش�خصا من 

قبضة تنظيم داعش اإلرهابي«.
واستكملت، ان »داعش أحرق الكثري من النساء 
الش�يعيات يف قضاء تلعف�ر«، الفت�ة اىل ان »املرأة 
العراقي�ة تتعرض لكثري من العن�ف مقابل القليل 

من الحصول عىل حقوقها«.
وأقام�ت وزارة الداخلي�ة احتفالي�ة بمناس�بة 
الي�وم العاملي ملناهض�ة العنف الجن�يس، تخللتها 

قراءة كلمة رئيس ال�وزراء حيدر العبادي من قبل 
امينة العاصمة ذكرى علوش.

والت�ي جاء فيه�ا، ان »العراق البل�د األول الذي 
اعتمد الخطة الوطني�ة ملناهضة العنف الجنيس«، 
مطالب�ة املجتم�ع ال�دويل ب�«تقدي�م اإلرهابي�ني 
للمحاكم الدولية كونهم عاثوا يف األرض فسادا من 

كل النواحي«.
وطالبت لجنة األرسة والطفولة النيابية رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي باالهتمام باملعنفات 
»جنسيا« وتخصيص مراكز ملعالجة االثار النفسية 
الت�ي تعرضن لها، محذرة م�ن االنتقام منهن من 

قبل أولياء امورهن.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطات الريطانية القبض عىل مهرب 
من أصل عراقي كردي يحمل الجنسية الريطانية 
ويدعى داش�تي عم�ر عب�د الرحمن، وق�د حاول 
تهري�ب رجل عراق�ي آخر اىل بريطاني�ا يف حقيبة 

سفره.
ويف التفاصيل، حاول داشتي عمر عبد الرحمن، 
البال�غ م�ن العمر 42 عاما، خ�داع ضباط مراقبة 
الحدود الفرنس�ية عر تخبئة رج�ل عراقي داخل 
حقيبة س�فر وتركه عىل املقعد الخلفي لس�يارته 

أثناء محاولته عبور الحدود.
وكان عبد الرحمن يف سيارة بولو فولكس فاغن 

عندما أوقفه ضباط قوة الحدود يف نفق كوكيل يف 
فرنسا، وكذب الرجل أمام الضباط قائال، انه كان 
يف طريق عودته من زيارة العائلة يف هولندا، ولكن 
عندم�ا عمد ضب�اط الحدود اىل تفتيش الس�يارة، 
عث�روا عىل حقيبتني واحدة يف الصندوق وأخرى يف 
املقعد الخلفي، حي�ث كان الرجل العراقي يختبئ 

بداخلها.
وألق�ي القبض ع�ىل عب�د الرحم�ن وأحيل إىل 
موظفي التحقيق الجنائي وامل�ايل املعنيني بتنفيذ 
قوانني الهجرة، واتهم لروعه بمس�اعدة الهجرة 

غري القانونية إىل اململكة املتحدة.
من جهته، اعت������رف عبد الرحمن بالجرم 
وحك�م علي�ه بالس�جن مل������دة عامي���ن يف 

محكمة كانرتبري يف انكلرتا.
ويف س�ياق مّتصل، أف�اد مس�اعد املدير ديفيد 
فريكلوغ، م�ن فريق التحقي�ق الجنائي واملباحث 
أّن عب�د الرحمن، »لم يعرض أي تفس�ري ولم يفيد 
ب�أي تفاصي�ل ع�ن أفعال�ه، ال أثن�اء املقابلة وال 
يف املحكم�ة«، ولك�ن أيا كان�ت دوافع�ه، ال يوجد 
ع�ذر ملثل هذا الخ�رق لقوانني الهج�رة يف اململكة 

املتحدة«.
وأض�اف أن األحكام الص�ادرة ينبغي أن تكون 
بمثابة تحذير ملن يميل إىل املش�اركة يف هذا النوع 
من اإلجرام، ونحن س�نقبض عىل من يقوم بهذه 
األفع�ال ونحيل�ه اىل املحاك�م املختص�ة«، وأحيل 

الرجل العراقي إىل الرطة الفرنسية الحدودية.

فيان دخيل تكشف عن حرق »داعش« للكثري من النساء 
»الشيعيات« يف تلعفر

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير املنافذ الحدودية اللواء س�امي الس�وداني،  عن 
ضبط نصف كغم مخدرات يف منفذ الشالمجة الحدودي.

وقال السوداني، »تم ضبط كمية مخدرات يف منفذ الشالمجة 
الح�دودي«، موضح�ا أن »الكمي�ة تبلغ نصف كغ�م موزعة يف 

كيسني«. 
وأضاف الس�وداني، »تمت إحالة املوما إليه اىل مركز رشطة 

الشالمجة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.
يذك�ر أن تجارة املخدرات راجت يف العراق بعد أحداث 2003، 
جراء الرتاخي األمني الذي س�اد يف تلك الفرتة، وأش�ارت تقارير 
دولي�ة صدرت عن مكتب مكافحة املخدرات يف األمم املتحدة، إىل 
أن الع�راق تحول إىل محطة ترانزيت لتهريب املخدرات من إيران 
وأفغانس�تان نحو دول الخليج العربي، محذرة يف الوقت نفسه 

من احتمال تحوله إىل بلد مستهلك.
كم�ا أعل�ن الل�واء س�امي الس�وداني، عن ضبط س�يارتني 
مستوردتني بوصوالت رضيبية مزورة يف منفذ سفوان الحدودي 

مع الكويت.
وقال الس�وداني يف بيان إنه تم »ضبط سيارتني مستوردتني 
يف منف�ذ س�فوان الح�دودي ت�م إدخالهما بوص�والت رضيبية 

مزورة«.
إىل  الس�يارتني  إحال�ة  »تم�ت  إن�ه  إىل  الس�وداني  وأش�ار 

القضاء«.
يذك�ر أن مديرية املناف�ذ الحدودية التابعة ل�وزارة الداخلية 
تعلن بني فرتة وأخرى عن ضبط س�يارات مستوردة بوصوالت 
م�زورة وأدوية منتهية الصالحية، فضال ع�ن مواد غذائية غري 

صالحة لالستهالك البري.

مدير عام املنافذ احلدودية 
اللواء سامي السوداين يعلن ضبط خمدرات 

يف منفذ الشالجمة

       بغداد / المستقبل العراقي

القانوي�ة  اللجن�ة  عض�و  اك�د 
النيابية سليم شوقي، أمس االثنني، 
ان ق�رار مجل�س ال�وزراء بتمدي�د 

عم�ل مجال�س املحافظ�ات يعت�ر 
مخالف�ة قانونية.وق�ال ش�وقي يف 
تصيح لوس�ائل اع�الم محلية، ان 
»تمدي�د عم�ل مجال�س املحافظات 
م�ن مجل�س ال�وزراء دون الع�ودة 

اىل مجل�س الن�واب، باعتقادن�ا هي 
مخالفة قانونية وهو ليس من شان 

واجبات مجلس الوزراء«.
واض�اف ان »صالحي�ات مجلس 
ال�وزراء ه�و تمدي�د عم�ل مجالس 

املحافظ�ات بحدود تس�يري االعمال 
دون اتخاذ قرارات معينة«، الفتا اىل 
ان »القرار العام بهذا املوضوع يعود 
اىل مجلس النواب فقط بتمديد عمل 

مجالس املحافظات من عدمه«.

نائب معلقًا عىل قرار احلكومة بتمديد عمل جمالس املحافظات:
 »غري قانوين«

الرشطة الربيطانية توقف عراقيني هّربا »برش« يف »حقيبة سفر«
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     بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أسعار النفط، أمس االثنني، لتلتقط أنفاسها بعد تعرضها لضغوط عىل مدى الشهر 
األخ�ري م�ن جراء ارتفاع اإلنت�اج يف الواليات املتح�دة وليبيا ونيجرييا األم�ر الذي أضعف أثر 

مبادرة تقودها أوبك لدعم السوق عن طريق تقليص اإلنتاج.
وبحل�ول الس�اعة 1015 بتوقيت جرينتش ارتفع�ت العقود اآلجلة لخام برنت 17 س�نتا إىل 
47.54 دوالر للربمي�ل. وزادت عقود الخام األمريكي غرب تكس�اس الوس�يط 15 س�نتا إىل 
44.89 دوالر للربمي�ل. وأس�عار كال الخامني منخفضة نحو 13 باملئة من�ذ أواخر مايو أيار 
عندم�ا قرر منتجون بقيادة منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( تمديد تعهدهم بخفض 
اإلنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتسعة أشهر إضافية. وقال متعاملون إن الزيادة املطردة يف 
اإلنتاج األمريكي وارتفاع إنتاج ليبيا ونيجرييا املعفاتني من تخفيضات أوبك يقوض الجهود 
التي تقودها املنظمة يف املدى القريب. وقال كارس�تن فريت�ش املحلل لدى كومرتس بنك »ال 

يوجد ما يدعو إىل اإلغراق يف التفاؤل يف الوقت الحايل.«

اسعار النفط ترتفع بعد تراجعات حادة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الس�عودية هي املحط�ة األوىل التي هبط 
فيها رئي�س الوزراء العراق�ي حيدر العبادي 
م�ن بني ثالث محطات تش�كل مح�ور زيارة 
إقليمي�ة م�ن املق�رر بح�ث ملفات س�اخنة 
ع�دة خاللها تخص الش�أن العراقي وموقف 
بغ�داد من ما يجري يف املحي�ط اإلقليمي من 
أحداث باتت تتسارع عىل إيقاع خالفات دول 

املحاور.
وكان يف اس�تقبال العب�ادي ال�ذي حاول 
جاه�دا عدم اإلعالن ع�ن موع�د زيارته قبل 
أن تكش�فه الخارجية الس�عودية، ويل العهد 
الس�عودي محم�د بن نايف آل س�عود ضمن 
مراسم استقبال بروتوكولية أجريت يف مطار 

امللك عبد العزيز.
وم�ع أن معظ�م التكهنات أش�ارت اىل أن 
الزي�ارة س�رتكز عىل األزم�ة القطرية، إال أن 
العب�ادي أك�د قب�ل تحليق�ه اىل الري�اض أن 

العراق لن يكون طرفا يف اي نزاع بني الدول.
وق�ال العب�ادي يف كلم�ة قبي�ل مغادرته 
»مغ�ادرون لزي�ارة دول إقليمي�ة وهي دول 
مجاورة من اجل التواص�ل وتعزيز العالقات 
الثنائي�ة«، مؤك�دا أن »الع�راق خ�رج لت�وه 
منت�را ويري�د التنس�يق م�ع ه�ذه الدول 

للقضاء عىل اإلرهاب«.
وش�دد العبادي عىل أن »العراق لن يكون 
طرفا بأي نزاع أو تكون أرضه مكانا للعدوان 
ع�ىل أية دول�ة ج�ارة«، الفت�ا اىل أن »العراق 
يريد الدفاع عن حدوده بعد الحرب اإلرهابية 

املدمرة التي شنت عليه«.
وأش�ار اىل أن »العراق ضحى بدماء أبنائه 
م�ن اج�ل املواجه�ة الرشيفة م�ع اإلرهاب، 
ويتح�ول اىل التنمية«، مبين�ا أن »املنطقة تم 
إغراقها بالحروب ونريد عالقات جديدة مبنية 

عىل االحرتام املتبادل واحرتام السيادة«.
وأض�اف أن »النظ�ام العراق�ي قائم عىل 
أساس خدمة املواطن، ونأمل الخروج بنهاية 
صحية له�ذه الزيارة واالبتعاد عن سياس�ة 

املحاور والحروب التدمريية«.
ووفقا للنائب عباس البياتي )وهو مقرب 
من العبادي(، فإن زيارة األخري اىل السعودية 
وم�ن بعدها إي�ران الكويت »ج�اءت العطاء 
رس�الة واضح�ة ورصيحة بأن الع�راق يريد 
بناء عالقات متوازنة مستقرة عنوانها احرتام 
الس�يادة وع�دم التدخل بالش�ؤون الداخلية 
والتع�اون ع�ىل مكافحة االره�اب والتكامل 
االقتصادي والتبادل التجاري لخدمة شعوب 
املنطقة«، مؤكدا أن »العراق سيخرج منترا 
من حرب رضوس كانت بالنيابة عن كل دول 

املنطقة ضد ارهاب داعش ووقف حاجزا امام 
تمدده اىل تلك الدول، بالتايل فانه سيدعو دول 
الجوار للمشاركة بإعمار املناطق املحررة من 

داعش واعادة تأهيل البنى التحتية«.
وق�ال البيات�ي ان »العراق يري�د ان يؤكد 
للجميع انه عىل مسافة واحدة من جميع دول 
الج�وار والعالقة تقوم عىل اس�اس املصالح 
املش�رتكة ولي�س االصطفاف�ات واملحاور«، 
مش�ريا اىل أن »الوفد املرافق للعبادي هو وفد 
عايل املستوى ضم وزراء الداخلية والخارجية 
اىل  اضاف�ة  والزراع�ة  والعم�ل  والتخطي�ط 

رؤساء ونواب رؤساء هيئات مستقلة«.
وتاب�ع البيات�ي أن »عن�وان الزي�ارة هو 
التع�اون االقتص�ادي والتأكي�د ع�ىل تطوير 

العالقات الدبلوماسية والسياسية ومكافحة 
االره�اب وتجفي�ف منابع�ه«، مش�ريا اىل أن 
»الزيارة جاءت بعد ان ملست جميع االطراف 
خطاب االعتدال م�ن العبادي واعتماد منهج 
الوس�طية يف التعاطي مع االح�داث وازمات 
املنطقة«. أما النائب عن ائتالف دولة القانون 
جاس�م محمد جعفر، فقد أوضح أن »املحور 
االس�اس بالزيارة سيكون الس�عودية وهي 
مح�ددة من�ذ ف�رتة طويلة بناء ع�ىل دعوات 
قدم�ت له من اململكة وال عالق�ة لها باالزمة 

القطرية السعودية«.
واض�اف جعفر أن »الزي�ارة يف بدايتها لم 
يك�ن فيها الكوي�ت او ايران، لك�ن ولضمان 
عدم احتس�اب الزي�ارة وكأنه�ا دعم لطرف 

عىل حس�اب اطراف اخرى فقد ت�م تأجيلها 
من االسبوع املايض اىل الحايل لرتتيب لقاءات 
اخرى مع دول مجاورة وهي الكويت وايران«، 
الفتا اىل ان »الزيارة اىل الس�عودية ستتضمن 
الحديث عن قضية تعيني اململكة س�فريا لها 
يف بغداد واالستفادة من حالة الرغبة الكبرية 

لدى السعودية العادة العالقات مع العراق«.
وبني جعفر أن »الزيارة س�تتضمن أيضا 
مناقشة آليات القضاء عىل االرهاب واملساعدة 
الت�ي من املمك�ن ان تقدمه�ا اململكة العمار 
املناط�ق املحررة م�ن خالل مش�اريع الدعم 
واالس�ناد، كم�ا ان هنال�ك رغبة للس�عودية 
باالس�تثمار يف بادي�ة الع�راق الصحراوي�ة 
الع�راق  م�ن  النفط�ي  االنب�وب  وم�رشوع 

للسعودية«، منوها اىل ان »العبادي سريافقه 
مجموع�ة مس�تثمرين عراقيني لالس�تثمار 
داخ�ل الس�عودية او لعق�د اس�تثمارات مع 

نظراء لهم هناك يف العراق«.
ولف�ت جعف�ر اىل ان »مح�ور الزي�ارة اىل 
الكويت س�يتضمن مناقش�ة تأجي�ل الديون 
الكويتية عىل العراق، كم�ا ان هنالك مؤتمرا 
للمانحني كان م�ن املفرتض عقده بالكويت 
لكنه تأجل بس�بب تذبذب وانخفاض اسعار 
النف�ط، بالتايل فالعبادي س�يكون له مقرتح 
برنام�ج بديل ب�ان تدعم تلك ال�دول املانحة 
الع�راق باالس�تثمار يف قطاعات ومش�اريع 
اس�رتاتيجية خدمي�ة داخ�ل الع�راق كامل�اء 
والكهرباء والطرق والبرتوكيمائيات بدال من 

تقديم منح مالية، اضافة اىل االس�تفادة من 
املستثمرين يف الكويت بجلبهم العمار املناطق 
املحررة مقابل ارباح تصب بمصلحة العراق«. 
واوضح جعفر ان »الزيارة اىل ايران س�تمثل 
رس�الة بان زيارته اىل السعودية ال تعني انه 
سيعادي ايران، الن عالقتنا معها اسرتاتيجية 
وال يمكن التنازل عنها«، موضحا ان »العراق 
لن يكون مهبطا لعمل عدائي ضد اي دولة«. 
وبني ان »الزي�ارة بمجملها قد تزعج البعض 
لكنها اجماال س�تصب بمصلح�ة العراق واذا 
فس�ح املجال للعراق فقد يكون عامل تهدئة 
لعودة العالقات بني ايران والسعودية وكذلك 
ب�ني الس�عودية وقط�ر«، معت�ربا ان »تل�ك 

املشاكل بمجملها تهدد مصلحة العراق«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

االتحادي�ة  الش�رطة  قائ�د  اعل�ن 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت، أم�س 
االثني�ن، عن تقدم قواته ف�ي المدينة 
القديمة من الموصل، حيث تمكنت من 
تحري�ر جامع اله�ادي، وقتل القيادي 

في داعش ابو بكر المصري.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  وق�ال ج�ودت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
قطعات الش�رطة االتحادية المتوغلة 
ف�ي المدينة القديم�ة واصلت تقدمها 
باتجاه اهدافها المرسومة، وسيطرت 
عل�ى االزق�ة الضيقة بإس�ناد طيران 
الجيش والطائرات المسيرة، وتمكنت 
م�ن تحري�ر جام�ع اله�ادي، وقت�ل 
االرهابي ابو بكر المصري احد قيادات 

داعش العسكرية في باب جديد.
واك�د ق�ادة عس�كريون ميدانيون 
ان قواته�م تخ�وض حالًي�ا مع�ارك 
شرس�ة من من�زل إلى آخر ف�ي ازقة 
المدينة القديمة ضد مس�لحي داعش، 
موضحين ان طبيعة المنطقة المعقدة 
بالنسبة إلى السياقات العسكرية وعدم 
تمكن العجالت والمدرعات العسكرية 
بالدخ�ول ال�ى المنطقة بس�بب ضيق 
ازقتها قد اجبرت القوات االمنية على 
خوض قت�ال راج�ل بقوات المش�اة، 
وهو مايكلف وقًت�ا اطول وتضحيات 

العس�كريون  الق�ادة  اكبر.واض�اف 
انج�زت تحري�ر مجم�ع  الق�وات  ان 
المدارس، وه�ي تتجه حالًيا نحو حي 
الفاروق، وهو الخط االمامي للوصول 
الى منارة الحدب�اء التاريخية وجامع 

الن�وري المع�روف بجام�ع الخالفة، 
وال�ذي القى من�ه زعي�م التنظيم ابو 
بك�ر البغدادي خطابه ال�ذي اعلن فيه 
دولته االسالمية المزعومة اثر احتالل 
الموصل في حزيران عام 2014. ومن 

المتوقع أن تس�يطر القوات العراقية 
على الجام�ع ف�ي أي لحظة.بدورها، 
اعلنت خلي�ة اإلعالم الحرب�ي التابعة 
للقوات العراقية المش�تركة ان مفارز 
العمليات النفس�ية الجوية بالتنس�يق 

م�ع القوة الجوية نف�ذت عملية القاء 
نص�ف ملي�ون منش�ور خ�اص فوق 
الموص�ل القديم�ة تبل�غ المواطني�ن 
بتقدم الق�وات المس�لحة واقتحامها 
لم�ا تبق�ى م�ن المدين�ة اضاف�ة الى 

س�المتهم.وُتعلم  خاص�ة  توصي�ات 
المنش�ورات المواطنين ب�أن القوات 
العراقي�ة تحي�ط بالموص�ل القديمة 
م�ن كل مكان، وقد ش�رعت بالهجوم 
م�ن جمي�ع االتجاه�ات. كم�ا تدع�و 

المنشورات الموقعة من قائد عمليات 
»قادم�ون يا نين�وى« الفري�ق الركن 
عبد األمير رش�يد يارالل�ه المواطنين 
إل�ى »االبتعاد عن الظهور في األماكن 
فرص�ة  أي  واس�تغالل  المفتوح�ة، 
تس�نح أثناء القتال ستوفرها القوات، 
والتوج�ه إليه�ا تفادًي�ا الس�تغاللكم 
المنش�ورات  بش�رية«.وتؤكد  دروًعا 
قائل�ة »نح�ن قادم�ون إل�ى المدين�ة 
القديم�ة.. القوات األمنية على وش�ك 
الموص�ل  ش�رق  معاناتك�م..  إنه�اء 
وغربها سيتحدان مجددا قريبا«. كما 
تخاط�ب المنش�ورات مقاتلي داعش 
بالقول »انكم بين قرارين االستس�الم 
أو الموت«.. وتقول أيضاً »إن الحكمة 
والعق�ل تتطلب رمي الس�الح والبقاء 
ف�ي الم�كان بانتظار وص�ول القوات 
العراقية.. كفى الع�راق دماء ال فائدة 
المس�لمين«.وتختم  بين  اراقته�ا  من 
المنش�ورات قائلة »حكم�وا العقل .. 
باشرت  النجاة«.وبالتزامن،  بتحكيمه 
النفس�ية  بالعمليات  مف�ارز خاص�ة 
الميداني�ة التابع�ة ال�ى وزارة الدفاع 
المعنوي  اإلع�الم والتوجي�ه  مديرية 
بإطالق نداءات عب�ر مكبرات الصوت 
عل�ى مس�امع عناصر تنظي�م داعش 
اإلرهابي تحثهم على تس�ليم أنفسهم 
إلى القوات المس�لحة وذل�ك للحفاظ 

على سالمة المدنيين.

السعودية حمطته األوىل.. وإعمار املناطق احملررة حمور أساسي يف جولته اإلقليمية

رئيس الوزراء يصل إىل »املنطقة امللتهبة«

االقرتاب من منارة احلدباء وجامع النوري

القوات األمنية ختوض »قتاال راجال« يف آخر أحياء املوصل القديمة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

قال المتحدث بأس�م الحكوم�ة االتحادية 
س�عد الحديثي ان وف�دا من اقليم كردس�تان 
سيزور بغداد قريبا، دون تحديد موعد الزيارة، 
فيم�ا طال�ب مس�ؤول العالق�ات الخارجي�ة 
ف�ي حكومة إقلي�م كردس�تان الع�راق فالح 
مصطفى حكومة بغداد باحترام إرادة ش�عب 
كردس�تان والدخ�ول ف�ي مفاوض�ات جادة 

بشأن االستقالل.
وأوض�ح الحديث�ي ف�ي تصري�ح صحفي 
نقلته وس�ائل إع�الم كردية ان م�ن المتوقع 
ان يزور وفد من اقليم كردس�تان بغداد قريبا 

لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل.
وفيما يتعلق بنش�ر بيان باس�م الحكومة 

العراقي�ة بش�أن اجراء االس�تفتاء ف�ي اقليم 
كردس�تان، قال الحديث�ي ان ه�ذا البيان عار 
ع�ن الصح�ة ول�م يصدر م�ن قب�ل الحكومة 
االتحادية.وأضاف أن الحكومة العراقية سبق 
وان اصدرت قبل تس�عة اي�ام بيانا بخصوص 
االس�تفتاء، مؤك�دا ان الحكوم�ة العراقية لم 

تصدر اي بيان بعد هذا التأريخ.
وم�ن المق�رر إجراء اس�تفتاء الس�تقالل 
االقلي�م عن الع�راق في 25 أيل�ول المقبل في 

خطوة تعارضها الحكومة االتحادية.
بدوره، طالب مسؤول العالقات الخارجية 
ف�ي حكومة إقلي�م كردس�تان الع�راق فالح 
مصطفى حكومة بغداد باحترام إرادة ش�عب 
كردستان والدخول في مفاوضات جادة بشأن 
االستقالل، مشيرا إلى أن دول كثيرة ستدعم.

إل�ى ذل�ك، دع�ا رئيس مجل�س النواب س�ليم 
الجبوري خالل لقائه رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود البارزاني إلى تغلي�ب لغة الحوار في 
التعام�ل م�ع القضايا العالقة، مح�ذراً من أن 
المنطق�ة تمر بتوترات ح�ادة يمكن أن ينجم 

عنها تداعيات وارتدادات »جسيمة«.
وق�ال مكت�ب الجب�وري ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن األخير 
مس�عود  كردس�تان  إقلي�م  رئي�س  »التق�ى 
البارزان�ي، وج�رى خ�الل اللقاء اس�تعراض 
التط�ورات الجارية على الس�احة السياس�ية 
اإلقليم�ي،  المش�هد  ومس�تجدات  العراقي�ة 
وأهمية استمرار التعاون بين جميع األطراف 

العراقية لضمان االستقرار«.
وأكد رئيس مجلس النواب، وفقاً للبيان، أن 

»المنطقة تمر بتوت�رات حادة يمكن أن ينجم 
عنه�ا تداعي�ات وارت�دادات جس�يمة«، داعياً 
الجميع إل�ى »تغليب لغة الح�وار في التعامل 

مع جميع القضايا العالقة«.
وأض�اف الجب�وري، أن »العراقيين بجميع 
مكوناته�م قدم�وا تضحيات كبي�رة من أجل 
التخل�ص من اإلرهاب وإعادة االس�تقرار إلى 
الع�راق، وال بد من أن تكون المش�تركات هي 
المس�احة الت�ي يمك�ن االنطالق منه�ا نحو 
تحقي�ق جمي�ع األهداف«.وبش�أن اس�تفتاء 
اس�تقالل إقليم كردس�تان، ق�ال الجبوري إن 
»تضحي�ات الش�عب الك�ردي ومعاناته خالل 
العق�ود الماضية محط احت�رام وتقدير، على 
أن يؤخذ باالعتبار الظروف التي يمر بها البلد، 

واآلليات التي نص عليها الدستور«.

اجلبوري استعرض »التضحيات« ودعا بارزاني إىل تغليب »لغة احلوار«

وفد من اقليم كردستان يزور بغداد إلجراء »مفاوضات جادة« بشأن االستقالل
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         بغداد / المستقبل العراقي

دهست سيارة فان مصلني لدى مغادرتهم 
أحد املساجد يف لندن أمس االثنني مما أسفر 
عن مقتل شلخص واحد على األقل وإصابة 
علدد آخلر يف واقعلة قلال مجلس مسللمي 
بريطانيا إنها عملل متعمد ناجم عن رهاب 

اإلسالم.
وقال املجلس إن السيارة دهست املصلني 
للدى خروجهم من مسلجد فينسلري بارك 

أحد أكر مساجد بريطانيا.
وقالت رئيسلة الوزراء الريطانية ترييزا 
ملاي إن الرشطلة أكلدت أنهلا تتعاملل مع 
الواقعلة كهجلوم إرهابلي محتملل وإنهلا 

سرتأس اجتماعا طارئا.
وذكرت الرشطة أن شلخصا قتل وأصيب 
10 آخلرون وأن سلائق السليارة عمره 48 
عاما وأن املواطنني أمسلكوا به إىل أن اعتقل 
ونقلل للمستشلفى وأنه سليخضع لتقييم 

للصحة العقلية.
وقاللت هيئلة إسلعاف لنلدن إن ثمانية 
أشلخاص نقللوا للمستشلفيات وإن اثنلني 
آخريلن تلقيلا العلالج من إصابلات طفيفة 

بموقع الحادث.
وقالت ماي إن مشاعرها مع املصابني يف 

هذا الحادث املروع.
وقال صادق خان عمدة لندن إن السلطات 
سلتنرش مزيدا من أفلراد الرشطلة لطمأنة 
املواطنلني وخاصلة أثنلاء شلهر رمضلان 
ووصلف الواقعة بأنها »هجوم أيضا عى كل 
قيم التسامح والحرية واالحرتام املشرتكة«.

املعلارض  العملال  زعيلم حلزب  وقلال 
جرييمي كوربني إنه مصدوم بشدة.

إن  بريطانيلا  مسللمي  مجللس  وقلال 
الواقعلة أعنلف مظاهلر رهاب اإلسلالم يف 
بريطانيا يف األشلهر األخرية ودعا السلطات 
إىل تعزيز إجراءات األمن خارج املسلاجد مع 

اقرتاب نهاية شهر رمضان.
وأضاف املجلس يف بيان »يبدو أن رجال يف 

سيارة فان دهس عمدا مجموعة من املصلني 
كانت إىل جوار شخص مريض«.

وقاللت الرشطلة إنها تلقلت اتصاال بعد 
السلاعة 12:20 صباحلا بالتوقيلت املحلي 
مبلارشة )23:20 بتوقيلت غرينتلش( ينقل 
تقارير عن تصادم يف شارع سيفن سيسرتز 
امللؤدي إىل منطقة فينسلري بارك بشلمال 

لندن.
وقاللت امرأة تعيلش أمام املوقلع لهيئة 
اإلذاعلة الريطانيلة )بي.بلي.يس( »بلدأت 
اسلمع من النافلذة رصاخا وصخبا شلديدا 

وفوىض عارمة يف الخلارج. وصاح الجميع: 
سليارة فلان دهسلت أناسلا، سليارة فان 

دهست أناسا«.
وأضافت »كانت هناك سيارة فان بيضاء 
خارج مسجد فينسلري بارك دهست فيما 
يبدو أناسا لدى خروجهم بعد انتهاء الصالة. 
لم أشهد املهاجم نفسه رغم أنه اعتقل فيما 

يبدو لكنني رأيت السيارة«.
وجلاءت الواقعة بعد نحو أسلبوعني من 
قياممجموعلة إرهابيلة بدهس امللارة عى 
جرس لندن وطعن آخرين يف مطاعم وحانات 

مجلاورة مملا أسلفر علن مقتلل ثمانيلة 
أشخاص.

يأتلي ذلك أيضا يف وقت يشلهد اضطرابا 
سياسليا حيث أن رئيسلة الوزراء منشلغلة 
بمحادثات االنسلحاب من االتحاد األوروبي 
بعد أن خرست أغلبيتها الرملانية يف انتخابات 

الثامن من حزيران.
وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات شديدة 
السلتجابتها لحريق يف برج سلكني يف لندن 
يوم األربعاء أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 58 
شلخصا وأيضا لسلجلها يف مجال األمن بعد 

سلسللة هجمات إرهابية يف األشهر األخرية.
وقال شاهد لشلبكة يس.إن.إن اإلخبارية إن 
من الواضح أن املهاجم اسلتهدف املسللمني 

عمدا يف فينسري بارك.
وأضلاف الشلاهد »حلاول أن يقتل عددا 
كبريا ملن الناس وملن الواضلح أنه هجوم 

إرهابي. استهدف املسلمني هذه املرة«.
وقال شلهود آخلرون لتلفزيون سلكاي 
نيوز أن السليارة دهسلت عرشة أشلخاص 
على األقل.وذكلرت صحيفلة الغارديلان أن 
رشطلة مكافحة اإلرهاب انضمت إىل ضباط 

الرشطة إلجراء تحقيق يف الواقعة. 
قال مقلداد فرييس األمني العام املسلاعد 
ملجلس مسلمي بريطانيا إن السيارة انحرفت 
عمدا تجاه مجموعة أشخاص كانت تساعد 

رجال مريضا سقط عى األرض.
واوضلح فلرييس »كان علدد ملن امللارة 
أو األصدقلاء أو أنلاس خرجوا من املسلجد 
يتجمعون حوله للمسلاعدة يف نقله ألرسته 

أو نقله ملنزله«.
انحرفلت  اللحظلة  هلذه  »يف  وأضلاف 

السيارة باتجاههم عمدا«.
وأشلار إىل أن السلائق خرج من السيارة 
لكلن مجموعة من الناس أمسلكت به لحني 

وصول الرشطة.
وشلهدت بريطانيلا سلسللة هجمات يف 

األشهر األخرية.
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب 50 آخرون 
يف الثالث من حزيران عندما دهس إرهابيون 
امللارة عى جلرس لندن وطعنوا أشلخاصا يف 

مطاعم وحانات مجاورة.
ويف 22 آذار دهلس رجلل يقلود سليارة 
مسلتأجرة امللارة على جلرس وستمنسلرت 
يف لنلدن وقتل رشطيلا طعنا قبلل أن تقتله 
الرشطلة بالرصلاص. وقتل يف هلذا الهجوم 

خمسة أشخاص.
ويف 22 أيلار قتل انتحاري 22 شلخصا يف 
حفلل ملغنية البوب األمريكيلة أريانا غراندي 

يف مانشسرت بشمال انكلرتا.
واكتسب مسجد فينسلري بارك سمعة 
سليئة قبلل أكثر من عرش سلنوات بسلبب 
خطب رجل الدين املتشدد أبو حمزة املرصي 
اللذي حكلم عليله بالسلجن ملدى الحيلاة 
بالواليلات املتحلدة يف كانون الثانلي إلدانته 

باتهامات متعلقة باإلرهاب.
ويشلري موقع املسجد عى اإلنرتنت إىل أن 
مجلس أمناء وإدارة جديدة تولت شلؤونه يف 
شلباط 2005 بعد عام ملن اعتقال الرشطة 
الريطانيلة ألبو حمزة ومنذ ذللك الحني زاد 

إقبال املصلني عليه من مختلف الطوائف.

سيارة دهست خارجني من مسجد بعد تأدية الصالة 

عملية إرهابية ضد مصلني يف لندن

نظرة تارخيية عىل القضاء الدستوري يف العراق

         بغداد / المستقبل العراقي

تعهد كمال كيليتشلدار أوغلو 
زعيم حلزب الشلعب الجمهوري 
املعارض الرئييس يف تركيا بإنجاز 
مسلريته من أنقرة إىل اسلطنبول 
رغم تحذيلر الرئيس الرتكي رجب 
مالحقتله  ملن  أردوغلان  طيلب 

قضائيا إذا أرص عى ذلك.
إىل  أوغللو  كيليتشلدار  ودعلا 
املسلرية بعد الحكم عى النائب يف 
حزبه أنيس بربر أوغلو بالسلجن 
بتقديلم  إدانتله  بعلد  عاملا   25
صحيفلة  إىل  رسيلة  معلوملات 

»جمهورييت« املعارضة.
وأكملل زعيلم حزب الشلعب 
الجمهلوري األحلد اليلوم الرابلع 
من املسلرية املتوقع أن تسلتغرق 
شلهرا وتمثل أكر تحلد ألردوغان 
منذ تويل كيليتشلدار أوغلو زعامة 

الحزب املعارض يف 2010.
إال أن أردوغلان رصح السلبت 
إىل  للنلزول  النلاس  بلأن »دعلوة 

تفيلد  وال  تفيدهلم  ال  الشلوارع 
أوغلو  البالد«، محذرا كيليتشلدار 
بالقول »إذا اسلتدعتك السللطات 
القضائيلة غلدا إىل ملكان ما، فال 
أوغلو  كيليتشلدار  تفاجأ«.وقلال 
ولكننلا  اسلتفزازنا،  »يريلدون 
للن نستسللم. يريلدون تهديدنلا 
باملحاكم وهلو )أردوغان( يهددنا 
بالقضاء والنيابة«، مضيفا »نحن 
نسلري من أجل العدالة وليس ضد 
كالمله  موجهلا  العدالة«.وقلال 
للرئيلس »أريلد أن أذكلرك، يوجد 
موىس لكل فرعون. ال تنس ذلك«.

وتهلدف »املسلرية ملن أجلل 
العدالة« التي دعا إليها كيليتشدار 
 450 مسلافة  قطلع  اىل  أوغللو 
اسلطنبول  إىل  أنقلرة  ملن  كللم 
يف  أوغللو  بربلر  يحتجلز  حيلث 
سلجن مالتيب.وتتزايلد التوترات 
السياسلية يف تركيلا بعلد أن فاز 
أردوغان باسلتفتاء يف 16 أبريل/

نيسان يمنحه املزيد من السلطات 
يخىش حزب الشلعب الجمهوري 

أن تقود إىل حكم الرجل الواحد.
الرتكية  املعارضة  ودعا زعيلم 
أردوغان إىل »قضاء ليلة يف كرافان« 
أثنلاء املسلرية وقال »ليلس لدينا 
مراحيلض ذهبية يف الكرافان«، يف 
إشلارة إىل أن ألردوغان مراحيض 
ذهبية يف قرصه املثري للجدل الذي 
بلغت كلفة بنائه نحو 600 مليون 

دوالر ويضم ألف غرفة.
وينفي الرئيلس الرتكي صحة 
ملا أثلري حلول اللرتف والبلذخ يف 
قلرصه بملا يف ذللك االتهاملات 
بلأن لديله مراحيلض ذهبيلة يف 
القرص.وتقلول صحيفة ديي ميل 
الريطانيلة إن أردوغلان »يمللك 
ثلروة ال يقلل حجمهلا علن 139 
مليلون جنيه اسلرتليني ويملك 3 
قصور وهو مشلغول فقط برشاء 
األشلياء الثمينة، بينما يرزح ربع 
سلكان تركيلا تحت خلط الفقر 
لدرجة أن معدل دخل الكثري منهم 
أقل ملن 3 جنيهات اسلرتليني يف 

اليوم«.

زعيم املعارضة الرتكية خماطبًا أردوغان: يوجد موسى لكل فرعون

       بغداد / المستقبل العراقي

يف اليلوم الثاللث والعرشين من شلهر 
رمضان املبارك التقت عوائل حرس الحدود 
الّشلهداء ملن حرس الثلورة اإلسلالمية، 
الجيلش والقلوى األمنية وعوائل شلهداء 
الدفاع عن املقّدسات ووزارة األمن باإلمام 
السلّيد عي الخامنئي.وخالل اللقاء أشلار 
قائد الثورة اإلسلالمية إىل كون ترصيحات 
الرّئيس األمريكي ترصيحات فارغة وقال: 
لقلد واجهت هلذه الثورة منلذ انطالقتها 
حاالت ِعداء شديدة. فال تنظروا إىل جعجعة 
هلذا التافله الذي ترّبلع لتلّوه عى كريس 
الحكلم يف أمريلكا، فهلي ليسلت باليشء 
الجديلد، وإنما كانلت منذ البداية، سلوى 
أنهلا اختلفلت ألسلتنهم وألحانهلم. منذ 
اليوم األول وحتى يومنا هذا، أي منذ ثمان 
وثالثني عاماً والجمهورية اإلسالمية تواجه 
جعجعتهم، دون أن يستطيعوا ارتكاب أية 
حماقة. فإن هذه الغرسلة لم يتمكنوا من 
اقتالعها منذ أن كانت غصناً رقيقاً، فكيف 

بهلا اليوم وقد تبّدلت إىل شلجرة باسلقة، 
أفهل يمكنهم اجتثاثها؟ فليخسأوا..وتابع 
السيد خامنئي: يقولون: نريد تغيري نظام 
الجمهورية اإلسالمية.. يف أّي زمن لم تكن 
هذه هي إرادتكلم؟ دوماً ما أردتم، ودوماً 
ما ارتطمتم بالجدار، ودوماً ما ُمّرغ أنفكم 
باللرتاب، وسليكون هلذا هلو حالكم بعد 
اليوم أيضاً.وأشار اإلمام الخامنئي إىل عدم 
معرفلة املسلؤولني األمريكيني بالّشلعب 
اإليرانلي وجهلهلم بقلدرات هذا الّشلعب 
قائالً: هلؤالء يجهلون من يكون الّشلعب 
اإليرانلي؛ لقلد حافظلت هلذه املفاهيلم 
على إبقلاء الشلعب اإليراني حّيلاً. حملة 
الّسكاكني البلهاء وفاقدي التجارب هؤالء 
ال يدركون ما يفعلونه إىل أن يتلّقوا صفعة 
عى وجوههلم. عندها سليدركون قواعد 
الرّصاع.ويف إشارة إىل األعداء الذين تعاقبوا 
عى معلاداة نظام الجمهورّية اإلسلالمّية 
وفشللهم الّذريلع يف بللوغ أمانيهلم قلال 
قائد الثورة اإلسلالمّية: منلذ بداية الثورة 
وحتلى يومنا هلذا، كم ملن أولئلك الذين 

كانلوا يحمللون أمنيلة زوال الجمهوريلة 
اإلسلالمية، قلد تركلوا الدنيلا يف حلرسة 
وفشلل وهاهم يرتعون يف أعملاق جهنم.

وأّكد السيد خامنئي: ليعلم الجميع، سواء 
العلدو أو الصديق املخللص أو املحب الذي 
قد يهتّز قلبه، بأن الجمهورية اإلسلالمية 
صاملدة بكل قلوة واقتلدار، وليعلموا بأن 
العلدّو ال يسلتطيع أن يصفعنلا بلل نحن 
من نصفعه.كما أشار اإلمام الخامنئي إىل 

أهمّية تسليط الّضوء عى العامل األسايس 
اللذي كان السلبب يف اسلتتباب األملن يف 
أنحلاء البالد قائلاًل: البلد وأن تتجى قيمة 
شهدائنا، فلوال هؤالء الشلهداء املدافعون 
علن املقدسلات، لتحّتلم علينلا اليلوم أن 
نحلارب العنارص الخبيثلة املؤججة للفتن 
واملعاديلة ألهل البيلت وللشلعب اإليراني 
وللشيعة يف مدننا وشوارعنا.وتابع: أرادت 
هذه العنارص يف العراق أن توصل نفسلها 
إىل حلدود الجمهوريلة اإلسلالمية، ولكن 
صّدوهم عن ذلك وألقموهم حجراً، وهاهم 
اليوم سلُيزالون وُيكَنسلون بالكامل.كما 
لفت قائلد الثورة اإلسلالمية إىل مظلومّية 
حرس الحدود قائالً: يعود جانٌب من األمن 
املستتب يف بلدنا إىل املدافعني عن املقدسات 
وجانلب آخر منه إىل املرابطني عى الثغور. 
فإن شهداءنا من حرس الحدود مظلومون، 
إذ ال يوجد ملن يذكرهم، ولكن عى الناس 
أن يعرفلوا كم يقّدم هؤالء من خدمة لهم، 
ألن الخدمة ال تتلخلص يف املاء والخبز، بل 

األعى منها هي خدمة تحقيق األمن.

الـسـيـد خـامـنـئـي لـعـوائـل حـرس احلـدود: 
اجلمهورية االسالمية صامدة 

         القاضي المتقاعد فتحي الجواري

)الديوان العايل العثماني(
كملا تعرفلون ان العلراق خضلع لحكلم 
الدوللة العثمانية قرابلة اربعة قرون من عام 
)1533( فعليا اىل عام )1918( ، ورسلميا اىل 
علام )1920( . وبالتايل فانله خضع لقوانني 

تلك الدولة بطبيعة الحال .
وما يهمنا هنا ان نعرف شيئا عن القضاء 

الدستوري يف تلك الدولة .
فمن بلني االصالحات التلي اعتمدتها تلك 
الدوللة، كان ترشيع دسلتور علام )1876( ، 
الذي تضمن تشكيل )الديوان العايل( بموجب 
امللادة  اىل  والتسلعني(  )الثانيلة  ملن  امللواد 
)الخامسة والتسلعني( منه، متضمنة كيفية 

تشكيله، وواجباته.
تشكيله

يتشلكل الديلوان العايل ملن ثالثني عضوا 
، حيلث ينتخب عرشة منهم ملن بني اعضاء 
مجللس االعيلان، وعلرشة ملن بلني اعضاء 
مجلس شورى الدولة، وعرشة من بني رؤساء 

محكمتي التمييز واالستئناف واعضائهما.
والينعقد الديوان اال بارادة سنية يصدرها 
السللطان العثمانلي عنلد الللزوم  ويكلون 

انعقاده يف هيئة مجلس االعيان .
اختصاص الديوان العايل

يختص الديلوان العلايل بمحاكمة الوكالء 
)الوزراء( ورؤساء محكمة التمييز واعضاءها 
ومحاكملة كل ملن اعتلدى عى السللطان ، 

وحقوقه ، او تعريض الدولة للخطر .
االجراءات املتبعة يف الديوان العايل

يقسم اعضاء الديوان العايل اىل قسمني، او 
اىل دائرتلني، اوالهما الدائرة االتهامية، وتضم 

تسلعة اعضاء، ثالثة ملن بني اعضاء مجلس 
االعيلان، وثالثلة ملن بلني اعضلاء محكمة 
التمييز ومحكمة االسلتئناف، وثالثة من بني 
اعضاء مجلس شورى الدولة، ويتم انتخابهم 

من بني اعضاء الديوان العايل.
وتتلوىل الدائلرة االتهامية توجيله االتهام 
باكثريلة ثلثي اعضائهلا، لللوكالء )الوزراء( 
ولرؤسلاء محكمة التمييز واعضاءها، ولكل 
من اعتدى عى السلطان، وحقوقه، او عرض 

الدولة للخطر.
اما القسلم الثاني، او الدائلرة القضائية، 
فهو )ديوان الحكم(، ويتالف من )21( عضوا 
ينتخبون من بني اعضاء املجلس العايل، سبعة 
ملن بني اعضاء مجلس االعيان، وسلبعة من 
بني رؤساء واعضاء محكمة التمييز ومحكمة 
االستئناف، وسلبعة من بني رؤساء واعضاء 
مجللس شلورى الدوللة، وهلؤالء يحكمون 
قطعيا يف الدعاوى التي احالتها عليهم الدائرة 
االتهامية، وقرارهم غري قابل لالسلتئناف او 

التمييز.
وال يجوز ملن اشلرتك يف الدائلرة االتهامية 

ان يشرتك يف ديوان الحكم، وبالعكس.
)املحكمة العليا(

تعتلر املحكملة العليلا املنصلوص عليها 
يف القانلون االسلايس العراقلي لعلام 1925 
حارسلة للدسلتور، اللذي كان هلو القانون 
االعلى يف اململكلة العراقيلة، فهلي )نظريا( 
تمثل اآللية الدستورية لصيانة حقوق االفراد 
املنصلوص عليهلا يف القانون االسلايس، من 
خلالل ممارسلتها إلختصاصهلا القضائلي، 
والتفسريي، والبت يف مدى مطابقة القوانني، 

واألنظمة النافذة الحكام القانون االسايس.
سلأوضح هنا اختصاص هلذه املحكمة، 

وكيفيلة تشلكيلها، مع مالحظلة ان مرشع 
)القانون األسلايس( أخذ باالتجاه االمريكي، 
يف قبوله ايجاد سللطة دسلتورية لها الحكم 
بإلغلاء القوانلني أن وجلدت أنهلا مخالفلة 

للقانون االسايس.
اختصاصات املحكمة

بموجب حكم امللادة )الحادية والثمانني( 
من القانون االسايس العراقي لعام 1925 فقد 

تم تحديد واجبات املحكمة العليا بما يأتي :
االختصاص القضائي ويتمثل بل :

1- محاكملة اللوزراء ، وأعضلاء مجلس 
األملة املتهمني بجرائم سياسلية ، او بجرائم 

تتعلق بوظائفهم العامة .
2- محاكملة حكام محكملة التمييز عن 

الجرائم الناشئة عن وظائفهم .
االختصلاص التفسلريي وملدى مطابقة 

القوانني للقانون االسايس ويتمثل بل :
1-  تفسري القانون االسايس .

2- ملدى موافقة القوانني االخرى ألحكام 
القانون االسايس .

تشكيل املحكمة
بموجلب حكلم الفقلرة )3( ملن امللادة 
)الثانيلة والثمانلون( من القانون األسلايس  
تؤلف املحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس 
، ينتخبهلم )مجلس االعيلان( اربعة من بني 
أعضائله ، وأربعلة من بلني حلكام محكمة 
التمييز ، او غريهم من كبار الحكام ، وتنعقد 
برئاسلة رئيلس مجللس االعيلان ، ويف حالة 

تعذر حضوره يرتأس الجلسة نائبه .
االجراءات

ان هذه املحكمة التمتلك الحرية يف االنعقاد 
متلى تطلب ذلك ، أو حتلى إن ارتأت هي ذلك 
، بلل ان انعقادهلا مقيد ببعلض االجراءات ، 

وكما يأتي :
1- اجراء املحاكمة :

تحلال القضيلة اىل املحكملة العليلا بناءأ 
على قلرار اتهامي صادر من مجللس النواب 
بأكثرية ثلثلي اآلراء من بلني اعضاء املجلس 
الحارضيلن ويف كل قضيلة عى حلدة . ومن 
يصدر بحقه القرار االتهامي من قبل مجلس 
النلواب ، فيجلب ان ينحى علن العمل املكلف 
بله فورا ، وال يمنع اسلتقالته ملن عمله من 
محاكمتله ، وال تقرر ادانلة املتهم املحال عى 
املحكملة اال بأكثرية ثلثلي اعضاء املحكمة  ، 

علما ان قرارات املحكمة قطعية .
2- يف االمور األخرى :

يحال املوضوع اىل املحكمة العليا بقرار من 
مجلس الوزراء ، أو بقرار من مجلس األمة .

3- تفسري الدستور والبت بمدى دستورية 
القوانني النافذة :

اذا وجب البت يف أمر يتعلق بتفسري أحكام 

القانون االسلايس ، او البت بمدى  دسلتورية 
القوانلني النافلذة فتجتملع املحكملة بارادة 
ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء بعد أن 
يتم تشلكيلها عى وفق الفقرة )3( من املادة 
)الحاديلة والثمانني( من القانون االسلايس ، 
املا اذا لم يكن مجلس االمة يف دورة انعقاده 
، فيتلم تشلكيل املحكملة بقرار ملن مجلس 

الوزراء وارادة ملكية .
ان كل قرار يصدر عن املحكمة العليا ينص 
على مخالفة احلد القوانلني او احد نصوصه 
للقانون األسلايس يجلب ان يصلدر باكثرية 

ثلثي اعضاء املحكمة .
ان القانون او النلص القانوني الذي تقرر 
املحكملة عدم دسلتوريته يعد ملغلى اعتبارا 
ملن تاريخ صدور قلرار املحكملة ، ويف هذه 
الحاللة يجب عى الحكوملة ان ترشع قانونا 
يكفلل ازالة االرضار التي تكون قد نتجت عن 

تطبيق تلك االحكام امللغاة .
الديوان الخاص

يشلكل الديوان الخلاص بنلاءا عى طلب 
الوزيلر املختلص لتفسلري احد القوانلني ، او 
االنظمة ، او للبت فيملا اذا كان احد االنظمة 
يخالف سلنده الدسلتوري ، برئاسلة رئيس 
محكمة التمييلز او نائبه عند تعذر حضوره 
، وثالثة من اعضلاء محكمة التمييز ، وثالثة 
من كبار الضباط اذا كان االمر يتعلق بالقوات 
املسلحة ، او ثالثة من كبار موظفي االدارة اذا 
تعلق االمر بالشؤون االدارية ، ويصدر القرار 
ملن الديوان الخاص باكثريلة ثلثي اعضائه ، 
ويعد القانلون او النص القانونلي او النظام 
الذي قرر الديوان انه مخالف للقانون االسايس 

ملغى من تاريخ صدور قرار الديوان.
انتقاد

1- ان ملن عيلوب املحكملة العليلا انهلا 
التجتملع اال بقرار ملن السللطة التنفيذية . 
فهلي عى سلبيل املثال للم تنعقد منلذ نفاذ 
القانون االسلايس يف 21 آذار 1925 اال لغرض 
واحد ، وهو تفسري املادة ) الخامسة والثالثني 
( واملادة )الخمسلني( من القانون االسلايس 
، وهملا تتعلقان بموضوع اسلتحقاق عضو 
مجللس االملة ملخصصاتله ،  يف حاللة وفاة 
احدهلم ، او يف حاللة حلل املجللس النيابلي 
قبل اختتام دورته االعتيادية ، وهل يسلتحق 
العضلو كل تلك املخصصات او قسلما منها ، 
فأعطت تلك املحكمة رأيا لهذا املوضوع أرتأت 
فيله ان تدفع تللك املخصصات بما يتناسلب 
وامللدة التي امضاهلا العضو قبلل وفاته ، او 
املدة التي امضاها العضو يف املجلس قبل حله 

.
ان هذا العيب يؤدي اىل اسلتمرار السللطة 
التنفيذية ، بخرق حقوق الشعب التي ضمنها 
القانون االسايس ، ألن املحكمة العليا التنعقد 
اال بقرار من السلطة التنفيذية ، فهي معطلة 
ما للم تتدخل تلك السللطة لدعوتها لالنعقاد 
، مملا كان يقتيض تعديل القانون االسلايس 
لجعلل تللك املحكملة مسلتقلة لكلي تعمل 
بمقتلى مهامهلا الدسلتورية ، وباالخلص 
بعد ان انتهلى االنتداب الريطاني عى العراق 
، ودخولله عضلوا يف عصبلة االملم بتاريخ 3 

ترشين االول من عام 1932 .
2- كملا ان من عيوب تللك املحكمة ، تلك 
التلي تجسلدت بطريقلة تشلكيلها ، وذللك 
بامكانية محاباتها ملن يحال عليها ملحاكمته 
وخاصلة ان كان املحال عليها من بني اعضاء 
مجلس االمة او من بني حكام محكمة التمييز 

عن الجرائم الناتجة عن وظائفهم .
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وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 51 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراعة يف محافظ�ة بغ�داد الرصافة / 
لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن 
تاجري املس�احة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/

ناحية الجرس   باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والقانون 35 لس�نة 
1983 يف الي�وم الواحد والثالثني اعتبارا   من اليوم التايل 
لن�ر االع�الن عنه�ا يف الصحيف�ة او يوم العم�ل الذي 
يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وس�تكون املزايدة يف 
الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة الجرس ، 
وللتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتنا الكائن قرب س�احة 
الفردوس لالط�الع عىل الروط وتقديم املستمس�كات 
املطلوب�ة ودف�ع التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من 
القيم�ة التقديرية م�ن بدل االيجار املق�دم ويتحمل من 
ترس�و علي�ه  املزاي�دة اجور ن�ر االع�الن واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاله

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة املوظ�ف بأس�م 
)جاسم خميس شناوة ( الوزارية من 
وزارة النف�ط الرك�ة العامة لتوزيع 
توزي�ع  –هيئ�ة  النفطي�ة  املنتج�ات 
الجنوب فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة 2014/1599
التاريخ 2017/6/15

اىل املنفذ عليه /مدين رايض حيدر
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل 
ملنطق�ة  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
)ح�ي الخلي�ج ( انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الب�رصة خالل خمس�ة ع�ر يوما 
تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة  
املعام�الت  التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 
وفق القان�ون علما انك مدين بمبلغ 
500.000.000 خمس�مائة ملي�ون 

دينار
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة البرصة بالعدد 

918/ب/2014 يف 2014/6/23

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1572/ب/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املدعى عليه /محمد فاضل عبد 
تبليغ

ادعى املدعي فوزي يوس�ف جاس�م 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ان ل�ه بذمتك 
تس�عة   9000109 وق�دره  مبل�غ 
ماليني ومائة وتسعة االف دينار  عن 
قيم�ة رشاء مواد انش�ائية بموجب 
وص�والت وحي�ث ان�ك ممتن�ع عن 
تس�ديده املبلغ املذك�ور عليه طلب 
دعوتك للمرافع�ة بد تبليغك والحكم 
اع�اله  املبل�غ  بتس�ديده  بالزام�ك 
وتحميلك  كافة املصاريف وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مختارية 
ناحية س�فوان وكتاب مركز رشطة 
س�فوان بالعدد 5279 ي�وم املرافعة 
املوافق 2017/7/3 الساعة العارشة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك فسوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بعقوبة

العدد 1886/ش2017/3
التاريخ 2017/6/18

اعالن
اىل املدعى عليه /صفاء احمد ذياب

حس�ن  س�يماء  املدعي�ة  اقام�ت 
/1886 املرقم�ة  الدع�وى  محم�د 

ش2017/3وموضوعها الزام املدعى 
علي�ه بالتفريق للهجر امام محكمة 
االحوال الشخصية يف بعقوبة ولكونك 
مجهول محل االقام�ة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني عىل 
موعد املرافعة املواف�ق 2017/7/6 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول
القايض غازي جليل عبد

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني العراقيني باس�م 
املهن�دس مس�ار رياض ع�ي فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت هوية نقابة املهندس�ني باسم / املهندس 
عي أياد عبد اللطيف فمن يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة االصدار.

فقدان
)657536(يف  املرق�م  االمان�ات  وص�ل  فق�د 
2014/10/2باسم املواطن)محمد احمد سالم( 
الصادر من مديرية بلدية الكفل فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار مع الشكر

فقدان
)412602(يف  املرق�م  االمان�ات  وص�ل  فق�د 
2014/8/10باسم املواطن )عي خريي محمد( 
الص�ادر م�ن مديرية بلدية املدحتي�ة فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار مع الشكر

فقدان
)412606(يف  املرق�م  االمان�ات  وص�ل  فق�د 
خ�ريي  )ميث�م  املواط�ن  2014/8/10باس�م 
محمد( الصادر من مديرية بلدية املدحتية فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار مع الشكر

تنويه
سقط سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
1461يف 2017/6/13وجري�دة الكلم�ة الح�رة 
فق�دان  2017/6/13تاري�خ  1350يف  بالع�دد 
املفق�ود ع�الء فات�ح خض�ري 2014/6/3خطا 
م�ن  2014/6/27الص�ادر  ه�و  والصحي�ح 
محكمة االحوال الش�خصية يف االس�كندرية لذا 

اقتىض التنويه

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من هي�أة توزيع بغداد 
قس�م التخطيط واإلحصاء بأس�م رفعت كاظم 
محمود الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
اىل الريكه / ايمان فاخرحسني

التاج�ي  بلدي�ه  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
للعق�ار1608  بن�اء  اج�ازه  الس�تخراج 

الريك سعدكاظم عطا .

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي املحامي عم�ار محمد نزيه 
لرك�ة الهي�كل البدي�ع للتج�ارة العامة 
وصناع�ة الس�يارات محدودة املس�ؤولية  
ادع�و كل من له حق او دي�ن عىل الركة 
مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد الحارثية 

م 213 ز 42 د 4
املصفي املحامي 
عمار محمد نزيه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص
العدد 218 / ب / 2016 

م / اعالن
بتاريخ 16 / 8 / 2017 وبموجب الدعوى 
البدائية املرقمة 218 / ب / 2016 اصدرت 
محكم�ة ب�داءة الخال�ص حكم�ا يقيض 
بال�زام املدع�ى علي�ه ) عمار عب�د الجبار 
عبد الله ( بتاديته للمدعي حقي اسماعيل 
زكريا مبلغ الدين البالغ ) 000 ، 000 ، 31 
( واحد وثالثون مليون دينار مركز رشطة 
الخال�ص بالع�دد 9257 يف 3 / 6 / 2017 
وال�ذي اي�د ارتحالك�م اىل جه�ة مجهولة 
وكذلك حس�ب اش�عار مختار الخالص / 
ح�ي الزهراء الثانية عيىس جواد تحس�ني 
تقرر تبليغك�م بالحكم الغيابي بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني وعن�د اعرتاضك عىل 
القرار س�وف يكتس�ب الدرج�ة القطعية 

وفق القانون املدني .
القايض
عدنان حسني عي

اعالن
اىل الريك / حمزه حسن محمد 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
الستخراج اجازة بناء للعقار 10115 سبع 

البور .
الريك

عي حميد حسني 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1791 
 إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 
599/2 م 39 اله�وره الواق�ع يف اله�وره 
العائد للمدين حميد شوكه جبار املحجوز 
لقاء طلب الدائن عي عبداملحسن سلطان 
الدين البالغ ميئتان وس�تون مليون دينار 
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة ه�ذه  فع�ىل 
املديري�ة خ�الل مدة ثالث�ون  يوم�ا تبدءا 
م�ن الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

املرق�م  العق�ار   / ورقم�ه   موقع�ة   -1
599/2 م39 اله�وره / تقاطع الهوره / 

الكفاءات  
2- جنس�ة ونوعه / دار س�كن وش�قتني 

موقع تجاري ومطعم  
3- حدوده واوصافه / كما مثبت يف صورة 

قيد العقار
4- مش�تمالته / شقتني فقط + دار سكن 

+ مطعم ) مضايف اهلنة (
5- مساحته / 301 م2

 900,000,000/ املق�دره  القيم�ة   -6
تسعمائة مليون دينار عراقي 

املنفذ العدل
عي طالب عزيز الجليي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 1330/ب /2017 

اىل املدعى عليها / روال عي محمد  
أقام املدعي احمد سعدي حسن عليك الدعوى 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيها الزامك بمبلغ 
)4768000( أربعة ماليني وسبعمائة وثمانية 
وستون الف دينار ) دين مرصف (  وملجهولية 
مح�ل إقامتك حس�ب إش�عار املخت�ار فاضل 
عب�اس صلي�ب يف قري�ة االثرية العك�ر بدرة 
حس�ب كتاب مركز رشطة بدرة بالعدد 2913 
يف 2017/6/17 علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني لحض�ورك 
او م�ن يمثل�ك قانونا إم�ام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصادف 2017/7/2  الساعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 
عمار حسن عبد عي

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

اعالن
استنادا اىل كتاب دائرة االرايض الزراعية /قسم 
التثبيت واملغارس�ة والتس�وية ذي العدد  6724 
يف 2017/6/8 وبالنظ�ر الس�تكمال  اج�راءات 
التدقيق القانون�ي والفني لقرار تثبيت العائدية 
للقطع�ة الزراعي�ة املرقم�ة 57 مقاطع�ة 31/ 
االفي�ادة واالبياش والصادر م�ن لجنة االرايض 
واالس�تيالء  االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف 
بتاري�خ 2017/3/12 فعىل م�ن لديه اعرتاض 
م�ن ذوي العالقة تقديم اعرتاض�ه اىل اللجنة يف 
مقره�ا الكائ�ن يف مديرية زراع�ة النجف خالل 
خمس�ة عر يوما من تاريخ ن�ر هذا االعالن 
وفق�ا لقان�ون املرافعات  املدنية رقم 83 لس�نة 

1989
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة : 2017/1183
اىل املنفذ عليه

املدينه/ارساء حسن عباس
لقد تحقق لهذه املديرية  من خالل 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتصدي�ق 
املختار ع�ىل رشح وكتاب املجلس 
البل�دي انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
علي�ه واس�تنادا  للم�ادة 27 م�ن 
قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة 
خ�الل خمس�ة ع�ر يوم�ا تب�دا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
علما ان املدينة باملطاوعة 

املنفذ العدل
اوصاف املحرر :

ق�رار حكم م�ن محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف املعقل بالعدد701/

ش/2016

يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
غماس

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
اعالن

قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محرض تثبي�ت امللكية 
املنظ�م   2017/4/16 يف  امل�ؤرخ 
بشان العقار املرقم 1601/ الغرب 
ونتائج التحقيق واملستندات املطلع 
الصالحي�ة  اىل  واس�تنادا  عليه�ا 
املخول�ة يل بموجب املادة )43( من 
قانون التس�جيل العقاري املرقم ) 
43 لس�نة 1971( ونتيج�ة للبينه 
املستمعه يف موقع الكشف واملختار 
وتوفر ال�روط القانونية املتمثله 
بوجود حي�ازة هادئة ملدة اكثر من 
خمسة عر سنة ودون معارضة 
من اي شخص قررت تثبيت ملكية 
العق�ار املرقم 1601 الغرب بأس�م 
طالب التسجيل املجدد احمد رايض 
اب�و عبيد وع�ىل ان يتم اعالن هذه 
الق�رار مل�دة ثالث�ون يوم�ا وفق�ا 
للقان�ون ويك�ون الق�رار خاضعا 
للتميي�ز خالل م�دة االعالن وافهم 

علنا يف 2017/4/16
القايض
عي جبار نعمان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرقاط
العدد : 5305

التاريخ 2017/6/18
اعالن

اىل املفقود )ثامر درويش محمد (
قدمت املستدعية  )وحيدة محسن 
محم�د ( طلبا لدى ه�ذه املحكمة 
تطل�ب في�ه نصبه�ا قيم�ة عليك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ه تق�رر 
تبليغ�ك بهذه الصحيف�ة ويف حال 
عدم حضورك لدى ه�ذه املحكمة 
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ه قانونا 
س�يتم حجرك وتنصيب املستدعية 

قيمة عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

رقم 
المساحة/المقاطعةالقطعة

المحدثات المواصفاتدونم
والمغروسات

بدل االيجار/
دونم

1/61/18
مستصلحة 22.21.50عويجة

6000التوجدجزئيا



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  برعاي�ة 
الحمام�ي »احتفل�ت رشك�ة الخط�وط 
طي�ار   40 بتأهي�ل  العراقي�ة  الجوي�ة 
عراقي وترقيتهم من رتبة مساعد طيار 
اىل طي�ار مؤه�ل يف مطار بغ�داد الدويل 
بحض�ور مدير عام الرشكة س�امر كبة 
ونخب�ة م�ن الطياري�ن ال�رواد«. وألقى 
الوزير كلمة باملناس�بة ق�ال فيها: انها 
امل�رة االوىل التي تحقق فيها وزارة النقل 
ه�ذه القف�زة النوعية منذ ع�ام 2003، 
مبين�ا انه »م�ن املؤمل التح�اق 12 من 
الطياري�ن الش�باب اىل رك�ب الصق�ور 
الواعدة، ناهيك ع�ن نية الوزارة بالحاق 
املعاه�د  باح�دث  ط�ران  طال�ب   105
العاملية وهو العدد الذي تم اختياره عام 
2014 ولم تس�نح الفرصة إلرشاكهم يف 
ال�دورات الخارجي�ة.  وأش�اد الحمامي 
بدور الطيارين العراقيني ومس�اهمتهم 
الفاعل�ة يف تطوير واقع الرشكة، لتكون 
بمص�اف كربي�ات ال�رشكات العاملي�ة.  
واس�تعرض الحمام�ي أس�س تطوي�ر 
رشكة الخط�وط الجوية املزمع الرشوع 
به�ا، مبينا أن االلت�زام باملواعيد وارتداء 
الس�امة  وإج�راءات  الرس�مي  ال�زي 
واألم�ان داخل الطائرة سيهس�م يف رفع 
الحظ�ر عن الخطوط الجوي�ة العراقية.  
واكد عىل أهمية الزيارات امليدانية ملواقع 
العمل، الفتا انها تبني الصورة الحقيقية 
لطبيعة األعمال، مشرا اىل أن »الطيارين 
العراقيني يملكون من الكفاءة ما يجعل 
اغل�ب رشكات الط�ران العاملي�ة تعتمد 

عليهم، اال انهم يف العراق يعانون من أجل 
االنخراط يف الدورات التدريبية.  واش�ار 
الحمام�ي أن »خط�ة تطوي�ر الخطوط 

الجوية س�تتضمن ثاثة خطوات مهمة 
منه�ا إع�ادة هيكل�ة الخط�وط الجوية 
وتحويله�ا إىل رشك�ة قابض�ة، وابتكار 

رشكة جدي�دة نظرة لرشك�ة الخطوط 
تتمك�ن من الوصول إىل أوربا، فضا عن 
أهمي�ة إيجاد حلول للطائ�رات الرابضة 

ع�ىل األرض«. م�ن جان�ب آخ�ر أعل�ن 
وزي�ر النق�ل ، ع�ن »عزم�ه التواج�د يف 
محافظة البرصة أس�بوعا كاما من كل 

شهر واعتبارا من ش�هر تموز القادم«.  
واوضح الحمامي انه »بالنظر ملش�اريع 
الوزارة الكبرة يف البرصة وملتابعة واقع 

أعمال املوان�ئ العراقية ومرشوع ميناء 
الفاو الكبر واالطاع عن كثب عىل مطار 
الب�رصة ال�دويل وغره�ا من مش�اريع 
ومه�ام ال�وزارة قررنا التواجد اس�بوعا 
كاما كل ش�هر هناك وابتداء من ش�هر 
تموز القادم.  يذكر ان وزير النقل اجرى 
يف وق�ت س�ابق ، جولة ميداني�ة بهدف 
متابع�ة مجريات العم�ل يف ميناء الفاو 
الكب�ر«. وتفقد »مراحل ونس�ب انجاز 
املين�اء بعد لقاء برشك�ة دايوو الكورية 
املنفذة ل�كارس االمواج الغرب�ي«. وقال 
الحمام�ي ان »الوزارة تتابع باس�تمرار 
مراحل العمل يف مين�اء الفاو الكبر من 
خ�ال تقديم التس�هيات الازم�ة أمام 
ال�رشكات العامل�ة بهدف تق�دم العمل 
ع�ىل الرغم من بع�ض املعوقات س�يما 
املالية منها لكن هناك مس�اعي وجهود 
حثيثي�ة تبذل م�ا بني الرشك�ة والوزارة 
للوص�ول اىل تفاهم�ات مش�ركة م�ن 
اجل اس�تكمال اهم االعمال االساس�ية 
للميناء«. فيم�ا وجه »بتش�كيل اللجنة 
التنسيقية العليا ملدراء املوانئ العراقية«.  
واوض�ح الحمام�ي خال زيارت�ه مليناء 
الفاو الكبر وقيامه بجولة ميدانية عىل 
املوان�ئ العاملة، ايعازه بتش�كيل لجنة 
أخرى مل�دراء املوان�ئ العراقية تهدف اىل 
توحيد االج�راءات االدارية بالتعامل مع 
ال�رشكات التجارية والوكاء واملخلصني 
والدوائ�ر  املش�رك  التش�غيل  ورشكات 
الحكومية االخرى، وتس�هيل االجراءات 
وتقديم افضل مستلزمات الدعم لتقديم 
افض�ل الخدم�ات للس�فن الت�ي تدخل 

املوانئ العراقية.

للمرة األوىل منذ عام 2003..  وزير النقل يرعى حفل ترقية »40« طيار
اعلن عزمه التواجد يف البصرة ملتابعة أعمال ومشاريع الوزارة
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صحة الكرخ: قطاع الكاظمية 
اجرى اكثر من »978« 

جولة تفتيشية خالل رمضان

حمافظ البرصة يتابع سري العمل يف مرشوع البنى التحتية ملنطقة الفريس

حمافظ بغداد يناقش مع رئيس مؤسسة السجناء السياسني ختصيص قطع اراٍض 
للسجناء السياسني وذوي الشهداء

استقبل عددًا من اعضاء جملس النواب ووفد من شيوخ واهالي قضاء احملمودية

   بغداد / المستقبل العراقي

نضم�ت وح�دة الرقاب�ة الصحي�ة يف قطاع 
الكاظمية اكثر من ) 978 ( جولة تفتيشية 
صباحي�ة و مس�ائية خال ش�هر رمضان 
املب�ارك و التي ش�ملت املطاعم و االفران و 
املحات و معامل تصني�ع الحلويات ».ذكر 
ذلك مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية 
االولي�ة ع�اء موىس خل�ف يف بي�ان العام 
دائرة صحة بغداد الكرخ تلقته »املس�تقبل 
العراقي«،ان شعبة الرقابة الصحية يف قطاع 
الكاظمي�ة للرعاية الصحي�ة االولية قامت 
بتنظيم حمات رقابية صباحية ومس�ائية 
عىل املطاع�م و محات اع�داد الحلويات و 
افران الصم�ون يف املناط�ق التابعة لقطاع 
الكاظمية يف منطقة الكاظمية املقدس�ة و 
الحرية و الش�علة ملتابعة مدى تطبيق هذه 
املحال للرشوط الصحية«.و بني مدير وحدة 
الرقاب�ة الصحية يف قط�اع الكاظمية غيث 
محمد احمد انه » بلغ عدد حمات التفتيش 
اكثر من ) 978 ( حملة رقابية و صحية من 
قبل الفرق الصحي�ة التابعة لوحدة الرقابة 
الصحية عىل املطاع�م يف مناطق الكاظمية 
املقدس�ة و الحري�ة و الش�علة و املناط�ق 
التابعة لقطاع الكاظمية ».واضاف انه »تم 
خاله�ا ات�اف )700( كغم م�واد صلبة و 
)1950( كغم مواد سائلة و غلق )36( محل 
ملخالفت�ه الرشوط الصحي�ة و تغريم )91( 
محل باالضافة اىل اجراء )23( حملة منفردة 
و حملة مشركة بمس�اعدة االمن الوطني 
ع�ىل املح�ال و االفران و املعام�ل من خال 
متابعة م�دى تطبيقها للرشوط الصحية و 
اجراء الفحوصات عىل االدوات املس�تخدمة 
و التاكيد عىل نظافة العمال و تبليغ صاحب 
العاق�ة بإرس�ال العمال للفح�ص الطبي 
للحصول ع�ىل البطاقة الصحية و ش�هادة 
الربي�ة الصحي�ة ».واوض�ح ان » الحمل�ة 
ش�ملت افران الصمون الحج�ري و التاكيد 
ع�ىل االلتزام باس�تخدام النف�ط االبيض يف 
الفرن و متابعة ال�رشوط الصحية يف هذه 
االفران و رضورة استخدام امللح الغذائي و 
امللح املدعم باليود و تبليغ اصحاب املحاالت 
املتج�اوزة و الغر مجازة ملراجعة الش�عبة 
للحصول عىل االجازة الصحية ملحاتهم بعد 
اكم�ال الرشوط الصحية الواجب توفرها يف 
املحات العامة إس�تنادآ اىل تعليمات قانون 

الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.

    البصرة / المستقبل العراقي

تابع محافظ البرصة ماجد النرصاوي مرشوع البنى 
التحتية يف منطقة الفريس ) وس�ط البرصة («.وقال 
النرصاوي يف ترصي�ح صحفي عقب الجولة امليدانية 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »يف االش�هر القليلة 
املقبلة سيتم افتتاح املنطقة بالكامل فيما اكد سحب 
العم�ل م�ن رشكة القس�يم يف منطقة حي الحس�ني 
وتسليمه اىل رشكة النرجس للمبارشة بالعمل هناك« 
.وتابع ان »نهاية هذا االس�بوع سيتم اكساء منطقة 
التميمي�ة بع�د اكم�ال ش�بكة املجاري فيها مش�را 

اىل اس�تمرار العم�ل يف اغل�ب مناط�ق البرصة«.يذك�ر 
ان محاف�ظ الب�رصة، اعلن يف وقت س�ابق ع�ن إكتمال 
مش�اريع البنى التحتية لثاث مناطق وس�ط املحافظة 

هي حي الرس�الة وحي االساتذة وحي الزهراء.وقال 
النرصاوي عقب قص رشيط افتتاح تلك املشاريع، إن 
»اعم�ال البنى التحتية التي ت�م انجازها تتمثل باملاء 
وش�بكات مجاري امل�اء واألمطار وتبليط الش�وارع 
ورص�ف أرصفتها بالحجر املقرنص اضافة اىل انجاز 
االنارة بش�كل جزئي«.وأوضح، ان »االس�بوع املقبل 
سيش�هد اكتمال اعمال البن�ى التحتية لثاث مناطق 
آخ�رى وهي االبل�ة والكندي والعزيزية، فيما س�يتم 
افتتاح مناطق اخرى ايضاً يف االسبوع الذي يليه هي 
املس�تطيل وحي الرضا«.ولفت اىل ان الرشكة املنفذة 
لألعم�ال س�تقوم بصيانة ش�بكة املج�اري ملدة عام 

كامل.

    بغداد / المستقبل العراقي
 

ناق�ش محافظ بغ�داد املهن�دس عطوان 
العطواني مع رئيس مؤسس�ة الس�جناء 
الس�لطان  حس�ني  الدكت�ور  السياس�ني 
تخصيص قطع ارايض للسجناء السياسني 
اورده  بي�ان  وذك�ر  الش�هداء.  وذوي 
املكتب االعامي ان الس�يد املحافظ خال 
استقباله رئيس املؤسس�ة والوفد املرافق 
له اك�د عىل ح�رص املحافظ�ة واهتماها 
به�ذه الرشيح�ة التي قدم�ت التضحيات 
الكبرة من اجل العراق واستمع اىل مقرح 

الس�يد السلطاني بتوفر س�كن للسجناء 
السياس�ني من خال توزيع قطع سكنية 
وتامني قروض مالية لتمكينهم من بناءها 
مع تقليل نس�بة الفائدة من اجل تس�ديد 
القروض بالوقت املح�دد ومن جانبه وعد 
السيد املحافظ بدراسة املقرح. ويف سياق 
ذي صلة اس�تقبل محافظ بغداد املهندس 
عط�وان العطواني  عض�و مجلس النواب 
العراق�ي النائب�ة زين�ب ع�ارف البرصي 
والوفد املراف�ق لها. وتم خال اللقاء ايضا 
مناقشة تخصيص اراض سكنية لرشيحة 
عوائل ش�هداء الحش�د الش�عبي وشهداء 

االرهاب وتوفر درج�ات وظيفية لذويهم 
واالهتم�ام بحل اهم املش�اكل التي تواجه 
حياتهم اليومية. املكتب االعامي ملحافظ 
بغداد.كما استقبل محافظ بغداد يف مكتبه 
اعض�اء مجل�س الن�واب العراق�ي النائب 
حسام العقابي والنائب طه الدفاعي ووفد 
ضم شيوخ واهايل قضاء املحمودية . وذكر 
بي�ان اورده املكت�ب االعام�ي ان الس�يد 
املحافظ اس�تمع اىل اهم املعاناة واملشاكل 
التي يعاني منها اهايل القضاء مؤكدا عىل 
ان من اولويات املحافظة وخطة حكومته 
املحلية والتي قدمت للس�يد رئيس الوزراء 

د. حي�در العب�ادي هو االهتم�ام بمناطق 
اط�راف بغ�داد بأنتظ�ار رصف املوازن�ة 
الحاليه للع�ام الجاري من اج�ل املبارشة 
بتنفيذ املش�اريع الضاغطة والتي تحتاج 
اىل رصف ام�وال واهمها مرشوع اكس�اء 
املحمودي�ة وش�بكة الكهرب�اء ومج�اري 
الحس�ينية والنه�روان  وناحي�ة الج�ر 
وغرها.ومن جهتهم قدم الس�ادة النواب 
ووف�د اه�ايل القضاء ش�كرهم وامتنانهم 
املحاف�ظ مثمن�ني دوره يف ح�ل  للس�يد 
مش�اكلهم ومعاناتهم . املكت�ب االعامي 

ملحافظ بغداد.

حمافظ واسط يبحث مع حمافظ ايالم االيرانية 
سبل فتح منفذ الشهايب احلدودي

انخفاض معدل التضخم لشهر ايار بنسبة %1.1

  بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت الرشكة العام�ة للصناعات الفوالذي�ة إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن عن »دورها ومس�اهمتها الفاعلة يف إعادة إعمار وتأهيل جر املثنى 
شمال بغداد بعد ترضره نتيجة عمل إرهابي«. واوضح مدير عام الرشكة جال 
عباس حس�ن يف بي�ان للمركز اإلعامي يف الوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ب�أن رشكته بذل�ت جهودا اس�تثنائية لتنفي�ذ أعمال تصني�ع وتجهيز ونصب 
الرواف�د الحديدية الخاصة بالجر وبعدد عرشة روافد بطول )36( مر وعمق 
)2.2( مر«.واكد عىل ان »الرشكة تمكنت من إنجاز العمل بوقت قيايس وبدقة 
وجودة عاليتني وحس�ب املواصفات العاملية ، مش�را إىل انه »قد تمت املشاركة 
يف مراسيم افتتاح الجر والتي جرت يوم السبت املايض املوافق 2017/5/17 
بحضور وزير األعمار واإلس�كان آن نافع وعدد م�ن املدراء العامني يف رشكات 
وزارة اإلعمار واإلس�كان ورشكات وزارة الصناعة واملعادن الساندة«. الفتا إىل 
أن »وزير االس�كان اثن�ت عىل الجهود املبذولة والعم�ل املنجز من قبل رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن«.وكش�ف حس�ن عن »إجراء مباحثات مع مدير عام 
الط�رق والجس�ور بخص�وص املش�اركة يف إعادة إعم�ار وتأهيل الجس�ور يف 
املناطق املحررة ملاتمتلكه الرشك�ة العامة للصناعات الفوالذية من خربة وباع 
طويل ولديها بصمات واضحة يف هذا املجال حيث س�بق وأن ساهمت يف إعادة 

تأهيل جر دياىل وجر سامراء والجر املعلق وجر االسحاقي وغرها .

   المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واسط مالك خلف وادي الدريعي مع محافظ ايام االيرانية سبل 
افتتاح منفذ الش�هابي الح�دودي خال زيارت�ه قائم مقامية مه�ران التابعة 

ملحافظة ايام ،بحضور امني رس مجلس محافظة واسط ونائبيهما« .
وقال مصدر اعامي يف املحافظة ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الدريعي اكد عىل 
ان » تل�ك الخط�وة تاتي يف اطار اتفاق البلدين وباالخ�ص بعد حصول موافقة 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي ووزير الداخلي�ة ،حيث جرى وضع اللمس�ات 
االخره لفتح هذا املنفذ ملا له من أهمية للبلدين تخص تعزيز الحركة التجارية 

تسهم يف تنمية الجانب االقتصادي للبلدين« .
وبني ان�ه » تم االتفاق املبدئي حول عبور الزائرين لكا البلدين ووفق االس�س 
املتف�ق عليه�ا بني الطرفني ،مش�را اىل ان الجانب االيراني سيس�هم يف تجهيز 
التي�ار الكهربائ�ي واملاء للمنفذ ،عىل ان تتم باج�راءات العبور بعد انتهاء فرة 

عيد الفطر املبارك مبارشة
ومن جانبه محافظ ايام اشار اىل أن »منفذ الشهابي سيسهم يف حال افتتاحه 
بتقلي�ل الزخم الحاص�ل يف حركة دخول وخ�روج الزائرين ،فض�ا عن حركة 

املركبات التجارية .

  بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة التخطيط، عن انخفاض معدل التضخم لش�هر ايار بنسبة %1.1، 
مشرة اىل ان املعدل السنوي ارتفع اىل 0.1%. وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي« إن >الجهاز 
املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر ايار املايض 
2017 عىل أس�اس جمع البيانات ميدانيا عن أس�عار السلع والخدمات املكونة 
لس�لة املستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع يف محافظات العراق كافة<، 
مبينا أن >هذه املعدالت تحتس�ب من الس�لع والخدمات التي تش�مل الغذائية 
واإليجار والنقل واالتصاالت والصحة والتعليم وغرها مما يقتنيه املس�تهلك<.

واضاف الهنداوي ان >مؤرشات التضخم لش�هر ايار املايض ش�هدت انخفاضا 
بنس�بة 1.1% نتيجة انخفاض اس�عار االغذية بنس�بة 3.8%<.وتابع الهنداوي 
ان >التضخم الس�نوي شهد ارتفاعا بنس�بة 0.1% مقارنة بشهر ايار 2016<، 
مش�را اىل ان >املس�ح الذي تم اجراه خال شهر ش�باط لم يشمل محافظتني 

بسبب الوضع االمني الذي تشهده هذه املحافظات وهي نينوى االنبار.

رشكة توزيع املنتجات النفطية مستمرة بإجراء زيارات ملنافذها التوزيعية ملتابعة سري العمل
    بغداد / المستقبل العراقي

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  تس�تمر 
النفطي�ة بالقي�ام بج�والت ميداني�ة 
ع�ىل منافذه�ا التوزيعي�ة املنترشة يف 
املحافظ�ات وذلك لغ�رض االطاع عىل 
سر العمل وتجهيز املنتجات النفطية 
لتلك املناف�ذ ومتابعة تجهيز الوقود اىل 
املواطن�ني وتطوي�ر وإدام�ة املحطات 
ان  العم�ل  معوق�ات  ع�ىل  والوق�وف 
وجدت ومتابعة عم�ل موظفي املنافذ 

وإلتزامه�م بالتوجيه�ات .وتأتي هذه 
املتابعة بتوجيه من مدير عام الرشكة 
املهندس عيل عبد الكريم املوسوي الذي 
شدد بدوره عىل رضورة إجراء جوالت 
صباحي�ة وأخ�رى مس�ائية تفقدي�ة 
معتربا إياها أمرا رضوريا لغرض حث 
املنتس�بني عىل تقديم أفضل الخدمات 
للمواطنني الك�رام وتجنب القيام بأي 
تلك�ؤ يف عملهم يؤثر س�لبا عىل س�ر 
العملية التجهيزية ملا تمثله املش�تقات 
النفطي�ة من م�ادة أساس�ية تتماىش 

مع الحاجة اليومية للمواطن ، مطالبا 
الهيئ�ات والفروع التابع�ة للرشكة يف 
كاف�ة املحافظات بإس�تمرار الجوالت 
والج�والت  واملس�ائية  الصباحي�ة 
التفتيشية ملنافذها حرصا عىل ديمومة 
تقديم أفض�ل النتائج لتايف حدوث أية 
مش�كلة قد تح�دث وتوجي�ه الجهات 

ذات العاقة بمتابعتها .
وبدوره�ا تحرص ماكات هيأة توزيع 
الفرات األوسط التابعة لرشكة التوزيع 
م�ن املختصني به�ذه اإلج�راءات من 

خال فروعه�ا املنترشة يف محافظاتها 
ممثلة بمس�ؤويل متابعة عمل الفروع 
بهذه الجوالت التفقدية والوقوف عىل 
إحتياجاتها وس�ر العمل فيها ، حيث 
ش�ملت الجوالت ع�ددا م�ن املحطات 
محافظ�ات  يف  واألهلي�ة  الحكومي�ة 
األرشف  والنج�ف  املقدس�ة  كرب�اء 
محط�ات  منه�ا  والديواني�ة  واملثن�ى 
الرفع�ة   ، الحكومي�ة  الش�وميل   (
الحكومي�ة ، البروني املش�يدة ، النوار 
الحديثة املش�يدة ، العرفان املش�يدة ، 

أطراف املدينة املشيدة ، الغري املشيدة 
، طري�ق األح�رار ، ريب�ال املش�يدة ، 
الوفائني املش�يدة ( ومحطات ) املثنى 
، الرون�ق ، الرميث�ة ، الخرض ، س�اوه 
( يف محافظ�ة املثن�ى والتي ش�ملتها 
أعمال صيانة وإدامة لتس�تمر بتقديم 
خدماته�ا ملواطني املحافظ�ة وال تزال 
الجهود متواصلة لي�ا ونهارا من قبل 
ماكات رشكة التوزيع لضمان إيصال 
املش�تقات النفطي�ة للمواطن بأفضل 

صورة .

الصناعات الفوالذية تساهم يف إعامر جرس املثنى 
وتتباحث للمشاركة بتأهيل جسور املناطق املحررة
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تعلن رشكتنا عن اعالن مناقصة تجهيز ضاغطة هواء ديزل متنقلة ،فعىل الراغبني  من ذوي االختصاص مراجعة مقر الرشكة الكائن 
يف املجم�ع النفطي يف الدورة /القس�م القانوني لالطالع عىل الرشوط واملواصفات املطلوب�ة يف املناقصة بعد تقديم هوية غرفة التجارة 
او ش�هادة تس�جيل الرشكة او املكتب وكتاب التخويل الرس�مي باملراجعة لقاء املبلغ املبني يف الجدول  املرفق )غري قابل للرد (  ويكون 
اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاها قبل تاريخ غلق املناقصة املبني يف الفقرة )15( ادناه  وستهمل العطاءات الغري مستوفية 

للرشوط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والرشوط ادناه :-
1-تقدي�م التامين�ات االولي�ة املطلوب�ة من قبل املش�ركني يف املناقصة عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب  ضمان او س�فتجة  بمبلغ 
)6.250.000 (فق�ط س�تة ماليني ومائتان وخمس�ون الف دين�ار عراقي الغري باس�م الرشكة مقدمة العط�اء لصالح رشكة خطوط 
االنابيب النفطية )رشكة عامة (  صادرة من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة لستة اشهر من 
تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرة االحالة وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التامينات االولية املطلوبة او التي يقل مبلغ 
تاميناتها عن املبلغ املبني اعاله علما بأنه سيتم مصادرة التامينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة 

عدم استكمال البيانات  الفنية املطلوبة والرشوط القانونية غري الجوهرية املطلوبة يف رشوط املناقصة 
2-ارفاق كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب اصيل ومعنون اىل رشكة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول لعام 2017 مع 

الهوية الرضيبية للرشكات
3- ارفاق جميع مس�تندات املناقصة مع هوية غرفة التجارة نافذة املفعول ونس�خة  شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس والنظام  
الداخ�يل للرشك�ة واجازة ممارس�ة املهنة والحس�ابات الختامية للرشكة الخر ثالث س�نوات مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني  
وارفاق االعمال املماثلة التي قام بها سابقا واملتعلقة بطبيعة املناقصة  وتقديم مايثبت ذلك بموجب عقود وكتب انجاز موثقة رسميا 

من الجهات التي عمل لديها مع ذكر العنوان  الكامل ورقم الهاتف وجميع املستمسكات املطلوبة يف رشوط املناقصة
4-تقديم العطاء)وثيقة التجهيز والتي تمثل العطاء الفني والتجاري بعد ملئ وختم االستمارات املوجودة يف القسم الرابع من الوثيقة 
بالخت�م الح�ي الخاص بمقدم العطاء م�ع الوثائق املكونة للعطاء مرفق�ة بأية تفاصيل فنية اخرى كالنرشات والوس�ائل التوضيحية 
والكتال�وكات وارف�اق وثائق ومستمس�كات الرشكة او املكتب مع التامينات االولية املطلوبة ( وتق�دم داخل ظرف واحد مغلق بصورة 

محكمة ومختوم بالختم الحي ملقدم العطاء ومبني عليه اسم املناقصة وموعد الغلق .
5-التقل مدة نفاذية العطاء عن )120يوم( ويتم تس�ليم ووضع العطاءات يف صندوق العطاءات املثبت يف مقر رشكة خطوط االنابيب 

النفطية الكائن يف املجمع النفطي يف الدورة –بغداد-العراق يف موعد  اقصاه قبل تاريخ غلق املناقصة املبني يف الجدول ادناه 
6-عىل مقدم العطاء ارفاق نسخة من املستمسكات الشخصية التالية مع العطاء ) نسخة من هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية ( للرشكات العراقية اما الرشكات العربية واالجنبية فتقدم شهادة تاسيس الرشكة وعقد 

التاسيس مصدقة من السفارة العراقية
7-ع�ىل صاح�ب العطاء الفائز)الرشكات العراقية (  تقديم كتاب حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند 

التعاقد 
8-املناقصة مبوبة عىل امليزانية التشغيلية

9- س�يتم عقد مؤتمر  لالجابة عىل استفس�ارات املناقصني يف مقر الرشكة بتاريخ )2017/7/16( ويف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
بتوقيت بغداد

10- اليجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشراك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة
11-يف حال اشراك الرشكات العربية واالجنبية فتكون خاضعة لكافة الرشوط والقوانني الواردة يف وثائق املانقصة

12- سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
pipelinecompany@oil.gov.iq 13- الربيد االلكروني للرشكة

contracts@opc.oil.gov.iq 14-الربيد االلكروني لقسم العقود
15-موع�د غل�ق املناقصة يف تمام الس�اعة الثانية عرشة بتاريخ 2017/7/23 وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ 2017/7/24 الس�اعة التاس�عة صباحا بتوقيت بغداد ويف 

حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
16-س�يتم اس�تبعاد العطاء املقدم يف حال عدم التزام مقدم العطاء بكل ماتتطلبه كافة اقس�ام الوثيقة القياس�ية الصادرة عن وزارة 

التخطيط العراقية

متديد اعالن املناقصة رقم 1/ استثامر/2017
اخلاصة بمديرية توزيع كهرباء ميسان

الحق�ا بكتابن�ا ذي الع�دد 10758 يف 2017/5/31 ولغرض 
إعطاء فرصة أوس�ع للرشكات للمشاركة بتقديم عطاءاتها، 
تقرر تمديد اعالن املناقصة رقم 1/ استثمار/2017 الخاصة 
بمديرية توزيع كهرباء ميس�ان لغاية ي�وم االثنني املصادف 
2017/7/3 وان آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 

الواحدة ظهراً حسب التوقيت املحيل ملحافظة بغداد.
مع التقدير 

E-mail: sedist@moelc.gov.iq
Web: www.sedist.moelc.gov.iq

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 56/ب2017/2
التاريخ 2017/6/18

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من هذه 
املحكمة الخاص بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل ) 3/32307 حي العروبة (  
يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة  
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
30 يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النج�ف وص�ادر م�ن مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخ�ري من االعالن يف 
املحكمة وعىل املش�ري جل�ب هوية 
الجنس�ية  املدنية وش�هادة  االح�وال 

العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 3/32307 حي العروبة 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار يق�ع عىل 
ش�ارع 10 مر الخدمي لشارع كراج 
بغ�داد وانه مف�رز اىل ثالث�ة  محالت  
بصورة غري رسمية املحل االول عبارة 
عن محل حدادة بأسم حدادية املهدي 
لالب�واب والش�بابيك واملحج�رات اما 
املح�ل الثاني عبارة ع�ن محل حالقة 
بأس�م حالقة باب�ل اما املح�ل الثالث 
فه�و متخ�ذ للضماد الصحي بأس�م 
املضم�د الصح�ي املج�از وان واجهة 
املح�الت 10 مر وان جمي�ع املحالت 
مغلقة اثناء الكش�ف ولم يتم التثبت 
م�ن ش�اغليها وان القيم�ة املق�درة 
للعقار مبلغ 430.000.000 اربعمائة 

وثالثون مليون دينار فقط الغريها

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة / 2017/116
التاريخ 2017/6/18

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الرميث�ة العقار 
تسلس�ل املرقم 761/الغربي   الواقع 
يف الرميث�ة /الغرب�ي  العائ�د للمدين   
)جاس�م كامل جاسم( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن مصطفى ماج�د حاتم  
البال�غ 15.000.000  خمس�ة عرش 
مليون دين�ار  فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وان  العراقي�ة  الجنس�ية  وش�هادة 
رسم التس�جيل والنرش والداللية عىل 

املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
الرميث�ة   -761: ورقم�ه  1-موقع�ه 

الغربي
2-جنسه ونوعه : دار سكن

جه�ة  :م�ن  واوصاف�ه  3-ح�دوده 
الشمال العقار 772 ومن جهة الرشق 
الطريق الع�ام  غربا 642 ومن حصة 

الجنوب 408
4-مش�تمالته :  اس�قتبال وغرفت�ني 
ومراف�ق صحي�ة  ومطب�خ وحم�ام 
دون  والبن�اء  مكش�وفة  ومس�احة 

املستوى الشارع
5-مساحته : س�هام املدين 311530 

سهم
6-درجة العمران : متوسطة البناء

7-الشاغل : 
8-القيم�ة املق�درة : س�هام املدي�ن 
ملي�ون  ع�رش  ثالث�ة   13.657.407
وس�تمائة وس�بعة وخمس�ون ال�ف 

دينار واربعمائة وسبعة دينار 

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 
32156/124 الص�ادرة م�ن مديرية 
النجف االرشف بتاريخ 2007/11/26 
واملعنون�ة اىل وزارة الداخلي�ة بأس�م 
)امري عبد الحس�ني محمد ( فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية موظف الصادرة من 
وزارة التج�ارة الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب بأس�م  )واثق فرهود مدلول ( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 223/ب2017/1
التاريخ 2017/6/14

اعالن
اىل املدعى عليها /فاتن عباس عكاش

اقام املدعي مدير بلدية بعقوبة اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
223/ب2017/1 وال�ذي يطالبك فيها 
بابط�ال قي�د تس�جيل العق�ار املرقم 
ت�م  ال�ذي  كاط�ون  م27   10194/2
تس�جيلها باس�مك وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة 
الرشقي بالعدد 3836 يف 2017/3/23 
 9/ املرك�ز  بعقوب�ة  مخت�ار  وتايي�د 
املدعو عبد الكريم محمد تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور اىل محكمة ب�داءة بعقوبة 
التاس�عة  الس�اعة  ي�وم 2017/7/5 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم

محكمة بداءة البرصة
العدد 1024/ب/2015
التاريخ 2017/2/23

اعالن
املدعي /نبوية وحيد رشم 

املدع�ي عليه�م /س�ومة محمد جندر 
وليىل صباح س�عد ورعد وس�عد ورائد 
واركان واحمد وخولة وبلقيس وتاميم 
ووركاء وختام ورموز وش�ازنان اوالد 
وحيد رش�م وكاظم وجرب اوالد رش�م 
فنيط�ل والش�خص الثالث /س�اهره 

وحيد
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 2146 مقام عيل ومس�احته 
140.24 م2 وه�و عب�ارة ع�ن بناي�ة 
تقع عىل ش�ارع فرعي خلف الجنسية 
يف العش�ار  س�وق الخياطني والبناية 
مؤلف  من طابق واحد متكون من سبع 
مح�الت  تجارية املحال متخذ لخياطة 
املالبس وبيع املالبس النس�ائية ومحل 
لبي�ع املصوغ�ات الذهبي�ة وان البناء 
الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت  من 
وان املح�ال مؤجر من الغري وان درجة 
عمران�ه قدي�م  ج�دا فم�ن ل�ه رغبة 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة مع 
دفع التامين�ات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدر والبالغة مليار ومائة 
وثمانية وس�بعون مليون وستة عرش 
الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الثالثون  
لي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن ويتحم�ل 

املشري اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1386/ب/2017
التاريخ 2017/6/15

اعالن
اىل املدعى عليه /مهند مناضل عارف

م�رصف  ع�ام  مدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
الدعوى  الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه 
1386/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
ض�دك واملتضمن ال�زام املدعى عليهم 
بالتكافل والتضام�ن بتاديته  للمدعي 
مبل�غ ق�دره )60.000.000( س�تون 
مليون دينار ال�ذي يمثل املبلغ املتبقي 
م�ن اص�ل مبلغ الق�رض م�ع الفوائد 
ولح�ني   2017/4/4 م�ن  االتفاقي�ة 
التادية الفعلية ولتعذر تبليغك حس�ب 
رشح مبلغ ه�ذه املحكم�ة  واملجلس 
البلدي ملنطقة  الجمهورية وملجهولية 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك علي�ه  مح�ل 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2017/7/3 وعند 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا وبعكس�ه س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

وزارة النفط
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

هناد امحد موسى
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

تاريخ الغلقسعر اوراق المناقصة بالدينار العراقيرقمها اسم المناقصةت

2017/7/23 الثانية عشر ظهرا 250000م.م/2017/16تجهيز ضاغطة هواء ديزل متنقلة عدد )1(1

وزارة النفط
رشكة خطوط االنابيب النفطية

اعالن مناقصة)رشكة عامة(
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          أحمد العمراوي 

الفن تشكيل للعالم بطريقة خاصة. 
نقل للداخ�ل انطالقاً إل�ى الخارج، 
أو إخ�راج للداخل خارج�اً. هذا هو 
الظاه�ر. األثر ه�و األه�م. واألثر 
هو ما ُتخلّفه ي�د على فراغ لتخلق 
دهش�ة لفن ق�د نراه، قد نس�معه، 
قد نحس�ه. انطالقاً من األثر األول 
يحدث أثر ثاٍن وثالث وهكذا إلى ما 

ال نهاية، والبقاء للفن.
 حين نطل�ق كلمة فن على عمل ما 
فإن المتب�ادر للذهن هو ما نبصره 
ال م�ا نس�معه، وم�ن َث�ّم تعط�ى 
أهمي�ة قص�وى للف�ن المرس�وم 
لوحة تشكيلية، أو خزفاً، أو نقشاً، 
أو نحت�اً. يخاطب الرس�ام والفنان 
التش�كيلي العي�ن أوالً، أي يعتم�د 
عل�ى ذكائن�ا البص�ري والفضائي 
المكاني إليصال أحاسيسه ورؤيته 
حول العالم. فما الفرق انطالقاً من 

هذا بينه وبين الشاعر؟
 يعتمد الش�اعر على الذكاء اللغوي 
لنق�ل  أحيان�اً  الس�معي  وال�ذكاء 
أحاسيس�ه للعال�م الخارج�ي، من 
األخ�رى  ال�ذكاءات  إغف�ال  دون 
والذات�ي  والمنطق�ي  كالبص�ري 
وغيرها.  تس�تعمل اللوح�ة اللون 
مباش�ر  غي�ر  بش�كل  والهندس�ة 
أو مباش�ر ع�ادة لتفس�ح المجال 
للمتلقي إلتمام المتبقي. وتستعمل 
القصيدة اللغ�ة ورموزها منطوقة 
ومكتوبة بش�كل غير مباشر عادة 
كذلك لت�رك المجال للمتلقي إلتمام 

المتبقي أيضاً. المباشرة تقتل الفن 
ألنه�ا تعتمد الخطاب�ة التي تحتقر 
المتلقي عادة، أو تدغدغ مش�اعره 
ليس إال. الخطابة مجالها السياسة، 
واإليحاء مجاله الفن. لّوْن بياضي 
تق�ول ل�ك اللوحة، واكت�ب فراغي 
تقول لك القصي�دة. كتابة وكتابة. 
ق�د تتغل�ب اللوح�ة األصلي�ة على 
القصي�دة األصلي�ة ف�ي اعتمادها 
ذكاء بصرياً وهي ال تتكرر مرتين. 
ال يمكن لفنان تش�كيلي أن يرس�م 
اللوحة مرتين، ه�و ال يعرف بداية 

لعمله وال نهاية.
س�تخرج اللوحة. س�تولد وتصدم 
بص�رك وتبق�ى ثابت�ة ظاهرياً في 
مكانها. قد ُتؤطر بخشب أو زجاج 
وُتحفظ في متح�ف، أو تعلق على 
جدار. قد تتك�ّرر بتصوير ليس هو 
األص�ل أبداً ول�ن يكون�ه، ومن ثم 
ترتف�ع أثمن�ة اللوح�ات األصلي�ة 
للفنانين من الموناليزا إلى لوحات 
بيكاسو وسلفادور دالي وغيرهم.

 القصي�دة ه�ي األخ�رى ال تتكرر 
مرتي�ن أيض�اً ف�ي أص�ل الخروج 
والُمخ�رج، إال أن الصانع الذي هو 
الكاتب الش�اعر ق�د يضطر لتعديل 
إلغ�اء قصي�دة جزئي�اً.  أو  كتاب�ة 
أل�م يفع�ل ذل�ك محم�ود درويش 
وأدونيس وعبد الل�ه راجع وأحمد 
بالنش�و  وموري�س  المجاط�ي 
والشعراء الس�رياليون على سبيل 

المثال ال الحصر؟.
م�ع  الحديث�ة  اللوح�ة  تش�ترك   
القصي�دة الجدي�دة ف�ي الجوه�ر: 

اإليح�اء، الرمز، مخاطب�ة الداخل، 
ترك المجال للذه�ن والعين إلتمام 
المتبق�ي، وفي تكثي�ف العالم في 

لحظة أو لحظات معدودة.
 زرع الجم�ال ب�دل القب�ح، الح�ب 
ع�وض العنف، الحل�م والخيال في 
مواجه�ة الم�ادة القاتل�ة ه�و م�ا 
يس�عى له الفن المعاصر تش�كيالً 
أو ش�عراً جديداً ال اس�تبالد القارئ 
حصلت  التي  والمتلقي.,.التحّوالت 
ف�ي  ع�ام  دور  له�ا  كان  للكتاب�ة 

تطوير الرس�م والتش�كيل. وكلمة 
ش�مس مكتوب�ة بالح�روف قد ال 
تعن�ي إلنس�ان م�ا قب�ل التاري�خ 
ش�يئاً، ولكنها تعني له الكثير وهو 
يرس�مها دائرة تحيط بها خطوط 
قصيرة، وقل الش�يء نفس�ه على 
كلم�ة حصان أو طائ�ر أو كمنجة. 
ولك�ن كي�ف نرس�م كلم�ة َوْه�م 
أو ل�ّذة أو إحس�اس؟ ال�كالم يت�م 
األص�ل: الرس�م، فالرم�ز، فاللغة، 

فالقصيدة.

 يختزل الش�اعر العال�م في متخّيل 
مكت�ٍف يجعلن�ا ننتقل م�ن المرئي 
يعج�ز  م�ا  كل  وراءه.  م�ا  إل�ى 
التعبير  المباش�ر األول  التخطي�ط 
عن�ه يقوله الش�اعر، ولكن الكالم 
أيض�اً قد ال يك�ون كافياً بالنس�بة 
للشاعر وال اللغة للتعبير عن الذات 
واألشياء، لذلك يلجأ لملء الفراغات 
بالتخطي�ط والرس�م أو الش�كل أو 

الصورة وكأن اللغة ال تكفي.
من جهته ق�د يلجأ صان�ع اللوحة 

إلى الكالم والكتاب�ة لملء فراغات 
قد ال يكفي اللون والرس�م لملئها. 
وهك�ذا ترتب�ط ثقاف�ة المكت�وب 
بثقافة الص�ورة لخلق الفن، والكل 
فن في محراب الروح واحد. وحين 
يت�م المزج بين اللوح�ة والقصيدة 
في فض�اء متقارب تقت�رب الذات 
من صدق التعبير عن أحاسيس�ها. 
كلمة. لون. والمتخيل س�يد الزمان 
والمكان المراد التأثير عليهما لخلق 

األثر الذي سيغير الفرد وأشياءه.

النظ�ر والس�ماع. لغ�ة المكت�وب 
وش�رارة اللون. ه�ل يمكن الفصل 
تفضي�ل  يمك�ن  ه�ل  بينهم�ا؟ 
أحدهما على اآلخر؟ إن الرابط بين 
المعتمدة على  الحديث�ة  القصي�دة 
الرم�ز وتكس�ير الكالم بواس�طة 
اللغ�ة، وبي�ن اللوح�ة التش�كيلية 
عل�ى  المعتم�دة  المباش�رة  غي�ر 
الش�كل والل�ون هو االقت�راب من 
القارئ الناظر ببصيرته ال ببصره، 
ويبق�ى التأوي�ل وخلخل�ة الجاهز 
س�يد العملين. ومن هنا قد تفضح 
اللوح�ة التش�كيلية كم�ا القصيدة 
الرمزي�ة صاحبه�ا إذا أخل بقواعد 
اللعب�ة. وعل�ى النقد هن�ا أن يلعب 
ومقيم�اً  موجه�اً  كام�اًل،  دوره 
النظ�ر  وش�ارحاً ومبدي�اً وجه�ة 
المس�تقبلي  القارئ  الهادفة لخلق 
الذي بدونه س�يتم النف�ور من كل 

فن راٍق، شعراً كان أم تشكيالً.  
تغيي�ر  تقتض�ي  الف�راغ  ق�راءة   
األدوات. ق�راءة جدي�دة ه�ي م�ا 
سيخلق القارئ الجديد. نحن نسير 
بس�رعتين: تقني�ة هائل�ة تتق�دم 
ب�ال توق�ف، وس�رعة بطيئ�ة في 
المكت�وب الع�ادي فما الح�ل؟ إنه 
اقتحام القصيدة واللوحة لمدارسنا 
ومنتدياتن�ا وبيوتن�ا بتربي�ة على 
ق����������راءة أخرى، وهذا دور 
النق�د الجديد ال�ذي عليه أن يواكب 
المحافظ�ة  كل جدي�د، م�ن أج�ل 
عل�ى روح الف�ن م�ع الس�ير قدماً 
به�ذه التكن�����ولوجي�ا الحديثة 

الضرورية جداً.

لوحة وقصيدة

           عدنان جمعة

عاشق
أراقص الليل على أنغاِم الوجع

ارفع غنائي المبحوح 
امضي منحني الظهر

أترقب نهايُة الكون
كشمٍس فقدْت ثقَة النهار

حيرتي
أرقُص على سطوح لحظاتي الفقيرة

أهرب من كفّي.
أترقصين معي مجنونتي ؟

أيا أغنيتي
وأنت الطائر يغمرني صمتا

بطيات ثوبِك الليلي
مع انبالج الفجر

تتثاءب اللحظات على أطراف المساء
يا لعزلتي

ارتطم هنا وهناك عبر الشوارع الغافية
موغال بأعماقي وأشياء أخرى

تزيدني رقصاً على أعتاِب الوجِع

           حسن المهدي 

السنة الضفادع
ماهرة في ماوراء القصب 

ال تجيز لغة النقيق في االقتناص..
تلعن الحروب بصوت اطالقة..

رائحة البارود..
وما ضر .. ماضر...

قررررق ...قرررررق...قررررق
للجدران االف الثقوب غير النافذة..

وللمدينة انفاق سرية..
ثمانون قلبا ..

ثمانون..
يالهي ،

يال مذاق الدم العصي على الهمس..
صوت النبضات قوافي 

اي لحن يتلوى 
يختصر النزف في فم ضفدع..
قررررق...قررررق...قررررق
الفقدان في قيعان المستنقع

عري الوجود..
والوجود .. عرض زائل 

وقبور بال شواهد ..
وتنطق السنة الضفادع

بال حروف
بال موسيقى 

قررررق ...قررررق ...قررررق
ضفادع الجوائز..

في موسم الجوائز 
بمالبس الزينة والطالء..

تفترش..
طحالب داكنة الخضرة..

تتغنج بين سيقان البردي
ريشة منقوعة بزئبق..

تكتب بحبر التملق
وهم الخلود الزلق..

قرررق ...قرررق...قرررق
ثمانون قلبا ..

ثمانون نوتة في صحائف بيض واخر زهرية ...
تذبل 

تتكور في الشرجي ..
لتسكن القصيدة

اجنحة ذابلة 
بال حروف..

بال موسيقى..
وحين تشبع الضفادع..

قررررق ....قرررررق ....قررررق
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 أراقص الوجع

صائدوا اجلوائز

          محمود عبد الغني

ال نس�تطيع تصنيف كتاب “بورخيس 
جماع�ي،  )كت�اب  المته�ات”  صان�ع 
 )2017 العرب�ي،  الثقاف�ي  المرك�ز 
بترجم�ة الناق�د والمترج�م المغرب�ي 
محم�د آيت لعميم. هل هو كتاب نقدي 
يتناول أعم�ال بورخيس؟ أم كتاب عن 
ردود فعل ُقّراء بورخي�س عبر العالم، 
وم�ن ثقافات ولغ�ات مختلفة؟ أم هو 
عمل ع�ن أث�ر بورخي�س ف�ي الُكّتاب 
الناشئين، ما دام يوفر ماّدة تعليمية عن 
صناعة الحكايات والتخييل؟ أم هو عن 
نظري�ة الترجمة عند بورخيس؟ أم هو 
مجموعة م�ن التنبيهات واإلرش�ادات 
التراث؟  لُقّراء ومستخدمي  الضرورية 
أم ُمعي�ن مخت�زل لمؤرخ�ي األدب أو 

مدرسي تاريخ األدب؟ 
لإلجاب�ة نق�ول إنه كتاب ف�ي كل هذه 
القضاي�ا وزيادة، يولّد حماس�ة نادرة 
إلتمامه من دون مل�ل بفضل الترجمة 
الت�ي  الصافي�ة،  واللغ�ة  المش�رقة، 
حاك�ى فيها المترجم آي�ت لعميم، لغة 
ومنهجي�ة “صان�ع المتاه�ات”، التي 
يمكن اختزالها في الشفافية والدائرية. 

ف�كل مقالة ه�ي حكاي�ة ال تكتمل إال 
بق�راءة المقال�ة المج�اورة له�ا ف�ي 
الكتاب. وكأن المقاالت، المنشورة في 
منابر وكت�ب عديدة عبر مراحل زمنية 
متباعدة، اتفقت عل�ى موعد للقاء في 

كتاب واحد.
للمتاه�ات،  إل�ى صناعت�ه  باإلضاف�ة 
بخاصي�ة  يتس�مُّ  أيض�اً  فبورخي�س 
مراقبت�ه للتحوالت األدبي�ة في تاريخ 
مقال�ة  فف�ي  وغرب�اً.  ش�رقاً  اآلداب 
“التأثيرات الشرقية في شعر بورخيس، 
تتناول زوجته “ماريا كوداما” إعجابه 
الكام�ل بقصي�دة الهايك�و الياباني�ة، 
وعودت�ه المتك�ررة إل�ى المالحم، تلك 
القصائد التي تحكي عن كل ش�يء. إن 
عقل بورخي�س مهيأ كلي�اً لتقبل هذه 
اآلداب، س�واء كانت يابانية أو إسبانية 

أو إيطالية أو عربية. 
إن�ه أديب يؤمن بحم�اس زائد بعالمية 
النص�وص العظيم�ة. وعالميتها تعني 
انتش�ارها خارج حدودها اإلقليمية أو 
المترجمين  القومية األصلية، وإقب�ال 
واللُّغ�ات،  الثقاف�ات  كل  ف�ي  عليه�ا، 
وصناعته�ا لق�ارئ يتقّبله�ا ويقرأها 
م�ن دون انقطاع. بورخيس إذن يتأمل 

الكون كامالً وليس ج�زءاً منه. الكون 
ال�ذي رآه ف�ي حرف “األل�ف” العربي: 
“رأي�ت األرض ف�وق األل�ف” )قص�ة 

بعنوان األلف(.

كت�اب “صان�ع المتاه�ات” يس�اعدنا 
على إيج�اد أجوب�ة عديدة عن أس�ئلة 
طالما طرحها ُقّراء بورخيس: ما س�رُّ 
إعج�اب بورخي�س بكتاب “أل�ف ليلة 
وليل�ة” وبقصائد الهايك�و اليابانية؟. 
س�ّر اإلعجاب كامن في حجم القطعة 
األدبية. ف�”أل�ف ليلة وليلة” مجموعة 
هائل�ة م�ن الحكاي�ات، لتتذوقها أكثر 
وتتأثر بأمثوالتها بش�كل أفضل، عليك 
أن تقرأه�ا كقطع منفصل�ة تلتقي في 
بوتقة واحدة. الش�يء نفس�ه بالنسبة 
للش�عر الياباني “الهايكو” الذي يعمل 
بواسطة أسطر قليلة على التقاء الزمن 
بالفض�اء ف�ي نقط�ة واح�دة. وهناك 
ش�كل ش�عري آخر تحدثت عن�ه ماريا 
كودام�ا ُيدع�ى “التانكا”، وهو ش�كل 
ش�عري ياباني انحدر من�ه “الهايكو”. 
إذن هنا نحن أمام س�ّر آخر هو اهتمام 
بورخي�س بأصل األش�كال. وهنا نقع 
على فك�رة “النص النهائ�ي” التي ظّل 
يرفضها، ألن النهائية “ال تتعلق سوى 

بالنص الديني أو الكسل”.
إذا أردت أن تتعلّم شيئاً اقرأ بورخيس، 
هذه هي نتيجة الغوص في 254 صفحة 
من الكتاب. إنه درس الدهش�ة األدبية 

)األرجنتيني�ة/ الالتيني�ة(، الممزوجة 
اليابانية واإلغريقية. دهشة  بالدهشة 
تتعلّم من كل ش�يء، من شكل الحرف 
إلى أص�ل األدب إلى دورة الزمن. درٌس 
ش�امل في كيفية الحكم عل�ى ما تقرأ 
من روايات أو قصص أو أش�عار، حيث 
يكون م�ن األفضل الحك�م على العمل 
في كلّيته، أما األجزاء والتفاصيل فهي 

موطن الشيطان. 
يقول بورخيس متحدثاً عن كاتب اسمه 
“لوجون�س”: “إذا تأّملن�ا عمل�ه كله، 
فهو كاتب كبير، لكن إذا أخذناه صفحة 
صفحة، نص�ادف الكثير م�ن الرداءة” 
)ص. 31(. الص�ورة النهائي�ة للعم�ل 
هي األه�م، ألنها هي ما تبق�ى عندنا. 
به�ذا المعن�ى يتح�دث بورخي�س عن 
كل الُكّت�اب: بودلير، دوستويفس�كي، 
بروست، فولكنر، فيرجينيا وولف، ابن 

عربي... إلخ. 
إن النظ�رة الكلي�ة ه�ي مص�در تقدير 
ل�أدب واألدب�اء عب�ر تاري�خ طويل ال 
نهاي�ة ل�ه. تاري�خ مل�يء بالتضحية. 
كل ه�ؤالء “ضّح�وا بأنفس�هم حت�ى 
يكون في المس�تقبل كّتاب أكثر جودة 

منهم”.

 ص�درت ع�ن منش�ورات المتوس�ط – 
إيطالي�ا، رواية جديدة للكاتبة الس�ورية 
مها حسن وجاءت بعنوان “عمت صباحاً 
أيتها الح�رب”. تقول الكاتبة عن روايتها 
هذه: “اتكأُت على أمي في الس�رد. كانت 
تغادر المقبرة لتساعدني في الكتابة. بعد 
ست س�نوات من الكتابة في زمن القتل، 
والعن�ف، والالمب�االة، وانح�دار العال�م 
وتوس�ع مآس�يه. قال�ت أمي )ش�هرزاد 
الحرب( كل م�ا عجزت عن قوله. بعد كل 
هذا، قررنا، أمي وأنا، التوقف عن الس�رد 
قه�راً من هذا العالم ال�ذي يتجاهل موتنا 
وتشردنا وذلنا. لمن نكتب ونحكي إذن!”.

أما الناش�ر فيكتب على الغالف: “ال شيء 
يمكنه أن يعوض عن خس�ارات الحروب، 
وال مندي�َل، مهم�ا كان أبي�ض ونظيف�اً 
ومقدس�اً، يمكن�ه أن يكفكف دمعنا على 
الذين قتلتهم الحرب. وأكثر ما سيؤلم في 
المستقبل حين نجلس ونستذكر سنوات 
الحرب، سيبدو أن كل شيء حدث بساعة 
واح�دة من الزمن، على األكث�ر، وانتهى. 

الرواية فقط س�تنجو من هذه الممارسة 
ال�ال أخالقي�ة الت�ي ق�د ترتكبه�ا جميع 
الفنون األخ�رى. ألنها الوحي�دة القادرة 
على انتاج الشعور بزمن الحرب الطويل، 
الح�رب بكل لحظاته�ا المظلمة، ورائحة 
جلده�ا ال�ذي يتصبب رصاص�اً وخوف. 
نعم الرواية فقط س�تنجو وخاصة حين 
تأتينا من روائية متمرسة وصاحبة دربة 

طويلة.
في هذه الرواية تفعل مها حس�ن بالزمن 
الثاب�ت والمتعارف عليه للحرب، ما فعله 
مودليان�ي بوج�وه ورق�اب ش�خصيات 
لوحاته. حين جعلها تس�تطيل فأصبحت 
أكثر تحريض�اً لنا على التأمل واس�تيالد 
األف�كار. ه�ذه الح�رب التي بدأه�ا قاتل 
واحد أصبحت ح�رب الجميع اآلن، حرب 

. من ال حرب له. الكلُّ ضد الكلِّ
هن�ا ترجع مه�ا من بيتها الفرنس�ي إلى 
بيته�ا الحلبي الذي دمرت�ه الحرب. تدعو 
الحرب إليه وُتقعده�ا في حضنها، وتبدأ 
تروي لها حكايات، مثلما فعلت ش�هرزاد 

مع ش�هريار. تحدثها عن أمها وخاالتها 
وأخيها، ع�ن حارتها وبيته�ا، عما حدث 
م�ع ش�عبها، كي�ف أصب�ح فت�ى الح�ي 
الوسيم الخلوق أمير حرب، وكيف أصبح 

الدم ماء”.
م�ن الرواية:م�ا ت�زال كوابي�س الخراب 
تطاُلنا نح�ن الراقدات هنا، كلّما س�مْعنا 
أص�واَت القص�ف، َس�َكْتنا، وتوّقْفنا عن 
الّتحّرك، وحّتى ع�ن الَهْمس، لدينا خوٌف 
يش�بُه خوَف األحي�اء، ه�م يخافون من 
الموت، ونح�ن نخاف من فق�دان هناءة 
الموت، أعني نخاُف من فقدان هذه الُحفر 
الطويلة التي وضعون�ا فيها، أنا ملفوفٌة 
بَكَف�ن أبي�ض نظي�ف، ل�م يّتس�خ داخل 
التراب، ألّن الحديقة أساساً ليست ُمهّيأة 
لرق�اد الموتى. إّنه�ا مكان لالس�تجمام 
والتس�لية. أنا مرتاحة هنا، حين ال يكون 
هن�اك قص�ٌف، وحي�ن نس�مع القصَف، 
نخ�اُف عل�ى أماكنن�ا، نخ�اُف أْن تنب�َش 
القذائ�ُف الترب�َة، وتقل�َب قبوَرنا صوَب 

السطح، فتتعّرى أجساَدنا وأكفاَننا.

تس�ألينني: ما هذا الصوُت؟ إّنها أصواُت 
البن�ات، لدّي صداق�ات كثيرة، أّسس�ُتها 
هن�ا. إّنهّن يضحكَن، لق�د تابعُت ما كنُت 
أفعُل�ُه هناك في الحارة، ما ُتس�ّمينه أنت 
ِتْقِنيَّة شهرزاد، أنا شهرزاد الحارة، واآلن، 

شهرزاد البستان.
جاءت الرواية في 368 صفحة من القطع 

الوسط.
المؤلفة مها حسن:

مه�ا حس�ن: روائية س�ورية مقيمة في 
فرنس�ا، صدر لها: )الالمتناهي – س�يرة 
اآلخ�ر( س�نة 1995/ س�وريا، )لوح�ة 
الغالف( س�نة 2000 / س�وريا، وطبعة 
ثانية ف�ي القاه�رة س�نة 2016 بعنوان 
)ذيول الخيب�ة(. ثم )تراتيل العدم( )حبل 
س�ري( )نفق الوجود( )بن�ات البراري( 
دار الريس للنش�ر/ بي�روت، )الراويات( 
)مترو حلب( دار التنوير / بيروت. وصلت 
روايتاها »حبل سري« و»الروايات«، إلى 
الالئحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 

العربية بوكر.

بورخيس صانع املتاهات

»عمت صباحًا أيتها احلرب«

سوسيولوجيا اهلوية
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب »سوسيولوجيا الهوية: جدليات 
الوع�ي والتفكك وإعادة البن�اء« للدكتور عبد الغني عم�اد.  يبحث هذا الكتاب 
في س�ؤال الهوية والثقافة الذي ش�غل السوس�يولوجيين واألنثروبولوجيين 
والفالس�فة وال ي�زال يتضمن الكت�اب أحد عش�ر فصالً إلى جان�ب الخالصة 
التنفيذي�ة والمقدم�ة والخاتم�ة. الفص�ل األول بعن�وان: »الهوي�ة والثقافة 
والوعي... التأصيل األيديولوجي«، والفصل الثاني: »الهوية والثقافة والوعي... 
التفري�غ األيديولوج�ي«، الثال�ث: »الثقاف�ة والدينامي�ات الباني�ة للهوية«، و 
الراب�ع: »الدين والتدي�ن واألقليات: مثل�ث القلق واليقي�ن«، و الخامس: »في 
تش�كل الهوية الثقافية وتفككها: براديغمات المعرفة والفعل«، و الس�ادس: 
»اس�تراتيجيات الهوي�ة الثقافية وإش�كالية التصنيف واالنتماء«، و الس�ابع: 
»الهوي�ة الثقافية عل�ى تخوم العولمة وانقالب الص�ورة«، و الثامن: »اإلعالم 
التواصلي والمجتمع الش�بكي: التكنولوجيا كثقافة وهوية«، والتاس�ع: »في 
سوسيولوجيا التعصب والتطرف الهوياتي«، و العاشر: »االندماج االجتماعي 
وصناع�ة الهوي�ات الصلب�ة.. إش�كالية المقارب�ات ف�ي العل�وم االجتماعية 

وتنوعها«، و الحادي عشر: »الهوية العربية: إشكالية التشكل والتفكك«.

ال تق�وم رواي�ة “السقش�خي” للكاتب العراق�ي علي لفته 
س�عيد، عل�ى موض�وع واحد، وال ته�دف إلى إيص�ال ثيمة 

محددة للقارئ، إذ هي قابلة لتأويالت متعددة.
يشير عنوان الرواية إلى المكان، وهو بلدة “سوق الشيوخ” 
بمحافظة الناصرية جنوب العراق، كما يشير مجازاً، حسب 

رأي البعض، إلى أنه مكان يخصص في 
الرواي�ة، الصادرة حديثا عن دار الفؤاد في القاهرة، تجربة 
س�ردية يهيمن عليها وصف لحاالت عاش�ها جيل كامل، إذ 
تكش�ف عما صادفه اإلنس�ان من معاناة دالة على قس�وة 
الحكم والتاري�خ والواقع الحاضر المتأثر بكل ما جرى في 
الماضي، كما تكش�ف عن ظالمية المس�تقبل لدى اإلنسان 

العراقي.
ُيذكر أن الكاتب علي لفته سعيد سبق أن أصدر أربع روايات، 
وخم�س مجامي�ع قصصية، وث�الث مجموعات ش�عرية، 

ومسرحية في فصل واحد.

السقشخي

من أعمال الفنان المصري سيد عبد الرسول
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تعلن رشكة مصايف الجنوب ) رشكة عامة ( عن تاجري 
حان�وت رق�م )1( يف منطق�ة ب�زركان موقع مصفى 
ميس�ان وفق قان�ون بيع وايج�ار ام�وال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باملزايدة الحضور يف 
الساعة )التاس�عة ( صباحا يوم )االربعاء ( املصادف 
2017/7/19 مس�تصحبني معه�م التامينات البالغة 
)250000( مئتان وخمس�ون الف دينار فقط الغريها 
بصك مص�دق المر الرشك�ة ويتعهد من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور نرش االعالن م�ع جلب هوي�ة االحوال 

املدنية والبطاقة التموينية وتاييد املجلس البلدي

وزارة النفط
رشكة مصايف  اجلنوب

)رشكة عامة(
مصفى ميسان

جلنة بيع واجيار اموال الدولة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

اعالن
للمرة االوىل

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة العلنية 
وف�ق تعليم�ات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االش�راك باملزاي�دة مراجعة املديرية 
اعاله خالل 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %20 
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من الي�وم االخري من مدة االعالن 
املنش�ور فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامين�ات القانونية البالغة 
20% م�ن القيم�ة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل 
عىل ان يتحمل املستاجر اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 

2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

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

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ االحالة.

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

8- يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�الن والداللية واجور لجنت�ي التقدير والتثمني 
والبيع وااليجار

9-يقدم املزايد كفالة ضامنة )عقار ( يحجز لصالح البلدية.
10-تنتقل العلوة اىل موقعها الجديد املخصص من قبل البلدية عىل القطعة 8/32م16 الرشاكية

تعلن لجنتنا عن ايجار العقار املدون ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة 
العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة 
مراجعة املديرية اعاله خالل 7 ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا 
من اليوم االخري من مدة االعالن املنشور فعىل الراغبني االشراك باملزايدة العلنية مراجعة 
البلدية لدفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزاي�دة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش 

االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

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

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ االحالة.

6-التع�اد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تس�ديد مابذمته وتس�ليم املاجور بحالة 
جيدة.

7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة
8- يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن والداللية واجور لجنتي التقدير 

والتثمني والبيع وااليجار

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل 

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة
ر. مهندسني 

امحد رزاق امحد
مدير بلدية الساموة /وكالة

اعالن كرس قراراعالن
العدد/96

التاريخ 2017/6/18

غرض المساحةمبلغ االيجار الموقع اسم العقارت
االستعمال

علوة االغنام على جزء من القطعة 1
المرقمة 8/32م16 الشراكية

قرب مصفى 
النفط في المثنى 

149600000 مائة مليون وتسعة 
علوة لبيع 5000م2اربعون مليون وستمائة الف دينار

االغنام

غرض مبلغ االيجار الموقع اسم العقارت
االستعمال

متنزه على جزء من القطعة 1
المرقمة 388/11م5 ام التلول

الواقعة في شارع النادي 
الرياضي حي المعلمين الثانية

13.915.000 ثالثة عشر مليون 
ترفيهيوتسعمائة وخمسة عشر الف دينار

كلمة عن شهر رمضان
الدكتور محمد راتب النابلسي 

بسم الله الرحمن الرحيم
  بس�م الله الرحم�ن الرحيم، الحمد 
لل�ه رب العاملني، و الصالة والس�الم 
عىل س�يدنا محم�د الص�ادق الوعد 

األمني.
رمضان شهر التوبة و املغفرة :

 أيه�ا األخ�وة الكرام، نحن يف ش�هر 
التوبة، يقول الله عز وجل:

﴿ َواللَُّه ُيِري�ُد أَْن َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد 
�َهوَاِت أَْن َتِميُلوا  الَِّذيَن َيتَِّبُع�وَن الشَّ

َمْيالً َعِظيماً﴾
] سورة النساء:27[

 وقد قال عليه الصالة والسالم:
)) لله أف�رح بتوبة عبده من الضال 
الواج�د، والعقي�م الوال�د، والظمآن 

الوارد((
]ذكره السيوطي يف الجامع الصغري 

عن أنس[
 وق�د ص�ور النب�ي علي�ه الص�الة 
والسالم صورة معربة أصدق تعبري، 
وصف - ذكر- بدوي�اً أعرابياً يقطع 
الصح�راء ع�ىل ناقته وعليه�ا زاده 
ورشابه، فأراد أن يسريح، استيقظ 
فل�م يج�د الناق�ة؛ أيق�ن باله�الك، 
فجلس يبك�ي إىل أن أدركه النعاس، 
فن�ام، فأفاق، ف�رأى الناقة؛ فاختل 
توازنه من ش�دة فرحه؛ فقال: يارب 
أنا رب�ك و أن�ت عبدي. يق�ول عليه 
الصالة والس�الم: » لل�ه أفرح بتوبة 
عبده من ذلك الب�دوي بناقته«، ويف 

الحديث الصحيح :
))الله ع�ز وجل أف�رح بتوبة عبده 
املرسف من ذلك الرجل براحلته حني 

وجدها((
] أبو يعىل عن أبي موىس األش�عري 
[  فنح�ن يف ش�هر التوبة، يف ش�هر 

املغفرة:
)) من صام رمضاَن إيماناً واحتساباً 

ُغِفَر له ما تقدَّم من َذْنِبِه ((
إيمان�اً  رمض�ان  ق�ام  و:))م�ن 
واحتساباً ُغِفَر له ما تقدَّم ِمْن َذْنِبِه 

))
فصي�ام رمض�ان وقي�ام رمض�ان 
س�ببان كافيان ملغفرة الذنوب التي 
بين�ك وبني الل�ه فق�ط؛ ألن حقوق 
العباد مبنية عىل املش�اححة، بينما 
حقوق الل�ه مبنية عىل املس�امحة؛ 
ما بينك وب�ني الله يغفر يف رمضان، 
وم�ا بينك وبني العباد يجب أن يعفو 
صاحب الح�ق، أو أن تؤدي له الحق 

بالتمام والكمال.
رمض�ان ش�هر ق�رب و إخ�الص ال 

والئم و مناسبات 
 أيه�ا األخ�وة الك�رام، م�ع م�ي 
الس�نوات والعق�ود انقل�ب رمضان 
عند ع�وام الناس إىل تقاليد وعادات، 
ب�ل إىل فولكل�ور؛ فرمض�ان ش�هر 
ش�هر  اللق�اءات،  ش�هر  الوالئ�م، 
الس�هرات الرمضانية، شهر السهر 
حتى السحور، أراد الله شيئاً، و أراد 
العباد ش�يئاً؛ أراد الله ش�هراً تحكم 
عالقت�ك بالل�ه، تصطل�ح م�ع الله؛ 
تضبط جوارح�ك، تضبط أعضاءك، 
إنفاق�ك،  تضب�ط  دخل�ك،  تضب�ط 
عيني�ك،  تضب�ط  لس�انك،  تضب�ط 
تضبط أذنك، أراد الله من هذا الشهر 

أن تك�ون يف أعىل درج�ة من القرب، 
أراد الل�ه يف ه�ذا الش�هر أن ينقل�ك 
من الجهل والوه�م إىل أنوار املعرفة 
والعل�م، م�ن وح�ول الش�هوات إىل 
جنات القربات، فإذا عكس�ت األمر؛ 
جعلت رمضان مناسبات اجتماعية، 
متابعة مسلس�الت، س�هرات حتى 
الفجر؛ ه�ذا الذي م�ا أراده الله عز 
وجل، أراده ش�هر قرب، أراده شهر 
مغف�رة، أراده ش�هر إقب�ال، أراده 
ش�هر إخ�الص، فأنت أم�ام فرصة 

ذهبية سماوية:
 ) من صام رمضاَن إيمانا واحتسابا 

ُغِفَر له ما تقدَّم من َذْنِبِه (
 )من قام رمضان إيماناً واحتس�اباً 

ُغِفَر له ما تقدَّم ِمْن َذْنِبِه (
ضبط النفس يف رمضان و غريه 

 أيه�ا اإلخ�وة، األم�ر بيدك�م، أنت�م 
مخ�ريون؛ من ضبط نفس�ه يف هذا 
الش�هر كان ه�ذا أع�ون ل�ه عىل أن 
يتاب�ع ضب�ط نفس�ه ط�وال العام، 
كأن الل�ه عز وجل اصطفى رمضان 
ليك�ون في�ه الصف�اء، ليك�ون فيه 
اإلقب�ال،  في�ه  وليك�ون  الق�رب، 
ولينس�حب ه�ذا الصف�اء والق�رب 
و واإلقب�ال ع�ىل أش�هر الع�ام؛ أي 
ش�هر نموذجي يجب أن ينس�حب، 
ثم اصطف�ى الله بيت الل�ه الحرام؛ 
اصطفى زمان�اً هو رمضان؛ لتكون 
كل أشهر العام عىل شاكلة رمضان، 
نحن يف العيد نفطر، نفطر بالطعام 
وال�رشاب، أما غض الب�ر، ضبط 
اللسان، ضبط السمع، صالة الفجر 
يف جماع�ة، صالة اللي�ل يف جماعة، 
تالوة الق�رآن، إنفاق األم�وال، فهذا 
أن  ينبغ�ي  رمض�ان  يف  كان  ال�ذي 
ينسحب عىل بقية أشهر العام هكذا. 
فاصطفى الله رمض�ان ليكون هذا 
الصفاء منس�حباً عىل كل األش�هر، 
واصطفى بيت الله الحرام لينسحب 
الصف�اء هن�اك ع�ىل كل األمكن�ة؛ 
إنسان حج، اصطلح مع الله، وأقبل 
عليه، وأحب�ه، عاد إىل بيته، يجب أن 
يك�ون مكانه يف إقامت�ه كما كان يف 
الحج. واصطفى س�يد األن�ام عليه 
الصالة والس�الم ليكون البرش كلهم 

عىل شاكلته، هو قدوة:
﴿ لََقْد َكاَن لَُكْم يِف َرُس�وِل اللَِّه أُْسوٌَة 
َحَس�َنٌة لَِمْن َكاَن َيرُْجو اللَّ�َه َوالَْيوَْم 

اْلَِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثرياً﴾
]سورة األحزاب: 21[

م�ن ص�ّح منهج�ه التعام�ي صّح 
منهجه الشعائري 

 أيها األخوة الكرام، الدهماء � عوام 
الن�اس � يدعون الطع�ام والرشاب 
فق�ط، وليس لهم م�ن صيامهم إال 
الجوع والعطش � هذا صيام البهائم 
� واملؤمن�ون يدع�ون كل املع�ايص 
والث�ام، عندئ�ذ يقبض�ون الثمن يف 
ص�الة الراوي�ح؛ ألنه عندن�ا عبادة 
تعاملية، وعبادة ش�عائرية، العبادة 
التعاملية، أن تك�ون صادقاً وأميناً، 
ومنصفاً وعادالً، ورحيماً...إلخ، من 
الكماالت التي ينبغ�ي أن يتحىل بها 
املؤم�ن هذه عب�ادة تعاملية؛ صدق 
الحدي�ث، أداء األمان�ة، صلة الرحم، 
حس�ن الج�وار، الكف ع�ن املحارم 
والدماء، الصدق يف األقوال واألفعال، 
إل�خ. العب�ادة الش�عائرية أن تقف، 
وتقرأ، وتركع، وتسجد، هذه الصالة 
عب�ادة ش�عائرية، أن ت�دع الطع�ام 
والرشاب؛ عبادة شعائرية، أن تذهب 
إىل بيت الله الحرام؛ تطوف، وتسعى، 
تقف يف عرف�ات؛ عبادة ش�عائرية؛ 
العبادة الش�عائرية ليس لها مردود 
نفع�ي دنيوي إطالق�اً، أم�ا العبادة 
التعاملية لو جاء إنسان كافر ملحد؛ 
أخ�ذ منهاج الله التعام�ي؛ وطبقه؛ 
قطف ثماره، وهذا ما يفعله الغرب، 
ه�م أدركوا بذكائهم أن الصدق أربح 
� أربح م�ن دوالر � الصدق واألمانة 
واإلتق�ان، فطبقوا اإلس�الم دون أن 
يش�عروا، طبقوه ال ع�ىل أنه منهج 
تعبدي، طبقوه عىل أنه منهج نفعي، 
فاملنه�ج التعامي أي إنس�ان طبقه 
قطف ثماره، أما املنهج الش�عائري 
ال يمكن أن تس�عد ب�ه إال إن كنت يف 
التعامليات مس�تقيماً، أوضح دليل 
عىل ذلك النبي عليه الصالة والسالم 

حينما سأل أصحابه:
 )ق�ال رس�وُل الل�ه صىل الل�ه عليه 
وس�لم يوماً: أَت�ْدُروَن م�ا املُْفلُِس ؟ 
قالوا: املْفلُس فينا من ال درهم له وال 
مت�اع قال: إن املْفل�َس َمْن يأتي يوم 
القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي 
قد َش�َتَم هذا، وقذَف هذا، وأكل مال 
هذا، وس�فك دم ه�ذا، ورضب هذا، 
فُيعَطى هذا من حس�ناته، وهذا من 
حسناته، فإن َفنَيْت َحَسناُتُه قبل أن 
ُيْقىض ما علي�ه، أُِخَذ من خطاياهم 

فُطرَِحْت عليه، ثم ُيْطَرُح يف النار(
أيه�ا األخوة الكرام، ورد عن رس�ول 

الله صىل الله عليه وسلم أن:
 )أن رجالً قال: يا رسول الله إن فالنة 
ذكر من كثرة صالتها وصيامها غري 
أنها ت�ؤذي جريانها بلس�انها؟ قال: 

هي يف النار(
وذكر يف الحديث الصحيح:

 ) ُعذَِّب�ت ام�رأٌَة يف ِه�رٍَّة ربطْتها، لم 
ُتطِعمه�ا، ولم َتس�قها، ول�م تركها 
تأكل من َخشاش األرض ( فاملالحظ 
أن املنه�ج التعامي ه�و األصل، فإذا 
ص�ح املنه�ج التعامي ص�ح املنهج 
الش�عائري.   أي أنت إن لم تدرس ما 
معن�ى أن تدخ�ل إىل قاع�ة، وتجلس 
ع�ىل طاول�ة، وتعطى قلم�اً وورقة، 
م�اذا تفع�ل بالقل�م والورق�ة إن لم 
ت�درس إطالق�اً؟! م�ا فتح�ت كتاباً، 
فالعب�ادة الش�عائرية ال معن�ى له�ا 
م�ن دون عب�ادة تعاملي�ة، ال معنى 
أن تق�ول: الله أكرب، وأنت ترى أن أي 
جهة أرضي�ة تطيعها وتع�ي الله؛ 
تناقضت مع نفسك. االنهيار الداخي 
أن يكون اإلنسان يف الظاهر يشء ويف 

الباطن يشء :
 أن�ا أرى أن أكرب انهيار داخي هو أن 
تك�ون يف الظاه�ر يشء ويف الباط�ن 
يشء، أنت تقول الله أكرب، معنى الله 
أك�رب أي أك�رب م�ن كل يشء، إنك إن 
أطعت زوجتك وعصيت الله عز وجل، 
أطعت رشي�كك وعصيت الله، أطعت 
من هو فوقك يف العمل وعصيت الله، 
إذاً إنك لم تق�ل الله أكرب وال مرة ولو 
رددته�ا بلس�انك أل�ف م�رة، أي مع 
مي الزمن هذه العبارات اإلسالمية 
الرائعة قد تفرغ من مضمونها؛ صار 
اإلس�الم ش�كالً، كان مضموناً صار 
ش�كالً، كان منهج�اً ص�ار ش�عائر، 
ص�ار مظاه�ر، ص�ار ع�ادات، صار 
تقالي�د؛ ه�ذا الذي ال يري�ده الله عز 
وج�ل، فأرجو الله تع�اىل أن يعيننا يف 
هذا الش�هر؛ أن نص�وم الصيام الذي 
يري�ده الل�ه تعاىل، ألن الل�ه عز وجل 
َننَّ لَُه�ْم ِديَنُهُم الَّذِي  يق�ول: ﴿ َولَُيَمكِّ

اْرَتىَض لَُهْم ﴾] سورة النور: 55[
 ف�إذا م�ا مكن�ا يف األرض، ولم ينزل 
علينا من خريات الس�ماء، معنى ذلك 
أنه لم ي�رض لنا ديننا الذي اتخذناه، 
ديننا ل�م يقبل�ه الله عز وج�ل، فإذا 

قبله يقول الله عز وجل:
﴿ َما َيْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم إِْن َش�َكرُْتْم 
َوآََمْنُت�ْم َوَكاَن اللَُّه َش�اِكراً َعلِيماً ﴾] 

سورة النساء:147[

الرضا باب الله األعظم، وجنة الدني�ا، 
وبستان العارفني. ومن لطائف اقران 
بالع�رس،  والي�رس  بالك�رب،  الف�رج 
أن الك�رب إذا اش�تد وعظ�م وتناهى، 
وحص�ل للعبد اليأس من كش�فه من 
جه�ة املخلوق�ني، تعل�ق قلب�ه بالل�ه 
وحده، وهذا ه�و حقيقة التوكل عىل 
الله، وهو من أكرب األسباب التي تطلب 
بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل 
عليه، قال تعاىل: »ومن يتوكل عىل الله 

فهو حسبه«.
وق�ال ص�ىل الل�ه علي�ه وس�لم: »ما 
يصيب املس�لم م�ن َنَص�ب وال َوَصب 
وال ه�مٍّ وال حزن وال أًذى وال غمٍّ حتى 
ر الله بها من  الشوكة يش�اكها إال كفَّ
خطاي�اه«. ومهما اختفت من حياتك 
أموٌر ظننت أنها سبب لسعادتك فتأكد 
أن الل�ه رصفه�ا عن�ك قب�ل أن تكون 

س�بًبا يف تعاس�تك، قال تعاىل: »وََعَس 
أَْن َتْكرَُهوا َش�ْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم وََعَس 
أَْن ُتِحبُّ�وا َش�ْيًئا َوُه�َو رَشٌّ لَُك�ْم َواللَُّه 
َيْعلَ�ُم َوأَْنُت�ْم اَل َتْعلَُم�وَن{« ]البق�رة: 

216[. ويستدل َعىَل تقوى املرء بثالث: 
حس�ن الت�وكل فيما لَْم ينل، وحس�ن 
الرضا فيما َقْد نال، وحسن الصرب َعىَل 

َما َقْد فات.

بستان العارفني..
الرضا والصرب عىل البالء
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بعد ان لعبت دورا بارزا.. تقنية الفيديو تثري اجلدل يف كأس القارات
        المستقبل العراقي/ متابعة

بعد أن لعب دورا بارزا يف قرارات احتساب أهداف 
وإلغ�اء أخرى، خط�ف نظام اس�تعانة الحكام 
بتقنية الفيديو خالل املباريات، األضواء بش�كل 
كبري خالل اليوم الثاني من بطولة كأس القارات 

2017 لكرة القدم املقامة حاليا بروسيا.
فقد انتظر املش�جعون لبع�ض الوقت خالل كل 
من مباراتي املنتخب الربتغايل ونظريه املكسيكي 
يف كازان، واملنتخب الكامريوني ونظريه التشييل 
يف موس�كو، لحني اتخاذ حكم الس�احة، قرارات 
بش�أن احتس�اب أهداف، بناء عىل املشاورة مع 

الحكام املساعدين عرب الفيديو.
وج�اء نظام اس�تعانة الحكام بتقني�ة الفيديو، 
ليش�كل حاجزا أم�ام أي نوع م�ن الجدل، حول 
م�دى صح�ة الق�رارات التحكيمي�ة يف اللعبات 

الحاسمة التي قد تحسم املباريات.
ومع ذل�ك، ش�هدت مب�اراة املنتخبني التش�ييل 
والكامريوني احتجاجا من قبل الالعبني، كما أن 
الالعبني واملشجعني ربما أدركوا أمس أن عليهم 
الحذر عن�د االحتفال، حيث ب�ات عليهم توجيه 
أنظاره�م إىل حكم الس�احة أوال، ملعرف�ة ما إذا 
كان يتشاور مع الحكام املساعدين عرب الفيديو 

أم ال.
كذلك تكمن مش�كلة أخرى بالنظ�ام الجديد، يف 
أن الجماهري الحارضة باالس�تاد وكذلك املتابعة 
عرب شاش�ات التلفاز ال تس�تطيع أن تعرف عىل 
الف�ور، م�ا يج�رى التداول بش�أنه، ب�ني حكم 
الس�احة وح�كام الفيديو، إىل جان�ب أنه يتحتم 
عليه�م حين�ذاك االنتظ�ار لبع�ض الوقت لحني 

اتخاذ القرار.
وقال فرناندو س�انتوس، املدير الفني للمنتخب 
الجدي�د »مرب�ك بع�ض  النظ�ام  الربتغ�ايل، إن 
اليشء«، مدعيا أنه اس�تخدم فقط خالل املباراة 

لفحص أهداف املنتخب الربتغايل.
واعتقد املنتخ�ب الربتغايل أنه افتتح التس�جيل، 
عندما أس�كن بيبي الكرة يف الشباك، لكن الحكم 
األرجنتيني نيس�تور بيتان�ا، ألغى الهدف بداعي 

التسلل، بعد التشاور مع حكام الفيديو.
وقب�ل أرب�ع دقائق م�ن نهاي�ة املباراة، س�جل 

سيدريك س�واريس الهدف الثاني للربتغال، وقد 
احتس�ب بعد التش�اور أيضا مع حكام الفيديو، 
ثم تعادل املنتخب املكس�يكي به�دف يف الثواني 

األخرية سجله هيكتور مورينو.
ويخضع نظام استعانة الحكام بتقنية الفيديو، 
للتجربة خالل بطولة كأس القارات الحالية، ويف 
حالة نجاحه، يحتمل تطبيقه خالل كاس العالم 

2018 بروسيا.

وكم�ا كان الحال م�ع املنتخ�ب الربتغايل، جرى 
التحق�ق م�ن هدف�ني للمنتخ�ب التش�ييل عرب 
تقني�ة الفيدي�و، فألغي واحدا واحتس�ب اآلخر، 
خ�الل املب�اراة الت�ي انتهت بف�وزه عىل نظريه 

الكامريوني 0-2.
وتلق�ى إدواردو فارج�اس، تمريرة م�ن أرتورو 
في�دال، وأس�كن الك�رة يف ش�باك الكام�ريون، 
لك�ن اله�دف ألغي بداعي التس�لل بع�د فحصه 

عرب الفيديو، وقد أبدى العبو تش�ييل اس�تيائهم 
واحتجاجهم عىل قرار الحكم دامري سكومينا.

وافتتح في�دال التس�جيل للمنتخب التش�ييل يف 
الدقيق�ة 81، إث�ر تمريرة من البديل أليكس�يس 
سانشيز، الذي مرر أيضا الكرة التي سجل منها 

فارجاس الهدف الثاني يف الثواني األخرية.
ورفعت الراية يف إشارة لوجود تسلل عند تسديد 
فارج�اس الكرة يف الش�باك، لكن بع�د مراجعة 

الفيديو، تقرر احتساب الهدف.
أو  املقاط�ع املص�ورة  ان ث�ارت تقني�ة  وبع�د 
»الفيدي�و« املس�اعدة للح�كام، الت�ي يطبقه�ا 
االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم، يف بطول�ة كأس 
الق�ارات بروس�يا، تمهيدا إلقراره�ا يف مونديال 
2018، إعجاب املس�ؤولني الروس، وعىل رأسهم 

فيتايل موتكو نائب رئيس الحكومة الروسية.
وقال موتكو »تعجبن�ي الطريقة التي يعمل بها 

ه�ذا النظام، اله�دف له قيمة كبرية، وس�يكون 
أمرا مميزا إذا اكتشفنا يف اإلعادة أن اللعبة كانت 

.» تسلالاً
وأض�اف »ه�ذا يخف�ف الضغ�وط ع�ىل الحكم 

ويعمل عىل توزيع املسؤولية«.
ويف نف�س اإلط�ار، أدىل اندري بوتينك�و، رئيس 
لجنة الحكام باالتحاد الرويس، برأيه حول تقنية 
الفيدي�و، حيث ق�ال »إنها خط�وة مهمة، إيقاع 
كرة القدم تسارع خالل السنوات األخرية، ولكنه 
ليس إيقاع حركة الكرة أو الالعبني ولكن رسعة 

التفكري الخاصة بالالعبني«.
واس�تطرد قائ�ال »ولهذا، فإن املجه�ود البرشي 

ليس كافيا دائما لضمان نجاح املباراة«.
وكان لتقنية الفيديو أمس األحد تدخال حاسما، 
وذل�ك يف مب�اراة الربتغ�ال أم�ام املكس�يك التي 
انته�ت بالتع�ادل 2 / 2، كم�ا كان له�ا دورا يف 

مباراة تشييل أمام الكامريون.
وتدخلت تقنية الفيدي�و أربع مرات حتى اآلن يف 
البطولة، حيث س�اعدت عىل احتساب أهداف يف 

مناسبتني وألغت أهداف يف مناسبتني أخرتني.
ض�وء  ع�ىل  اتخ�ذت  الت�ي  الق�رارات  وكان�ت 
اللج�وء لهذ التقني�ة عادلة وصحيح�ة، ولكنها 
تس�ببت نوعا ما يف بعض االرتب�اك بني الالعبني 

والجماهري.
عبط�ان يس�تقبل ادارة النف�ط ويب�دي دعم�ه 

للنادي يف انشاء مدينة رياضية
بغداد/ املستقبل العراقي

 اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د الحس�ني 
عبط�ان، ع�ىل ان دعم الوزارة مس�تمر من اجل 

تطوير الرياضة العراقية.
 وق�ال عبطان خالل اس�تقباله للهيئ�ة االدارية 
لنادي النفط الريايض بحسب بيان للوزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«،، ان االندية الرياضية يجب 
ان تس�تثمر اموالها باالتج�اه الصحيح وتطور 
مالعبها بم�ا يتوافق مع الرتاخيص االس�يوية، 
مبدي�ااً دعمه الكام�ل لنادي النف�ط الريايض يف 

أنشاء مدينة رياضية متكاملة.
 واض�اف ان »الوزارة س�تذلل كل العقبات امام 
االندي�ة الرياضي�ة من اجل الوص�ول اىل مراحل 

متقدمة تواكب الحركة الرياضية املتطورة.

نائب رئيس احلكومة الروسية اشاد بها

الفيفا خيطط لثورة يف قوانني كرة القدم املبارشة باألعامل الكهربائية مللعب النجف الدويل سعة 30 الف متفرج
تتعلق برضبات اجلزاء والوقت البديل

تشيليس حياول عقد
أكرب صفقة يف تارخيه

              النجف/ المستقبل العراقي 

يش�هد ملع�ب النج�ف الدولي س�عة 300 الف 
متف�رج وتي�رة متصاع�دة في مراح�ل العمل 
ليش�كل اضاف�ة نوعي�ة للمنش�آت الرياضية 
ال�ى جانب مالع�ب الزوراء والكفل وميس�ان 

والعزيزي�ة والتي من المق�رر ان تفتتح خالل 
عام 2017 “.

 واعلنت شركة انوار سورى المنفذة للملعب في 
بيان تلقته “المس�تقبل العراقي” عن “وصول 
محوالت الكهرباء للموقع، ليتم المباشرة بمد 
كيب�الت الكهرباء للملعب الرئيس�ي والثانوي 

بع�د االنتهاء من اعمال منظوم�ات الميكانيك 
من ماء ومجاري ومنظومات اطفاء الحرائق، 
كما تتواصل الش�ركة المنفذة ف�ي اعمال ري 
الثيل للساحة الرئيسية والثانوية للملعب فضال 
ع�ن اعمال التغليف بالمرمر وصبغ المدرجات 

واعمال تسقيف الكونكرس بالكيربي”.

ويع�د ملع�ب النجف الدول�ي س�عة 300 ألف 
متفرج من المش�اريع المهمة واالستراتيجية 
الذي س�وف يضيف معلم�ا جديدا إل�ى مدينة 
النج�ف االش�رف، حيث يضم المش�روع ايضا 

 2000 ملعبين للتدريب س�عة 
متفرج و400 متفرج.

برشلونة يقرتب من استعادة العبه السابق
              المستقبل العراقي/ متابعة

يقترب برش�لونة م�ن تفعيل بند إعادة ش�راء جيرارد 
دولوفي�و، العب إيفرت�ون اإلنجلي�زي، بصفقة تصل 
قيمته�ا إل�ى 10.5 ملي�ون إس�ترليني، خ�الل الصيف 

الجاري.
وذكرت صحيفة “ديلي س�تار” البريطانية أّن المدرب 
الجدي�د لبرش�لونة، إرنس�تو فالفي�ردي، يرغ�ب في 

التعاق�د م�ع دولوفيو، وي�راه من 
العناص�ر الهام�ة لخطته في 

بناء فريق جديد.
ورحل دولوفيو عن برش�لونة في 2015 إلى إيفرتون، 
إال أّن الن�ادي الكتالون�ي أّص�ر عل�ى وضع بن�د إعادة 
ا(  الش�راء، ليس�تطيع االس�تفادة من الالعب )23 عاماً

. مستقبالاً
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أّن الهولن�دي رونالد كومان، 
م�درب التوفيز، يرغب في تدعيم فريقه من خالل ضم 
العب برش�لونة الس�ابق، وماالج�ا الحالي، س�اندرو 
راميري�ز، بصفقة لن تكلف خزينة النادي أكثر من 5.2 

مليون إسترليني.

وبجان�ب دولوفيو، ق�ّدم برش�لونة 100 مليون يورو 
للتعاق�د م�ع اإليطال�ي مارك�و فيرات�ي، العب 

باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي.كما يرغب 
البارس�ا ف�ي اس�تعادة هيكت�ور بيليرين 
من أرسنال اإلنجليزي، بصفقة قد تصل 

قيمتها إلى 50 مليون إس�ترليني، فيما 
تردد اسم الفرنسي عثمان ديمبلي، 

دورتمون�د  بوروس�يا  جن�اح 
األلمان�ي، مقترناً�ا بإمكاني�ة 

انضمامه للنادي الكتالوني.

برييز عىل رأس ريال مدريد لوالية خامسة

تواصل إعامل إدامة الثيل الطبيعي
مللعب ميسان الدويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ فلورنتينو بيريز واليته الرئاسية الخامسة لنادي ريال مدريد، بعدما ُنصب تلقائياًا على رأس النادي األبيض، خالل 
اجتماع المجلس االنتخابي للريال الذي ُعقد الليلة الماضية في مدريد.

وذكر النادي الملكي، في بيان عبر موقعه اإللكتروني، أن مع انقضاء األيام العشرة المقررة كمهلة للترشح النتخابات رئاسة 
النادي، وعدم تقدم أي مرشح غير بيريز، ُعين األخير تلقائياًا كرئيس لريال مدريد خالل األعوام األربعة المقبلة.

وهك�ذا يب�دأ بيريز دورته الخامس�ة على رأس النادي الملك�ي، والثالثة له على التوالي، منذ أن بدأ ع�ام 2009 فترته الثانية مع 
الريال، بنفس الطريقة التي جدد بها رئاسته اليوم، أي في غياب مرشحين آخرين.

وحص�د ريال مدريد 12 لقباًا منذ أن عاد بيريز لتولي رئاس�ة الن�ادي للمرة الثانية، باإلضافة إلى ال�6 ألقاب التي حققها النادي 
في فترته الرئاسية األولى )2000 - 2006(، ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 19 لقباًا.

ا لوالية خامسة، تنتهي في 2021. واقام ريال مدريد، مساء امس االثنين، حفل تنصيب بيريز رئيساً

              ميسان/ المستقبل العراقي

تتواص�ل اعم�ال أدامة الثيل الطبيعي لملعب ميس�ان الدولي على ض�وء التوقيتات الزمنية الت�ي اعلنتها وزارة 
الشباب والرياضة والشركة المنفذة للمشروع”.

 وأس�تمرت االعمال في تصليح االرضيات واكمال صحيات االبنية المضافة فضال عن منظومة الس�قي 
للحدائ�ق االمامية لبناية االدارة وتس�وية وتعدي�ل الحدائق خلف بناي�ة االدارة ومعالجة اغطية الصرف 

الصحي في الطرق وتواصل اعمال تثبيت البولتات لقواعد ابراج االنارة “.
وكذلك ربط لوحات التش�غيل والس�يطرة للغطاسات الرئيسية للس�احة واالعمال الكهربائية في غرف 
المح�والت فض�ال عن اعمال تنظيف ورفع االنقاض قرب بناية الح�رس مع وجود فقرات تم العمل بها 

وهي اعمال تأسيسات المنظومات وصبغ الجدار المائل وواجهات الملعب.

             المستقبل العراقي/ متابعة

قدم مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم، مذكرة 
بعنوان “اللعب النظيف” تحتوي على تعديل 6 
قوانين رئيسية خاصة باللعبة، والتي ستحدث 
ثورة جديدة في كرة القدم، على أن يتم مناقشة 

هذه القوانين في آذار المقبل.
وطبق االتح�اد الدولي لكرة القدم، تكنولوجيا 
الفيدي�و المس�اعد ف�ي بطول�ة كأس  حك�م 
الق�ارات، المقام�ة حاليا في روس�يا، 
ا بين  والتي ش�هدت ج�دالاً واضحاً

مؤيد ومعارض.
صحيف�ة  وذك�رت 
أن  “م�اركا”، 
لفيف�����ا  ا
يخط��ط 

إللغ���اء 
الوق��ت 
ل  ب���د

الضائ�ع، كم�ا يحدث ف�ي كرة الس�لة، وعليه 
س�يقوم الحكم بإيقاف س�اعة المب�اراة حال 
توقت اللقاء ألي س�بب، كما س�يتم احتس�اب 
ا في حال منع مدافع الفريق دخولها  الكرة هدفاً

الشباك بيده بدالاً من احتسابها ركلة جزاء.
�ا  وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أّن التغي�رات أيضاً
س�تطول الضرب�ات الركني�ة والثابت�ة، والتي 
تعط�ي لالع�ب الفرصة للمس الك�رة أكثر من 
م�رة ب�دالاً م�ن تمريره�ا لزميله، كم�ا يمكن 
لعب الضربات الحرة والك�رة تتحرك، بدالاً من 
ض�رورة تثبيتها، كما ال يمك�ن إطالق صافرة 
نهاي�ة الش�وط، إال عندما تك�ون الكرة خارج 

الملعب كما يحدث في كرة الرجبي.
وأوضحت الصحيفة أنه ف�ي حال إعادة الكرة 
لح�ارس المرمى م�ن زميله فيمس�كها بيده، 
تحتس�ب ركلة جزاء بدالاً م�ن ضربة حرة غير 
مباشرة.وكانت تقارير صحفية صدرت أمس، 
أك�دت رغب�ة المجلس في تقليل م�دة المباراة 

لتصبح 60 دقيقة بدالاً من 90 دقيقة.

           المستقبل العراقي/ متابعة

رفع تشيلس�ي اإلنجليزي عرضه المقدم لمدافع يوفنتوس اإليطالي، أليكس 
س�اندرو، بعدما رفض “البيانكوني�ري” العرض األول، ال�ذي بلغ 52 مليون 

جنيه إسترليني.
ا م�ن بورتو  وانض�م الظهي�ر األيس�ر البرازيل�ي إل�ى يوفنت�وس قادماً
البرتغال�ي، بصفقة بلغ�ت قيمتها 26 مليون يورو ف�ي 2015، وبات 
ا م�ن كتيب�ة الم�درب ماس�يمليانو أليجري خالل الموس�م  ج�زءاً

الماضي.
وذك�رت صحيف�ة “جاردي�ان” البريطانية أّن تشيلس�ي عرض 
55 ملي�ون إس�ترليني للتعاقد مع س�اندرو، ليصب�ح - في حال 
ا  إتم�ام الصفقة - أغلى العب في تاريخ الن�ادي اللندني، متفوقاً
على اإلس�باني فرناندو توريس، حينما أتى من ليفربول مقابل 50 

مليون إسترليني.
وأضافت الصحيفة أّن تشيلس�ي بات قريباًا من ضم تيموي باكايوكو من موناكو 
الفرنس�ي، بمبلغ 40 مليون إس�ترليني، مش�يرةاً إلى أن أنطونيو كونتي، مدرب 
البلوز، مستاء من إدارة النادي، بسبب عدم دخولها سوق االنتقاالت بقوة، في 
الوقت الذي تعاقد فيه منافساه، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، مع 
عدة العبين.وساهم باكايوكو في فوز موناكو بلقب الدوري الفرنسي 
ا، كما س�اعد فريقه على  الثام�ن في تاريخه، بعد غياب دام 17 عاماً
الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخس�ارة على يد 

يوفنتوس.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن هنال�ك نوعا من الجليد ال ينصه�ر بل يتبخر ، إنه 

الجليد الجاف.
أن األطفال البدينني يف س�ن املدرس�ة يأكلون أقل من 

أقرانهم النحيلني.
أن الفيلة ال تستطيع القفز.

أن أكل لح�اء الرمان يس�اعد يف القض�اء عىل الدودة 
الرشيطية ويوقف اإلسهال.

أن حاس�ة ال�ذوق ل�دى الف�راش توج�د يف أرجله�ا 
الخلفية.

أن ريش�ة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما قورنت 
بوزنها وقياسها.

أن وج�ه الدوارة ) دليل اتجاه الريح( يكون يف عكس 
اتجاه الريح.

أن اإلنسان عىل القمر يظهر لناظره من نصف الكرة 
الجنوبي مقلوبا رأسا عىل عقب.

أن األفعى تسمع األصوات عن طريق التقاط ذبذبات 
موجات الصوت بلسانها.

أن س�كان العال�م ي�زدادون بمعدل ملي�ون ونصف 
املليون كل أسبوع.

بره�ن للجميع أن�ك تملك الكف�اءة والخربة 
الالزم�ة وانطلق يف اس�تثماراتك بش�جاعة. 
عاطفي�اً: ناقش بعض املواضيع الحساس�ة 
والعالق�ة م�ع الحبي�ب وتوص�ال إىل حل�ول 

إيجابية.

اعم�ل بجه�د للوص�ول بعملك إىل املس�توى 
املطلوب وأثبت قدرتك أمام الزمالء. عاطفياً: 
تقرّب أكثر من الحبيب واعمل بش�تى الطرق 

إلسعاده، فهو ينتظر ذلك منك.

واجه الصعوبات واملشاكل بجرأة ألن الهروب 
يفاقم األمور ويزيدها سوءاً . 

عاطفي�اً: تنازل عن بع�ض مواقفك للحفاظ 
ع�ىل عالقت�ك بالحبي�ب وتحقي�ق التناغ�م 

بينكما.

تحلَّ بالصرب، تحت�اج األمور إىل بعض الوقت 
لتتبلور وتأخذ مسارها الصحيح.

عاطفياً: يحاول ش�خص م�ن الجنس اآلخر 
التقرب منك والتعبري عن إعجابه بك.

لدي�ك الفرص�ة للتق�دم يف عمل�ك أو حت�ى 
الحصول عىل ترقية أو مكافأة مادية.

عاطفياً: تفت�ح صفحات قديمة مع الحبيب 
م�ا يدفع�ه إىل التف�وه ب�كالم ق�ايس غ�ري 

مقصود.

انتب�ه إىل مرصوف�ك وطريق�ة إرسافك للمال 
فوضعك املايل يف خطر. 

عاطفياً: يحاول أحد األشخاص إحداث فتنة 
بينك وبني الحبيب ولكنه يفشل.

تعم�ل بجه�د لتتمك�ن م�ن تس�ديد ديون�ك 
له�ا.  تعرض�ت  الت�ي  الخس�ائر  وتعوي�ض 
عاطفي�اً: ال ت�دع العائل�ة تتدخ�ل يف عالقتك 

بالحبيب ألنها ستزيد األمور سوءاً بينكما.

اس�تعمل ذكاءك واعمل بجهد للتعويض عن 
الخسائر التي واجهتها أخرياً. 

عاطفي�اً: كن إىل جان�ب الحبيب خصوصاً يف 
هذه الفرتة وامنحه حبك وتعاطفك.

ال يمكنك الحصول عىل أي نتيجة إيجابية إذا 
تابعت االتكال عىل اآلخرين. 

عاطفي�اً: ابتع�د عن العن�اد واس�تمع إىل ما 
يقوله الحبيب فقد يكون عىل صواب.

أعمال�ك  يدف�ع  عمل�ك  أس�لوب  يف  تحّس�ن 
التجارية إىل االزدهار والنجاح. 

عاطفي�اً: يرضيك وضع�ك العاطفي وال تريد 
أن تغرّي أي يشء يف عالقتك بالحبيب.

تعيش فرتة عادية، فليس هناك أي مفاجآت 
أو صعوبات تلوح يف األفق. 

عاطفياً: تميض وقتاً طويالً مع الحبيب تنىس 
فيه املحيطني بك وترّكز عىل إرضائه.

تبدأ عمالً جديداً أو تتلقى فرصة عمل ذهبية 
تكون ب�ادرة خري علي�ك. عاطفي�اً: كن أكثر 
وداً م�ع الحبيب واطِو صفح�ات املايض التي 

سببت لك آالماً مربحة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيل�و لحم مفروم - 200 جرام أرز - 1 حزمة 
ش�بت مفروم - 1 حزمة بقدون�س مفروم - 2 
ثمرة بصل مبشورة - 2 فص ثوم مفروم – ملح 
- فلفل اسود مطحون - 3 ملعقة كبرية صلصة 

طماطم - 1 كوب ماء - 2 ملعقة كبرية سمن
طريقة التحضري:

اطحن�ي األرز جي�دا يف الكبة ث�م اضيفي اللحم 
املفروم و الشبت و البقدونس.

اضيفي الث�وم و امللح و الفلفل اىل مزيج األرز و 
اخلطي يف الكبة مرة اخرى.

سخني السمن يف مقالة عىل نار متوسطة.
قومي بتشكيل املزيج عىل هيئة كرات ثم ضعيها 

يف السمن لتتحمر ثم ارفعيها من املقالة.
ضعي الصلصة و املاء يف املقالة تدريجيا و قلبي 
ث�م ضعي ك�رات الكفتة و اتركيه�ا يف الصلصة 

للتسبيك.
قدمي الكفتة ساخنة مع األرز.

تكنولوجيا قرصنة األدمغة أصبحت واقعًا
أثبت�ت بعض ال�رشكات الرائ�دة يف التكنولوجي�ا أن تقنية قرصن�ة الدماغ 
تحقق�ت ع�ىل أرض الواقع وإمكانية رب�ط العقل البرشي ب�اآلالت فتحت 
بابا للعديد من التس�اؤالت ح�ول كيف يمكن له�ذه التكنولوجيا أن تخدم 

املجتمع؟ وما هي الرشكات الرائدة يف هذا املجال؟
وبحس�ب م�ا نرش يف موق�ع اليف س�اينس اإللكرتوني، فإن إيلون ماس�ك 
الرئيس التنفيذي لرشكة تيس�ال وسباس�كس يف شهر مارس املايض، خطا 
ه�ذه الخطوة حيث قام بإحداث ضجة كبرية فور إعالنه عن أحدث اخرتاع 
له وهو “نيورالينك” الذي قال إنه سيس�اهم يف تصميم ما يس�ّمى بواجهة 
الدم�اغ والكمبيوت�ر، موضحا أنه س�يتم اس�تخدام تلك التقني�ة مبدئيا يف 
األبحاث الطبية، مش�ريا إىل أن الهدف األسايس منها يتمثل يف إلغاء احتمال 
تل�ف الدم�اغ البرشي من خالل مس�اعدة األف�راد عىل توظي�ف اآللة.وفقا 
لترصيحات ماس�ك، يقف “عرض نطاق التواص�ل” كعائق وحيد يف طريق 
الربط بني الدماغ البرشي واآللة، مما يعني أن اس�تخدام شاش�ة اللمس أو 
لوحة املفاتيح هي وس�يلة بطيئة للتواصل مع جهاز الكمبيوتر. لذا يهدف 
اخرتاع ماسك بشكل أس�ايس إىل إنشاء “عرض نطاق تواصل عال” مبارش 

بني الدماغ البرشي واآلالت.

حورية بحر دنامركية معلم سياحي 
يقاوم العابثني

أعلنت الرشط�ة الدنماركية أن حورية البحر الصغرية يف كوبنهاغن، وهي أش�هر معلم 
سياحي يف الدنمارك، طليت باللونني األبيض واألزرق..وهي املرة الثانية يف ظرف أسبوعني 
الت�ي ُيرش فيها التمثال بالطالء.وكان املعلم دهن باللون األحمر يف 30 مايو املايض عىل 
ي�د مدافعني ع�ن الحيوانات كانوا يطالبون بوضع حد لصي�د الحيتان يف جزر فارو. أما 
هذه امل�رة، فال يزال الغموض يلف ه�ذه الحادثة..وأوضحت الرشطة عىل حس�ابها يف 
تويرت أن عبارة حرر عبدول كتبت أمام التمثال. وال يزال البحث جاريا عن فتاة رش�يقة 
القوام ذات ش�عر فاتح اللون بطول 170 س�نتمرتا. وما من معلومات إضافية..ونرشت 
صور لحورية البحر الصغرية ونصفها مطيل يف وس�ائل اإلعالم الدنماركية..وتمثل هذه 
الحورية الربونزية املنصوبة منذ العام 1913 عىل صخرة يف خليج العاصمة الدنماركية 
ش�خصية واردة يف قصص هانس كريستيان أندرس�ن.ورُسق رأس التمثال مرتني؛ مرة 
يف العام 1964 وأخرى يف العام 1998 وذراعه س�نة 1984، علما وأنه وقع رش�ه العديد 
م�ن امل�رات بالطالء وُدفع به إىل املياه وُغطي بربقع س�نة 2004 للتنديد برتش�ح تركيا 

لعضوية االتحاد األوروبي.

حمالت األنتيك تتحول إىل صناديق للذكرى
تفوح روائح الزمن الجميل يف س�وق “العّت�ق” أو “األنتيك” يف 
منطقة “البس�طة التحتا” وسط بريوت وكأن التاريخ يتنفس 
يف املذي�اع القديم يف هذا الس�وق التي رضبت ش�هرتها أصقاع 

العالم يف ستينات وسبعينات القرن املايض.
وتمتد الس�وق من إطفائية الباش�ورة وصوال إىل جرس حوض 
الوالي�ة ل�رتوي محتويات�ه ذكري�ات الزمن الجميل، وتش�كو 
ح�ارضا يؤذن باملوت الرسيري بعد أن طالت ش�هرتها أصقاع 

العرب والغرب يف ستينات وسبعينات القرن املايض.
بدأت نش�أة الس�وق يف أربعينات وخمس�ينات الق�رن املايض 
بجه�ود فردية ألش�خاص عش�قوا ه�ذه التحف مث�ل محمد 
حمود، امللقب ب�”الباش�ا”، وهو أحد مؤسيس السوق، إضافة 
إىل كل من أبي عيل مسلّم، وجعفر رشف الدين. ويذكر أصحاب 
السوق أش�خاصا آخرين ارتبطوا بنش�أته، منهم أبوعيل بدير 
وأحمد علّول وأبومحمد حجازي وأبوفرج عمار وإبراهيم سعد، 
الذين س�اهموا يف انتعاش هذه التجارة يف الستينات واتسعت 
رقعة السوق لتضم أكثر من 100 محل ال زال معظمها صامدا، 
بينما استس�لم بعضها لضغوط الحياة االقتصادية وتخىل عن 

هذه التجارة.

 o 1ممث�ل س�وري 2يصنع من قش�ور التفاح
حر النار 3متشابهان o نزيف االنف

4اسم ذكر o نصف ارجع
5لتفس�ري املعن�ى و االسرتس�ال o كلم�ة الي 

مبعثرة
6كلمة لالطراء معكوسة

7للتعريف o ضد ياس معكوسة
8ملس يشء بيده o واح�د باالنكليزي o عكس 

ايمن 9للنداء o اكرب دولة يف العالم مساحة
10اسم جهاز رصد الزالزل

1سنة o مدينة اثرية سورية
2كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما

3من االسماء الخمسة o نعم باالجنبي
4اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي

5من اخرتع املصباح الكهربائي
6للتمني o نصف روعة

7اقرص نهر يف العالم o كلمة اخرى للموبايل 
معكوسة 8الم o القمار

9عمر o اسم زوجة فرعون
10ولد بالغ o حيوان صغري معكوسة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كفتة داوود باشا
رغيف طوله مرتان عىل مائدة إفطارطب

تمكن الرتكي تونجاي أوزكان من صناعة 
خب�ز رمضان التقليدي، املع�روف يف تركيا 
باس�م بي�دا بط�ول 2.2 مرت )م�رتان و20 

سم(، بوالية موش رشقي تركيا.
وق�ال أوزكان، صاح�ب مخب�زة يف قضاء 
مالزك�ريد إن “إع�داد الرغيف يس�تغرق 4 
س�اعات، وقد تلقيت خاللها املساعدة من 
عمال املخبزة”، مضيفا “اس�تقدمت األداة 
التي تستخدم يف تحريك الخبز داخل الفرن 
من إس�طنبول بطول مرتين. وعقبها قمنا 

بصناعة خبز بيدا بطول 2.2 م”.
وتاب�ع أوزكان “قمن�ا بتوزي�ع الخبز عىل 
العامل�ني يف الفرن وعىل الجريان”، مش�ريا 
إىل أن اله�دف من ه�ذه العملي�ة هو لفت 
أنظ�ار األهايل إىل ش�هر رمض�ان الفضيل 

وأهميته.
ولفت طول خبز البيدا اهتمام املارة، الذين 
قام�وا بتصوي�ره عرب كام�ريات هواتفهم 
النقال�ة ومش�اركته عرب مواق�ع التواصل 

االجتماعي.

بيضة ذهبية عمالقة يف السويد ساونا جمانية

تتحىل بيضة ذهبية عمالقة ضخمة 
منحوت�ة وس�ط الثل�وج الربي�ة يف 
الخاص�ة من  الس�ويد بجماليته�ا 
حج�رة  ع�ىل  وتحت�وي  الخ�ارج، 
ساونا واس�عة من الداخل. ويمكن 
للمس�افرين املغامرة بزي�ارة هذه 
الوجه�ة الس�ياحية الفري�دة م�ن 
تكالي�ف  أي  تحم�ل  دون  نوعه�ا 
إضافية..ويمك�ن للبيض�ة الذهبية 
ثماني�ة  إىل  يص�ل  م�ا  اس�تيعاب 
أشخاص من الداخل، وتتم تدفئتها 
بواس�طة موقد خش�بي عىل شكل 
قلب يقع يف وس�طها. ويبلغ ارتفاع 
البيض�ة 5 أمتار بينما يبلغ عرضها 
أربع�ة أمت�ار، وقد صنع�ت من 69 
لوح�ا م�ن الف�والذ املق�اوم للصدأ 
تعكس املناظر املحيطة بها من كافة 

الذهبية  البيضة  الجهات.وتحت�وي 
عىل ألواح للطاقة الشمس�ية بهدف 
تخزي�ن الطاق�ة وتوف�ري التدفئ�ة 
إمكاني�ة  إىل  باإلضاف�ة  الالزم�ة، 
نقلها من م�كان آلخر داخل املدينة 
وحولها، مما يتيح للسياح إطالالت 
مختلفة..وتق�ع البيض�ة حالي�ا يف 
مدينة ريكس�بيغن، وم�ن املقرر أن 
يتم نقلها إىل منطقة كريونا ش�مال 
الس�ويد، وس�تبقى هناك من شهر 
يونيو الحايل إىل شهر سبتمرب املقبل 
قبل أن يتم نقلها إىل باريس يف شهر 
نوفم�رب املقبل..وبحس�ب صحيفة 
دييل س�تار الربيطانية فإن الدخول 
إىل حج�رة الس�اونا مجان�ي، لك�ن 
الوجبات واملناشف تكلف 25 جنيها 

إسرتلينيا للشخص.
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قانون جديد ملكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية

قانونية املخالفة يف قراري
اإلدانة والعقوبة

القاضي حيدر علي نوريالقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

نص�ت المادة 224 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
رقم 23 لس�نة 1971 المعدل على انه )على من يخالف في الحكم 
باإلدانة أن يشترك في إبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة 

التي صدر قرار اإلدانة  فيها(.
ويتض�ح م�ن ظاهر الن�ص إن المخالف�ة جائزة عن�د الحكم 
باإلدانة، وه�ي ال تعني عدم إبداء العض�و المخالف رأيا في قرار 
الحكم بالعقوبة أو عدم االش�تراك في�ه، وإال كان عرضة للنقض 
من محكم�ة التميي�ز االتحادية الموق�رة، لعدم تحق�ق النصاب 
القانون�ي للمحكم�ة عن�د النطق بالعقوب�ة، كما يج�وز للعضو 
المخال�ف في قرار الحكم باإلدان�ة، أن يخالف أيضا في العقوبة، 
وس�ندنا في ذلك ن�ص المادة 224 /ج األصولي�ة المذكورة آنفا، 
وعب�ارة )إبداء ال�رأي في العقوبة المناس�بة للجريمة التي صدر 
ق�رار اإلدانة فيها(، التي تضمنتها، إذ كي�ف للعضو المخالف في 
قرار اإلدانة إبداء الرأي في العقوبة، إذا كان ال يجوز له المخالفة 
في العقوبة أصال، وال سيما إذا ما كانت العقوبة مخالفة ألحكام 

القانون؟.
ولكن يجب أن تكون المخالفة في العقوبة ،على أس�اس إنها 
غي�ر قانونية ، وليس على أس�اس إن العض�و المخالف في قرار 
الحك�م باإلدانة ، يجب أن يخالف في ق�رار الحكم بالعقوبة، ذلك 
إن ص�دور قرار الحك�م باإلدانة باألكثرية يعن�ي خضوع العضو 
المخال�ف لرأي األكثرية وعلى أس�اس ذلك ص�در الحكم باإلدانة 
، مم�ا يقتضي إب�داء العضو المخال�ف رأيا في العقوبة اس�تنادا 
لإلدان�ة الص�ادرة باألكثرية ، ويج�وز مخالفته في ق�رار الحكم 
بالعقوبة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ش�أنه شأن بقية األعضاء 
لضمان تطبيق أحكام القانون تطبيقا س�ليما، في ضوء الوقائع 

واألدلة المتوافرة وما تحقق من قناعة.
إن تل�ك  الحقيق�ة تؤكد ان ق�رار الحكم باإلدانة مس�تقل عن 
قرار الحكم بالعقوبة في الدع�وى الجزائية الواحدة، وان األخير 
يمثل  نتيجة ترتبت على األول، ويجوز المخالفة في كليهما ، وال 
تمنع المخالفة في اإلدانة من المخالفة في العقوبة، إذا ما تطلب 
التطبي�ق الس�ليم ألحكام القان�ون ذلك، وهذا ما اس�تقرت عليه 
الهيأة الموس�عة الجزائية في محكمة التمييز االتحادية الموقرة 
في توجهها األخير بالق�رار الصادر منها بالعدد )1008 / الهيأة 
الموس�عة الجزائي�ة / 2014 ف�ي 27 / 2 / 2017 (، وبذلك فان 
محكمة التمييز االتحادية الموقرة عدلت عن االتجاه السابق لها، 
)بعدم ج�واز مخالفة العضو، في قرار الحك�م بالعقوبة، وعليه 
أن يش�ترك مع بقية األعضاء في فرضه�ا، إذا ما خالف في قرار 
الحك�م باإلدانة(، فقطعت بذلك الخالفات،  وحلت اإلش�كال الذي 

اثير على صعيد التطبيق  بشان ذلك.

أصدر المش�رع العراقي قانونا جديدا لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلي�ة بالع�دد 50 لس�نة 2017 ونش�ر في الجري�دة الرس�مية الوقائع 
العراقي�ة بعددها 4447 ف�ي 8 / 5 / 2017  لمعالجة هذه اآلفة الخطيرة 
التي تنخر كيان المجتمع لكونه يس�اهم في ارتكاب الجريمة السيما وأن 
القانون القديم قد مضت على تش�ريعه س�نوات طويل�ة منذ عام 1965، 
القانون ينفذ بعد مضي 90 يوما من تاريخ نش�ره في الجريدة الرس�مية 

اي بتاريخ 8/ 8/ 2017.
والمخدرات آف�ة اجتماعية تنخر كيان المجتمع وتبدد ثروته وطاقته 
و تقضي على من يدمنها وتعد مشكلة المخدرات ظاهرة إجرامية عالمية 
تعان�ي منها جميع المجتمعات وتتمثل بتعلي�م المخدرات والمتاجرة بها 
وتهريبه�ا وصناعته�ا وهي ذات تأثير على المجتم�ع بأكمله من الناحية 

الصحية والنفسية و االجتماعية واالقتصادية و األمنية.
وللوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطيرة أصدر المشرع العراقي قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد وش�دد المش�رع العراقي العقوبات 
عل�ى ه�ذه الجرائ�م وخاصة م�ا يتعلق بالمتاج�رة بالمخ�درات حيث أن 
اله�دف منها جني األرباح غير المش�روعة وتعتمد ف�ي روادها على عدد 
المس�تهلكين للمواد المخدرة اي تعتمد على عدد المتعاطفين بحيث تصل 
العقوب�ة إلى عقوب�ة اإلعدام وحدد القانون مفه�وم المخدرات وأنواعها 
والعقوبات المترتبة على ارتكابها ومنها حيازة المخدرات بقصد التعاطي 
واالستعمار الشخصي وجريمة عدم اإلخبار عن زراعة نباتات المخدرات 
وصور أخرى من الجرائم المتعلقة بالمخدرات كما حدد القانون المؤثرات 
العقلية حيث أن هناك بعض األدوية لم تصنف من ضمن المخدرات بالرغم 

من أنها ذات تأثير مخدر وتسمى بالمخدرات العقلية.
 وان حياته�ا تش�كل جريم�ة إذا ثبت�ت المتاج�رة بها مث�ل الفاليوم 
والكيميادرين وهي ثؤثر على الجهاز العصبي لإلنسان وال يجوز صرفها 
إال بوصف�ه طبي�ة وان اإلدم�ان عل�ى المخ�درات أخط�ر على الش�خص 
م�ن اإلدم�ان على الكحول حي�ث أن اإلدمان على المخ�درات ال يحتاج إال 

ألسابيع. 
وجرائم المخدرات لم يضع لها المش�رع العراقي تعريفا موحدا وإنما 
تم حصرها في ج�داول ملحقة بالقانون قابلة لإلضافة والحذر والتعديل 
وهناك مواد تس�مى المذيبات الطيارة مثل الغراء الصمغ والدخان والتنر 
وغيرها من المواد التي تحدث آثارا نفس�ية وجس�دية عند اإلدمان عليها 
وه�ي م�ن الم�واد ذات التأثير الم�زدوج حيث يت�م اس�تخدامها من قبل 
أصحاب االستخدام المزدوج حيث يتم استخدامها من قبل أصحاب بعض 
المهن وغالبا ما يس�تخدمها األحداث عن طريق الش�مال إلحداث النشوة 
واالس�ترخاء وتضمن القان�ون الجديد أحكام صرف األدوي�ة ذات التأثير 
المخ�در وتنظيم العمل في مجال ص�رف األدوية من الجهات ذات العالقة 
ونجد أن من الضروري تسليط الضوء من قبل وسائل اإلعالم على صدور 
هذا القانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وخطورة جرائم 
المخ�درات وض�رورة أن تأخذ الجه�ات المتخصصة في مج�ال مكافحة 

المخدرات دورها في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

اجليش العراقي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أص�در المعه�د العراقي لحوار الفكر الع�دد » 40 » من 
مجلته الفصلية » حوار الفكر » ، والذي شمل عددا من 
الموضوع�ات المهمة والمتنوعة ، السياس�ية المحلية 
، العربي�ة ، الدولي�ة المترجمة ، والمق�االت والبحوث 

 ، االجتماعي�ة   ، اإلعالمي�ة  والدراس�ات 
الثقافية .. وجاء ملف العدد الرئيسي عن 
» التعلي�م ما بعد االنتص�ار » ، ليركز عن 
اه�م ما جرى خالل انعق�اد مؤتمر حوار 
بغداد التربوي » ، المنعقد برعاية الشيخ 

همام حمودي .
واش�ارت افتتاحي�ة الع�دد بقل�م رئيس 
التحرير تحت عن�وان » عن زيارة ترامب 
وش�يعة العراق واإلنتصار » إلى صفقات 
االسلحة والجوانب التي تخللتها ، لينتقل 
بعده�ا عن تفت�ت مجلس التع�اون وعن 
الحل�ف ال�ذي ب�ات صوري�ا وممس�وكا 
م�ن الخ�ارج ، بعده�ا عن اخت�راق قطر 
االح�داث  ويرب�ط  بعده�ا  ليس�تطرد   ،
بش�يعة العراق وموقفه�م ازاء ما يجري 
ف�ي المنطقة ، ليختت�م األفتتاحية .. بما 
الذي يس�تدعيه الظرف الراهن من شيعة 
العراق؟ وتضمن العدد مقدمة لمجموعة 
اس�اتذة مختصين ح�ول اآلثار الس�لبية 

التي خلفها اإلرهاب » األس�باب والنتائج » ، كما كانت 
هناك دراس�ة حول » حرب المصطلح�ات من اإلغراق 
المعلومات�ي الى اإلره�اب اإللكتروني » للكاتب عباس 
عبود .ومن بين المقاالت التي تضمنها هذا العدد ايضاً 

اطفال الحرب وما يحمله المستقبل .. القنبلة الموقوتة 
بقل�م د. جم�ان مكي كب�ة ، واخرى ع�ن » اهم عوامل 
النهض�ة اليابانية في مج�ال التعليم ، م�ن اعداد لجنة 
التربي�ة النيابية ، وبحث اخر حول االثار الس�لبية التي 
خلفها االرهاب .. االسباب والحلول ، كما 
كان لإلع�الم بصمة في ه�ذا العدد حيث 
رك�ز د. ناج�ي الفتالوي عل�ى » االعالم 

ودوره في تطوير التربية والتعليم ».
دراس�ات  ايض�اً   40 الع�دد  وتضم�ن   
وبحوث�اً مهم�ًة وش�يقة ، المحلية منها 
والعربي�ة والدولي�ة ، فضال ع�ن األوراق 
التحليلي�ة المترجم�ة ، منه�ا م�ا كتبه » 
كينث ب�والك » تحت عن�وان الحرب ضد 
داعش .. المش�اكل اإلقتصادية واإلتجاه 
السياس�ي » ، إضاف�ة لدراس�ة ح�ول » 
الخط�ة األميركية للتعجيل بالقضاء على 
داع�ش » ، كتبت عن مجموع�ة األزمات 
الدولية ، وآخرى عن محددات السياس�ة 
الخارجية العراقية بع�د 2003  بقلم لينا 
عماد محسن ، اضافة لمقالة بعنوان » ما 
بعد وداع اإلصالحي نوش�يروان ، حركة 
التغيير وس�يناريوهات تغي�ر التوازنات 

بقلم سامان نوح .

نجح طيار فرنس�ي في عبور القنال اإلنكليزي عبر 
التحليق بسيارة طائرة.

وانطل�ق الطيار، برون�و فيزولي، ي�وم األربعاء 14 
يوني�و، بالس�يارة الطائ�رة »Pegasus«، من مدرج 
مهجور م�ن أيام الحرب، في أمبليتيوس، وهي بلدة 

تق�ع على الس�احل الش�مالي 
الفرنسي بين كاليه وبولوني-

سور-مير.
وكان من المتوقع أن تستغرق 
الرحلة ما بين 20 و70 دقيقة، 
الجوية.وقام  للظ�روف  تبع�ا 
فيزولي قبل دقائق من اإلقالع، 
الطائ�رة  الس�يارة  بفح�ص 
بش�كل نهائي، حي�ث قال في 
حديث مع رويت�رز: »يمكنني 
الق�ول إن أكبر مخاطرة يمكن 
تعط�ل  ه�ي  له�ا،  التع�رض 
المح�رك، حي�ث يت�م الهبوط 
على األرض اضطراريا، ولكن 
ف�ي ه�ذه الحال�ة س�نضطر 

للهبوط في المياه«.
الطائ�رة  الس�يارة  وهبط�ت 
بس�الم عل�ى بع�د 59 كم من 

نقط�ة انطالقه�ا، ق�رب مين�اء دوف�ر اإلنكليزي..
الجدي�ر بالذكر، أن الس�يارة الطائرة تحتاج للس�ير 
100 مت�ر لإلقالع، كما يمكنها التحليق بس�رعة 80 
كم في الس�اعة، على ارتفاع 3 آالف متر، مع البقاء 

في الهواء مدة 3 ساعات.

فرنيس يعرب القنال اإلنكليزي بسيارة طائرةاملعهد العراقي حلوار الفكر يصدر العدد » 40 » من جملته الفصلية


