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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك بالعدل
 في الّصديق والعدو، والقصد 

في الفقر والغنى

ص3جنح الكرادة تسجل انخفاضا يف الدعاوى: أغلبها مالية وقضايا حترش

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4»خـراب لنـدن«  يمـر مـن خـالل باريـس

قـائـد بـالـحـرس الـثـوري: فـيـلـق الـقـدس مـرغ انـف االمـيـركـيـيـن بـالـتـراب

احلكيم يعلن رفضه الستقالل كردستان ويدعو القوى الدولية إىل »قول كلمتها«

قريبا.. انطالق عمليات تلعفر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن القوات األمنية عن حصاد معركة 
انت�زاع مدينة املوصل م�ن قبضة تنظيم 
»داع�ش« الذي س�يطر عليها مل�دة ثالث 
س�نوات، الفت�ة إىل قت�ل 10 آالف عنرص 
للتنظي�م وأس�قاط 24 طائ�رة مس�رة 
له، فيم�ا أش�ارت إىل ان املعرك�ة املقبلة 
ستس�تهدف تحرير قض�اء تلعفر بغرب 
املدينة.وق�ال قائ�د عملي�ات »قادم�ون 
يانينوى« الفريق الركن عبد االمر رشيد 
يار الله يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان 100 الف عسكري عراقي 

اش�ركوا يف معرك�ة املوص�ل ع�ى مدى 
تس�عة اش�هر متواصلة تمكن�وا خاللها 
من قتل 10 االف مسلح لتنظيم »داعش« 
واس�قطوا له 24 طائرة مس�رة، مشرا 
اىل ان معركة تحرير قضاء تلعفر ش�مال 
غرب املوصل ستنطلق قريبا لتكون مسك 
الخت�ام لعملي�ات تحرير جمي�ع مناطق 

محافظة نينوى الشمالية.
واض�اف ي�ار الل�ه يف ايج�از صحايف 
ع�ن حص�اد معركة تحري�ر املوصل عرب 
العس�كرية  بالعملي�ات  خاص�ة  قن�اة 
وتابعه »أيالف« ان قواته خاضت معارك 
صعبة بوج�ود اكثر م�ن 3 ماليني مدني 

يف تل�ك س�احيل املدين�ة االيم�ن وااليرس 
اضاف�ة اىل املوصل القديم�ة. واوضح ان 
اكث�ر من 100 ال�ف مقاتل م�ن مختلف 
الصنوف والتشكيالت العسكرية واالمنية 
االتحادي�ة وجه�از مكافحة  والرشط�ة 
االرهاب والحش�د الش�عبي والبيشمركة 
والحشد العش�ائري واملقاتلني املتطوعني 
والوكاالت االستخبارية قد شاركوا يف تلك 
املعركة بدعم واس�ناد م�ن القوة الجوية 
وط�ران الجيش والتحالف ال�دويل، الفتاً 
اىل انه ال يمكن نسب الفضل اىل اي قوات 

عى حساب اخرى.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
إىل فت�ح مق�ر لصن�دوق النقد ال�دويل يف 
بغداد، مؤكداً أن العراق بحاجة ملُس�اَعدة 
ال�دول الصديق�ة يف إع�ادة إعم�ار البنى 
التحتي�ة ملدنه، فيما أعل�ن البنك املركزي 
العراق�ي عن توفر م�ؤرشات دولية تؤكد 

رصان�ة االحتياطي العراقي.وقال املكتب 
اإلعالمي لوزي�ر الخارجية، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
الجعفري اس�تقبل يف بغداد، وزير الدولة 
لُش�ُؤون الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
الربيطان�ّي، أليس�ر ب�رت، وجرى خالل 
اللقاء بحث س�ر العالق�ات الثنائيَّة بني 
بغ�داد ولندن، وُس�ُبل تعزيزها بما يخدم 

مصالح الش�عبني الصديق�ني، إضافة إىل 
التطرُّق لالنتص�ارات العراق�يَّة املتحققة 
يف الحرب ضدَّ عصابات داعش اإلرهابيَّة.

وأشاد الجعفرّي، بحسب البيان ب�«الدعم 
للع�راق س�واء كان  م  املُق�دَّ الربيطان�يِّ 
، أم عى ُمس�توى  ع�ى املُس�توى الثنائيِّ

التحالف الدويلّ«.
التفاصيل ص3

اجليش السوري
 يسيطر علـى حقـول نفـط

 يف صحراء الرقة

أياكس ونابويل
يطلبـان ضـم مـهـاجـم 

بـرشـلـونـة

القوات األمنية قتلت »10« آالف داعشي وأسقطت »24« طائرة مسرية يف املوصل
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ايران تشجب إجراءات الكيان الصهيوين وتشدد عىل رضورة افتتاح املسجد االقصىحمافظ البنك املركزي: نسعى لتحقيق التوازن بني بيع الدوالر واحلفاظ عليه
حممـد بـن سلمـان هينـئ أمريكـا بـدال مـن العـراق بنصـر املوصـل! قيادة التحالف الوطني تناقش اولويات ما بعد التحرير و»التسوية الوطنية«

أرتفاع عدد نفوس العراق
 إىل »37« مليـون والـذكـور 

اكثر من االناث
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وزير سعودي:
 قطـر أشـد كـرهـًا لـنـا 

من ارسائيل!
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حمافظ بغداد : لقاءاتنا مع املواطنني اهم 
من اي موعد آخر  واليمكن تأجيلها 

وزير النقل يعلن اعادة هيكلة قسم التضييف 
يف اخلطوط اجلوية العراقية

اجليش املرصي يرضب اإلرهاب رشقًا وغربًا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجيش املرصي، أمس األحد، مقتل 9 
متطرفني بوسط سيناء رشقي البالد، وتدمر 
15 س�يارة محملة باألسلحة تسللت من ليبيا 
غربه�ا، بعد أقل من أس�بوعني م�ن مقتل 21 
جندي�ا يف هج�وم تبن�اه تنظي�م »داعش« يف 

شمال سيناء.
وأفاد الجيش يف بيانني متعاقبني أن قواته 
قضت ع�ى 9 تكفري�ني، يف إط�ار »مداهمة 
وتمشيط مناطق مكافحة النشاط اإلرهابي«.

وق�ال الجيش يف بيان�ه عى صفح�ة الناطق 
باس�مه عى »فيسبوك«: »تمكنت قوات إنفاذ 
القانون بالجيش الثالث امليداني بالتعاون مع 
الق�وات الجوية من القض�اء عى 3 تكفريني 

شديدي الخطورة والقبض عى آخر«.
وتاب�ع يف بيان آخ�ر »تمكن�ت القوات من 
القضاء عى 6 من العنارص التكفرية املسلحة 

بأحد املناطق الجبلية بوسط سيناء«.
ويف قط�اع الح�دود م�ع ليبيا غرب�ا، أعلن 
الجي�ش يف بيان�ه الثان�ي أن »تش�كيالت من 
القوات الجوية تمكنت من اس�تهداف وتدمر 

15 س�يارة دف�ع رباع�ي محملة باألس�لحة 
والذخائر«عى الحدود مع ليبيا«.

وأوض�ح الجيش أن عمليات�ه جاءت »بعد 
معلومات اس�تخباراتية تفيد بتجمع عدد من 
العن�ارص اإلجرامية للتس�لل إىل داخل الحدود 

املرصية عى االتجاه اإلسراتيجي الغربي«.
عن�ارص  ع�ى  للقض�اء  م�رص  وتس�عى 
»داعش« املتمركزين يف ش�به جزيرة س�يناء، 
وغرهم م�ن املجم�����وعات املتطرفة التي 
ظه�رت منذ إطاح�ة الرئيس األس�بق محمد 

مريس عام 2013.
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اخلارجية تدعو إىل فتح مقر لصندوق النقد يف بغداد: 
العراق بحاجة ملساعدة الدول الصديقة
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أرتفاع عدد نفوس العراق إىل »37« مليون والذكور اكثر من االناث
        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطي�ط، وباألرق�ام عن 
ع�دد نفوس س�كان الع�راق ومن ه�م األكثر 
من الجنس�ن الذكور واالناث فضال عن النمو 

السكاني لعام 2016.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
عبدالزهرة الهنداوي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »الجه�از املركزي 
لالحص�اء يعمل االن عىل اع�داد رؤية تنموية 
مس�تقبلية لس�كان الع�راق يف ض�وء نس�ب 

الزيادة السنوية للسكان ».
وبن ان »الفريق املش�كل له�ذا الغرض قد 
عقد اجتماعا تشاوريا برئاسة الدكتور ضياء 
ع�واد رئيس الجه�از املرك�����زي لالحصاء 
/ رئي�س لجنة الس�كان والق�وى العامل���ة 
االس�راتيجي����ة  االه�داف  ملناق����ش�ة 
الرئي����س�ة والفرعية والوسائل التي تحقق 
تلك االهداف ضمن س�نوات الخطة الخمسية 

2018-2022 والخطط التي تليها«.

الس�كان  »لجن�ة  ان  الهن�داوي  وأوض�ح 
والق�وى العامل�ة اعتمدت مقارب�ة افراضية 
لدخول الع�راق مرحلة الناف�ذة الديموغرافية 
وفق املعطيات الس�كانية الحديثة التي تش�ر 
اىل انخفاض ملحوظ يف تراجع نس�بة السكان 
يف الفئة العمرية }0 -15{ سنة اىل 37% بعد ان 
كانت تش�كل 41% س�نة 2009 مقابل ارتفاع 
يف نس�بة الس�كان يف الفئة العمرية }64-15{ 
س�نة اىل 58% عام 2016 مما يعني احتمالية 
دخول العراق هذه املرحلة اذا ما تم االستعداد 

والتخطيط االمثل لها«.
ولف�ت الهن�داوي إىل أن »نم�و الس�كان يف 
العراق ما يزال مرتفعا عند معدالته الس�ابقة 
وهو 2.5% عىل الرغم من تراجع نس�بة النمو 
من 2.9%« مشرا إىل ان »التقديرات السكانية 
تب�ن ان عدد الس�كان يف ع�ام 2016 بلغ 37 
مليون�اً و883 الف�اً و543 نس�مة، منه�م 19 
مليوناً و139 الفاً و364 من الذكور مقابل 18 
مليون�اً و744 و179 من االناث، بنس�بة %51 

للذكور، و49% لالناث«.

          بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحالف الوطني عم�ار الحكيم، 
أم�س األحد، الق�وى الدولي�ة واالقليمية ل�«قول 
كلمتها« بش�أن وحدة العراق »عرب اليات واضحة 

ال االكتفاء بالترصيحات«.
ويب�دي الحكي�م موقف�اً رافض�اً م�ن اق�دام 
اقليم كردس�تان ع�ىل اجراء اس�تفتاء قد ينتهي 

لالستقالل عن العراق.
وق�ال الحكي�م خالل حدي�ث يف دي�وان بغداد 
للنخب السياس�ية بمكتب�ه، ان »قراءة التحديات 
املس�تقبلية للع�راق والتحذي�ر م�ن بعضه�ا لم 
ول�ن تكون تهدي�دا الحد انما م�ن منطلق االخوة 

ومصلحة الجميع«.
ودعا الوالي�ات املتحدة االمركية ودول الجوار 
والعال�م اىل »ق�ول كلمته�م بم�ا يتعل�ق بوحدة 
الع�راق ع�رب الي�ات واضح�ة ال ع�رب االكتف�اء 

بالترصيحات«.
ووج�ه الحكيم كالمه اىل »االخوة الكرد« حول 
»االنفص�ال« اذا ما كان خي�ارا قطعيا او رد فعل 
ع�ىل اج�راءات وحق�وق »يعتقدون انه�ا منعت 
مالحظ�ات  لدي�ه  »الجمي�ع  ان  عنهم؟«.وق�ال 
وحق�وق ان كانت بغداد او اربيل والعدالة تتطلب 
اس�تحضار معادل�ة الحق والواج�ب، محذرا من 
انع�اش طم�وح االنفص�ال عن�د مناط�ق كثرة 
يف الع�راق اوله�ا الب�رصة ومدن الجن�وب وهذه 
الطموحات س�تنتقل اىل دول الج�وار جميعا مما 

يعرض املنطقة اىل تسونامي التقسيم«.
وتاب�ع ان »انفصال الك�رد ال يمتلك مقومات 
دستورية فتقرير املصر حق انساني لكن املشكلة 
تكمن يف الكيفية«، بحسب قوله، مذكرا بان الكرد 

»اخت�اروا البق�اء ضمن العراق مرتن مرة س�نة 
1917 ومرة س�نة 2005 عندما صوتوا عىل عراق 
في�درايل اتحادي موحد عرب دس�تور ح�دد اليات 
رفضه وقتها برف�ض ثلثي ثالث محافظات ومع 

هذا صوت الكرد وغرهم لصالح الدستور«.
ولفت »اىل غياب قانون االستفتاء من الربملان 
االتح�ادي املعن�ي ب�ه بالدرجة االس�اس وكذلك 
برمل�ان االقلي�م وغي�اب املفوضي�ة املعني�ة بهذا 
االستفتاء«، مشددا عىل ان قرار االنفصال قضية 
اتحادية الب�د ان تحرض بها االرادة االتحادية عرب 
املؤسسات، رافضا سياسية االمر الواقع من باب 
اس�تجالب تج�ارب اخ�رى يف املنطق�ة نجحت يف 
فرض سياس�ة االمر الواقع.وقال رئيس التحالف 
الوطني ان »مس�احة االقليم قب�ل 2003 تختلف 
عن مس�احة االقليم بعده�ا وان التمدد وصل اىل 
حد 100%  وكل االرايض مملوكة لعشائر عربية او 
تركمانية سواء يف املوصل او صالح الدين او دياىل 
او كركوك وهذه الحقوق ال تسقط بالتقادم كما 
ان حق�وق الكرد عندما هجرهم النظام الس�ابق 
لم تس�قط بالتقادم«.وبن ان »امن االقليم الذي 
اوجد كل ه�ذا البناء باالضافة املوازنات الضخمة 
وق�ت الوف�رة االلي�ة امن يمك�ن ان يتزع�زع اذا 
اختلف�ت االرادات الدولية او االقليمية«، مؤكدا يف 
الوقت نفسه ان »الحل الوحيد بالحوار وهو خيار 

الحكومة االتحادية«.
أي م�روع  ان  الك�رد  املس�ؤولون  ويق�ول 
الستقالل كوردستان لن يمر اال من خالل الحوار 
م�ع بغداد، ويؤك�دون ايضا عىل الخيار الس�لمي 
»لكس�ب الحقوق«، غر أن رئيس اإلقليم املنتهية 
واليته مس�عود بارزاني تحدث عن »الدم« لرس�م 

حدود كردستان.

حذر من »إنعاش« طموح االنفصال يف العراق

احلكيم يعلن رفضه الستقالل كردستان ويدعو القوى الدولية إىل »قول كلمتها«

        بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر عسكري يف قيادة الفرقة السابعة 
بالجي�ش يف محافظ�ة األنبار، أم�س االحد، بأن 
ثالث�ة عنارص م�ن »داعش« قتلوا اثن�اء قيامهم 

بتفخيخ الطرق رشقي مدينة راوه.
وق�ال املص�در إن »ط�ران التحال�ف ال�دويل 
قصف ثالثة عنارص م�ن داعش يف منطقة الوطأ 
الصحراوية رشق�ي مدين�ة راوه )230كم غرب 

الرمادي(، ما اسفر عن مقتلهم بالحال«.
وأض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »اإلرهابي�ن كانوا يقوم�ون بتفخيخ 
الط�رق املؤي�دة اىل مدين�ة راوه لعرقل�ة تق�دم 
الق�وات األمني�ة عن�د انط�الق عملي�ات تحرير 

املناطق الغربية«.
يذكر أن طران التحالف الدويل والعراقي يساند 
القوات األمنية بعمليات واس�عة لتطهر وتحرير 
املناط�ق باألنب�ار م�ن س�يطرة »داع�ش«، فيما 
أكملت تلك القوات األمنية والعشائر استعداداتها 

لتحرير مناطق غربي املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

هن�أ رئي�س دولة فلس�طن محم�ود عباس، 
رئي�س جمهورية العراق ف�ؤاد معصوم، ورئيس 
الوزراء حيدر العبادي، بتحرير املوصل من تنظيم 

داعش االرهابي.
ووص�ف عب�اس يف برقي�ة التهنئ�ة الن�رص 

باملوصل بالكبر.
وق�ال ان دول�ة فلس�طن »تق�ف معك�م يف 
الجماع�ات  ه�ذه  ض�د  ومواقفك�م  جهودك�م 
اإلرهابي�ة، وص�وال الجتثاثه�ا والقض�اء عليها 
واستعادة السيادة الكاملة عىل األرايض العراقية 
كاف�ة، ليعود العراق كما كان دوما يمارس دوره 

الحضاري والرائد يف خدمة قضايا أمتنا«.

فلسطني هتنئ العراق
 بتحرير املوصل وتتمنى عودته 

إىل دوره الرائد

االنبار: مقتل ثالثة عنارص
 من »داعش« اثناء قيامهم بتفخيخ 

الطرق يف راوه

         بغداد / المستقبل العراقي

القيادي�ة للتحالف  الهي�أة  عقدت 
الوطن�ي اجتماعه�ا الدوري برئاس�ة 
رئيس التحالف الس�يد عم�ار الحكيم 
اه�م  وناقش�ت  بغ�داد  يف  وبمكتب�ه 
اجتم�اع  تضمنه�ا  الت�ي  املح�اور 
التحال�ف واملتمثلة باولوي�ات ما بعد 
التحرير وتوقيت االعالن عن التسوية 

الوطنية واالس�تفتاء املزم�ع اجراؤه 
يف االقليم ومخرج�ات مؤتمري بغداد 
.حيث اش�اد املجتمعون باالنتصارات 
الت�ي حققته�ا قواتن�ا االمني�ة م�ن 
الجيش والرطة االتحادية ومكافحة 
االرهاب والحشد الشعبي والعشائري 
والبيشمركة يف معارك تحرير املوصل 
، واك�دوا ع�ىل ادام�ة زخ�م املعرك�ة 
لتحرير باق�ي املناطق االس�راتيجية 

الت�ي الزال�ت ترض�خ تحت س�يطرة 
الهيئة  عصابات داعش.كما ناقش�ت 
خارط�ة الطريق الت�ي يراها التحالف 
مل�ا بع�د تحري�ر املوص�ل بجوانبه�ا 
السياس�ية واالقتصادي�ة والعمرانية 
واالمنية. فيما شددت الهيئة القيادية 
عىل وح�دة العراق ، مؤك�دًة عىل قرار 
الهيأة العامة للتحالف الوطني برفض 
االس�تفتاء يف اقليم كردس�تان ، فيما 

اي�دوا اي اجتماع يجري تحت س�قف 
الدول�ة والحكوم�ة والقان�ون وع�ىل 
اذا  العراقي�ة بغ�داد  العاصم�ة  ارض 
ما كانت مخرجاته تدع�وا اىل الوحدة 
والتماسك والخطاب الوطني .وقد جدد 
املجتمعون يف نهاي�ة االجتماع الدعوة 
للحكوم�ة للعمل بتوصي�ات التحالف 
الوطني املتعلق�ة بالرواتب التقاعدية 

العضاء مجالس املحافظات.

         بغداد / المستقبل العراقي

رش�حت وزارة النقل مدير ع�ام الهيئة العامة 
لالنواء الجوية والرصد الزلزايل واملمثل الدائم للعراق 
 ،}WMO { يف املنظم�ة العاملي�ة لالرص�اد الجوي�ة
ثائر حس�ن الغراوي ع�ىل منصب نائ�ب الرئيس 
يف املنظم�ة. وأش�ار وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمامي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

منه، أن »دخول العراق عىل املنافس�ة لهذا املنصب 
يعد خطوة متقدمة من أجل عودة العراق ملمارسة 

دوره يف املنظمة بعد انقطاع كبر«.
وب�ن »أنها املرة االوىل من نوعها منذ تأس�يس 
الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوي�ة والرص�د الزلزايل 
وانضمامه�ا للمنظمة العاملي�ة منذ 70 عاما يقدم 

العراق مرشحه لهذا املنصب«.
من جانبه أشار الغراوي اىل أن »الرعاية الكبرة 

واالهتم�ام املتزاي�د من قب�ل الس�يد الوزير جعله 
يرشح لهذا املنصب ملا فيه من آثار إيجابية لعودة 
العراق للحاضنة الدولية،« الفتا اىل أنه »سيتنافس 

مع الدول االعضاء والبالغ عددها 190 عضواً«.
يذكر ان رئيس املنظمة العاملية لالرصاد الجوية 
لديه ثالث ن�واب يتم انتخابهم ع�رب التصويت كل 
ارب�ع س�نوات لدورت�ن قابل�ة للتجديد م�ن قبل 

املمثلن الدائمين للدول االعضاء يف املنظمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد محاف�ظ البنك املركزي، أمس 
االحد، سعي البنك اىل تحقيق التوازن 
بن بيع الدوالر والحفاظ عليه، مبينا 
ان الت�وازن يبع�د هام�ش املضاربة 
وتحقيق ارب�اح كبرة.ونقلت وكالة 
السومرية نيوز عن عيل العالق قوله 
إن »البنك يس�عى اىل تحقيق التوازن 

ب�ن بي�ع ال�دوالر والحف�اظ عليه«، 
مبين�ا ان »التوازن يف العملة االجنبية 
بالق�در ال�كايف كم�ا كان يحص�ل يف 
الس�نوات الس�ابقة ال يك�ون هناك 
هامش ومج�ال للمضاربة وتحقيق 
ارب�اح كب�رة ».واض�اف الع�الق ان 
»الع�راق يم�ر بظ�روف اس�تثنائية 
النف�ط  اس�عار  انخف�اض  بس�بب 
بش�كل كب�ر، مم�ا يجعل سياس�ة 

البن�ك املرك�زي ام�ام خياري�ن ام�ا 
باالس�تجابة عىل ال�دوالر لكي نلغي 
الهوامش وهذا س�يكون عىل حساب 
تخفي�ض االحتياط�ي م�ن العمل�ة 
االجنبية او نقنن بعملية البيع ونقبل 
ال�رصف«،  س�عر  ارتف�اع  بهام�ش 
مؤكدا ان »البنك يس�عى اىل ان يوازن 
بن الهدفن«.وتأسس البنك املركزي 
العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه 

الص�ادر يف الس�ادس م�ن آذار م�ن 
الع�ام 2004، كهيئة مس�تقلة، وهو 
مس�ؤول عن الحفاظ عىل اس�تقرار 
األس�عار وتنفيذ السياس�ة النقدية، 
وي�رف ع�ىل 10 مص�ارف تجارية 
و26 مرصف�ا اهلي�ا و16 مص�ارف 
اىل 19 مرصف�ا  ، اضاف�ة  اس�المية 
اجنبيا ، فضال عن 6 مؤسسات مالية 

و31 رشكة للتحويل املايل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت »الهيئ�ة الجهادي�ة لرسايا الس�الم« التابع�ة للتيار 
الص�دري، أمس االح�د، الغاء »اكاديمية س�يد الكون�ن للعلوم 
العسكرية«.وقالت االكاديمية يف بيان إنه »بعد التتويج بالنرص 
املؤزر للعراق الحبيب عىل ش�ذاذ االفاق يف كافة ميادين الجهاد، 
وبع�د تحقي�ق الهدف العلمي العس�كري من خ�الل فرة اعداد 
املجاهدي�ن والتي صاغت�ه لنا اكاديمية س�يد الكون�ن للعلوم 
العسكرية، نش�كر مؤسس�يها وكادرها من االسادتذة االكفاء 

ابطال الجيش العراقي والكادر االداري املتميز«.
وأضاف�ت االكادمي�ة أن�ه »كخط�وة اوىل باتج�اه تقوي�ة 
مؤسس�ات الدولة العراقي�ة وخصوصا العس�كرية منها قررنا 
الغ�اء عمل اكاديمية س�يد الكون�ن للعلوم العس�كرية بعد ان 

حققت هدفها املنشود بفضل الله ومنه علينا«.
يذكر ان التيار الصدري يرف عىل »أكاديمية س�يد الكونن 
للعل�وم العس�كرية« الخاص�ة ب� »صق�ل املواهب العس�كرية 
لدى اتباع التيار ورفدهم بالعلوم العس�كرية«، حيث تم انش�اء 

االكاديمية بعد احداث حزيران عام 2014.

        بغداد / المستقبل العراقي

هنأ األمر محمد بن سلمان ويل العهد السعودي، خالل اتصال 
هاتفي، وزير الدف�اع األمريكي جيمس ماتيس، باالنتصار عىل 

»داعش اإلرهابي« يف معركة املوصل.
وبحس�ب ما نرت�ه وكالة األنب�اء الس�عودية )واس( فإن 
س�لمان أش�اد ب�«دور الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بقيادتها 

للتحالف الدويل ملحاربة التنظيم اإلرهابي والقضاء عليه«.
وقال ابن س�لمان أن »الحرب عىل اإلره�اب وكل من يدعمه 

ويموله ال بد أن تستمر وبكل حزم«، عىل حد تعبره.
وتطرق االتصال إىل جوانب تطوير آليات التنسيق بن البلدين 
ملحاربة اإلره�اب ومكافحة التطرف، إضاف�ة إىل بحث التعاون 

العسكري والدفاعي بن اململكة والواليات املتحدة األمريكية.
وكان اغل�ب الزعام�ات العربية منها ملك الس�عودية هنأت 

العراق بشكل مبارش عىل تحرير املوصل.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف قائممقام قضاء ب عقوبة عبد الله الحيايل، أمس االحد، 
عن مس�تجدات جديدة يف حادثة رسقة املرصف الزراعي وسط 
بعقوب�ة يوم امس، مؤك�دا ان اثنن من اف�راد حماية املرصف 
تواريا عن االنظار وكل الشكوك تدوار حولهما بالوقت الراهن.

وق�ال الحي�ايل إن »لجن�ة التحقيق الخاص�ة بحادثة رسقة 
امل�رصف الزراعي وس�ط بعقوبة توصل�ت اىل ان اجمايل املبالغ 
املرسوقة بلغت ملياري�ن و125 مليون دينار بعد اجراء احصاء 

دقيق بالتنسيق مع ادارة املرصف وفق السجالت الرسمية«.
واض�اف الحي�ايل أن »املرصف كان فيه ارب�ع حراس لحظة 
اقتحام�ه من قب�ل عصابة مس�لحة اثنن منهما ت�م تقيدهما 
واالخري�ن تواري�ا عن االنظ�ار وكل الش�كوك ت�دوار حولهما 
بالوق�ت الراه�ن، فيما انهما ربما يكونان ع�ىل صلة بالعصابة 
وقدم�ا لها كل التس�هيالت للدخول ورسقة االم�وال«، مبينا ان 

»اوامر قبض صدرت بحقهما بالوقت الراهن«.
وبن الحيايل، ان »هناك اهتمام عىل اعىل املس�تويات يف دياىل 
لالرساع بحس�م مل�ف حادثة رسقة امل�رصف الزراعي واعتقال 
الجناة وكش�ف خيوط ه�ذه الجريمة التي تعد االوىل من نوعها 

يف دياىل«.
وكان مرصف زراعي احد ابرز امصارف الحكومية يف بعقوبة 
تع�رض لعملية رسقة من قبل مجهولن يف س�اعة متاخرة من 

مساء اول امس قبل ان تكتشف بعد ساعات من حدوثها.

رسايا السالم تلغي اكاديمية سيد الكونني 
للعلوم العسكرية

بعد التتويج بالنصر املؤزر

حممد بن سلامن هينئ أمريكا بدالً 
من العراق بنرص املوصل!

قائممقام بعقوبة يكشف تفاصيل جديدة 
عن حادثة رسقة املرصف الزراعي

قيادة التحالف الوطني تناقش اولويات ما بعد التحرير 
و»التسوية الوطنية«

وزارة النقل ترشح الغراوي ملنصب نائب رئيس املنظمة العاملية لالرصاد

حمافظ البنك املركزي: نسعى لتحقيق التوازن 
بني بيع الدوالر واحلفاظ عليه
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين، أمس االحد، انه قرر احتس�اب فوائ�د تأخريية للمقرتضني 
واملس�تلفني الذين لم يس�ددوا اقساطهم الش�هرية، داعياً فروعه اىل رضورة متابعة 
اس�تحصال تل�ك الفوائد وابالغ املق�رتض بها مس�بقا.وقال امل�رف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه انه »تقرر احتساب فوائد تأخريية لبعض املقرتضني 
واملس�تلفني الذين لم يقوموا بتس�ديد اقس�اطهم املس�تحقة بذمته�م من القروض 
والسلف املمنوحة لهم من قبل املرف«.واضاف املرف ان »ذلك جاء لضمان حقه 
يف اس�رتداد مبالغ القروض والس�لف املمنوحة لبعض املوظف�ني واملواطنني«، داعيا 
فروعه كافة يف بغداد واملحافظات اىل »رضورة متابعة اس�تحصال تلك الفوائد وابالغ 
املقرتض بها مسبقا«.يذكر ان مرف الرافدين اعلن يف وقت سابق عن منح قروض 
وس�لف للمواطنني لرشاء سيارات ووحدات سكنية اضافة اىل اقامة مشاريع صغرية 

ملساعدتهم يف معيشتهم.

الرافدين يعلن عن احتساب فوائد تأخريية عىل املقرتضني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن الق�وات األمنية ع�ن حصاد معركة 
انت�زاع مدين�ة املوص�ل م�ن قبض�ة تنظيم 
»داع�ش« ال�ذي س�يطر عليه�ا مل�دة ث�الث 
سنوات، الفتة إىل قتل 10 آالف عنر للتنظيم 
وأس�قاط 24 طائرة مسرية له، فيما أشارت 
إىل ان املعرك�ة املقبل�ة ستس�تهدف تحري�ر 

قضاء تلعفر بغرب املدينة.
وقال قائ�د عمليات »قادم�ون يانينوى« 
الفري�ق الرك�ن عب�د االمري رش�يد ي�ار الله 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان 100 الف عس�كري عراقي اش�رتكوا 
يف معرك�ة املوص�ل عىل مدى تس�عة اش�هر 
متواصل�ة تمكن�وا خاللها من قت�ل 10 االف 
مس�لح لتنظيم »داع�ش« واس�قطوا له 24 
طائرة مس�رية، مش�ريا اىل ان معركة تحرير 
قضاء تلعفر ش�مال غرب املوصل س�تنطلق 
قريبا لتكون مس�ك الخت�ام لعمليات تحرير 

جميع مناطق محافظة نينوى الشمالية.
واض�اف ي�ار الل�ه يف ايجاز صح�ايف عن 
حص�اد معرك�ة تحري�ر املوص�ل ع�ر قناة 
خاصة بالعمليات العسكرية وتابعه »أيالف« 
ان قواته خاض�ت معارك صعبة بوجود اكثر 
م�ن 3 مالي�ني مدن�ي يف تلك س�احيل املدينة 

االيمن وااليرس اضافة اىل املوصل القديمة. 
واوضح ان اكث�ر من 100 الف مقاتل من 
مختل�ف الصنوف والتش�كيالت العس�كرية 
واالمنية والرشطة االتحادية وجهاز مكافحة 
والبيش�مركة  الش�عبي  والحش�د  االره�اب 
والحش�د العش�ائري واملقاتل�ني املتطوع�ني 
وال�وكاالت االس�تخبارية قد ش�اركوا يف تلك 
املعرك�ة بدع�م واس�ناد م�ن الق�وة الجوية 
وط�ريان الجي�ش والتحالف ال�دويل، الفتاً اىل 
انه ال يمكن نس�ب الفض�ل اىل اي قوات عىل 

حساب اخرى.
واكد ي�ار الل�ه ان القوات املح�ررة ملدينة 
املوص�ل حاول�ت الجمع بني حماي�ة املدنيني 
والقضاء عىل االرهابيني حيث »اثببت القيادة 
امكانياته�ا الرائع�ة عىل جميع املس�تويات 
والتي تميزت باملرونة لضمان تنفيذ الواجبات 
بكفاءة عالية«. واش�ار اىل ان القوات االمنية 
خاض�ت مع�ارك رشس�ة وقاتل�ت قت�اال لم 
يخضه اي جيش يف العالم خاصة وان املدينة 

القديمة ذات شوارع ضيقة وصعبة للغاية.
واوضح ي�ار الله انه لم يبق من محافظة 

نينوى اال مناطق العياضية واملحلبية وقضاء 
تلعفر وق�ال أن املرحلة الرابعة من العمليات 
العس�كرية س�تنطلق قريب�اً لتحري�ر ه�ذا 
القضاء وبع�ض املناطق القريبة من املوصل 
من اجل اس�تكمال تحري�ر محافظة نينوى 
الشمالية بش�كل كامل.ومدينة تلعفر مركز 

القض�اء هي م�ن املدن الرتكمانية الش�يعية 
العريق�ة وتقع عىل بعد 70 كم ش�مال غربي 
املوص�ل وه�ي من ك�رى امل�دن يف محافظة 
نين�وى ويبل�غ ع�دد س�كانها ح�وايل نصف 
مليون نسمة ومساحتها 28 كيلومرتا مربعا 
وتبع�د عن غرب املوصل ح�وايل 45 كيلومرتا 

وعن جنوب الح�دود العراقية الرتكية بحوايل 
55 كيلوم�رتا وع�ن رشق الح�دود العراقي�ة 

السورية بحوايل 60 كيلومرتا. 
ويتبع قضاء تلعفر 3 نواحي وهي: ناحية 
ربيعة وتسكنها عشرية ش�مر وناحية زمار 
وتتكون من 78 قري�ة: 49 قرية عربية و29 

قري�ة كردي�ة وناحي�ة العياضية ويس�كنها 
خلي�ط م�ن الع�رب والرتكم�ان واقلي�ة من 
االك�راد.وكان رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي قد اعلن من املوص�ل االثنني املايض 
تحري�ر املدين�ة بالكام�ل من قبض�ة تنظيم 
داع�ش.. مؤك�ًدا أن الن�ر يف املوص�ل ت�م 

بتخطيط وإنج�از وتنفيذ عراق�ي ومن حق 
العراقي�ني االفتخ�ار به�ذا اإلنجاز..وأضاف 
»أعل�ن من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفش�ل 
وانهيار دويلة الخرافة التي أعلنها الدواعش 
من هنا قبل ثالث سنوات استطعنا أن نحقق 

االنتصار عىل هذه الدويلة«.

       المستقبل العراقي / سحر حسين

»القض�اء«  صحيف�ة  ن�رشت 
أن  األخ�ري  عدده�ا  يف  االلكرتوني�ة 
محكمة جنح الكرادة سجلت تراجعا 
يف ع�دد الدع�اوى عن الع�ام املايض، 
الفت�ة اىل حس�مها 400 دعوى خالل 
ه�ذه امل�دة، وفيم�ا أك�دت أن أغلب 
الجرائ�م تتعل�ق بالتعام�الت املالية، 
أرشت وجود قضايا تحرش ومتاجرة 

باالعضاء البرشية.
وقالت ق�ايض أول املحكمة ذكرى 
جاس�م إن »منطق�ة الك�رادة تعتر 
اكر مركز اقتصادي يف البالد والطابع 
التجاري هذا جعل فيها الجرائم تتسم 

بصبغة اقتصادية«.
تتن�وع  »الجرائ�م  أن  وأضاف�ت 
ب�ني تس�جيل الصك�وك ب�ال رصي�د 
واالحتي�االت املالي�ة والتهدي�د فضال 
ع�ن قضاي�ا التح�رش الت�ي تتمركز 
وش�ارع  البتاوي�ن  منطقت�ي  يف 

السعدون«. 
ولفت�ت اىل »كث�رة قضاي�ا تحرير 
صكوك كاذب�ة بال رصي�د يف منطقة 
تحت�وي  منطق�ة  كونه�ا  الك�رادة 
ع�ىل العدي�د م�ن املص�ارف األهلي�ة 
والحكومي�ة«، منوه�ة اىل ان »مبالغ 
بعض هذه الصكوك عالية جداً تصل 

يف بعض األحيان إىل املليارات«.
وبينت جاسم ان »القانون العراقي 
تعامل مع جريمة تس�جيل الصك من 
دون رصي�د ع�ىل أنها جنح�ة وأوجد 

الحب�س خم�س س�نوات والغرام�ة 
املالية عقوبة ملرتكبها«، موضحة أن 
»تحرير ه�ذه الصكوك تبقى جريمة 
س�واء تنازل املش�تكي ام ل�م يتنازل 

لوجود حق الصالح العام«. 
وباعتب�ار الكرادة منطقة تجارية 
وتكثر فيها التعامالت املالية من بيع 

ورشاء فقد ازدادت طرق االحتيال.

وع�ن ابرز ط�رق االحتي�ال تؤرش 
جاسم أن »اكثر الطرق تتمثل ب�تبديل 
العمل�ة من خ�الل ايهام الن�اس بان 
قيم�ة ه�ذه العمل�ة اكر م�ن قيمه 

الدين�ار العراقي ومن ث�م يتبني بأنها 
مزيفة وال يمكن التعامل بها«.

ونوه�ت اىل ان »اغل�ب عصاب�ات 
تبديل العملة هم من جنسيات عربية 

أو عراقي�ني يتنك�رون ب�زي عربي«، 
وكش�فت عن »القبض ع�ىل عصابة 
يف الك�رادة تقوم بتبديل العملة يدعي 

افرادها انهم من دول الخليج«.

وأف�ادت جاس�م ب�أن »املحكم�ة 
حسمت خالل 5 أشهر ما يقارب 400 
دع�وى«، الفت�ة اىل أن »قانون العفو 
العام س�اهم يف تراجع هذه الدعاوى 

مقارنة باالعوام السابقة«. 
وتابعت ان »أغل�ب هذه الدعاوى 
ترتاوح ما بني قضايا التهديد واملتاجرة 
واملش�اجرات  البرشي�ة  باالعض�اء 

والكحول ودعاوى املرور«.
وع�ن قضايا التح�رش أكد قايض 
ضي�اء  الق�ايض  الك�رادة  تحقي�ق 
عب�د الحس�ن كاظ�م ان »اغلب هذه 
القضايا تتمركز يف منطقتي البتاوين 
والس�عدون«، موضح�اً ان »معظ�م 
مرتكب�ي التح�رش يضبط�ون ع�ن 
ح�االت  يف  عليه�م  القب�ض  طري�ق 
التلب�س أو من خ�الل قي�ام املعتدى 

عليهم برفع شكوى أمام املحكمة«.
ويف ما يتعلق بوسائل االثبات التي 
تستند اليها املحكمة يف هذه القضايا 
قال كاظم يف تريح اىل »القضاء« ان 
»املحكمة تستند اىل ش�هادة الشهود 
يف قضاي�ا التحرش اللفظي واىل حالة 
املعتدي يف ما اذا كان يف حالة سكر أم 

يف حالة طبيعية«.
»امل�رشع  أن  اىل  كاظ�م  واش�ار 
العراقي تط�رق اىل التحرش يف قانون 
العقوب�ات العراقي رقم 111 لس�نة 
 )  400،401،402( بامل�واد   1969
وح�دد عقوبته بالحب�س مدة ال تزيد 
عن سنة او غرامة مالية بغض النظر 

عن جنسه.

القوات األمنية قتلت »10« آالف داعشي وأسقطت »24« طائرة مسرية يف املوصل

قريبا.. انطالق عمليات تلعفر

حسمت »400« دعوى خالل الفرتة املاضية

جنح الكرادة تسجل انخفاضًا يف الدعاوى: أغلبها مالية وقضايا حترش

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

دع�ا وزير الخارجية إبراهي�م الجعفري إىل 
فتح مقر لصندوق النقد الدويل يف بغداد، مؤكداً 
أن الع�راق بحاجة ملُس�اَعدة الدول الصديقة يف 
إع�ادة إعمار البن�ى التحتية ملدن�ه، فيما أعلن 
البن�ك املرك�زي العراق�ي عن توف�ر مؤرشات 

دولية تؤكد رصانة االحتياطي العراقي.
وقال املكتب اإلعالمي لوزي�ر الخارجية، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن الجعف�ري اس�تقبل يف بغداد، وزي�ر الدولة 
لُش�ُؤون ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا 
الريطانّي، أليس�رت برت، وج�رى خالل اللقاء 
بحث س�ري العالقات الثنائيَّة بني بغداد ولندن، 
وُس�ُبل تعزيزها بم�ا يخدم مصالح الش�عبني 
الصديق�ني، إضاف�ة إىل التط�رُّق لالنتص�ارات 
العراق�يَّ�ة املتحقق�ة يف الحرب ض�دَّ عصابات 

داعش اإلرهابيَّة.
وأشاد الجعفرّي، بحس�ب البيان ب�«الدعم 
الريطانيِّ املُقدَّم للعراق سواء كان عىل املُستوى 

، أم ع�ىل ُمس�توى التحالف ال�دويلّ«،  الثنائ�يِّ
مؤكداً عىل »رضورة االستمرار يف تقديم الدعم 
، والتدريب للقوات العراق�يَّة،  املايلِّ، واللوجستيِّ

، واإلعالمّي«. والدعم السيايسِّ
وأضاف أن »االنتصار الذي تحقق يف العراق 
هو انتصار مرك�ب إنساني، وأمني، وسيايس، 
»االنتص�ارات  أن  إىل  مش�رياً  ودبلوم�ايس«، 
َّم�ا للعالم  املتحققة ليس�ت للع�راق فقط وإن�
أجم�ع، وال ن�زال نتطل�ع إىل املزيد م�ن الدعم، 
واملساعدات، واالس�تمرار بالتعاون يف الجانب 
؛ ملنع انتشار  ، واالستخباريِّ ، والعسكريِّ األمنيِّ
اإلرهاب«.وأك�د أن »الع�راق بحاجة ملُس�اَعدة 
ال�دول الصديقة يف إعادة إعم�ار البنى التحتية 
للُمُدن العراق�يَّة، واالستفادة من خرات الدول 
املُتقدِّم�ة«، مبيناً أن »ما حصل يف العراق يمثل 
انعطافة يف الح�رب العامليَّة ض�ّد اإلرهاب وأنَّ 
العراق قدَّم عدداً كبرياً من الشهداء، والجرحى؛ 
من أج�ل تحري�ر أراضيه من قبض�ة إرهابيِّي 

داعش، ودافع عن نفسه، وعن العالم كل�ِّه«.
ع العراق لدعم  وأعرب الجعفري عن »تطل�ُّ

بريطانيا يف فتح مقر لصندوق النقد الدويلّ ال�
IMF يف بغداد، وعقد اجتماع للمجلس التجارّي 
العراق�ّي الريطانّي خالل الفرتة املقبلة لزيادة 
التع�اون التج�اريِّ واالس�تثماريِّ ب�ني بغ�داد 

ولندن«.
من جانبه، قال أليس�رت ب�رت، »نحن نفخر 
كثرياً ملا تحقق يف الع�راق من انتصارات كبرية 
ض�دَّ عصابات داع�ش اإلرهابيَّ�ة«، معرباً عن 
»تثمني بريطانيا عالي�ًا للتضحيات التي بذلها 

العراقيُّون، وما حصل يمثل إنجازاً تاريخّياً«.
وتابع »أننا ُمس�تِمرُّون يف دعم العراق حتى 
 ، تحقيق األمن، واالس�تقرار، والدعم اإلنسانيِّ
وإعادة اإلعم�ار، والبناء، ولدينا رغبة كبرية يف 
املس�اهمة بذلك«، مبين�اً أن »عصابات داعش 
تستهدف الجميع، وهو لم يقاِتل العراق فقط، 
وإنما قاتل بريطانيا كذلك، ونحن نتطلع ملزيد 
من التعاون لتجفيف منابع اإلرهاب، وسنقف 

دائماً إىل جانب العراق«.
ب�دوره، أعلن البن�ك املرك�زي العراقي عن 
توفر مؤرشات دولي�ة تؤكد رصانة االحتياطي 

العراقي، مؤك�دا أن معايري احتياطيات العملة 
األجنبية »مطمئنة«.

وق�ال مدي�ر العمليات املالي�ة وإدارة الدين 
بالبنك املركزي محمود داغر إن »االحتياطيات 
من العم�الت األجنبية للعراق وحس�ب معايري 

الكفاية املختلفة عالية ومطمئنة«.
ولفت داغر، اىل »توفر مؤرشات دولية تؤكد 

رصانة ومتانة االحتياطي العراقي«.
وكان البن�ك املركزي العراقي أعلن أن حجم 
احتياطي العراق من العمل�ة الصعبة يبلغ 49 
ملي�ار دوالر، ويف الوقت الذي ب�ني أن 70% من 
األم�وال املتداول�ة مكتنزة يف املنازل، أش�ار اىل 

البنك تمكن من السيطرة عىل التضخم.
يذكر أن البنك املركزي العراقي تأسس كبنك 
مس�تقل بموجب قانونه الصادر يف الس�ادس 
من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو 
مس�ؤول عن الحفاظ عىل اس�تقرار األس�عار 
وتنفيذ السياسة النقدية، بما يف ذلك سياسات 
أس�عار الرف ويج�ري جلس�ات يوميا لبيع 

ورشاء العمالت.

املركزي يتحدث عن »متانة« االحتياطي العراقي وفق املؤشرات الدولية

اخلارجية تدعو إىل فتح مقر لصندوق النقد يف بغداد: العراق بحاجة ملساعدة الدول الصديقة
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       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة 
االس�امية للش�ؤون الثقافي�ة واالجتماعي�ة 
العميد محمد رضا نق�دي بان الحرس الثوري 
وق�ف امام ام�ركا يف كل االصع�دة واملجاالت، 
مش�ددا عىل ان ق�وات فيلق »الق�دس« مرغت 

انف االمركيني بالرتاب يف املنطقة.
ويف ترصيح ادىل به لوكالة »راه دانا« اش�ار 
العمي�د نق�دي اىل الهجمات الت�ي يتعرض لها 
الحرس الث�وري وقال، انه ومن�ذ بداية الثورة 
كلم�ا ارادت ام�ركا رضب الث�ورة وايران رات 
الح�رس الث�وري امامها كالس�د املنيع. ونوه 
العمي�د نق�دي اىل تصدي الح�رس الثوري منذ 
انتص�ار الث�ورة الم�ركا واذنابه�ا يف الداخ�ل 
ومنه�ا التص�دي لجماع�ة »خل�ق« االرهابية 
واالضطراب�ات يف منطقة كردس�تان واضاف، 

لقد اراد االمركيون النف�وذ من البحر اال انهم 
راوا الح�رس الث�وري امامه�م وارادوا القي�ام 
باعمال رشي�رة يف املنطقة فبادرت قوات فيلق 
»الق�دس« لتمريغ انف االمركي�ني يف املنطقة 
بالرتاب.وتاب�ع، لق�د اراد االمركي�ون ف�رض 
الضغوط االقتصادية اال ان مقر »خاتم االنبياء 
)ص(« لم يس�مح لهم باكمال السيناريو الذي 
كان�وا يخططون ل�ه وارادوا النف�وذ من الجو 
اال ان الح�رس الثوري غنم طائراتهم املس�رة 
ودخل�وا س�احة الهج�وم الثق�ايف اال انهم راوا 

الحرس الثوري والتعبئة امامهم.
واكد مساعد الشؤون الثقافية واالجتماعية 
للحرس الثوري انه حينما ترى امركا الحرس 
الث�وري يتص�دى له�ا يف جمي�ع مش�اريعها 
وبرامجه�ا املناهضة الي�ران، فمن املعلوم انها 
تس�عى للقضاء عىل الحرس الثوري وش�طبه 

من الساحة.

قائد باحلرس الثوري: فيلق القدس مرغ انف االمريكيني بالرتاب

         بغداد / المستقبل العراقي

تسعى فرنسا اىل استخدام خروج 
االوروب�ي  االتح�اد  م�ن  بريطاني�ا 
املتح�دة وقطاعها  اململك�ة  الضعاف 
امل�ايل يف لن�دن بحس�ب وثيق�ة ملمثل 
املدينة لدى االتحاد االوروبي، نرشتها 

أمس االحد صحيفة »ذا ميل«.
ويف الوثيقة يقول جريمي براون، 
الوزير السابق وموفد املدينة لشؤون 
بريكس�ت »هدفهم االس�ايس واضح 
وضوح الش�مس: اضع�اف بريطانيا 

وانهيار مدينة لندن«.
والوثيقة املرسبة عبارة عن تقرير 
قدمه براون لوزراء عن زيارة قام بها 

لفرنسا اوائل تموز الجاري.
إن  الوثيق�ة  يف  ب�راون  ويق�ول 
»االجتماع ال�ذي اجريته مع )حاكم( 
املرصف املركزي الفرنيس كان اس�وأ 
اجتماعات�ي ع�ىل االط�اق يف االتحاد 
االوروب�ي. انه�م يدعم�ون خروج�ا 
قاس�يا من االتحاد االوروبي. يريدون 
يف  ب�راون  ويح�ذر  االضطراب�ات«. 
الوثيق�ة قائا »فرنس�ا تعترب اململكة 
املتح�دة ومدين�ة لندن خصم�ني لها 
ولي�س رشيك�ني«. ومقارب�ة براون 
هذه ال تقترص عىل عدد من املسؤولني 
»مس�عى  تعك�س  ب�ل  الفرنس�يني 
جماعيا لفرنس�ا بارسها اصبح اكثر 
جدية بانتخاب )ايمانويل( ماكرون« 

رئيسا للجمهورية يف ايار.
وعنونت »ذا ميل« التقرير »مخربو 

بريكست التابعون ملاكرون«.
ويضيف ب�راون ان »اي بلد ينتظر 
االس�تفادة من الفرص التي س�تنتج 
الفرنس�يني  ولك�ن  بريكس�ت،  م�ن 

يمضون بعيدا يف ذلك«.
يب�دون  »انه�م  ب�راون  ويق�ول 
س�عادتهم للتداعي�ات الس�لبية عىل 

مدين�ة لندن حتى لو ل�م تكن باريس 
املستفيدة من ذلك«. وتتنافس فرنسا 
ومراك�ز  وفرانكف�ورت  دبل�ن  م�ع 
مالية اخرى لتصب�ح الوجهة البديلة 
للوظائ�ف املالي�ة التي س�تخرج من 
لندن جراء تداعيات بريكست. وجراء 
بريكس�ت قد تخ�رس بريطاني�ا التي 
املالي�ة مرك�زا  ال�رشكات  تعتمده�ا 
للتعام�ل م�ع زبائنها يف باق�ي ارجاء 
التكتل االوروبي هذه الحقوق، بحيث 
قد يضطر موظفو تلك الرشكات الذين 
ه�م عىل تواصل مبارش مع عمائهم، 
داخ�ل  االس�تقرار  اىل  املس�تقبل،  يف 
ارايض االتحاد االوروبي. وكان رئيس 
الحكومة الفرنس�ية ادوار فيليب وعد 
بالعمل »رسيعا« عىل تطبيق اجراءات 
مالية، س�بق ان اعلنها، لتعزيز قدرة 
باريس عىل جذب املؤسس�ات املالية، 
خصوص�ا تل�ك الت�ي تري�د مغ�ادرة 
لن�دن بع�د بريكس�ت. وب�راون الذي 
كان انتخب نائب�ا عن الحزب الليربايل 
الديموقراطي يف 2015 ش�غل منصب 
وزي�ر الدول�ة للش�ؤون الخارجية يف 
حكوم�ة ديفيد كام�رون االئتافية. 
وت�م تعيين�ه يف ايل�ول 2015 ممث�ا 
خاص�ا ل�دى االتح�اد االوروب�ي من 
قبل مؤسس�ة مدينة لن�دن التي تدير 

القطاع املايل يف املدينة.
ويأمل مس�ؤولون أوروبيون يف أن 
تظهر الحكومة الربيطانية حرصا أكرب 
ع�ىل رسعة التوصل التف�اق للخروج 
م�ن االتح�اد األوروب�ي عندم�ا يصل 
مفاوضوها إىل بروكسل لحضور أول 
جولة محادثات كاملة بشأن الخروج. 
وقال ميش�يل بارنييه كبر مفاويض 
االتحاد األوروبي »العمل الش�اق يبدأ 
اآلن« مك�ررا لهج�ة تحذيري�ة من أن 
لن�دن لم تقدم بعد مقرتحات مفصلة 
عن العديد من القضايا يف حني لم يعد 

متبقيا س�وى عام واح�د للتفاوض. 
وبعد م�رور عام عىل االس�تفتاء عىل 
االنس�حاب من االتح�اد األوروبي ما 
زالت ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل 
يف تحقي�ق تواف�ق يف الداخل عىل نوع 
اتف�اق الخ�روج الذي ترغ�ب لندن يف 
التوصل إلي�ه. وتزايدت صعوبة هذه 
املهمة بخس�ارتها ألغلبيتها الربملانية 

الشهر املايض. ومن املقرر أن يجتمع 
ديفي�د ديفي�ز وزير ش�ؤون الخروج 
من االتحاد األوروبي مع بارنييه وهو 
وزير فرنيس س�ابق يف مقر املفوضية 
املفاوض�ات  ب�دء  قب�ل  األوروبي�ة 

رسميا.
وس�يعمل فريقاهم�ا ع�ىل م�دى 
األي�ام األربع�ة املقبل�ة يف مجموعات 

أصغ�ر ملحاولة تحديد نق�اط االتفاق 
واالختاف عىل مجموعة من القضايا 
التي تم االتفاق عليها خال محادثات 
ومس�اء  حزي�ران.   19 ي�وم  ج�رت 
الخمي�س املقب�ل من املق�رر أن يعقد 
صحفي�ا  مؤتم�را  وبارنيي�ه  ديفي�ز 
مشرتكا لإلعان عما تم االتفاق عليه. 
وم�ن بني أب�رز القضايا التي يس�عى 

الجانبان لتس�ويتها يف اتفاق الخروج 
حقوق املغرتبني وحجم دين بريطانيا 
ملوازنة االتحاد األوروبي وكيفية إدارة 
الحدود بني بريطانيا واالتحاد خاصة 
الحدود مع أيرلندا. ويقول بارنييه إنه 
يج�ب االنتهاء من ذلك بحلول ترشين 
األول ليتمك�ن الطرفان من التصديق 
علي�ه قبل مغ�ادرة بريطاني�ا يف آذار 

2019. وقال بارنييه »الوقت يميض« 
مظه�را درجة من نف�اد الصرب تجاه 
الوزراء الربيطاني�ني الذين يواصلون 
تجاهل مطال�ب االتحاد باالتفاق أوال 
م�ن حيث املبدأ عىل أن لندن س�تكون 
مدين�ة للتكت�ل بمبل�غ كب�ر- ربم�ا 
بعرشات املليارات من اليورو- لتغطية 
التزاماته�ا القائم�ة. وقال مس�ؤول 
كبر باالتحاد األوروب�ي »أول اختبار 
ج�اد للمفاوضات س�يكون اتفاقهم 
عىل دفع الفواتر« وستكون األسابيع 
املقبلة حاس�مة يف إقام�ة روابط بني 
الذين  الحكومي�ني  كب�ار املس�ؤولني 
س�يتعاملون مع ما يعتق�د أنه أعقد 

اتفاق دبلومايس يف العرص الحديث.
وقال وزير املالية الربيطاني فيليب 
بحكوم�ة  كب�ارا  وزراء  إن  هامون�د 
رئيس�ة الوزراء تريزا ماي مقتنعون 
تمام�ا بالحاجة إىل ف�رتة انتقالية يف 
الوق�ت ال�ذي تس�تعد في�ه بريطانيا 

للخروج من االتحاد األوروبي.
وقال هاموند لربنامج أندرو مار يف 
هيئة اإلذاع�ة والتلفزيون الربيطانية 
)بي.بي.يس( »قبل خمس�ة أس�ابيع 
كان�ت فكرة ف�رتة انتقالي�ة مفهوما 
جديدا وأعتق�د اآلن أن جميع أعضاء 
أن تك�ون  ال�وزارة تقريب�ا يقبل�ون 
هن�اك ف�رتة انتقالي�ة م�ا«. وتاب�ع 
»نح�ن يف عملية حقيقية اآلن مع بدء 
املفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء 
يتف�ق ع�ىل وض�ع يزي�د م�ن قدرتنا 
التفاوضي�ة ويحق�ق أفض�ل اتف�اق 

ممكن لربيطانيا«.
وق�ال هامون�د إن ط�ول أي فرتة 
انتقالي�ة س�يعتمد عىل امل�دة الازمة 
لوض�ع أنظم�ة جدي�دة للتعامل مع 
أم�ور مث�ل الجمارك والهج�رة ولكن 
يج�ب أن تك�ون ف�رتة مح�ددة ومن 

املرجح أن تكون عامني عىل األقل.

فرنسا حتاول أن تصبح الوجهة البديلة للوظائف املالية

»خراب لندن«  يمر من خالل باريس

اجليش السوري يسيطر عىل حقول نفط يف صحراء الرقة

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�جب املتحدث باس�م وزارة الخارجية االيرانية، بهرام 
قاس�مي، اجراء الكيان الصهيوني باغاق املس�جد االقىص 
ام�ام املصلني، واعت�ربه أم�را مذموما ويتناىف مع ابس�ط 
حقوق االنس�ان، مؤكدا عىل رضورة اعادة افتتاح املس�جد 

االقىص بأرسع وقت ممكن.
واضاف قاس�مي ان الكيان الصهيوني املحتل اىل جانب 
جمي�ع الجرائ�م واالعت�داءات وانته�اك الحق�وق االولي�ة 
للفلس�طينيني، اقدم يف بدعة خطرة عىل استهداف الحرية 
الدينية للمس�لمني الفلسطينيني، والتي س�تكون عواقبها 
وخيمة. واكد قاس�مي عىل رضورة افتتاح املسجد االقىص 
ب�أرسع وقت ممكن امام املس�لمني، مطالب�ا جميع الدول 
الحرة يف العالم واملنظمات الدولية، بممارسة الضغوط عىل 
الكي�ان الصهيون�ي ليحرتم الحد االدنى من حقوق س�كان 

االرايض املحتلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ارن وزي�ر الدول�ة الس�عودي لش�ؤون الخلي�ج ثامر 
الس�بهان  يف تغريدة له بني »عداوة« الكيان إالرسائييل، وما 

تقوم به دولة قطر تجاه باده، دون أن يذكر اسمها.
ويف تغريدة له عرب حس�ابه يف »تويرت« قال السبهان: »يف 
املايض نش�تكي من عداوة »إرسائيل« واآلن أصبح إخوة لنا 
اش�د كرها وحرب�ا علينا منها، مجازر تهج�ر تنكيل إعام 
مدس�وس وإثارة فتن )نعيب زماننا....(«. وفرس مغردون 
تغريدة الوزير السعودي، بأنها تأتي يف إطار تمهيد ينتهجه 
للتطبي�ع م�ع الكي�ان إالرسائي�يل، والبداية تبدأ م�ن إنهاء 
حركة املقاومة اإلس�امية »حماس« يف غزة. وقال الناشط 
جاب�ر املري يف تغريدة له ردا عىل الوزير الس�عودي بالقول: 
»فا غرابة من كامك هذا بعد التمهيد الخطر للتطبيع مع 
إرسائيل وبناء عاقة مصلحية تبدأ من إنهاء حماس يف غزة 
وتنتهي بإقامة س�فارة يف تل أبيب«. وعلق صاحب حساب 
»فكر معنا« عىل التغردة بأنها: »تمهيد للش�عب السعودي 
لبداي�ة التطبي�ع مع إرسائيل عرب تحسيس�هم بخطر أكرب، 
يا خس�ارة افتخارنا بمواقفك الداعمة للعرب و املسلمني«. 
وكت�ب معن قائا إنه�ا »طريق�ة عبقرية لتهيئة الش�عب 
لقب�ول التطبي�ع م�ع الصهاينة«، فيم�ا رد خال�د العتيبي 
بالق�ول إن »إرسائيل كافية خرها ورشه�ا علينا .. عكس 

قطر رشها كان مستطرا«.

ايران تشجب إجراءات
 الكيان الصهيوين وتشدد عىل رضورة 

افتتاح املسجد االقصى 

وزير سعودي: قطر أشد كرهًا لنا 
من ارسائيل!

األتراك يسخرون من ملصقات ذكرى االنقالب الفاشل

         بغداد / المستقبل العراقي

س�يطر الجيش الس�وري مدعوم�ا برضبات جوية روس�ية 
عنيف�ة عىل سلس�لة م�ن آبار النف�ط يف جنوب غ�رب محافظة 
الرق�ة يف حني يخوض عنارص تنظيم »داعش« معارك للدفاع عن 

األرايض املتبقية لهم يف الباد.
ونقلت قن�اة اإلخبارية اململوكة للدولة عن مصدر عس�كري 
قوله إن الجيش سيطر عىل حقول نفط الوهاب والفهد ودبيسان 
والقص�ر وأبو القطط وأبو قط�اش وعدة قرى أخرى يف منطقة 

الصحراء الواقعة يف جنوب غرب محافظة الرقة.
وتقع تل�ك الحقول جنوبي بل�دة الرصافة وآباره�ا النفطية 
والتي اس�تعادها الجيش الش�هر املايض يف أول مكاسب ميدانية 

داخل املحافظة.
وحقق الجيش الس�وري تقدما رشقي مدينة حلب يف الشهور 
القليلة املاضية واستعاد قطاعات من األرايض غربي نهر الفرات 
انس�حب املتش�ددون منها للدفاع ع�ن الرقة معقله�م الرئييس 
حيث يخوضون اآلن معارك ضد قوات س�وريا الديمقراطية التي 

تدعمها الواليات املتحدة داخل املدينة.
وقال املرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان إن أحدث املكاس�ب 
تعزز من قبضة الجيش عىل مس�احة من األرايض تمتد من رشق 
محافظة حم�اة إىل رشق حمص وأطراف محافظتي الرقة ودير 

الزور.

وأض�اف املرصد أن القوات الجوية الروس�ية كثفت رضباتها 
عىل عدة أهداف وبلدات يسيطر عليها املتشددون يف املنطقة التي 
تضم عقربات التي اس�تهدفتها صواريخ كروز روس�ية أطلقت 

من سفن حربية يف البحر املتوسط نهاية أيار.
وسيتمثل الهدف التايل للجيش يف استعادة بلدة السخنة بوابة 
محافظة دير ال�زور الواقعة برشق الباد عىل الحدود مع العراق 
ومن املرجح أن تكون آخر معقل كبر للمتش�ددين يف س�وريا إذا 

فقدوا السيطرة عىل الرقة.
وع�ىل مدى األيام القليلة املاضي�ة أعلن الجيش وحلفاؤه عن 
تحقيق مكاسب قوية يف الشمال الرشقي الصحراوي ملدينة تدمر 
القديمة وذلك بالس�يطرة عىل حقل غ�از الهيل الذي جعلهم عىل 

مسافة نحو 18 كيلومرتا جنوبي السخنة.
وق�ال املرص�د الس�وري لحق�وق اإلنس�ان ومواق�ع تابع�ة 
للمتش�ددين إن القت�ال العني�ف تواص�ل يف الس�اعات الثمان�ي 
واألربع�ني املاضية ق�رب الهيل وحق�ل آراك القري�ب للغاز الذي 

استعاده الجيش السوري الشهر املايض.
ويف الصح�راء الجنوبي�ة الرشقية تواصل القت�ال العنيف بني 
الجيش ومس�لحي الجيش الس�وري الحر املدعوم من الغرب من 
جان�ب آخ�ر يف الريف الرشقي الوع�ر ملدينة الس�ويداء يف جنوب 

سوريا.
وق�ال الجيش إنه س�يطر ع�ىل معظم هذه املناط�ق الواقعة 

أيضا بالقرب من الحدود مع األردن.

       بغداد / المستقبل العراقي

س�خر نش�طاء االنرتنت يف تركيا من امللصقات 
التي تظهر هزيمة الجنود املتمردين والتي أطلقتها 
الحكوم�ة الرتكي�ة يف احتف�االت ذك�رى االنقاب 

الفاشل الذي جرى يف 2016/07/15. 
امللصقات مليئة باألخطاء املتعلقة بزمن التقاط 
الص�ور، ففي أح�د هذه امللصقات تركيب فاش�ل 

استخدم صورة قديمة عليها جندي أمركي!
الثاث�اء  الرس�مية  االحتف�االت  وب�دأت 
2017/07/11 ونرشت الحكومة بهذه املناس�بة 

مجموعة ملصقات يف األماكن العامة.

ويظه�ر عىل ه�ذه امللصقات مواطن�ون أتراك 
يتص�دون ببس�الة للجن�ود املتمردي�ن الذين تبدو 
عليه�م تارة عامات التهدي�د وتارة أخرى عامات 
الخ�وف، والهدف هو تحريك املواطنني كي ينظموا 
من جديد »حماي�ة الديمقراطي�ة«، يف 15 يوليو/

تموز.أحد امللصقات ظهر عليها جندي هو نفس�ه 
الذي يظهر عىل صورة شهرة جدا لجندي أمركي 
مجند يف حرب الخليج األوىل عام 1991 بني العراق 
والتحال�ف املك�ون آنذاك م�ن 34 دولة م�ن بينها 

الواليات املتحدة األمركية وتركيا.
عدا هذا الخط�أ املتعلق بزمن الصورة األصلية، 
يؤك�د أح�د مس�تخدمي اإلنرتن�ت أن متخص�ي 

الغرافيك أخذوا صورة له بدون علمه وأدرجوها يف 
الصورة املركبة. وقد كتب عىل حس�ابه عرب تويرت 
»ملاذا أظهر عىل امللصق؟ لم يستطع أحد أن يفرس 

يل ذلك«.
وسخر بعض مس�تخدمي اإلنرتنت من الوضع 
وح�وروا امللصق�ات الرس�مية ع�ىل صفحاته�م 

برتكيب جديد.
املونت�اج يظه�ر وج�وه جن�ود أمركي�ني وقد 
استبدلت بوجوه بولينت أرينتش ومليح غوكتشيك 
املش�تبه بانتمائهم�ا إىل حرك�ة فت�ح الل�ه غولن 
الداعية اإلس�امي الذي اتهمت�ه الحكومة الرتكية 

بارتكاب محاولة االنقاب.
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رشكة توزيع املنتجات النفطية
هيأة توزيع اجلنوب /فرع ميسان

تنويه
ايقاف اعلالن املناقصة املرقمة )2017/1( اعالن 

للمرة االوىل
قلررت رشكلة توزيلع املنتجلات النفطية/فرع 
ميسان الغاء اعالن املناقصة املرقمة )2017/1( 
للملرة االوىل والخلاص بانشلاء بوابلة مسلتودع 
وقود العمارة واملعلنة عنها يف الصحف  الرسلمية 
صحيفلة الصبلاح الجديلد ذات العلدد 3740 يف 
2017/7/16 وصحيفة البينة الجديدة ذات العدد 
2750 يف 2017/7/16 وصحيفة املسلتقبل ذات 
العدد 1479 يف 2017/7/16 وسلوف يتم االعالن 
عنهلا مجلددا وفقلا لصيغلة الوثائق القياسلية 

املعتمدة من قبل وزارة التخطيط

 تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية)وفقا للوثائق القياسية( وحسب الرشوط التالية :

وبالرشوط التالية :
1- يتلم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسلون الف( دينار عراقي غلري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين( 

الفرع الرئييس رقم الحساب هو 90956.
2-يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر 

رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )28( ادناه  
3-يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوسط وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4-يتم تقديم عرضني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم 
الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او 

عن طريق الربيد االلكرتوني .
5-يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف كال العرضني 

ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 
6-ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 

7- عىل الرشكات الراغبة يف املشلاركة تقديم كافة املستمسلكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شلهادة تاسيسلية حديثة ونافذة ومصدقة  حسلب االصول من 
السفارة او القنصلية  العراقية يف بلد الرشكة ل براءة ذمة صادرة من الهيئة  العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي  ل املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية الخر سنتني 
مالية ل الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض الفني  املقدم يف حالة عدم تقديمها 

سابقا .
8-يتم تقديم تامينات اولية  وحسب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    )خطاب 
ضملان او صك مصدق او سلفتجة( نسلخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )مرصف الهدى ، البالد االسلالمي لالسلتثمار والتمويل ، امللرصف العراقي للتجارة ، 
مرصف كوردسلتان الدويل لالسلتثمار والتنمية ، مرصف اربيل ، مرصف جيهان لالستثمار والتمويل ، الوطني االسلالمي ، املنصور لالستثمار ، االقليم التجاري لالستثمار 
والتمويل ، )امريالد سلابقا( مرصف بغداد ، مرصف الخليج التجاري ، سلومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االسلتثمار العراقي ، اشلور الدويل لالسلتثمار 
، العراقي االسلالمي لالسلتثمار والتنمية ، التنمية الدويل لالسلتثمار والتمويل، التجاري العراقي، مرصف بيبلوس اللبناني، مرصف الرشق االوسلط العراقي  لالسلتثمار ، 
البحر املتوسط ، مرصف التعاون االسالمي لالستثمار( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التامينات  االولية ترفض 
التامينات االولية  الصادرة من) بنك اسيا الرتكي ، دار السالم لالستثمار ، مرصف الشمال ، مرصف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومرصف الوركاء لالستثمار والتمويل  
ومرصف البرصة الدويل واملرصف املتحد لالسلتثمار ومرصف االقتصاد لالسلتثمار والتمويل ومرصف االتحاد العراقي ، مرصف الرواحل االسلالمي لالسلتثمار والتمويل( 

ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما 
9-تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ل اىل(

10-رشوط الدفع / اعتماد مستندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل  تطلق املستحقات )100% ( بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى الدورة 
ويمكن االتفاق عىل نسلب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة يتم احتسلاب اسلعار جميع العطاءات الغراض املفاضلة عىل اسس موحدة وبموجب  نرشة البنك املركزي 
العراقي يوم الفتح ويكون الدفع بالدينار العراقي فقط للرشكات العراقية ويتم احتسلاب االسلعار عىل اسلاس نرشة البنك املركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت املبلغ 

يف العقد.
11-تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12-تقدم التامينات النهائية عىل شلكل خطاب ضمن  حسلن التنفيذ )حرصا( للعقد بنسلبة  )5%( خمسلة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع 
العقلد وملن احلد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر ، تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني 
وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ، ويف حالة وجود )فرتة ضمان(تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد 

كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا .
13-سليتم اسلتقطاع نسلبة )2,7%( من قيمة العقد  كرضيبة وذلك بالنسلبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية 
فيتلم حجلز هذه النسلبة كأمانات رضيبيلة وتطلق بعد ان يقوم املجهلز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وبخالفه سليتم احالة هلذه االمانات  اىل الهيئة 
العامة للرضائب خالل مدة التزيد عن )30( يوم من تاريخ انجاز العمل وتكون النسبة 3% للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي واليتم  رصف الدفعة االخرية للمقاولني 
واملتعاقدين وعدم تسوية الحساب النهائي للمقاول اال بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للرضائب او استقطاع مانسبه ) 10%( عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة 

العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات .
14-تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع

15-يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ العقد عن قيمة اجازة االسترياد.
16-شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

17-سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحديدة من قبل وزارة البيئة .
18-ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.

19-منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
20- يقلوم املجهلز بتثبيلت عنوانه الكامل )الدولة –املدينة –الشلارع –البناية –العنوان الربيد  والهاتف (و اسلم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسلالت 

وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
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22-تقديم كتاب  تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشا وحسب التعليمات والطلبيات )تجهيز 

املواد املتخصصة(
23- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150دوالر(

24-تطبيلق القوانلني والتعليملات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكلون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

25-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26-عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

27-يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء  الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ 
الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعاقد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة.

28-تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2017/8/1.
29-كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية  رقم ) 2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.

www.oil.gov.iq -:مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
www.mrc.oil.gov.iq

اعالن
قلدم املواطن )محمد صالح حسلن ( طلبأ 
يروم فيه تسلجيل لقبه وجعله )املال( بدال 
ملن الفراغ واسلتنادأ اىل احلكام املاده 24 
ملن قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسلنه 
2016 املعلدل ولغرض نلرش هذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد 229/ج/2017
التاريخ 2017/6/20

اىل املجرم الهارب /محمد خالد طاهر
قرار حكم 

بتاريخ 2017/6/20 ويف الشكوى املرقمة 
229/ج/2017 اصلدرت املحكملة حكما 
غيابيا بحقك بالحبس البسليط ملدة ) سنة 
واحدة فقط ( اسلتنادا الحكام املادة 457 
ملن قانون العقوبلات العراقلي رقم 111 
لسلنة 1969 يف الشلكوى املقاملة بحقك 
وللك حلق االعلرتاض علىل الحكلم خالل 
ثالثة اشلهر من تاريخ االعلالن والنرش يف 
صحيفتلني  محليتلني يوميتلني ويف حالة 
عدم تسلليم نفسلك اىل مركلز الرشطة او 
املحكملة املختصلة يعترب الحكلم الغيابي 
اعلاله بمنزللة الحكلم الوجاهلي اليقبل 

الطعن فيه اال بالطرق القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسني

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/750
التاريخ 2017/7/10

اىل املنفذ عليه /جنان محمد صليبي 
لقلد تحقق لهلذه املديريلة من خالل 
رشح  املبللغ القضائي لهلذه املديرية 
ومختار حي القاسلم 1/ ناجح جابر 
العبلودي انلك مجهول محلل االقامة 
وليس للك موطلن دائلم او مؤقت او 
مختلار يمكلن اجلراء التبليلغ عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
يف  بالحضلور  اعالنلا  تبليغلك  تقلرر 
مديريلة تنفيذ النجلف االرشف خالل 
علرشة ايام يوما تبدا ملن اليوم التايل 
للنلرش ملبلارشة املعاملالت التنفيذية 
بحضلورك ويف حاللة علدم حضورك 
سلتبارش هلذه املديريلة باجلراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

اعلالم محكمة بلداءة النجلف بالعدد 
2859/ب2016/4 يف 2016/12/13 
مبللغ  بتاديلة  الزامكلي  واملتضملن 
ثالثلون مليون دينلار اىل الدائن حيدر 
علواد كاظلم عن عقلد رهلان املؤرخ 
يف 2016/1/11 وكذللك قلرار هلذه 
املديرية تنفيذ النجف بانه رقم الحجز 
علىل العقلار املرقلم 3/70802 حلي 
امليالد  فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور 
خلالل علرشة ايلام ملن اليلوم التايل 
للتبليغ بهذا االخبلار واال فان االموال 
املحجوزة بموجب هذه القرار ستباع 
وفقا القانون وذلك استنادا للمادة 87 

من قانون التنفيذ

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 334/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اىل املدعى عليهما 
)طاللب عبلاس فضل وعيلى فيصل 

عزيز(
اعالن

اقام املدعي ) عبود مسلم عبود رايض( 
334/ب/2017  املرقملة  الدعلوى 
واملتضمنة طلبه بازالة شليوع العقار 
الحلرية    26 مقاطعلة   124 املرقلم 
وبالنظلر ملجهوليلة محلل اقامتكملا 
حسلب رشح القائم بالتبليغ واشلعار 
مختلار املنطقلة املؤيلد ملن املجللس 
املحيل وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة 
فلرع تمويلن النجلف االرشف وكتاب 
مكتلب معلومات الحلرية  عليه قررت 
املحكمة تبليغكم بصحيفتني رسميتني  
محليتلني يوميتني واسلعتي االنتشلار 
للحضلور امام هلذه املحكمة يف موعد 
 2017/7/24 املصلادف  املرافعلة 
السلاعة الثامنة صباحلا ويف حال عدم 
حضلورك او ارسلال من ينلوب عنكم 
قانونا سلوف تجري املرافعلة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الديوانية

رقم االضبارة : 2017/862
التاريخ 2017/7/12

اىل املنفذ عليه 
املدينة مروة مرحب عبد االمري

لقلد تحقلق لهلذه املديرية من 
وحسلب االشلعار املحليل الوارد 
من محافظة النجف انك مجهول 
محلل االقامة وليس للك موطن 
دائلم او مؤقلت او مختار يمكن 
اجلراء التبليلغ عليله واسلتنادا 
للملادة 27 ملن قانلون التنفيذ 
تقلرر تبليغلك اعالنلا بالحضور 

يف مديريلة تنفيذ الديوانية خالل 
عرشة ايلام يوما تبلدا من اليوم 
التايل للنلرش ملبلارشة املعامالت 
التنفيذيلة بحضلورك ويف حاللة 
علدم حضلورك سلتبارش هذه 
التنفيلذ  باجلراءات  املديريلة 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد

اوصاف املحرر :
االحوال  حسلب قلرار محكملة 
/3240 بالعلدد  الشلخصية 

 2016/8/28 يف  ش/2016 
واملتضمن القرار )املطاوعة(

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 331/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اىل املدعى عليهما 
)طاللب عبلاس فضلل وكطلان عليل 

عزيز(
اعالن

اقام املدعي ) عبود مسللم عبود رايض 
331/ب/2017  املرقملة  الدعلوى   )
واملتضمنة طلبه بازالة شليوع العقار 
الحلرية    26 مقاطعلة   134 املرقلم 
وبالنظلر ملجهوليلة محلل اقامتكملا 
حسلب رشح القائم بالتبليغ واشلعار 
مختلار املنطقلة املؤيلد ملن املجللس 
املحيل وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة 
فلرع تمويلن النجلف االرشف وكتاب 
مكتلب معلومات الحلرية  عليه قررت 
املحكمة تبليغكم بصحيفتني رسميتني  
محليتلني يوميتني واسلعتي االنتشلار 
للحضلور امام هلذه املحكمة يف موعد 
 2017/7/24 املصلادف  املرافعلة 
السلاعة الثامنة صباحلا ويف حال عدم 
حضلورك او ارسلال من ينلوب عنكم 
قانونا سلوف تجري املرافعلة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد 79/ش/2017
التاريخ 2017/7/16

اىل املدعى عليه /شاكر قحطان محمد 
اعالن

اقامت املدعية )ايناس كوان صبار ( الدعوى الرشعية املرقمة 79/ش/2017 
والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم بالتفريق للهجر  وملجهولية محل 
اقامتك حسلب اشلعار املختلار واملرفق بكتلاب مركز رشطة السلالم بالعدد 
307 يف 2016/7/8 لذا تقرر تبليغك بواسلطة صحيفتني محليتني رسميتني 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 2017/7/23 السلاعة التاسلعة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق 

القانون
القايض
عامر رشيد حمادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 332/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اىل املدعى عليهم 
)طالب عباس فضل(

اعالن
اقلام املدعي ) عبود مسللم عبلود رايض ( الدعوى املرقملة 332/ب/2017 
واملتضمنلة طلبله بازاللة شليوع العقلار املرقلم 183 مقاطعلة 26 الحرية  
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ واشلعار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النجف االرشف وكتاب مكتب معلومات الحرية  عليه قررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفتني رسميتني  محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/24 السلاعة الثامنة صباحا ويف 
حال عدم حضورك او ارسلال ملن ينوب عنكم قانونا سلوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1381/ب2017/3
التاريخ 2017/7/13

اعالن
بنلاءا علىل القلرار الصادر ملن هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
)3/12648 حلي صلدام (   يف النجف 
عليله تعلن هلذه املحكملة  عن بيع 
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمته ادناه فعلىل الراغبني بالرشاء 
مراجعلة هلذه املحكملة خلالل 30 
يوملا من اليلوم الثاني لنلرش االعالن 
مسلتصحبا معه التامينات القانونية 
املقلدرة  القيملة  ملن   %10 البالغلة 
بموجلب صلك مصدق الملر محكمة 
بلداءة النجلف وصلادر ملن مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزايلدة واالحاللة يف السلاعة الثانية 
عرش ملن اليوم االخري ملن االعالن يف 
املحكملة وعىل املشلرتي جللب هوية 
االحلوال املدنيلة وشلهادة الجنسلية 

العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقلار املرقلم 3/12648 حي صدام 
يف النجلف عبلارة علن دار يقلع عىل 
شلارع فرعي 8 مرت وبواجهة 12 مرت 
ونلزال 20 مرت وانه مفلرز اىل جزئني 
بصورة غري رسلمية وان الجزء االول 
يتاللف من سلاحة امامية بمسلاحة 
2.5×5 مرت واسلتقبال بمساحة 5×6 
مرت وممر ومطبلخ وصحيات وغرفة 
واحدة بمساحة 4×5 مرت ودرج يؤدي 
اىل بيتونة مفتوحة عىل السلطح وان 
واجهة هلذا الجزء 6 ملرت وان بناءه 
من الطابوق  ومسلقف بالكونكريت  
ماعلدا  باالسلمنت  ومبللط  املسللح 
االستقبال  واملطبخ مبلطان بالكايش 
وانه غري مشلغول عند اجراء الكشف  
املا الجزء الثاني يحتوي عىل سلاحة 
اماميلة بمسلاحة 2.5×5 ملرت تطل 
عىل صحيات ومطبخ بمسلاحة 2×3 
ملرت ومملر بعلرض 1.30 وطول 11 
ملرت  يطلل عىل اسلتقبال بمسلاحة 
4×5مرت وصحيات داخلية بمسلاحة 
4×2 ملرت وغرفة نوم بمسلاحة 4×5 
مرت ومكشلوفة صغرية وانه مشغول 
ملن قبل املدعلى عليله /1 عيل احمد 
عبلد الكريلم مع افلراد عائلتله وهو 
يرغلب بالبقلاء يف العقلار بعلد البيع 
بصفة مسلتاجر وان بنلاء هذا الجزء 
ملن الطابوق ومسلقف بالكونكريت 
املسللح ومبلط باللكايش وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ ) 166.080.000( 
مائة وستة وسلتون مليون وثمانون 

الف دينار فقط الغريها 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2930/ب2017/2
التاريخ 2017/7/13

اعالن
بنلاءا علىل القلرار الصادر ملن هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل 
)3/52001 حلي النلداء (   يف النجف 
عليله تعلن هلذه املحكملة  عن بيع 
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمته ادناه فعلىل الراغبني بالرشاء 
مراجعلة هلذه املحكملة خلالل 30 
يوملا من اليلوم الثاني لنلرش االعالن 
مسلتصحبا معه التامينات القانونية 
املقلدرة  القيملة  ملن   %10 البالغلة 
بموجلب صلك مصدق الملر محكمة 
بلداءة النجلف وصلادر ملن مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزايلدة واالحاللة يف السلاعة الثانية 
عرش ملن اليوم االخري ملن االعالن يف 
املحكملة وعىل املشلرتي جللب هوية 
االحلوال املدنيلة وشلهادة الجنسلية 

العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقلار املرقم 3/52001 حلي النداء 
يف النجلف عبلارة عن عرصلة خالية 
من البناء واملشليدات تقع عىل شارع 
10 ملرت وبواجهة 10 ونلزال 20 مرت 
ومسلاحتها الكليلة 200 م2 تقلع يف 
منطقلة ماهولة السلكن بالقرب من 
مجملع بيتلي السلكني وان القيملة 
املقلدرة للعقلار مبللغ 32.000.000 
اثنلان وثالثلون مليلون دينلار فقط 

الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد :   /2017
التاريخ 2017/7/6

اعالن
اىل املتهلم الهارب/رضغلام ابراهيلم 

شناوه املعموري
اقتىض حضورك املام هذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املسندة 
اليك وفق املادة 444/سادسا عقوبات  
و ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنلا يف محلل اقامتلك ومركز ميثم 
التمار)ع( وهلذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم )2017/12/10
الرئيس
خضري سابط البدري

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية الشلؤون االدارية  واملالية /قسم 
الشؤون االدارية /القانونية  املرقم بالعدد 893 يف 2017/7/6 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية ماء املثنى  عن ايجار العقار 
املدونلة تفاصيله ادناه والعائد للمديريلة  وذلك باملزايدة العلنية 
وفق تعليمات قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فعلىل الراغبني االشلرتاك باملزايدة مراجعلة املديرية اعاله خالل 
)30( يلوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مسلتصحبني معهم 
التامينلات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وسلتجري 
املزايدة الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن 
يف قاعة االجتماعات العائدة ملديرية ماء املثنى ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان
وفق الرشوط التالية :

1-مدة االيجار سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد
2-اليجوز ايجار العقار من الباطن

3-عىل املستاجر اخالء العقار عند حاجة مديرية ماء املثنى اليه
4-يسدد بدل االيجار خالل )30( يوما من تاريخ االحالة

5-اي مشيدات عىل العقار تعترب ملك الدائرة

BID BONDADVERTISMENT
NO.QTYDESCRIPTIONREQ.NO.

3000$ONCE3ITEMSTUBE & BUNDLE1323/2017
4500$ONCE7ITEMSMETALS1284/2017
3300$THIRD65TONPERCHLOROETHYLENE1604/2017
5000$TWICE42000 KGS NEUTRALZER FOR TOPPING UNIT OVERHEADS1623/2017
6750$ONCE50000KGSADDITIVE FOR FUEL OIL1628/2017

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

) رشكة عامة(

زيد كاظم رشيف
املدير العام/وكالة

اعالن رقم )1-5( لسنة 2017 

قاسم مطرش الدراجي
 ع/املدير العام

حمافظة املثنى 
مديرية ماء حمافظة املثنى

الشعبة /مكتب املدير /العالقات

م.رئيس مهندسني
حممد طالب كريم

مدير ماء حمافظة املثنى

اعالن
العدد/7393

التاريخ 2017/7/13

غرض المساحةالموقعاسم العقار
االستئجار

مبلغ االيجار 
السنوي

قاعة داخل بناية 
المديرية

مديرية ماء 
1200000 دينار كافتريا30م2المثنى



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بني وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
ان »الخط�وات جاري�ة الع�ادة هيكلة 
قس�م التضيي�ف يف الخط�وط الجوية 
العراقي�ة، مبين�ا: رشعن�ا يف الخط�وة 
االوىل باس�تبعاد املضيف�ات من مواليد 

.»١٩٥٥ ، ١٩٥٦ ، ١٩٥٧
واعت�ر الحمام�ي »انها تات�ي النجاح 
عم�ل قس�م التضيي�ف بم�ا يتناس�ب 
م�ع متطلب�ات املرحل�ة لتك�ون بذلك 
الخط�وط الجوية بمص�اف الخطوط 

العاملية والعربية«. 
وأعلن ان »الخط�وط الجوية العراقية 

اقامت عدة دورات لقسم التضييف«. 
واك�د ان ال�وزارة بص�دد فت�ح دورات 
جدي�دة وف�ق املعاي�ر الدولي�ة لقبول 
املضيف�ني واملضيف�ات م�ن اج�ل رفد 
الخط�وط الجوي�ة بالطاقات الش�ابة 
التي ستكون وجهاً مرشقاً يمثل العراق 

عر الخطوط الجوية العراقية« .
من جهة اخ�رى زار وزير النقل مكتب 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة يف بروت 
لألطالع عىل مستوى الخدمات املقدمة 
للمس�افرين وملتابع�ة عمل مس�ؤويل 

املكتب«.
ووج�ه الحمامي »موظفي املكتب عىل 
زي�ادة االهتم�ام والح�رص يف العمل ، 
مبينا ان جميع املكاتب يف خارج العراق 

خاضعة لرقابة مبارشة من قبله« .
لج�ان  بتكلي�ف  »ق�ام  ان�ه  واض�اف 
مختص�ة تعمل عىل تقيي�م اداء مدراء 
املكاتب الخارجية مؤكدا ان املدير الذي 

تقل فاعليته سيتم استبداله فورا«.
وع�ر الحمامي عن »س�عادته بزيارة 

مكت�ب الخط�وط الجوي�ة يف بروت ، 
مشرا اىل ان »آليات العمل تشهد تطورا 

كبرا وكذلك حركة واسعة للسفر عر 
طائرات الخط�وط العراقية وهذا دليل 

كبر عىل نجاح عمل الرشكة يف ارضاء 
املسافرين وكسب ثقتهم«.

وذك�ر ان »وزارة النقل تعتزم االنفتاح 
ع�ىل دول العالم الخارجي لالس�تفادة 

من تجاربهم املتقدمة بمختلف مجاالت 
النقل ال سيما يف املجال الجوي .

وع�ىل صعي�د آخ�ر افتتح�ت الرشكة 
العام�ة للخط�وط الجوي�ة العراقية ، 
ال�دورة االوىل لتطوير الكوادر الفنيه يف 
العاصمة اإليرانية طهران اس�تنادا اىل 
أصل العقد امل�رم مع رشكة الخدمات 

االرضية«.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة س�امر كبه 
ان »ه�ذه الخط�وة تات�ي اس�تنادا اىل 
توجيه�ات مع�ايل وزير النقل االس�تاذ 
كاظم فنج�ان الحمامي بإعداد خطط 
وفت�ح دورات لتطوير كوادر الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة من خالل التنس�يق 
مع املؤوسس�ات املتخصصة يف خارج 
الع�راق وداخله به�دف جعل الخطوط 
ال�دول  بمص�اف  العراقي�ة  الجوي�ة 

املتقدمة 
وبني مدير مكت�ب الخطوط يف طهران 
كاظم جواد املياح�ي انه »ضمن العقد 
املرم مع رشكة س�امان واس�تنادا اىل 
أص�ل توجيه�ات الوزير واملدي�ر العام 
افتتحت ال�دوره التطويري�ة يف مجال 
الخدم�ات الفني�ه والس�المه للمعدات 

االرضية«. 
وأضاف املياحي ان » الخطوط الجوية 
العراقي�ة تس�عى يف طه�ران لتطوي�ر 
امكانياته�ا م�ن خالل تحس�ني األداء 
وزيادة اإلي�رادات والعمل وفق املعاير 

الذرائع للمنظمة العامليه للطران ».
يذك�ر ان الخط�وط الجوي�ة العراقيه 
تش�هد تطورا واضحا من خالل عملها 

يف الجمهورية االسالمية يف إيران.

وزير النقل يعلن اعادة هيكلة قسم التضييف يف اخلطوط اجلوية العراقية
زار مكتبها يف بريوت لالطالع على مستوى اخلدمات املقدمة للمسافرين
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االعامر: 72 جرسًا مترضرًا 
يف نينوى

السمنت تعثر عىل حمركات مرسوقة يف نينوى قيمتها »7« مليون دوالر

حمافظ واسط يبحث مع احدى الرشكات االيرانية تنفيذ طريق كوت بدرة زرباطية

سوق االوراق املالية حيقق ارتفاعًا يف عدد االسهم املدرجة

   بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة، عن 
»ترضر عرشات الجسور يف محافظة 
نين�وى جراء الحرب ع�ىل عصابات 

داعش االرهابية«.
وقالت وزيرة االعمار آن نافع آويس 
خ�الل زيارت�ه املحافظ�ة بحس�ب 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن 
»الوزارة تعمل عىل اكمال مش�اريع 
الجس�ور املترضرة بفع�ل العمليات 
االرهابية والس�عي لتوف�ر التمويل 
خاص�ة  اعماره�ا  الع�ادة  ال�الزم 
وان هن�اك ٧2 ج�را مت�رضرا يف 
املحافظ�ة وه�و ما يتطل�ب جهودا 
كبرة وتعاونا مس�تمرا بني الوزارة 
والحكوم�ة املحلية الع�ادة اعمارها 

بارسع وقت«.
ال�وزارة  »م�الكات  ان  واضاف�ت 
الهندس�ية والفني�ة وبالتعاون مع 
الحكومة املحلية بذلت جهودا كبرة 
قادم�ون  عملي�ات  انط�الق  ومن�ذ 
يانينوى عىل اعادة العمل بمشاريع 
امل�اء واملج�اري وتأهي�ل الش�وارع 
ورفع االنق�اض واملخلفات الحربية 
يف الجان�ب االير وس�تعمل الوزارة 
بنف�س الهمة يف الجان�ب االيمن من 
اج�ل اع�ادة االس�تقرار للمحافظة 

تدريجيا«.
وتفقدت وزيرة االعمار خالل الزيارة 
عددا من مشاريع الجسور املترضرة 
ومنها جسور السكر والجديد واملثنى 
والزه�ور لالطالع ع�ىل حجم الدمار 
فيها وسبل اعادة اعمارها كما زارت 
عددا من الدوائر البلدية ملتابعة واقع 

الخدمات املقدمة للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة اح�دى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن »م�ن العث�ور ع�ىل 
بعض محركات معاملها املروقة الواقعة يف محافظة 
نينوى والتي تقدر قيمتها باكثر من سبعة مليون دوالر 
بتوجيه ومتابعة من السيد الوزير املهندس محمد شياع 
الس�وداني«. وبني مدير عام الرشكة حس�ني محس�ن 
الخفاجي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بانه »قد 
تم اإليعاز إىل إدارة معاونية املعامل الش�مالية بتشكيل 
ف�رق ولج�ان متابعة للبحث ع�ن اآللي�ات واملحركات 
واملع�دات واملواد األخرى املروقة م�ن معامل الرشكة 

الواقعة يف نينوى«. الفتا إىل أن »هذه الفرق سعت جاهدة 

إلعادة الحياة إىل هذه املعامل وتشغيلها عن طريق إيجاد 
كاف�ة املروقات الت�ي رسقها عنارص داع�ش االرهابي 

املج�رم وبالتع���اون والتنس�يق مع الجه�ات األمنية 
، مش�را إىل أن ه�ذه املع�دات واآلليات ش�ملت محرك 
كهربائ�ي ضغ�ط عايل قدرة ) 2 ( كيل�و/واط بعدد ١١ 
و محرك واح�د كهربائي قدرة )400 ( كيلو / واط مع 
مح�رك كهربائي ق�درة )٩00 ( كيل�و / واط و محرك 
م�دور إضافة إىل كر بوكس طاحونة الس�منت رئييس 
قدرة ) 2 ( كيلو / واط وأغطية تريد محركات عدد ) 3 
( فضال عن مولدة كبرة ». واعرب الخفاجي عن شكره 
وتقدي�ره للجه�ود املبذول�ة م�ن قبل اللجان املش�كلة 
ملتابعة اآللي�ات واملعدات املفقودة ، مؤكدا عىل »حرص 
الرشكة وس�عيها الدؤوب عىل وضع الخطط الس�ليمة 
إلعادة تأهيل واعمار معامل الرشكة يف املناطق املحررة 

واستئناف الحركة الصناعية واإلنتاجية فيها.

   المستقبل العراقي/ الغانم

التقى محافظ واس�ط مال�ك خلف وادي 
الدريع�ي وف�داً من رشكة ) بياب س�ازة 
كس�ر االيراني�ة ( وه�ي م�ن الرشكات 
البن�ى  خدم�ات  مج�ال  يف  املتخصص�ة 
والبن�اء  والجس�ور  والط�رق  التحتي�ة 

واالنشاءات الهندسية املختلفة«.

املحافظ�ة  يف  اعالم�ي  مص�در  وذك�ر 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »تم خالل 
القاء بح�ث إمكانية تنفي�ذ طريق كوت 
بدرة باتجاه زرباطي�ة واملنفذ الحدودي 
وجعله من الطرق الدولية املهمة السيما 
وأن�ه طريق�اً هام�اً يف حرك�ة النقل بني 
البلدي�ن املتجاورين الع�راق وايران ويعد 
بواب�ة مهمة ملحافظ�ة واس�ط باتجاه 

الجمهورية االيرانية االسالمية«.
واك�د الدريع�ي للوف�د ب�ان »الحكوم�ة 
العراقي�ة والحكوم�ة املحلية يف واس�ط 
حريصة ع�ىل تفعيل جانب االس�تثمار، 
وباألخص تنفيذ مش�اريع الطرق ومنها 
طري�ق ك�وت ب�درة ال�ذي نأم�ل أن تتم 
إحالت�ه اىل الرشك�ة املذك�ورة فيم�ا اذا 
كانت لديها رغبة بذل�ك وقدرة وامكانية 

ع�ىل تنفيذ الطريق املذك�ور وفق املعاير 
النموذجية«.

واس�تمع املحاف�ظ  بحس�ب املص�در اىل 
»رشح�ا موجزا ع�ن امكان�ات وطاقات 
ال�رشكات وتوجهاته�ا وابرز االس�اليب 
املعتم�دة م�ن قبله�ا واه�م مقرحاتها 
لتنفي�ذ العمل وتم االتف�اق عىل مواصلة 

اللقاءات الالحقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

حق�ق س�وق الع�راق ل�الوراق املالية 
االس�هم  ع�دد  يف  ملحوض�ا  ارتفاع�ا 
املدرجة خالل االس�بوع املايض ليصل 
بع�د  س�هم  تريلي�ون   )١0.824( اىل 
اضافة ايداع اس�هم إح�دى الرشكات« 
.وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد 
عبد الس�الم يف بيان تلقته«املس�تقبل 
العراق�ي« أن عدد االس�هم املدرجة يف 
الس�وق بلغ )١0.824( تريليون سهم 

مرتفعا خالل االس�بوع املايض وجاء ذلك 
بعد انتهاء اجراءات تسجيل وايداع اسهم 
رشكة مرصف الثقة االس�المي يف السوق 
دين�ار«. ملي�ار   )١00( بل�غ  برأس�مال 

واضاف ، ان« سوق العراق لالوراق املالية 
نظ�م خ�الل االس�بوع املنته�ي يف الثالث 
ع�رش م�ن تم�وز الح�ايل اربع جلس�ات 
للتداول يف السوق النظامي وثالث جلسات 
لتداول يف الس�وق الثاني حي�ث لم تنظيم 
جلسة التداول ليوم الثالثاء 20١٧/٧/١١ 
العالنه�ا عطلة رس�مية ابتهاجا بالنرص 
العظي�م بتحري�ر مدين�ة املوصل«.وب�ني 

عبد الس�الم، أن« عدد ال�رشكات املدرجة 
يف الس�وق يبلغ )١0١( رشكة مس�اهمة 
، منه�ا )٧2( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق 
النظامي و)2٩( رشكة مدرجة يف السوق 
ه�ذا  جلس�ات  خ�الل  وتداول�ت  الثان�ي 
االس�بوع اس�هم )4١( رشكة يف الس�وق 
النظام�ي  ورشكت�ني يف الس�وق الثاني«.

ولفت اىل ،ان« عدد الرشكات املتوقفة عن 
التداول لع�دم التزامها بتقدي�م االفصاح 
الس�نوي والفصيل للهيئة والسوق اصبح 
)2١( رشك�ة بع�د ق�رار الهيئ�ة العام�ة 
ايق�اف الت�داول ع�ىل ال�رشكات التي لم 
تق�دم البيان�ات الفصلي�ة للفص�ل االول 

لعام 20١٧ وال�رشكات هي )املرصف 
التجاري العراقي , مرصف كوردستان 
ال�دويل , اله�الل الصناعي�ة ,العراقية 
للنقل الري البادية للنقل العام الخاتم 
لالتص�االت الخ�ر لالس�تثمار امل�ايل , 
ب�ني النهرين لالس�تثمار امل�ايل( فيما 
اس�تمر االيقاف ع�ىل رشك�ة )الوائل 
للتحوي�ل امل�ايل الصناع�ات الخفيفة 
العراقية  صناعات االصب�اغ الحديث�ة 
وايض�ا  النفطي�ة(  املنتج�ات  لنق�ل 
الرشكات التي ضمن املناطق الساخنة  
الت�ي يجب عليها تقدي�م افصاح من قبل 
رئيس مجلس االدارة عن الوضع االجمايل 
للرشكة ليتم اعادتها للتداول وهي رشكتي 
)املواد االنشائية الحديثة ، صناعة االثاث 
املنزيل(«.وأكد عبد السالم ،ان« عدد االسهم 
املتداولة لالس�بوع املايض بل�غ )١( مليار 
س�هم مقابل  )3( مليار س�هم لالسبوع 
الذي قبل�ه منخفضا بنس�بة )٧8%.48(، 
فيما بلغت قيمة االسهم املتداولة لالسبوع 
امل�ايض )١( مليار دينار مقابل )2( مليار 
دينار لالسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 
٥4.42 % وبلغ�ت عدد الصفق�ات املنفذة 

لالس�بوع املايض )١23٥( صفقة مقابل 
)١٩٥٧( صفقة لالسبوع الذي قبله.وبني 
،أن م�ؤرش الس�وق ISX ٦0  أقفل يف أخر 
جلسة من االسبوع املايض ب� )٥٧0.2٧( 
نقط�ة منخفض�ا بنس�بة )١.2٦%( ع�ن 
اغالقه لالس�بوع الذي قبل�ه عندما اغلق 
م�ؤرشات  نقطة.وع�ن   )٥٧٧.٥2( ع�ىل 
تداول املس�تثمرين غر العراقيني يف سوق 
العراق لالوراق املالية أوضح عبد الس�الم 
أن عدد االس�هم املش�راة من املستثمرين 
غرالعراقيني لالس�بوع املايض بلغ )40( 
مليون سهم منخفضا بنسبة ٧4% قياسا 
باالس�بوع ال�ذي قبله فيم�ا بلغت قيمت 
تلك االسهم )8٥( مليون دينار منخفضة 
هي االخرى بنسبة 4٩% قياسا باالسبوع 
ال�ذي قبله من خالل تنفي�ذ )٧8( صفقه 
.وبالنس�بة  رشكات   )١0( اس�هم  ع�ىل 
لعدد االس�هم املباعة من املستثمرين غر 
لالسبوع املايض فبلغ )١8٦( مليون سهم 
مرتفعا بنس�بة )28%( قياس�ا باالسبوع 
الذي قبل�ه بقيم�ة بلغ�ت )١٥4( مليون 
دينار مرتفعة بنسبة ٧٩% من خالل تنفيذ 

)٩٧( صفقة عىل اسهم )4( رشكات.

الغذائية تطلق محلة العامر فرعها يف املوصل 
بعد حتريره

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النفط جبار عيل حسني اللعيبي مع، مدير رشكات شل يف العالم سبل 
تطوير قطاع النفط والغاز«.وافاد بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
» اللعيبي اس�تقبل ، مدير رشكات ش�ل يف العالم آندي براون والوفد املرافق له، 
وجرى خالل اللقاء بحث س�بل تطوير قطاع النفط والغاز يف العراق«.واستمع 
الوزير بحس�ب البيان اىل »رشح مفصل قدمه الس�يد بروان حول عمل الرشكة 
يف حق�ل مجن�ون ، فضال عن خططها املس�تقبلية ، مؤكدا ع�ىل اهمية تطوير 
التعاون املشرك يف  تنفيذ الخطط املرسومة ضمن برنامج العمل ضمن االوقات 
املحددة«.من جانبه اكد »براون » رغبة رشكة شل  يف املشاركة يف املشاريع التي 

تعمل عىل تطوير قطاع النفط والغاز يف العراق.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وص�ف محافظ بغ�داد املهندس عط�وان العطوان�ي لقاءاته االس�بوعية التي 
يجريها مع املواطنني باملوعد االهم مش�را اىل انه من خالل االستماع ملطالبهم 

وشكاواهم تجعله اقرب لتحقيق الخدمات لهم .
واشار السيد العطواني انه ومنذ ان تسلم املنصب كمحافظ لبغداد استطاع حل 
اكثر من الف مش�كلة للمواطنني من خالل االس�تجابة ملطالبهم بشكل مبارش 
او عن طريق التنس�يق م�ع الدوائر االخرى فيما يخص املش�اكل التي التتعلق 
بصالحياته . يذكر ان محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني اس�تقبل اليوم 
ع�دد كبر م�ن املواطنني ومن مختل�ف انحاء العاصمة بغداد ضمن مايس�مه 

باليوم االسبوعي للقاء املواطنني .

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة عن »اطالق حملة 
ك�رى إلعادة وبناء وترميم فرعها يف املوصل بعد تحريره عىل يد قواتنا األمنية 
البطلة من عصابات داعش اإلرهابية ».واضاف مدير عام الرشكة قاسم حمود 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، بان »موقع الرشك�ة يف املوصل يعاني من 
دمار ش�به كام�ل وبجهود الرشكة وموظفيها س�يتم بأذن الله اعادة نش�اط 
الف�رع أفضل مما كان عليه بعد ان يتم تقييم األرضار والبدء بإعادة ترميمه«.

وعىل ذات السياق اشار حمود اىل »وصول 4400 كارتون من مادة زيت الطعام 
م�ن مخ�ازن كرك�وك اىل مخيم حمام العلي�ل يف ايمن املوصل حي�ث تم تفريغ 
حموالت الش�احنات اضافة اىل وصول ١٧٥0 كيس سكر من مخازن تكريت«.

مشراً بان »عملية مناقلة مادتي السكر وزيت الطعام مستمرة حيث تم وضع 
خزين يف مخازن بازوايا بكمية ١0٥0 طن س�كر و ١000 طن من زيت الطعام 
لتجهيزها للعوائل يف مناط�ق محافظة نينوى ومخيمات النازحني بحصصهم 

من املفردات التموينية.

هيأة التفتيش يف رشكة توزيع املنتجات النفطية تداهم وكرًا لتهريب املشتقات النفطية
    بغداد / المستقبل العراقي

يف  التفتي�ش  هي�أة  م�الكات  تمكن�ت 
رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية من 
املش�تقات  لتهري�ب  وك�راً  مداهم�ة 
النفطي�ة يف جان�ب الك�رخ وتحديدا يف 
منطقة الغزالية محلة ٦8١  وبمساندة 
ق�وة م�ن ف�وج اس�تخبارات رشط�ة 
النفط حيث عثر يف ه�ذه املداهمة عىل 

خزان�ني للتعب�أة وبكمي�ة 2٥ ال�ف لر 
فيما تمك�ن القوة األمنية م�ن اعتقال 
مدي�ر  بذل�ك  املتاجري�ن.رصح  أح�د 
ع�ام رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
املهن�دس ع�يل عب�د الكريم املوس�وي 
مبين�اً أن ف�رق التفتي�ش مس�تمرة يف 
متابع�ة أية حالة يش�تبه انها تس�عى 
اىل تهريب املش�تقات النفطية ، مش�را 
اىل ان الوك�ر ال�ذي داهمت�ه كوادرهيأة 

التفتي�ش ت�م بالتنس�يق م�ع رشط�ة 
الطاقة بعد استكمال كل املعلومات عن 
نوعية النشاطات التي كانت تمارس يف 
هذا الوك�ر ، داعيا املواطنني اىل التعامل 
مع رشط�ة الطاق�ة والجه�ات املعنية 
للحد م�ن هكذا نش�اطات تحدث خلالً 
يف الكمي�ات املخصص�ة للمواطنني من 

املنتجات النفطية .
م�ن جانب�ه بني مدي�ر هي�أة التفتيش 

األستاذ حسني شمخي أن الهيأة بكافة 
تفتيش�ياً  مالكاته�ا تم�ارس نش�اطاً 
متواصالً عر اللجان التفتيشية بشكل 
اي  واىل  التوزي�ع  ملحط�ات  مفاج�ئ 
مكان ترد عنه معلومات يش�تبه بأنها 
نش�اطات تهري�ب او بي�ع باالس�واق 
الس�وداء وتمكنت من مص�ادرة الكثر 
م�ن األوكار بحم�والت متنوع�ة كانت 
معدة للتهريب..يذك�ر أن مالكات هيأة 

التفتي�ش التابع�ة اىل رشك�ة التوزي�ع 
قامت من�ذ فرة قليلة وبالتنس�يق مع 
الجه�ات املعنية ) رشطة نفط ش�مال 
بغ�داد / إس�تخبارات الطاقة ( بضبط 
صهريج�اً تبل�غ س�عته )3٦( أل�ف لر 
محم�اًل بمنتوج النف�ط األبيض ومعداً 
للتهريب يف منطقة التاجي شمال بغداد 
وتمت مصادرة كمية )١2( ألف لر من 

مادة النفط األبيض معدة للتهريب.

اللعيبي يبحث مع مدير رشكات »شل«
يف العالـم سبل تطوير قطاع النفط والغاز

حمافظ بغداد : لقاءاتنا مع املواطنني 
أهم من أي موعد آخر  واليمكن تأجيلها
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 370 / 2017 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الصويرة س�هام املدين يف العقار تسلس�ل 3 / 9013 م 26 
البالغ 2 س�هم اي بمس�احة 5 / 35 م يف الحسينية العائد للمدين محمد حميد 
هاش�م املحج�وز لقاء طلب الدائن عب�د الله حميد هاش�م البالغ عرشة ماليني 
دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات : 
1 – موقعه ورقمه / الصويرة – الحسينية – 3 / 9013 م 26 الحسينية . 

2 – جنسه ونوعه / دار سكن / ملك رصف .
3 – حدوده واوصافه / ................................ 

4 – مشتمالته / استقبال وغرفة نوم وصحيات .
5 – مس�احته / 5 / 35 م خمس�ة وثالثني مرت ونصف اي بواقع 2 س�هم من 

اعتبار العقار البالغ 14 سهم .
6 – درجة العمران / متوسط .

7 – الشاغل / املؤجر رعد صباح حميد .
8 – القيمة املقدرة / عرشة ماليني دينار .

اعالن
يرج�ى م�ن الرشيك محمد رع�د محمود 
والرشيك مهند رع�د محمود الحضور اىل 
بلدية التاجي س�بع الب�ور لغرض اكمال 
اجازة البن�اء للقطعة املرقمة 58 س�بع 

البور 

تنويه 
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراقي اعالن 
مديرية تنفيذ الهندية حيث سقط سهوا 
اسم املدين عالوي عبيد الحسني وان اسم 
املدين الصحيح ه�و عالوي عبيد مخيف 

لذا اقتىض التنويه .

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد 531 / ب / 2017 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / عيل حميد حسني 

اق�ام املدعي ) محم�د محمود عب�د الله 
البدائي�ة املرقم�ة 531 / ب  ( الدع�وى 
/ 2017 يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك 
بتاديتك للمدعي مبلغ مقداره احد عرش 
ملي�ون دينار وذلك بموج�ب وصل امانة 
– وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الحارض قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني اس�تنادا لنص املادة 
21 من قانون املرافعات املدنية والحضور 
امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
25 / 7 / 2017 وبخالف�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض عبيد صالح محيميد

اعالن
يرج�ى من الرشيك احم�د عباس مانع 
ومحمد عباس مانع الحضور اىل بلدية 
التاجي سبع البور لغرض اكمال اجازة 
البن�اء للقطع�ة املرقم�ة 5811 س�بع 

البور .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 641 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / حي�در عب�د ع�يل 
رايض 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب 
مرك�ز رشطة الصوي�رة  5473 يف 3 / 
7 / 2017 واش�عار املخت�ار يف 2 / 7 / 
2017 انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفي�ذ الصوي�رة خالل خمس�ة عرش 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

اوصاف املحرر :
ق�رار حك�م 113 / س / 2017 يف 8 / 

2017 / 5

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 1717 
م / نرش فقدان 

قدمت املدع�وة بيداء عبد الواحد ثاب�ت طلبا إىل هذه 
املحكمة تدع�ي فيه فقدان زوجها ع�دي فارس عبد 
جاس�م الع�زاوي والذيفقد يف محافظ�ة صالح الدين 
– قض�اء تكريت بتاري�خ 11 / 6 / 2014 بعد ان تم 
اختطافه من قبل مجموعة ارهابية ولم يعرف اييشء 
عن مصريه لحد االن وهو من سكنة محافظة صالح 
الدين – قضاء بلد – ناحية يثرب   - البوحييل – فعىل 
م�ن لدي�ه معلوم�ات عنه االتص�ال بذوي�ه او بهذه 

املحكمة او بأي مركز للرشطة . مع التقدير 
القايض 
احمد حميد حسان

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 6/ب/2017 

اعالن 
اىل املدعى عليها / نهله عبداملجيد خليل إبراهيم.

اقامت املدعية بصائر هاش�م ترك�ي الدعوى البدائية 
املرقمة 6/ب/2017 امام محكمة بداءة ابي الخصيب 
والتي تطلب فيها الحكم بإزالة شيوع العقار تسلسل 
2/107 مقاطعة 31 املطيحة، ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد مختار 
املنطقة. تقرر تبليغ�ك بالحضور اىل هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/7/23 الساعة التاسعة 
صباح�اً نرشاً ويف صحيفتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك قانوناً س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غياباً وعلن�اً وفق القانون ويف 
حال�ة مصادف�ة موعد املرافعة عطلة رس�مية يؤجل 

املوعد لليوم الذي يليه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 2433/ش/2017 

اعالن 
اىل املدعى عليها / عباس محمد حسن  

اقامت املدعية )ناجد فيصل رشيف( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله لدى ه�ذه املحكمة تطلب فيها )نفقة 
ماضية له�ا ونفقة مس�تمرة لها وللق�ارصة مرام( 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف ه�ذه املحكمة )املبلغ كاظم حس�ن محمد( وتأييد 
مخت�ار منطق�ة املعق�ل اجنادي�ن والحكي�م املؤرخ 
2017/6/17 املتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة 
عليه وملجهولية محل اقامتك. قرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املصادف يوم 2017/7/27 الساعة العارشة 
صباحاً  ويف حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض / جاسم محمد محمود املوسوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  875/ ب/ 2017

اىل املدعى عليه  / محمد شمال داير
اعالن

اق�ام املدعي اركان حس�ن بعي�و   ضدك الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله مدعي�ا فيها بانه س�بق وان اش�رتى منك 
الس�يارة املرقمة 50857 ميس�ان خص�ويص بمبلغ قدره 
س�بعة االف دوالر امريكي لكونك لم تقم بتسجيل السيارة 
باس�مه يف دائرة املرور املختصة لذا طلب دعوتك للمرافعة 
والحكم بالزامك باعادة الحال اىل ما كانت عليه قبل التعاقد 
والزامك باعادة املبلغ املس�تلم من قبلك والبالغ سبعة االف 
دوالر امريك�ي وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ  إش�عار  مختار 
الخاجية حي الرسول   واملرفق بكتاب مركز رشطة الخلود 

املرقم 7628 املؤرخ 2017/5/25 
 علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني لحضورك 
او م�ن يمثلك قانونا إمام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املص�ادف 2017/7/25  الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك أو ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق  القانون  
القايض 
فالح كريم وناس  

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
العدد 7473 / ش / 2017 

اعالن 
إىل املدعى عليه / عبد الحسني عناد منشد – مجهول محل 

االقامة .
اقام�ت املدعية س�مريه جمعه حس�ن الدع�وى الرشعية 
اعاله املرقمة تطالبك بها بالتفريق للرضر وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بيوم 
املرافعة املص�ادف 26 / 7 / 2017 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 17 / ب / 2017 

اعالن
إىل املدعى عليهم / 1 – هناء عبد الجبار صادق 2 – عامرة 

عبد الجبار صادق 3 – انتصار عبد الجبار صادق 
بتاري�خ 18 / 6 / 2017 وبموج�ب الدع�وى 17 / ب / 
2017 اص�درت محكم�ة ب�داءة الخال�ص حكم�ا يقيض 
بازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 5 / 12 عليب�ات وقد وردت 
اوراق تباليغكم مرشوحا عليها مرتحلني إىل جهة مجهولة 
حس�ب كتاب مركز رشط�ة الخالص بالع�دد 10841 يف 4 
/ ب / 2017 وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة الخالص / 
الغربي�ة عباس محمد حمة – بتاريخ 3 / 7 / 2017 تقرر 
تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني بالحكم الغيابيوعند 
عدم اعرتاضك عىل القرار س�وف يكتسب الدرجة القطعية 

وفقا للقانون .
القايض 
عدنان حسني عيل

دعوة دائنني 
 ان�ي املحامي�ه غفران عب�د الجبار 
بي�ت  لرشك�ه  املصف�ي  حس�ني 
املواهب للتج�ارة العامه والطباعة 
والتصميم محدودة املسوؤليه ادعو 
كافة دائني الرشكه وكل مدع بحق 
عليها مراجعت�ي عىل العنوان التايل 
البرصه /الطويسه/ شارع اللجنه 
األوملبي�ة هاتف )07807381725( 
خ�الل مدة س�بعة ايام م�ن تاريخ 

النرش ...
                                                مصفي الرشكه

 املحاميه غفران عبد اجلبار حسني

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 1373 / ش / 2017
التاريخ 16 / 7 / 2017

اعالن
املدعي :- عيل عبد الستار ابراهيم   
املدعى عليها :- رهام قاسم محسن

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
حكماً غيابي�اً بحقك بالرق�م 1373/ش/2017 
والذي يقيض قطع النفقة املس�تمرة وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالنرش يف صحيفتني 
محليت�ني وع�دم اعرتاضك ع�ىل الق�رار الصادر 
بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون يوماًً 
اعتباراً من تاريخ النرش س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية مع التقدير .

القايض / صهيب اديب مرجان
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           رجاء قيباش

هاِت
رموش العين

و اسِق الحرف
ُمدام الروح

يولد القصيد 
ثِمالً

يشرب نخب الوجع
كأسا

من نار الِمَحْن
أيا رجال

اِختزل كل الوطْن
أنا امرأة

ُقدَّت 
من صفاء الماء

أنثى من تراب
ترتل

تسبيحات الوالء
قطراُت الدمع

حصًى
يرجم شيطان عشقك

حتى الفناء
اغُتِصَبت رحم األرض

عروس ترتدي
ثوب الكفْن

أيا رجال
اِختزل  كل الوَطْن

تعال... 
أهُرب مني إلي

إني آمنت بك
أُهديَك

نبضات قلبي
رصاصا

تغتال به الَحَزْن
أهديك

ما تبقى  مني
أنا التي

دُت جراح َضمَّ
العرب

بأعالم عواصمنا
خة  الُملَطَّ
بدم القلم

تعال...
ُنشِهُر 

سيف الحرية
في وجه

جْن أبجديات لغة الشَّ
أيا رجال

اِختزل كل الوطن
وحدها

تلك الحروف الموؤودة
على أعتاب اللغة الخائنة

تُدقُّ آخر مسمار
في نعش

عَبَدِة الَوَتن
تشهد ميالد أرملة

لم ُتنع
زمنها بعد

ميالد طفل
لم يشرب

من كأس اليتم بعد
ميالد شهيد
لم َيُمت بعد

إزرع أنفاس روحي
سنابل

في حقل حبك
َتِقيِني 

موسم حصاد الِفَتن
أيا رجال

اِختزل كل الوطن.

ناسكة يف حمراب الوطن 
وادي قنديل 

عن منش�ورات المتوس�ط– إيطاليا، ص�درت رواي�ة “وادي قنديل” 
للشاعرة والكاتبة السورية نسرين أكرم خوري، وهي الرواية األولى 
لها بعد مجموعة ش�عرية بعنوان “بجّرة حرب واحدة” الصادرة في 

دمشق عام 2015.
وكان مش�روع الرواي�ة ق�د ف�از بمنحة مؤسس�ة الم�ورد الثقافي 
اإلنتاجي�ة. وبالرغم من أن موضوع الرواية هو الحرب،فإن نس�رين 
أكرم الخوري لم تتورط بأجوائها، بل ذهبت إلى المس�تقبل مباشرة 
وجلبته إلى الحاضر.فأحداث الرواية تقع في عام 2029، حيث تعود 
“ثرّيا لوكاس” إلى س�وريا بحًثا عن ذكرياتها الّتي غرقت مع مركب 
رماها على ش�اطئ الرن�كا القبرصي، حين كانت في الخامس�ة من 

عمرها )عام 2014(.
تب�دأ رحلتها من منطقة بحرية نائية اس�مها “وادي قنديل”، وهناك 
تقع على مخطوط مذكرات لكاتبة اس�مها “َغيم حّداد” تس�رد فيها 
فص�والً م�ن حياتها وحي�اة بع�ض األصدق�اء والمدن قب�ل الحرب 

وخاللها. 

صدر عن المؤسس�ة العربّية للدراس�ات والنش�ر، تموز/يوليو، ترجمة 
 Catastrophe! The Looting and Destruction of Iraq>s Pastكت�اب
بعن�وان الكارثة: نهب آثار العراق وتدميرها، حيث تضمن الكتاب س�بع 
مق�االٍت مترجم�ة ألكاديميي�ن أميركيين مختصي�ن باآلث�ار العراقّية، 
باإلضافة إلى مس�اهمة باحثين عراقيين في س�بع مقاالت أخرى على 
الكتاب األصلّي بهدف »متابعة واستكمال الجهد المهم للكتاب األصلي«.

وأع�ّد الكت�اب الص�ادر باإلنكليزية ف�ي 2008 مدير المعه�د األميركي 
لألبحاث األكاديمّية في العراق كاثرين هانسن، والدكتور جيف امبرلينغ 
ال�ذي عمل منقباً في غير موقع أثري في الش�رق األوس�ط ، فيما حّرر 
الكتاب الباحث عبدالس�الم صبحي طه، وجاء الكتاب في 208 صفحات 

من القطع الكبير.
ويدور موضوعه ، حول أربعة محاور؛ يغطي جزء منه األبعاد الكارثية 
على الحقل اآلثاري  جراء حصار العراق في التسعينيات ، ويتعلّق المحور 
الثاني بحادثة نهب المتحف العراقّي إبان دخول القوات األميركّية بغداد 

في نيسان 2003،.

الكارثة: هنب آثار العراق وتدمريها

رؤيـــا
            حسين جبار محمد

يختلج القلب الليلة
يوهي االبعاد....

يشربها
تتباعد اوهام الكشف

تنكسر االضواء
تضطرب الموجة

يجري الساحل
تتثاقل اسئلة تترى

تبكي العتمة قبو الريح
تهرب غيمة

الليل االليل ينسكب
تسقط نجمة

تنزلق االرض صعيدا
تهبط ربوة

يفترس القبر......صدر صباح اعمى
يضحك ابله
بعض اناس

يهرب ...يركض ...يبكي...

          المستقبل العراقي/خاص

أقام�ت مؤسس�ة ب�ال أقنع�ة الثقافي�ة 
امسية يوم امس االول 7-15 على قاعة 
المثقف   احتفائية الش�هار مجموعتها 
الش�عرية المش�تركة  “ جذوة الحروف 
“  ع�ن  دار المثق�ف للطباع�ة والنش�ر 
لخم�س م�ن نخب ش�عراء الع�راق  هم 
الش�اعر الكبي�ر عب�د الجب�ار الفي�اض 
والشاعر وهاب شريف والشاعرة حنان 
وليد والش�عراء الش�باب رحيم الربيعي 
و كرار الجنابي وس�ط حضور باذخ من 

الشعراء والنقاد واالعالميين 
الكبي�ر حم�اد  الش�اعر  الجلس�ة  إدارة 
االس�تاذ  بداي�ة   ق�دم  حي�ث  الش�ايع 
جاس�م الجدادي اللقاء كلمة المؤسسة  
بعده�ا القي�ت قصيدة للش�اعر  راس�م 
كم�ال العاني تغنى بها نين�وى  بعنوان 

حبيبتي نينوى الهبت مش�اعر الحضور 
وقوطع�ت بالتصفي�ق تمام�ا كم�ا هي 
قصيدة الش�اعر  الس�ومري عبد الجبار 

الفياض ) في حضرة المعشوق(
امامك 

تخلع اوجاعها كل الجروح 
شفاه 

تقبلك ...
انت واد 

لمالقاة الكون في بقعته المقدسة ...
يس�تحي النخ�ل  م�ن قامات�ه بعناقي�د 

النجوم ..
الكبار

يتحسس�ون هاماتهم حين يرون تاجك 
السومري 

تستظله سامقات  الدهور ..
والقاها بالنيابة الش�اعر حماد الش�ايع 
بعدها اتعاق�ب الش�عراء المحتفى بهم 

وه�م رحي�م الربيع�ي وك�رار الجنابي 
بقصائد نثرية غاية في الجمال بصورها 
ومضامينه�ا  ث�م تح�دث الناق�د الكبير 
عب�اس بان�ي المالكي ع�ن اهمية وعي 
المتلقي لما يكتب من مقدمات لدواوين 
الش�عر فهي في النهاية ليست الفيصل 
والتعلي من شان الكاتب بل ربما تفترق 
عنه واكد عل�ى اهمي�ة المضمون فيما 
تناول الناقد احمد البياتي معنى الش�عر 
ودور الش�اعر في اب�راز جمالية النص 

وخلق ذائقة جمالية 
كما القى الش�اعرعدنان الفضلي نصين 
ف�ي قم�ة البالغ�ة وذات دالالت عميقة 
وكبي�رة االول حم�ل عن�وان ) الطريق 
ال�ى الناصري�ة( والثان�ي ) رس�الة الى 
الله( وفيهما شرح الواقع ودان الفساد 
والمفس�دين وتغنى بالوطن الحلم وقد 
اثار في قراءاته مشاعر المتلقى وقوطع 

اكثر من مرة بالتصفيق كما القى شاعر 
العم�ود راف�د عزي�ز القريش�ي قصيدة 
مؤث�رة وكذلك ارتجل الش�اعر الش�اب 
مالك الحمي�داوي قصيدة عمودية القت 
اعج�اب وتفاع�ل الحاضري�ن .. والقى 
الشاعر ماهر الموسوي رئيس مؤسسة 
التجم�ع العراقي االصي�ل قصيدة نثرية 
كما القى االشاعرحسين الغضبان  رئيس 
إتحاد أالدباء الدولي فرع العراق قصيدة 
نثرية  وتغنت الشاعرة امنة المياح ايضا 
بقصي�دة تفاع�ل معها الحضور س�واء 
عب�ر القاءه�ا الممي�ز ام بموضوعه�ا 
المؤث�ر وتعاق�ب بعده�ا عل�ى االلق�اء 
الش�عراء اإلعالم�ي مؤي�د عب�د الزهرة 
حي�ث قدم نصين االول بعنوان ) الجوال 
(  والثان�ي ) يافنجان االيام ( ثم تعاقب 
الش�عراءادهام نم�ر حري�ز والدكت�ور 
العب�ادي  فالش�اعر  البيضان�ي  جلي�ل 

عارف والشاعر علي المكصوصي ..بعد 
ذل�ك تم تكري�م المؤسس�ةبدرع اإلبداع 
والتمي�ز ف�ي عمله�ا المتميز م�ن قبل 
اإلتح�اد المثقف العام وس�لم األس�تاذ 
الناق�د عب�اس باني التكري�م الى رئيس 
مجلس إدارة المؤسس�ة ميسرة هاشم 
حي�ث اهدت بدورها ه�ذا النجاح الكبير 
الى رئيس مؤسس�ة بال أقنعة األس�تاذ 
جمي�ل الحس�ني وال�ى الراع�ي الوحيد 
واالب الروحي والدعم الحقيقي للثقافة 
واألدب كما ش�كرت م�ن القلب لكل من 
كان حاض�راً الذي�ن أثبت�وا أن الثقاف�ة 
العراقي�ة والمثقفي�ن م�ازل يحمل�ون 
رس�التهم بي�ن اقالمهم إليص�ال كلمة 
الح�ق ورفع مس�توى االدب ال�ى اعلى 
المس�تويات لقد مثلت االحتفائية بحق 
كرنفال فرح لوطن ينهض وينفض عن 

اكتافه الغبار وصدأ االيام.

          مهداة الى محمد الخاصكي
           للكاتب فؤاد حسون                                       

       جلس في صالون بيته، يمس�ح بعينيه 
، واهتمامات�ه تنغم�س  التلف�از  وبرام�ج 
في اعالن�ات المناقصات الت�ي تتواكب مع 
اختصاص�ه، ول�م تمض قليالً م�ن الوقت ، 
ويق�ع نظره على هذا االعالن ، بدأ في تأمل 
الكتاب�ة ، فيحس به�زة مس�رور منصرفاً 
بحواسه نحو وجهة نظره ... وهكذا جعله 
متحمس�ا ف�ي محاول�ة تخمي�ن يدخل في 

نطاق مبدأ الصالح المستفيد منه .. .
• شركته

في اليوم التالي كان األلق في عينيه عميقا 
حيث اوضح عن اعتزامه أخذ المناقصة عند 
اجتماعه م�ع كادره ، حيث وضعوا االمور 
حس�ب نصابها المتس�م بالدراسة النهائية 
للمش�روع ، واالصرار على بلوغ الفوز من 
نصيبه ، ذلك سيجني ربحا في مجال تطوير 
ورف�د اعمال�ه لصال�ح الش�ركة كان مدير 
الشركة دكتوراه هندسة يمتلك مكاتب في 

بلده وخارجه ، وكان فهمه للهندسة التقدم 
والنمو ، وعرف من أعماله فهمه للهندس�ة 
واس�لوب تنفيذ اعماله تختلف عما يفهمه 

من المهندسين المعمارين .. .
• الثقافة 

وقد عني المهندس بالثقافة في االس�لوب 
الصحفي وخصائص أهل الس�لطة الرابعة 
، كم�ا كان ش�غوفاً وش�رب القه�وة طول 
النهار على طريقة نجيب محفوظ ، وعرف 
فهم�ه للعم�ل الصحف�ي فأص�در جري�دة 
ف�ي ظ�ل الصحف�ي العقاب�ي ، واعجب به 
الق�راء الن�ه كتب مق�االت هي ف�ي ذروة 
االتق�ان ف�ي االس�لوب اللغ�وي وبالتعمق 
ف�ي التعبير الفني بقلمه المقنع الذي يرفع 
نشاط البش�ر .. . ذلك ان الدكتور المهندس 
متعل�ق بعمل�ه ، وهو ينش�د هدف�اً برباط 
م�ن المق�االت بم�ا يغمره�ا م�ن موجات 
نجاح تصامي�م تبعث في النف�وس اعجاباً 
بقدرته في بلده ودول الخليج .. هو عندهم 
مفت�اح يفتح الذهن لمعان�ي القناعة .. بل 
ينبعث المهندس , واولئك الذين دعوا دعوة 

االعم�ار مع زه�ا حديد ، واعط�ى علومها 
عيوناً جديدة يرى من خاللها روعة االذواق 
او معن�ى حيوية الحياة ولذة انجاز البناء .. 
. وحين قرعت نواقيس التقش�ف في حزن 
كما ل�و كان المراد ان يتفاع�ل معه الناس 
.. ولك�ن الدالئ�ل تش�ير ال�ى ان المقاولين 
تتعبهم أرزاقهم وتعلق اعمالهم في مكانها 
نعي�اً لها  حزناً عل�ى االنجازات المجروحة 
بفعل الذين يس�تصغرون قيم�ة االعمار .. 
. تلق�ى الدكت�ور المهن�دس على اث�ر ذلك ، 
دعوة من زمالء المهنة ، من لهم مش�اريع 
بذم�ة الدوائ�ر ، يعرض�ون علي�ه المطالبة 
باس�تحقاقاتهم المالي�ة ، ويحتاج�ون الى 
م�ن يوصلهم الى مد الج�ذور التي تربطهم 
باس�تمرار اعمالهم فكان له�ذا اطيب االثر 
ف�ي نف�س محم�د .. . وكان م�ن الطبيعي 
ان يس�تقر ف�ي ذه�ن المهن�دس تمثيله�م 
واحتض�ان احالمه�م لما يثير ف�ي نفوس 
احاسيس عميقة لتجاربه وتنقالته في دول 
اخرى جعل�ت منه مواطن�اً ألكثر من دولة 
واحدة ويمك�ن اعتباره مواطن�ا عالمياً.. . 

وب�دأ الدكتور بكل جوارح�ه يحمل االمانة 
بعين مجرب ح�اذق ، ويضفي على موقفه 
ث�وب االقن�اع ، وتن�درج حركته ف�ي بيئة 
المراجعات والتي كانت مرتعا للمتناقضات 
على طريقة االيحاء المتعلقة بالمنفعة من 
مواقف حرجة تجسد سوء تفاهم بمشاركة 
عالمه ، والش�ك ان اسرار قضية المقاولين 
تولد خاللها ش�يء تتعلق به المنفعة لطرق 
المتثعلبي�ن المنتفعي�ن ليخ�وض حص�ارا 
عفن�ا يخضع الى امزج�ة الجيوب . غير ان 
المهن�دس الدكت�ور يفهم بوعي ويكش�ف 
االم�ر بأكمل�ه وبدى اس�تغالال ف�ي عرف 
الموظفي�ن ويدل على وصول�ه الى المدير 
الع�ام بع�د ذلك .. . ان ما تتمي�ز به التجارة 
خلق�ت موقفا افس�د العمل ، نع�م العمل ؟ 
ازاء محنة في عالم ضائع ، مقفل بعيد عن 
عالمه الذي بدأ يتفكك بسبب الحالة المادية 
المتسربة الى نفسه ويسمم الجو المحيط 
به ، وتلق�ي ضوءاً على الحادثة الرئيس�ية 
التي جعلته يعيش كابوساً مزعجاً لن يفيق 

منه اال حين  سأله والده :

- محمد ، أراك شارد الذهن ؟..
وبعد فترة صمت وجيزة ، أخذ محمد نفساً 

عميقاً وقال بحافز من عواطفه :
بيده�م  م�ن  أن  تتص�ور  ان  يمك�ن  ال   -
المس�ؤولية عن مش�روعي الضخم حينما 
اس�تدعوني ، قلت اذن هناك ثمة أمل ما أن 
دخلت الغرفة حتى صافحت السعادة قلبي 
.. حيث استقبلوني بحفاة ، وقالوا بهدوء : - 
انك تستحق ان نصرف لك استحقاقك بشرط 
ان تقس�م الم�ال بالمناصف�ة ، قاطعته�م 
منزعج�اً، بعده�ا وقع�ت ف�ي هم�وم هي 
س�موم تجعلني أن افرض الدنيا .. واردفت 
انت�م تصلبون�ي ، تكس�روني ال�ى نصفين 
والصعوب�ة التعايش معه�م ، ال اجاريهم ، 
والنظافة رس�الة حيات�ي وعرضكم يبتلع 
تعبي وخرج�ت مكتفيا بأغالق باب الحوار 
.. والبد ان اذكر اني تضورت على فراش�ي 
تلك الليلة من ألم الصدمة .. بقي االب يعانق 
الصمت ، ولكن االبن تظهر عليه ابتس�امة 
مرة تظهر على ش�فتيه المضمومتين على 

سيجارة تحترق في سرعة ...

بال اقنعة الثقافية واحتفائية بـ »جذوة احلروف« كرنفال فرح لوطن ينهض

قصة قصرية .. الصدمة

          قراءة : د. فائزة عبد الواحد 
        الجزء الثاني

الت�ي يش�ارف فيه�ا عل�ى )الق�ذف(، ويبلغ 
ذروة النجاح الجنس�ي، يحصل طارئ ما، أو 
ظرف م�ا ، يحول دون بلوغ�ه الهدف، هكذا 
ه�ي تجاربه على ال�دوام، تخيب في اللحظة 
االخي�رة، وهو موقف مواز تماماً لمحاوالت 
االنقالب واالغتي�ال واالنتفاضة، فقد كانت 
لهذا الس�بب الطارئ أو ذلك الظرف، تفش�ل 
ف�ي تحقي�ق النص�ر... الطرف�ان إذن لهم�ا 
المس�ار ذاته، والقصة واصل�ت ذلك التوازي 
والتزم�ت به كلي�اً، وهذا ما نكتش�فه عندما 
تهي�أ للبطل )أخي�راً( أن ينجح ف�ي )إتمام( 
العالق�ة الجنس�ية وبل�وغ ال�ذروة، ولك�ن 
الفوض�ى المدم�رة الت�ي رافق�ت االنتصار 
على الدكتات�ور والدكتاتورية، هي الفوضى 
المدم�رة نفس�ها الت�ي س�ترافق البطل في 
نجاح مهمته الجنس�ية ، فبس�بب من فشله 
الجنس�ي المتواصل )فلتت االم�ور من يده( 
وفق�د الس�يطرة على نفس�ه في تل�ك الليلة 
التي كان يحتفي به�ا احتفاء ملكياً بحريته، 
مس�تثمراً أول نجاح مؤزر ل�ه، ولهذا تمادى 
في الممارس�ة الجنسية تمادياً غير مسموح 
به، ويتعارض مع نواميس الجسد الطبيعية، 
يش�جعه على ذلك الط�رف المقاب�ل، المرأة 
الحبيب�ة أو )االنثى( التي ش�اركته الفراش، 
فقد كانت بدورها تعان�ي من جدب عاطفي 
وحرم�ان جنس�ي وعط�ش غري�زي، تمكن 
القاص من ايصال�ه ببراعة عبر تلك االثارات 
والمشاهد الفلمية المصنوعة بحبكة عالية، 

والبد من اشارة نقدية عابرة 
هن�ا، وه�ي إن مش�اهد تلك 
جميعها،  الجسدية  العالقات 
فني�ة  برؤي�ة  عرضه�ا  ث�م 
موش�ومة بعواط�ف رقيقة 
ابع�اد  ذات  ش�عرية  ولغ�ة 
انسانية، تعبر عن احتياجات 
الطبيع�ة  نفس�ية تفرضه�ا 
البشرية ... بعيداً عن المنظور 
الرخيص للجنس. هكذا وقع 
والبطل�ة،  البط�ل  االثن�ان، 
أس�يري الفوض�ى والطيش، 
الواق�ع السياس�ي  وإذا كان 
في العراق يق�وم على رأيين 
أس�لفنا  كم�ا  متناقضي�ن، 
الق�ول، بي�ن متفائ�ل بعودة 
ال�ى الس�كة، وبين  القط�ار 
متش�ائم من خروج�ه عنها 
بص�ورة نهائية، فأن المؤلف 
الواق�ع  ص�ورة  لن�ا  يق�دم 
مطابقة  بطريق�ة  الجنس�ي 
تمام�اً،  السياس�ي  للواق�ع 
فحي�ن يس�تيقظ البطل على 
ضوء الش�مس صباحاً ، يجد 
المرأة الت�ي حققت له حلمه 
ال�ذروة،  بل�وغ  الجمي�ل في 
راق�دة ال�ى جانب�ه )االنث�ى 

هن�ا ت�وازي العملي�ة السياس�ية(، ولكنه�ا 
غارق�ة ف�ي الدم�اء... ومن المفيد االش�ارة 
هنا، ال�ى إن المرأة كانت تمتل�ك نبتة غريبة 
ترتب�ط بصاحبها ارتباطاً روحي�اً ومصيرياً 

وجس�دياً، فه�ي متعافي�ة اذا كان متعافياً، 
وتذب�ل إذا توعك او مرض، وتم�وت اذا مات 
صاحبها، وهنا نجد البطل الذي ارعبه مشهد 
الم�رأة الت�ي بادلته العش�ق واالحتفاء بليلة 
الحري�ة، وه�ي راقدة ف�ي بركة الدم�اء، قد 

فقد صوابه وغادر البي�ت عارياً، هائماً على 
وجهه، ش�به مجنون، ولكن�ه قبل هربه من 
الوضع المأساوي الذي وجد نفسه عليه مع 
حبيبته، حانت منه التفاتة الى النبتة الغريبة، 
فالح�ظ ان اوراقها ذابل�ة، ولكنها لم تمت.. 

والسؤال هو : هل ستعيش؟ 
هل يمكن أن تسترد عافتيها 
كم�ا هي العملية السياس�ية 
بعد انتص�ار نيس�ان 2003، 
حيث ذبل الحلم وال احٌد قادراً 
عل�ى ق�راءة الك�ف ومعرفة 
المس�تقبل والمصي�ر، هذان 
المتوازي�ان  الخط�ان  هم�ا 
)المرئ�ي والمخف�ي(، وهي 
االسئلة ذاتها التي اعترضتنا 
ف�ي الواق�ع السياس�ي، ب�ل 
ه�ي القضي�ة عينه�ا ح�ول 
حكاي�ة القطار، هل س�يعود 
الى الس�كة ويستعيد عافيته 
حت�ى  انحراف�ه  يواص�ل  أم 
يسقط؟ )العملية السياسية( 
و)االنثى المضرجة بالدماء( 
كالهم�ا يواجه�ان المصي�ر 
يس�تعيدان  ربما  المجه�ول، 
عافيتهما، وربم�ا يموتان... 
لهم�ا  المفتوح�ة  النهاي�ة 

واحدة...
البد من التنويه اخيراً، الى إن 
القاص أوكل مهمة العالقات 
الجنسية الى عالم النبات قبل 
الحري�ة  2003، آلن فس�حة 
في رسم المشاهد العاطفية 
الحس�ية، كان محاط�اً بش�يء م�ن الح�ذر، 
وعراقي�ل الحملة االيماني�ة المضحكة، غير 
إنه بعد هذا التاريخ، تخلى عن الوكالة وأعاد 
االم�ور ال�ى نصابها، وتولى تس�ليم المهمة 

الى اصحابها )الش�رعيين(، مستثمراً اجواء 
الحري�ة، او باألح�رى مس�تفيداً من فوضى 
حري�ة التعبي�ر، ولهذا ظهرت ليل�ة االحتفاء 
ظه�ر  ث�م  المكش�وف،  بوجهه�ا  بالحري�ة 
آخ�ر نتاج س�ردي وقفت علي�ه تحت عنوان 
)الس�اقية وش�جرة التي�ن()6( وه�ي قصة 
تقع ف�ي )12( صفحة، تجاوزت في تصوير 
المشاهد الجنسية الحس�ية الرمزية، ما كنا 
تعرفنا عليه في نتاجاته السابقة، ومن يدري 
ال�ى أي حد )س�يتمادى( الكاتب في توظيف 
هذا االتكاء االسلوبي االخاذ المبهر الجميل، 
على م�ا فيه من صرٍف لذه�ن المتلقي )قد( 
يؤذي النص ويبعده عن غاياته الحقيقية... 

الهوامش: 
المجموع�ة  م�ن  والنرج�س/  الم�رأة   )1
القصصية الثالثة للمؤلف )ليلة رأس السنة(، 
مطبوع�ات دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة / 

بغداد 1994/ ص13-26.
القصصي�ة  المجموع�ة  الكبي�ر/  الول�د   )2
الرابع�ة/ دار الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة / 

بغداد- 2000
3( ليل�ة االحتف�اء بالحري�ة / المجموع�ة 

السادسة/ دار ميزوبوتاميا/ بغداد 2015 
4( جري�دة الصباح / الع�دد 3737 / في 24 

تموز 2016.
5( جري�دة الزم�ان / الج�زء االول / الع�دد 

2092 / في 3 آيار 2015.
6( جري�دة الزم�ان/ الج�زء الثان�ي/ العدد 

2093/ في 4 آيار 2015
7( مجلة االقالم/ العدد االول / السنة الثانية 

والخمسيون / آذار 2017.

حسن العاين... واشكالية الرموز اجلنسية
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لطيفة: أقول لفلة اجلزائرية عيب وتوقفي عن شتمي
رغم مرور أكثر من 25 سنة عىل احرتافها 
الف�ن، ال ت�زال الفنانة لطيفة التونس�ية 
تحاف�ظ ع�ىل مكانته�ا يف عال�م الغن�اء، 
بعدم�ا قدم�ت الكثري م�ن األعم�ال التي 
ترس�خت يف أذهان الجمهور العربي. عن 
تفاصيل ألبومها الجديد، وكيف رّدت عىل 
ادع�اءات الفنانة فلّ�ة الجزائرية وغريها 
من الترصيحات النارية تكش�فها لطيفة 

يف هذا الحوار.
- ماذا عن تفاصيل ألبومك الجديد، ومتى 

سُيطرح يف األسواق؟
أواظ�ب عىل الذه�اب اىل االس�تديو حيث 
أعم�ل عىل وض�ع اللمس�ات األخرية عىل 
االغنيات التسع التي اخرتتها من مجموعة 
من الشعراء وامللحنني مثل عصام كاريكا 
ومحم�د الرفاعي وعم�رو مصطفى من 
م�رص. وه�ذا األلب�وم متن�وع ويتضمن 
أغنية باللهجة املغربي�ة، وهي املرة االوىل 
الت�ي أخ�وض فيها مث�ل ه�ذه التجربة، 
التونس�ية،  باللهج�ة  أغني�ة  اىل  إضاف�ة 
واألغان�ي الباقية باللهج�ة املرصية. هذا 
فضالً عن الديو الذي جمعني مع املطرب 

الشعبي املرصي أحمد شيبا.
- كن�ت تنوي�ن إص�دار »مين�ي ألب�وم«، 

وعدلت عن الفكرة...
بالفعل كنت أرغب يف إصدار »ميني ألبوم« 
يتضمن أرب�ع أغنيات، لك�ن أمام إرصار 
محب�ّي يف العال�م العربي ق�ررت التوقف 
ع�ن إص�دار »امليني ألب�وم« وتقديم عمل 
متكامل يشتمل عىل تسع أو عرش أغنيات 

أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.
- ذك�رت آنفاً أنك قّدم�ت ديو مع املطرب 
الش�عبي أحمد شيبا، هل نجح هذا العمل 

كما توقعت؟
ل�م أك�ن أتوقع أن يحق�ق الدي�و كل هذا 
النج�اح الباه�ر، خصوصاً أن ه�ذا اللون 

جديد عيّل.
- هل حققت النجاح نفسه الذي حصدته 
أغنية ش�يبا »آه لو لعبت ي�ا زهر« والتي 

جعلت منه مطرباً مشهوراً؟
حققت أغنيتي نجاحاً باهراً، علماً أنني ال 
أستطيع غناء لون »آه لو لعبت يا زهر«.

- مت�ى ينبغي عىل الفنان أن ُيقّدم ش�يئاً 
جدي�داً لجمهوره؟ مثالً، س�مرية س�عيد 
غاب�ت لس�نوات وعندم�ا ع�ادت قدم�ت 

ألبوماً »كّس األرض«؟
ع�ىل أي فنان أن يعم�د دائم�اً اىل التغيري 
أن  فأُح�ب  إيلّ  بالنس�بة  أم�ا  اإليجاب�ي. 
أقدم عمالً يش�بهني لكن بأس�لوب جديد 
ومختل�ف، ومن يّطلع عىل مس�ريتي بدءاً 
بأغنية »أرج�وك أوعى تغيري«، يدرك أنني 
»أُغرّي جلدي« باستمرار، فقد تعاملت مع 
زي�اد الرحباني وكاظم الس�اهر ومروان 
خ�وري وغريه�م الكث�ري، مما ي�دل عىل 

»انقالباتي« الفنية املستمرة واملتنوعة.
- كن�ت قد رصحت بأنك س�تتعاونني مع 
زي�اد الرحباني مجدداً، هل س�تغّنني من 

ألحانه يف ألبومك املقبل؟
ال، عندم�ا أتع�اون م�ع زي�اد الرحباني، 

م�ن املنطق�ي أن يك�ون األلب�وم كام�اًل 
م�ن توقيعه، وأنا عىل تواص�ل دائم معه، 

والتعاون بيننا سيكون قريباً.
- من هو منتج ألبومك الجديد؟

كالع�ادة، األلب�وم س�يكون م�ن إنتاجي 
الخاص، وستتوىل رشكة خاصة تسويقه 
الرقمي، ع�ىل أن توّزعه رشك�ة أخرى يف 

األسواق.
- ش�اركت يف الس�ينما وامل�سح بأعمال 
ممي�زة مث�ل فيل�م »س�كوت هنص�ور« 
ليوسف شاهني و»حكم الرعيان« ملنصور 
الرحبان�ي... هل يمك�ن أن نراك يف أعمال 

سينمائية ومسحية قريباً؟
منذ أيام قليلة، ُعرض عيّل عمل مسحي، 
لك�ن حالي�اً ال أحّب�ذ العم�ل يف امل�سح، 
إال اذا كان عم�اًل ضخم�ًا مث�ل مسحية 
»حكم الرعي�ان« التي قّدمتها مع الراحل 

الكبري منصور الرحبان�ي، فهذه النوعية 
م�ن األعمال تحتاج اىل إنت�اج ضخم، وما 
يجري يف العال�م العربي من أحداث أمنية 
وسياس�ية ال يس�مح بذلك. أما بالنس�بة 
اىل الفيل�م الس�ينمائي، فم�ا زل�ت أنتظر 
الس�يناريو الجي�د، خاص�ة أن منتج�ي 
الس�ينما باتوا يقدمون أفالماً س�ينمائية 
لتس�ويقها للمحط�ات التلفزيونية حتى 
تعرضها باس�تمرار، بغي�ة تحقيق أرباح 

مادية خيالية.
- م�ا ه�ي حكايت�ك م�ع املطرب�ة فلّ�ة 

الجزائرية؟ 
لي�س يل أي حكاي�ة، ال م�ع فلّ�ة وال مع 

غريها.
- يف كل إطالالته�ا اإلعالمي�ة تحرص فلّة 
ع�ىل مهاجمتك وتوجيه االتهامات لك، ما 

األسباب؟ 

برصاح�ة، ال أعرف ملاذا تش�تمني فلّة يف 
كل ظهور إعالمي لها. كيف لها أن تعرف 
عني ش�يئاً ونحن لم نجلس يوماً معاً أو 
نجتمع يف سهرة! اضطررت للرد عىل فلّة 
بعد إلح�اح معجبّي، وبدع�م من اإلعالم 

التونيس.
- رصح�ت م�راراً أن�ك كن�ت الس�بب يف 
س�جنها يف مرص، وأن�ك وراء منعها من 

دخول »أم الدنيا«؟ 
لست وزير الداخلية املرصي لكي أسجن 
أح�داً. إنم�ا م�ن ُيقبض علي�ه يف قضية 
فس�يكون  العام�ة،  ب�اآلداب  اإلخ�الل 
مصريه الس�جن. إذاً، ال دخل يل بس�جن 
فلّ�ة. يف تل�ك الف�رتة، أتي�ت م�ن تونس 
اىل القاه�رة أللتح�ق بأكاديمي�ة الفنون 
وألتق�ي بأهم الش�عراء وامللحنني، أمثال 
عبدالوه�اب محم�د وعّم�ار الرشيع�ي. 
وحين�ذاك انترشت ص�ور فلّ�ة يف املكان 

الذي أُلقي القبض عليه فيه.
- ماذا تقولني لفلّة؟ 

أق�ول له�ا »الله يهدي�ِك«، وأطل�ب منها 
أن تك�ّف عن ش�تمي، ألنه�ا ال تعرفني، 
وأتحّداه�ا ع�ىل اله�واء ان ُنج�ري مع�اً 
يتعاط�ى  مم�ن  للتأك�د  دم  تحالي�ل 
املمنوع�ات، فأنا طوال عم�ري لم أدّخن 
الس�جائر. عىل فل�ة أن تح�رتم الجزائر، 
البلد العظيم الذي تنتمي إليه. ولألس�ف، 
يضحك اإلعالميون عىل فلّة ويشّجعونها 
عىل القيام بترصفات ال تليق بالشاش�ة، 
مثلما ظهرت عىل شاش�ة Mtv... أَوليس 

هذا الترصف عيباً يف حق الجزائر؟
- قلت إنك كلما عملت مع فنان يرّوجون 
لقص�ة ح�ب بينكم�ا مثلم�ا حصل مع 
كاظم الس�اهر وزي�اد الرحباني... متى 
ستعلنني بنفسك عن قصة حب حقيقية 

تعيشينها؟
)تضحك(... أنا أُعلن عن الحب من خالل 

أغنياتي.
- هل يمكن أن تتزوجي؟ 

ولَم ال؟ إذا وجدت الشخص املناسب فلن 
أت�ردد، ويف النهاية يبقى الزواج قس�مة 

ونصيباً.

رانيا يوسف: خيارايت بعيدة عن خيارات نادية اجلنديأسامء ملنّور: لن أختار من بعد كاظم الساهر
عاشت املطربة املغربية أسماء ملنور يف مرص أم 
الدنيا لفرتة قبل أن تعود لتستقر ما بني املغرب 
والخلي�ج النش�غاالتها الفني�ة ب�ني األلبومات 
والحف�الت الغنائي�ة الت�ي تش�ارك يف إحيائها، 
وبالرغ�م م�ن البعد عن مرص تكش�ف أس�ماء 
ملنور أنها اش�تاقت كثرياً ملرص أم الدنيا عىل حد 

تعبريها.

اشتقت لألصدقاء
وتقول أس�ماء ملنور إنها يف م�رص لديها الكثري 
اش�تاقت ألصدقائه�ا  الصداق�ات حي�ث  م�ن 
ولزيارة الحسني واملس�ارح الغنائية يف القاهرة 

فمرص هي أم الدني�ا، وبالرغم من الغياب ترى 
ملن�ور أن الجمهور يف مرص ال يزال يتابعها وهو 
ما تش�عر به من خ�الل ردود الفعل أللبوماتها 

الغنائية.

التمثيل خطوة تحتاج إىل رشوط
وح�ول التوّج�ه إىل التمثي�ل أُس�وة بالعديد من 
نجمات جيله�ا تقول ملن�ور إن التمثيل بالفعل 
موجود ضمن مرشوعها الفني وغري مس�تبعد 
إطالقاً لكن رشط أن يكون العمل الذي ستشارك 
به جديداً من حي�ث الفكرة وأن يخطفها الدور 
وأيض�اً أن تك�ون هن�اك كيمي�اء بينه�ا وب�ني 

النجوم الذين سيشاركونها يف العمل تظهر عىل 
الشاشة.

عودة إىل الدويتو ولكن
تقول أسماء »أنا محظوظة ألنني قّدمت العديد 
م�ن الدويتوه�ات مث�ل املحكم�ة م�ع الفنان 
العراق�ي الكبري كاظم الس�اهر لذل�ك لن أختار 
اس�ماً معّيناً ألن الدويتو ب�ات مرهوناً بالفكرة 
الجيدة والتصوير املناس�ب«. وعن جديدها بعد 
»صبية« تقول ملنور إنها تجهز يف الفرتة املقبلة 
أللب�وم خليج�ي تعمل ع�ىل أغنيات�ه منذ فرتة 
حيث اتفقت مع روتانا عىل تقديم ألبوم مغربي 

يليه ألبوم ببصمة خليجية.

أكث�ر من عم�ل اتفقت علي�ه النجمة رانيا 
يوس�ف إال أن ه�ذه األعمال ل�م ُتعرض يف 
ش�هر رمضان الكريم لتخرج ألول مرة من 
الس�باق بعد س�نوات باتت فيه�ا رانيا من 
النجم�ات الالت�ي ينافس�ن كل ع�ام بعمل 
جدي�د، حت�ى مسلس�ل »ال�دويل« خرج يف 
اللحظ�ات األخرية وتوق�ف تصويره طوال 
شهر رمضان حيث س�تبدأ التصوير خالل 
الف�رتة املقبل�ة لُيع�رض خ�ارج الس�باق 

الرمضاني. 
البع�ض رأى أن النحس يط�ارد رانيا خالل 

الفرتة املاضية، فما رّدها.

عرض األعمال قسمة ونصيب
تق�ول راني�ا يوس�ف يف ترصي�ح  صحفي 
خاص إن ع�رض العمل يف النهاية قس�مة 
ونصي�ب وال يمك�ن أن نق�ول إن النح�س 
الزم العمل فهذا الكالم خرافة، أما عن أنها 
تعرّضت للحس�د بعد النج�اح الذي حققته 
طوال الف�رتة املاضية ف�ردت قائلة إن ذلك 
وارد فالحس�د مذكور يف الق�رآن ولكنها ال 
تح�اول أن تجعله هاجس�اً يس�يطر عليها 
ويف النهاي�ة املنت�ج ه�و صاح�ب القرار يف 
عرض األعمال ومواعيد العرض التي تكون 

بالتأكيد ملصلحة العمل.

شاروخان يعطي 
درسًا لرامز

م�ا ان ظهر الفن�ان املرصي) رام�ز( اىل بيوت املش�اهدين من خالل 
برامجه التي بات يقدمها يف رمضان يف السنوات االخرية ..حتى باتت 
االق�الم واالقوال واالش�اعات تتناوله خالل تقديم�ه ملثل تلك الربامج 
..وال�ذي نحن بص�دده اليوم  برنامجه الجدي�د )رامز تحت االرض ( 
وال�ذي ظهر  عن�د كل ذاك االنح�الل والتكرار اململ والذي اس�اء اليه 
قب�ل ان ي�يسء للذين يقعون يف ش�بكته ومصيدته ..حت�ى ان الكثري 
من الحلق�ات باتت مفتعلة ومفربكة وتدعو للمل�ل  والخيبة لكونها 
مكش�وفة ومتف�ق عليها مس�بقا ..حتى انه يف البداي�ة  قد ذكر  بان 
املشاركني يف برنامجه ) يقبضون املبالغ الكبرية ( قبل املشاركة فيها 

.. وعليهم اجادة تمثيل ادوارهم  كي اليحرموا من تلك املبالغ . 
لكن املمثل الهندي )شاروخان ( لم يرضخ للعبة  رامز جالل ولم بابه 
للمبال�غ الكب�رية املخصصة له من اجل املش�اركة  يف الربنامج ..وقد 
ظه�ر ذلك واضحا من خالل ) احتقاره واش�مئزازه( من الدور الذي 
يؤدي�ه رامز تجاه�ه .. وخاصة اذا ما علمنا ان الفنان) ش�اروخان( 
هو ملك الرومانس�ية يف الس�ينما الهندية ..اضافة لكونه ش�خصية 

محبوبة للهند والعالم عىل الس�واء .
هذا وقد كش�ف شاروخان الحقا لعبة رامز من خالل انه استدعى اىل 
دبي  للقيام  ببعض النش�اطات الرتويحية االعتيادية ولكنه فوجيء 
بتلك الدعوة للمش�اركة يف لقاء تلفزيوني فحس�ب ..والحقيقة التي 
قالها )ش�اروخان ( للصحافة ووس�ائل االعالم ان رامز جالل ) رجل 

مريض وقبيح (.
بع�د ذلك توجه�ت الصحافة الهندية  بانتقادات ش�ديدة اىل رامز بعد 
عرضه لحلقة ش�اروخان واعتربت  بان الربنامج قد ش�كل اساءة اىل 

النج�م الهن�دي وبل�ده .
 والجدير باالش�ارة ان شاروخان وخالل غضبه واشمئزازه من رامز 
انه قال له اثناء املقلب : »التتحدث معي اذا اردت ان تبقى سليما ..وال 
تتكلم معي ..وال تلحق بي ..وأبق راسك منخفضا يف الرمل ..والتصدر 

اي صوت ، واال سيصبح االمرخطريا »
ووقته�ا ح�اول رامز وبكل خنوع وخضوع  اس�تعطاف ش�اروخان 
قائ�ال :« انت بطيل وكنت حلمي » ولكن الت س�اعة من�دم يارامز .. 

والجرة التسلم يف كل مرة !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد 41/ب/2016
التاريخ 2017/7/6

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 15 الساي املش�خاب 
واملزال ش�يوعه بيع�ا بموجب قرار الحك�م املرقم 41/

ب/2016 الص�ادر بتاري�خ 2016/4/28 واملكتس�ب 
الدرج�ة  القطعية فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل 
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة الساعة الثانية عرش 
ظهرا يف اليوم الثالث من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني  
محليت�ني مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة 
البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار واملستمس�كات 
القانونية واجور االع�الن والداللية  وان القيمة املقدرة 

للعقار اربعة وستون مليون دينار
املواصفات /

محل تج�اري مس�احته 24/78م ذو فنرين البناء من 
الطابوق السقف شيلمان االرضية كايش درجة العمران 

املحل جيدة
القايض
عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 733/ب/2017
التاريخ 2017/7/16

اعالن 
اىل املدعى عليه /احمد كاظم محسن

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 733/ب/2017 
وامل�ؤرخ 2017/4/30 حكم�ا غيابي�ا يق�ي الحكم 
بابط�ال قيد العقار 7/63 الصبخة الصغرية واملس�جل 
بالقي�د 16/ترشين الثاني 2015 مجلد 1347 املس�جل 
بأس�م املدعي عليه االول وس�ام صالح عب�اس واعادة 
تسجيله بالقيد الس�ابق بالقيد 66/ايار /1999 مجلد 
675 بأسم املدعي صالح غني مجيد ولثبوت  مجهولية 
اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه املحكم�ة واملجلس 
البلدي ملنطقة كوت الحجاج عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليت�ني  يوميتني ولك حق 
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل امل�دة القانونية 
وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد/

التاريخ 2017/7/13
اعالن مفقود

اسم املفقود /طارق احمد حمود
بتاريخ 2017/7/6 قدمت زوجة املدعو طارق احمد 
حم�ود تطلب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2016/12/5 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ 
النرش س�وف تنصب رنا هاش�م مه�دي قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض
راغب سلمان عيدان

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

اعالن
املدعي /نبوية وحيد رشم 

املدعي عليهم /سومة محمد جندر وليىل صباح سعد 
ورعد وس�عد ورائد واركان واحم�د وخولة وبلقيس 
وتاميم ووركاء وختام ورموز وش�ازنان اوالد وحيد 
رش�م وكاظ�م وجرب اوالد رش�م فنيطل والش�خص 

الثالث /ساهره وحيد
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 2146 
مق�ام عيل ومس�احته 140.24 م2 وه�و عبارة عن 
بناي�ة تق�ع ع�ىل ش�ارع فرعي خل�ف الجنس�ية يف 
العش�ار  س�وق الخياطني والبناية مؤلف  من طابق 
واحد متكون من س�بع محالت  تجارية املحال متخذ 
لخياطة املالبس وبيع املالبس النس�ائية ومحل لبيع 
املصوغات الذهبية وان البناء من الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت وان املحال مؤجر م�ن الغري وان درجة 
عمران�ه قديم  ج�دا فمن له رغبة بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة مع دفع التامين�ات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدر والبالغة مليار ومائة وثمانية 
وس�بعون مليون وس�تة عرش الف دينار وس�تجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثون  
لي�وم التايل لن�رش االع�الن ويتحمل املش�رتي اجور 

املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 628/ب/2017
التاريخ 2017/7/16

اعالن
اىل املدعى عليه )احمد داخل عودة /املدير املفوض لرشكة 
كمال البدر للمقاوالت /اضافة لوظيفته ( اقام املدعي ) عيل 
حس�ني عيل ( الدعوى البدائية املرقمة )628/ب/2017( 
لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )باداء مبلغ مقداره مائة 
واثن�ا عرش مليون دين�ار ( وقد صدر ق�رار غيابي بحقك 
يقي )بالزامك بتاديتك للمدعي مبلغ مقداره مائة واثني 
عرش مليون دينار عن قي�م الصك املرقم 199632882 يف 
2012/2/26 والص�ك املرق�م 7272178 والص�ك املرقم 
72721284 واملس�حوبة ع�ىل م�رصف الرافدي�ن وتاييد 
الحج�ز االحتياطي الواقع عىل اموالك املودعة يف محافظة 
الب�رصة /الحس�ابات تنمي�ة االقاليم وبموج�ب اضبارة 
الحج�ز املرقمة 1/حج�ز احتياط�ي /2017 ( ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلدي ملنطقة النجيبي�ة بانتقالك اىل جهة مجهولة تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 

عدم حضورك للطعن ينفذ القرار بحقك غيابيا 
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد 1159/ش2017/1
التاريخ 2017/7/9

اىل املدعى عليه/ عبد الخالق ثاير داود 
اعالن

اقام�ت علي�ك املدعي�ة نور زي�د احم�د الدع�وى املرقمة 
1159/ش2017/1 يف 2017/5/3 امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف بعقوبة وقد صدر قرار حكم فيها بتصديق 
الزواج الخارجي الحاصل بني املدعية نور زيد احمد وبينك 
بتاري�خ 2013/5/1 ع�ىل مه�ر معجل�ه خمس�ة ماليني 
دينار مقبوض ومؤجله خمسة ماليني دينار يستحق عند 
اقرب االجل�ني كما صدر بثبوت نس�ب الطفلني عبد االله 
تولد 2014/12/28 والطفلة سارة تولد 2016/1/3 من 
املدعية ومنك وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف ولكونك 
مجهول محل االقامة حسب اشعار املختار وتاييد املجلس 
البلدي تقرر تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني 
ويف حال�ة م�رور مدة الطع�ن القانونية وع�دم مراجعتك 

للمحكمة فان القرار سيكتسب الدرجة القطعية
القايض
طارق محمد توفيق

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة
العدد 1192

التاريخ 2017/7/5
اعالن

للطلب املقدم من قبل الس�يد )محمد حسني رضا ( والذي يطلب فيه حجة الحجر والقيمومة 
ع�ىل ش�قيقه املفقود )عيل حس�ني رض�ا ( والذي اختط�ف بتاري�خ 2008/8/23 يف ظروف 
مجهول�ة  علي�ه وملجهولية مصريه  تقرر تبليغه بالحضور خالل عرشة ايام من تاريخ النرش 
وخالف ذلك س�تقوم هذه املحكم�ة باصدار حجة الحجر والقيمومة لطالب الحجة الس�يد ) 

محمد حسني رضا ( 
القايض
زبري احمد محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بنظر 
الدعاوى التجارية يف البرصة

العدد 123/ت/2017
التاريخ 2017/7/9

اعالن 
اىل املدعى عليه /حس�ن مصطفى عباس /املدير املفوض لرشكة ذروة النجاح للتجارة العامة 

والوكاالت التجارية اضافة لوظيفته
اقام املدعي مدير املكتب التمثييل لرشكة زونكمان التكنولوجية لحفر االبار النفطية املحدودة 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة 123/ت/2017 ضدك يطلب فيها الحك�م بالزامك بتادية 
مبل�غ قدره 49.024.00$ تس�ع واربعون ال�ف واربعة وع�رشون دوالر امريكي بموجب امر 
 31042000-HS( الرشاء املؤرخ يف 2014/6/18 الخاص بتجهيزك بمادة كلوريد البوتاس�يم
رم�ز KCL وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة ولثب�وت كون مقر رشكتكم 
وهمي�ا عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور اىل 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/7/20 او ارس�ال من ين�وب  عنك قانونا 

وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية
العدد 425/س/2017
التاريخ 2017/7/16

اعالن
تبلي�غ املس�تانف عليه عماد محمد حس�ن املدير املف�وض لرشكة الحبوة للمق�اوالت العامة 

اضافة لوظيفته
اس�تانف املدعي ) رئيس جامعة البرصة –اضافة لوظيفته ( قرار الحكم الصادر من محكمة 
البداءة املختصة بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة بالعدد 67/ت/2017 بالدعوى االستئنافية 
املرقمة 425/س/2017 ولتعذر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2017/8/6 او من ينوب عنك ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقكم حضورا 

وعلنا وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة
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       بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلنت اللجنة املنظمة ملباراة نجوم الكرة 
العراقية مع أساطرية كرة القدم يف العالم 
املقررة يف ش�هر آب املقبل، تشكيلة فريق 

االساطري.
والتشكيلة العاملية هي كاآلتي:

) يف حراس املرمى:
1- تولدو ايطايل
2- ديدا برازييل

3-فان دير سار هولندي
4-فابني بارتيز فرنيس

خط الدفاع:
1-باولو مالديني ايطايل

2- جانلوكا زامبورتا ايطايل
3- اريك ابيدال فرنيس

4- باولو مانتريو ايطايل
5- كافو برازييل

6- جون ارني رييس نرويجي
7- ليالن توران تركي

خط الوسط:
1- ايدكار دافيدس هولندي

2- لويس فيغو برتغايل
3- ديكو برتغايل

4- سيدورف هولندي
5-فريون ارجنتيني

6- جيلربتو سيلفا برازييل
7- ماركو كامورانييس ايطايل

8- روي كوستا برتغايل
9- كاريمبو فرنيس

10- ماكيلييل فرنيس
11- رونالد دي بور هولندي
12- لويس غارسيا اسباني

خط الهجوم:
1- رونالدينهو برازييل

2- اليساندرو ديل بريو ايطايل
3- دافيد تريزيكيه فرنيس

4- ريفالدو برازييل
5- دويت يورك انكليزي

6- بريباتوف بلغاري (
وس�يقود فريق االس�اطري العب املنتخب 

الهولندي السابق فرانك دي بور.
للنق�ل  عش�تار  رشك�ة  مدي�ر  وكان 
التلفزيون�ي، محم�د هيج�ل، اعل�ن يف 8 
حزيران عن اتفاق أويل عىل خوض مباراة 
بني فريق أس�اطري العال�م، ونجوم الكرة 
العراقي�ة، يقام يف ملعب ج�ذع النخلة، يف 

املدينة الرياضية بالبرصة.
وقال هيجل، يف ترصيح صحفي أنه اتفق 
مع رشكة الواح�ة اإلماراتية، عىل تنظيم 
املباراة، وان االتفاق االويل يقيض باقامتها 

يف شهر آب املقبل.
وأوض�ح أن فريق أس�اطري العال�م، أبدى 
موافقت�ه عىل اللعب يف العراق، مضيفا أن 
املباراة تأتي ضمن مس�اعي العراق لرفع 
الحظر الكيل ع�ن مالعبها ، بعد أن تركت 
مب�اراة األردن التجريبي�ة يف جذع النخلة، 

انطباع�ا إيجابيا بعد ق�رار االتحاد الدويل 
برفع الحظر عن العراق، ملدة 3 أشهر.

وأش�ار إىل أنه فاتح الجهات ذات العالقة، 
وأن وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبط�ان رح�ب بفك�رة إقام�ة املب�اراة، 
وكذلك االتح�اد العراقي لكرة القدم، الذي 
س�يرشف ع�ىل االتف�اق النهائ�ي إلقامة 
املباراة، موضحا أن تواجد نجوم العالم يف 
املالعب العراقية، رس�الة جيدة إىل االتحاد 
الدويل، تؤكد أن العراق قادرة عىل احتضان 

املباريات الدولية«.
من جهة اخ�رى حقق منتخبن�ا الوطني 
للناش�ئني ف�وزا وديا عىل منتخ�ب لبنان 
يف أوىل مباريات�ه التجريبية يف معس�كره 
املق�ام حالي�ا يف لبنان والت�ي أقيمت عىل 
ملعب بريوت البلدي اس�تعدادا لتصفيات 
كاس اس�يا األوملبي�ة املق�رر ان تق�ام يف 

النيبال شهر أيلول املقبل«.
وانتهى شوط املباراة االول بتقدم منتخبنا 
بهدفني مقابل ال يشء قبل ان يلجأ املدرب 

ع�يل ه�ادي اىل ارشاك جمي�ع الالعبني يف 
الش�وط الثاني للوقوف عىل مستوياتهم 
الفنية والتي قدم فيها الالعبون مس�توى 
جي�د خصوصا ان املعس�كر يعت�رب االول 
له�م هذا يف رحل�ة االس�تعداد للتصفيات 

اآلسيوية«.
ومن املؤمل ان يخ�وض منتخبنا مباراته 
الثانية يوم األربعاء املقبل عىل نفس امللعب 
ع�ىل ان يواج�ه منتخ�ب االردن يف لقائني 
ودي�ني األس�بوع املقب�ل يف عم�ان. وقال 

م�درب املنتخب للناش�ئني ع�يل هادي ان 
املباراة كانت مفيدة اىل حد كبري خصوصا 
ان املنتخ�ب اللبناني ق�دم مباراة جيدة يف 
إط�ار اس�تعداداته هو االخ�ر للتصفيات 
اآلس�يوية الت�ي أصبحت عىل األب�واب ». 
يذك�ر ان مجموع�ة منتخبن�ا للناش�ئني 
ضمت منتخبات »النيبال)املضيف( والهند 
وفلسطني عىل ان يتأهل املنتخب صاحب 
املرك�ز االول اىل النهائيات الت�ي لم يحدد 

مكان أقامتها من قبل االتحاد اآلسيوي.

ناشئو العراق حيققون فوزًا مهمًا يف مستهل مبارياتهم الودية

تشكيلة أساطري العالـم يف لقاء نجوم كرة العراق بجذع النخلة

مهند عبد الرحيم يلتحق بالظفرة اإلمارايتالشباب والرياضة تنظم بطولة فخر الوطن لدعم ايتام شهداء احلشد الشعبي

سانشيز: أريد اللعب يف دوري 
أبطال أوروبا

            بغداد/ المستقبل العراقي

برعاية وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين 
والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  ،تقي�م  عبط�ان 
بطول�ة فخر الوطن لدعم ايتام عوائل الحش�د 
الش�عبي للفرق الش�عبية ف�ي العاصمة بغداد 
التي تنظمها لجنة الفرق الش�عبية في الوزارة 

بالتع�اون مع مديريات ش�باب ورياضة بغداد 
الرصاف�ة والكرخ ومدينة الصدر بالتعاون مع 

هيئة الحشد الشعبي “.
ويش�ارك ف�ي المرحل�ة الثاني�ة للبطول�ة 16 
فريق�ا يمثلون مختل�ف المناطق في الرصافة 
وتجم�ع مباراة االفتتاح يوم غ�د الثالثاء على 
ملع�ب البنوك الس�اعة الخامس�ة عص�را بين 

فريق�ي ح�ي التجار وحي عدن وس�يتم خالل 
المباراة توزي�ع الجوائز والمكاف�آت والهدايا 
على عدد من عوائل ش�هداء الحش�د الش�عبي 
والتجهيزات الرياضية على الفرق المش�اركة 
بينما ستقام مباريات منطقتي الكرخ ومدينة 
الص�در في وقت الحق”.وش�كلت ع�دة لجان 
الدارة البطول�ة واخراجه�ا بالمظه�ر الالئ�ق 

ومنه�ا اللجن�ة التنظيمي�ة واالعالمية ولجنة 
اقام�ة  وتات�ي  الهداي�ا  توزي�ع 

ه�ذه البطول�ة بالتزامن مع 
انتص�ارات قواتن�ا االمنية 
وتحرير  الشعبي  والحشد 
الموصل من تنظيم داعش 

االرهابي.

            المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى مهاجم برش�لونة اإلس�باني، عرضين جديدين 
خالل الس�اعات الماضية، للحصول على خدماته في 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وكش�فت صحيفة “س�بورت” الكتالوني�ة، أن منير 
الحدادي، استقبل عرضا جديدا من أياكس أمستردام 
الهولندي، الذي سبق وأبدى رغبته في الحصول على 
خدماته، مقابل 14 مليون يورو، لكن يبدو أن الالعب 

ال ي�روق ل�ه ارتداء 

قميص النادي الهولندي.
كما تس�لم منير، عرضا من نابولي، لم يتم الكش�ف 
ع�ن تفاصيله، وهو يقيمه اآلن، بالنظر لكون النادي 
اإليطال�ي ح�ل ثالث�ا في ال�دوري اإليطال�ي، وحجز 
مقعدا له بدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

 ويعل�م الالع�ب الش�اب صاح�ب ال��21 عام�ا، أن 
مس�تقبله القري�ب لن يك�ون داخل كامب ن�و، لكنه 
يريد اس�تكمال مس�يرته االحترافية في فريق يملك 
س�ان  زيني�ت  مش�روعا طموح�ا ومحددا.ويص�ر 
بطرسبرج الروسي، الذي يدربه اإليطالي المخضرم 

روبرتو مانش�يني، عل�ى جلب المهاجم اإلس�باني، 
لكن الالعب لم يحدد بعد قراره، بعد موس�م قضاه 
على س�بيل اإلع�ارة بصفوف فالنس�يا.وأضافت 
الصحيف�ة أن ع�رض زينيت، يبدوا بعي�د المنال، 
نظرا لقيمته المنخفضة )12 مليون يورو(، في 
حي�ن يطلب النادي الكتالون�ي 20 مليون يورو، 
مقاب�ل الس�ماح برحي�ل مني�ر، الذي يب�دو أنه 
سيس�تمر مع الفريق خالل األس�ابيع المقبلة، 
وس�يتوجه معه إلى جولته اإلعدادية للموس�م 

الجديد بالواليات المتحدة األمريكية.

أياكس ونابويل يطلبان ضم مهاجم برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي

التحق الي�وم االثنين، العب المنتخب العراقي مهند 
عب�د الرحي�م، بصفوف ن�ادي الظف�رة اإلماراتي، 

استعدادا للموسم المقبل.
وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية لنادي ال�زوراء، عبد 
الرحمن رش�يد، في تصريح�ات خاصة ل�موقع 
كورة تابعتها “ المس�تقبل العراقي “، إن الهيئة 
منح�ت الالع�ب مهن�د عب�د الرحي�م، بطاقت�ه 
الدولية، ليلتحق بفريق الظفرة، بعد 
أن أب�رم النادي اإلماراتي، عقدا 

م�ع الالعب ف�ي وقت س�ابق.وأوضح أن مهند، لن 
يكم�ل الدوري مع الزوراء، حيث س�يلتحق بفريقه 
الذي يس�تعد للدوري اإلماراتي، من خالل معس�كر 

خارجي في ألمانيا مطلع شهر أغسطس المقبل.
وأش�ار إل�ى أن إدارة النادي، تتعام�ل مع العروض 
التي تص�ل لالعبي الفريق بطريق�ة إيجابية، حيث 
يت�م االتفاق مع الالع�ب، ومع الن�ادي الذي تعاقد 

معه، ثم يتم بعدها إرسال البطاقة الدولية.
يذك�ر أن مهن�د عب�د الرحي�م، س�يغيب بذل�ك عن 
ال�زوراء، في المباريات ال� 3 األخيرة، المتبقية من 

الدوري العراقي.

            المستقبل العراقي/متابعة

أثار الالعب الدولي التش�يلي 
أليكس�يس سانشيز، جناح 
ن�ادي أرس�نال اإلنجليزي، 
الجدل مجدًدا، حول مستقبله 
مع ناديه اإلنجليزي، رغم تأكيدات 
آرس�ين فينج�ر، بق�اء العب�ه في 

الفريق الموسم المقبل،
وق�ال سانش�يز، ف�ي تصريح�ات 
نقلته�ا صحيفة “أس” اإلس�بانية 

“أري�د أن ألع�ب ف�ي دوري أبط�ال 
أوروب�ا، ه�ذا الق�رار ال يعمتد 

علي، يجب عل�ي أن أنتظر 
أرسنال،  أرسنال”.وكان 
التأه�ل  ق�د فش�ل ف�ي 
أوروب�ا  أبط�ال  ل�دوري 
الموس�م المقب�ل، بعدم�ا 

احتل المرك�ز الخامس، في 
الدوري اإلنجليزي، وس�وف 

يلع�ب ف�ي بطولة ال�دوري 
أن  فقط.يذك�ر  األوروب�ي 
آرسين فينجر، المدير الفني 
ألرس�نال، أكد م�ن قبل أن 
الالعب لم يطلب الرحيل، 
وأن�ه حص�ل عل�ى رد 
حول  من�ه،  إيجابي 
اس�تمراره ف�ي 

الفريق.

             المستقبل العراقي/ متابعة

رفض نادي يوفنتوس، بش�كل نهائ�ي، العرض الذي تقدم 
ب�ه نادي تشيلس�ي اإلنجليزي، لضم مدافع�ه، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأوضح�ت ش�بكة “س�كاي س�بورت”، أن يوفنت�وس، 
رفض العرض اإلنجليزي، لضم الالعب البرازيلي أليكس 
س�اندرو، الظهير األيس�ر للفريق، في ظل وجود رغبة 
كبيرة من الالعب، باالس�تمرار م�ع الفريق اإليطالي، 

في الموس�م المقبل.وأضاف�ت أن الالعب البرازيلي، 
أصب�ح قريباً ع�ن أي وق�ت مضى م�ن  تمديد عقده 

م�ع البيانكونيري، براتب س�نوي يصل إل�ى 4 ماليين 
يورو، ليصبح استمراره مع اليوفي، بالموسم المقبل أمراً 

محس�وماً.ُيذكر أن س�اندرو، كان قد انضم إلى يوفنتوس، 
صي�ف 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، مقابل 26 مليون 
ي�ورو، ونجح ف�ي تقديم مس�توى مميز خ�الل العامين 
األخيري�ن، ليصب�ح مح�ط اهتم�ام العديد م�ن األندية 

األوروبية، على رأسها تشيلسي اإلنجليزي.

يوفنتوس يغلق الباب أمام تشيليس ويتمسك بمدافع

            المستقبل العراقي/متابعة

قالت تقارير صحفية، إن نادي ريال مدريد، س�يضحي بأحد أبرز نجومه، لجني المال الالزم للتعاقد مع الفرنس�ي 
كيلي�ان مبابي، مهاجم موناكو.وذكرت صحيفة “إكس�بريس” البريطانية، أن ريال مدريد، قرر التخلي 

عن الويلزي جاريث بيل، وعرضه للبيع هذا الصيف، أمال في إتمام صفقة جوهرة موناكو.
وأضافت أّن مانشستر سيتي، أرسنال وباريس سان جيرمان، ينافسون ريال مدريد، على التعاقد 

مع مبابي، في الوقت الذي لن يتخلى عنه موناكو، بأقل من 120 مليون إسترليني.
وأوضحت أّن الملكي، حاول بيع ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، إلى مانشستر يونايتد اإلنجليزي، 
بمبلغ 80 مليون إس�ترليني، لكّن الش�ياطين الحمر رفضوا دفع هذا المبلغ وتوجهوا للتعاقد مع 
البلجيك�ي روميلو لوكاكو من إيفرتون، كما أن تشيلس�ي يحاول ضم المهاجم اإلس�باني، أيًضا 

لتعويض رحيل دييجو كوستا، لكنه لن يدفع هذا المبلغ.
وأش�ارت إلى أّن مانشس�تر يونايتد، تشيلسي وباريس س�ان جيرمان، حاولوا التوقيع مع بيل 
من قبل، ولذلك فإّن الملكي، س�يعرض الالعب للبيع على أمل الحصول على أكبر اس�تفادة مالية 
ممكن�ة، ليتمكن من ض�م مبابي.وكان الفرنس�ي زين الدين زي�دان، المدير الفن�ي لنادي ريال 
مدريد، رفض إش�راك بيل أساس�ًيا في نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، أم�ام يوفنتوس اإليطالي، 

مفضاًل البدء بإيسكو.

ريال مدريد يضحي بنجمه الكبري لضم مبايب
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن معظ�م الناس يتقلبون يف نومهم ح�وايل 40 مرة خالل 

الليل وقد يصل ذلك اىل 70 مرة يف حال األرق
ه�ل تعل�م أن الدلف�ني ينام بعني واح�دة مغلق�ة والثانية 

مفتوحة.
هل تعلم أن حوايل 120 برميل من الزيت يمكن أن يستخرج 

من دهن الحوت األزرق.
هل تعل�م أن زهرة السوس�ن العمالقة تنم�وا يف األمازون 
وحج�م أوراقه�ا كب�ر حيث تبلغ ط�ول مس�احة الورقة 
الواح�دة 3 مرت مربع ويمكن لطف�ل صغر أن يقف عليها 

بكل أمان
ه�ل تعلم أن ما تستنش�قه م�ن هواء خ�الل حياتك كلها 

يعادل ضعفني ونصف فقط مما يمأل به منطاد مائي.
هل تعلم أن النبته املس�ماه بنبات القرت تنمو وتزهر كل 

كل ثمان سنوات
هل تعلم أن معنى جمهورية سراليون األفريقية هو جبل 

األسد
ه�ل تعل�م أن العنكبوته الذئبية وه�ي رضب من العناكب 
الكبرة لها لدغة تعادل يف تأثرها تأثر مس�مار مغروز يف 

اللحم
ه�ل تعلم أن أكثر من ثالثني والية يف الواليات املتحدة تنتج 

النفط
هل تعلم أنه يموت يف أمريكا يموت يف كل 90 ثانية شخص 

بسبب الرسطان

س�يحالفك الح�ظ الي�وم فكن س�عيدا فيوم 
جميل بانتظارك. ستسر األمور اليوم عىل ما 
يرام كعقارب الساعة. اليوم ميلء بالسعادة، 
ففي املساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل 
الي�وم باألنش�طة  يشء مختل�ف. ننصح�ك 

الجماعية.

كن مس�تعدا اليوم وحاول أن تتماسك فربما 
تأتي�ك أخبار س�يئة تتعلق بظروف�ك املالية. 
وع�ىل الرغم من تلك األخب�ار فاحرص اليوم 
ع�ىل حل تلك املش�كالت فاليوم هو األنس�ب 
للتعامل معها. ننصحك أن تتعامل مع األمور 

من زاوية مختلفة عن املعتاد

أهم يشء بالنس�بة لك اليوم هو أن تشعر أن 
م�ن حولك يحبونك، ولكن�ك تقلق فلن تكون 
س�ببا يف حزنهم أو تعاس�تهم. ربما ال تكون 
الصدي�ق األفض�ل ولكن معظم األش�خاص 
يفضل�ون التح�دث مع�ك. التعام�ل بص�دق 

وبإخالص

ش�خصيتك مليئ�ة بالعي�وب ولك�ن تريد أن 
تخفي هذه العيوب ع�ن من حولك. الهروب 
م�ن اليشء ال يعني حله. فك�ر يف كل رد فعل 
قمت به اليوم، وستكتشف أنك قمت بأخطاء 
عديدة دون أن تش�عر. تخل�ص من همومك 

ومشاكلك، وحاول أن تسرتخي يف املساء.

ابدأ مناقش�اتك اليوم مع شخص ما لم تجر 
مع�ه ح�وارا من قب�ل. اس�تمع ألق�وال هذا 
الش�خص جيدا. قد تحرتم بال�كاد ما يقوله 
وربم�ا ال تتحمل�ه. من الس�هل ج�دا تقوية 
عالقاتك بمن حولك، ولك�ن ما العمل إذن إذا 

كان كل منهم يرفض التعامل معك.

إذا كن�ت تبح�ث ع�ن يشء يس�عدك الي�وم، 
ننصح�ك بأن تتصل بأح�د األصدقاء ممن لم 
تتواصل معهم منذ فرتة. سيكون يوما هادئا 
بالتأكيد، ولكن يتطلب منك مزيدا من الصرب 
والتأن�ي. س�تعرش ان كل يشء أصب�ح تحت 

سيطرتك. كن متسامحا 

ع�ىل الرغم من الجهود الت�ي تبذلها، مهمتك 
لن تكتمل بالش�كل الذي كن�ت تتوقعه. ربما 
تع�اود العم�ل فيها م�ن جدي�د. الوقت غر 
مناسب للش�جار أو الخالف. ستقيض وقتك 
الخ�اص ب�ك يف التفك�ر يف بع�ض القضاي�ا 

املعقدة واألمور املقلقة.

تضغط عىل أعصابك كثرة األعمال والواجبات 
املتفرق�ة، وتعك�ر مزاج�ك ال�ذي يتقلب بني 
لحظ�ة وأخ�رى. واجه س�لبيات ه�ذا اليوم 

بالصرب واالعتدال والتواضع. 
ال تجرب نفس�ك عىل العمل يف ه�ذه الظروف 

السيئة.

ك�ن معت�دال يف ترصفات�ك ويف التعب�ر ع�ن 
ستنش�غل  الي�وم،  نهاي�ة  يف  أحاسيس�ك. 
باملش�اركة يف بع�ض األنش�طة املس�لية مع 
األصدقاء. إذا كنت موهوبا يف الشعر أو الغناء 
او املوس�يقى أو األدب، فن�م ه�ذه املواهب. 

سيدعمك األشخاص األقرب لك

ق�د يم�ر الي�وم الحبي�ب ببع�ض املش�اكل 
واألزم�ات ف�ال تتس�اءل كث�را عنه�ا ولكن 
ب�دال م�ن ذل�ك ح�اول أن تخفف عن�ه بقدر 
املس�تطاع. ربم�ا تتع�رض لالنتق�ادات من 
بع�ض األصدقاء اليوم فك�ن صبورا. يالحظ 

من حولك مجهودك ويقدرونه

تش�عر اليوم أن لديك رغبة قوية يف اإلبداع يف 
معظم املجاالت ولذلك اس�تغل هذه الفرصة 
يف إنجاز بعض املهام بدقة. يجب أن تس�تغل 
رسع�ة بديهتك اليوم يف فهم بعض املش�اكل 
الت�ي ربم�ا تك�ون واجهتها األي�ام املاضية. 

بدأت بعض املشاريع

تتحس�ن اليوم أوضاع�ك العاطفية فإذا كنت 
أع�زب فربم�ا تلتق�ي الي�وم بش�خص يقدر 
مشاعرك وستبادله نفس الشعور، وإذا كنت 
مرتبط�ا فربما تخطط للقيام برحلة بصحبة 

الحبيب ملكان جديد ومختلف.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

مناقيش بالجبن املوزاريال
املقادير:

3 ك�وب دقي�ق متع�دد األغ�راض - 1 ملعقة صغرة 
خمرة فورية - 1 ملعقة كبرة س�كر - 1 رش�ة ملح 
- 2 ملعقة كبرة زيت زيتون - 1 2/1 كوب ماء فاتر 
- 150 ج�رام جب�ن فيتا مفت�ت - 1 2/1 كوب جبن 

موزاريال - 2 ملعقة كبرة بقدونس مفروم
طريقة التحضر:

يف بول�ة كبرة الحج�م اخلطي الدقي�ق و الخمرة ثم 
ضعي السكر و امللح و قلبي.

أضيفي زيت الزيتون واملاء و قلبي جيدا حتى تتشكل 
العجينة.

ضعي القليل من الدقيق عىل س�طح جاف ثم اعجني 
العجينة بيديك.

ضعي العجينة يف بولة ثم غطيها و ضعيها جانباً ملدة 
60 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

 سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
 قس�مي العجينة إىل كرات متوسطة الحجم و مديها 

طولياً.
ضعي ورق زبدة يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن 

ثم ضعي العجني.
اخلطي جبن الفيتا مع جبن املوزاريال و البقدونس.

 ضعي مزيج جبن الفيتا و املوزاريال والبقدونس عىل 
قطع العجني بالتساوي.

 ضعي الصينية يف الف�رن ملدة 10 دقائق حتى تنضج 
العجينة ويذوب الجبن.

 تقدم املناقيش بالجبن املوزاريال ساخنة.

الكشف عن سيارة روسية برمائية طائرة
تعرض سيارة »تريتون« الربمائية الطائرة الروسية ألول 
مرة عىل هامش معرض »ماكس-2017« الدويل للطران 
والفضاء..أعلن ذلك ناطق باسم رشكة »التكنولوجيات 

الجوية الفضائية« املصنعة للسيارة.
وق�ال الناط�ق إن »تريت�ون« عب�ارة ع�ن رباعية دفع 
برمائي�ة ثنائي�ة الك�رايس. يمكنه�ا أن تس�ر عىل الرب 
كس�يارة كهربائية، وتطر يف الج�و كطائرة ذات جناح 

مرن، وتبحر يف املاء كسفينة تسر بالوسادة الهوائية.
ويبلغ طول الس�يارة 2.95 م�رت، وارتفاعها 2.24 مرت، 
وعرضه�ا 1.9 م�رت. ورسعته�ا القص�وى 100 كل�م/ 
ساعة. ويبلغ احتياطي س�رها بالدفع الكهربائي عىل 
األرض 100 كيلوم�رت، و400 كيلوم�رت يف الجو. ويمكن 
أن تصع�د العرب�ة إىل ارتف�اع 4200 كيلومرت..يذك�ر أن 
مع�رض »ماك�س-2017« ال�دويل للط�ران والفض�اء 
س�يقام يف الف�رتة م�ا ب�ني 18-23 يولي�و الج�اري، يف 

ضواحي موسكو.

ناسا: بقعة شمسية تستدير 
نحو األرض

التقط�ت تلس�كوبات يف مرصد مراقب�ة الحركات 
الشمسية التابع إلدارة الطران والفضاء األمركية 
»ناس�ا« ص�ورا لبقع�ة شمس�ية كبرة تس�تدير 
وتدخل مجال الرؤية والرصد.والبقع الشمس�ية، 
مج�االت  مناط�ق  بأنه�ا  ناس�ا  تصفه�ا  الت�ي 
مغناطيسية مكثفة ومعقدة، شائعة بشكل عام، 
لكن يق�ل احتمال حدوثها يف الوق�ت الذي نقرتب 
في�ه مما يعرف بالحد األدنى الش�ميس وهي فرتة 
ينخفض فيها النش�اط الش�ميس وتحدث كل 11 
عاما..وه�ذه البقعة الشمس�ية، التي تم رصدها 
ب�ني يوم�ي 5 و 11 يوليو، هي البقعة الشمس�ية 
الوحيدة يف الوقت الراهن..وتقول ناسا، إن قلب أو 

مركز البؤرة أكرب حجما من األرض.

رس احللقات املضيئة يف الغالف اجلوي لألرض
أك�د علماء م�ن جامعة والي�ة أوهايو األمريكي�ة أنهم توصلوا إىل س�بب ظهور 
الحلق�ات املضيئة يف الغالف الجوي ل�ألرض.ويف حديث ملجلة JPCL العلمية قال 
العلماء..اكتشفنا خالل بحوثنا األخرة شكال معينا من البلورات الجليدية، التي 
تبدد أش�عة الضوء بش�كل يعيد إىل األذهان صورة الحلق�ات املضيئة التي تظهر 
يف الغ�الف الجوي«.وأضاف�و أنه »عادة م�ا تتجمد عنارص األبخ�رة املوجودة يف 
الجو عند درجات الحرارة املنخفضة، مش�كلة بلورات جليدية عىل شكل متوازي 
مستطيالت، وضمن ظروف معينة من الضغط والحرارة؛ يمكن لهذه األبخرة أن 
تتجمد مش�كلة بلورات مكعبة، من املمكن أن تعكس األضواء بآليات مختلفة.. 
خ�الل تجاربن�ا التي قمنا بها مؤخ�را تمكنا من صنع صيغ�ة معينة من الجليد 
الذي يحوي بلورات مكعبة بنسبة 80%، من خالل تمرير الهيدروجني وبخار املاء 
ضمن فوه�ات تدور برسعات عالية تفوق رسعة الصوت، وضمن هذه الرسعة 
وبع�د تربيد املزي�ج لدرجة 48 مئوية تح�ت الصفر حصلنا عىل ه�ذه الصيغ«.

وبعد الحصول عىل تلك البلورات قاموا مخربيا بتمرير حزم مختلفة من األش�عة 
الضوئية خاللها، ليكتش�فوا أنها تبدد الضوء وتعكسه بآلية معينة تشبه تماما 
آلية ظهور الحلقات الضوئية يف الغالف الجوي لألرض، ما يعني أن غالف األرض 
يحوي عىل تل�ك الرتكيبات البلورية التي تتكون ضم�ن ظروف مناخية محددة، 

وتعكس وتبدد ضوء الشمس وتؤدي إىل ظهور الحلقات الضوئية ضمنه.

1أعىل قمة يف أفريقيا 2يهتز o خيالء 3جرس 
 o عىل م�اء 4خص�وم اليوناني�ني يف قربص
حرف عطف 5حسام o ضعف لدرجة املرض 
6بحرة يف أم�ركا الجنوبية األعىل يف العالم 
عن سطح البحر 7جدة )باللهجة املرصية( 
o جم�ع رسير )معكوس�ة(. 8الذهب البني 
o أش�هر ملك�ة فرعوني�ة امت�از عرصه�ا 
باالس�تقرار 9يده�ش o ارتف�ع يف الس�ماء 
10سلسلة قصص تجسس سينمائية كتبها 

إيان فلمنج

1اس�مها القدي�م بيزنط�ة 2يحل�و فيه�ا 
السمر o عملة اليابان 3عكس حلو o تفنن 
o نص�ف أري�ج 4ماتت الحيوان�ات o تقال 
للحبيب�ة أو الحبي�ب 5الهاتف أصدر صوتا 
)معكوسة( o تلقى االهتمام 6يملك األرض 
ومن عليها o ذو طباع حادة وغر محبوب 

7ضعيف وغر مقبول
8م�ن الدواجن o املعلم الخاص لالس�كندر 
املقدوني 9دعاؤه ج�اء يف فيلم لقصة طه 

حسني 10عملة اوروبية o استعاد

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..مخ بانيه
طب

خماطر انفصال جبل جليدي عمالق
انفصل عن القارة القطبية الجنوبية، األربعاء 
12 يولي�و الجاري، أحد أكرب الجبال الجليدية 
يف العالم، والذي يبلغ حجمه 4 أضعاف حجم 
لن�دن. ووفق�ا للخ�رباء فإن مس�احة الجبل 
الجلي�دي )A68( العمالق، ال�ذي انفصل عن 
الجرف الجليدي الرس�ن C، تبلغ نحو 6 آالف 
كل�م مربع، أما وزنه فيص�ل إىل ترليون طن، 
وعملية انسالخه حصلت نتيجة صدع جليدي 
عمالق راقبه العلماء ملدة 10 أعوام..وأكدوا أن 
هذا االنفصال أدى إىل تقلص مس�احة جرف 
الرسن C، بنس�بة تزيد عن 12 %، باإلضافة 

الجزي�رة  ش�به  يف  الع�ام  املش�هد  تغ�ر  إىل 
القطبي�ة الجنوبي�ة إىل األبد..ومن جانبه قال 
الخب�ر والعالم الرويس يف ش�ؤون املحيطات 
واستكش�اف القطب�ني الش�مايل والجنوبي، 
أرت�ور تش�يلينغاروف، إن “ه�ذا حدث عاملي 
مث�ر لالهتم�ام، وم�ن ال�روري أن تقوم 
جميع الهيئات املسؤولة عن القطب الجنوبي 
بمراقبة حركة ه�ذا الجبل بعد انفصاله، ألن 
الري�اح قد تنقل�ه إىل مناطق ش�مال القطب 
الجنوبي حيث سيش�كل خط�را حقيقيا عىل 

حركة املالحة”.

حرارة سيبرييا ترتفع!

أكد علماء من معهد الغاب التابع 
للفرع السيبري ألكاديمية العلوم 
الروس�ية أن االحتب�اس الحراري 
العاملي سيجعل س�يبريا منطقة 

جذابة البرش.
ع�ىل  املبني�ة  للتنب�ؤات  وفق�ا 
التحليلي�ة، فإن   CMIP5 نم�اذج
من�اخ س�يبريا س�يغدو، بحلول 
ثمانينيات هذا القرن، أكثر اعتداال 
الجلي�د  فيم�ا س�تتقلص كمي�ة 
األبدي فيها. ويعتقد معدو البحث 
أن اعتدال املناخ وزيادة املزروعات 
تس�بب  أن  يمك�ن  واملحاصي�ل 
هجرة سكان روس�يا إىل سيبريا 

يف غضون القرن الجاري.
كم�ا اخت�ار العلماء بح�ث املناخ 
الوس�طى،  س�يبريا  منطق�ة  يف 

الواقعة بني خط�وط الطول 85-
195 رشقا، وبني خطوط العرض 
51-75 شماال. وقد اعتمد بحثهم 
ع�ىل 10 نم�اذج تحليلي�ة للمناخ 
العامل�ي وضعت يف إط�ار مرشوع 
 Coupled Model(  CMIP5

.)Intercomparison Project
أن  ظه�ر  البح�ث  نتيج�ة  ويف 
متوس�ط درجات الحرارة سيزداد 
9.1 درج�ة مئوي�ة ش�تاء و5.7 
درجة مئوية صيفا. بينما سيزداد 
املعدل الس�نوي لهط�ول األمطار 
60-140 ميليمرتا، ما سرفع من 
البرش،  املنطقة لحي�اة  صالحي�ة 
األمر الذي قد يس�فر ب�دوره عن 
الكثاف�ة الس�كانية ثالثة  زي�ادة 

أضعاف.
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املحكمة االحتادية العليا ومحاية الدستور قضاؤنا الدستوري

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديالقاضي اياد محسن ضمد

من�ذ تأس�يس المحكم�ة االتحادية العليا ف�ي العراق وترس�يخا لمبادئ 
الديمقراطية فقد عملت المحكمة االتحادية العليا على صيانة الدستور وذلك 
باعتباره القانون األس�مى في البلد وتأس�يس القضاء الدستوري في العراق 
م�ن خالل بناء المبادئ الدس�تورية حي�ث وضعت األس�س الكفيلة لحماية 
الدستور العراقي من خالل اختصاصها في تفسير النصوص الدستورية بتأن 
وإحكام وفقا لقانون تأسيس�ها الكريم ٣٠ لس�نة ٢٠٠٥ والدستور العراقي 

النافذ لعام ٢٠٠٥ والذي نص على اختصاصات المحكمة االتحادية العليا.
 وقد عملت المحكمة االتحادية العليا على مبدأ س�مو الدس�تور وهو من 
المبادئ األساسية في الدولة القانونية حيث تعلو قواعد القانون الدستوري 
على غيرها من القواعد القانونية ولهذا يتوجب على السلطات العامة االلتزام 
بقواعد الدس�تور وأحكامه حيث نصت المادة ١٣ من الدستور العراقي لعام 
٢٠٠٥ بان الدس�تور يعد القانون األس�مى واألعلى في العراق ويكون ملزما 

في أنحائه كافة وبدون استثناء.
 وقد اظهر القضاء الدستوري العراقي ممثال بقضاء المحكمة االتحادية 
العليا فاعليته في الحاق النصوص الدستورية بالظروف المتغيرة والمتجددة 
من خالل ما يبثه فيها من روح ومواكبة التطور وتباين الظروف السياس�ية 
واالقتصادي�ة واالجتماعية وذلك بتفس�ير النصوص الدس�تورية ومن أبرز 
األمثلة على ذلك الدور الذي لعبته المحكمة االتحادية العليا في النزاعات التي 
حصل�ت في مجلس النواب في ما يتعلق بتش�كيل الكتل�ة األكبر في مجلس 
الن�واب ومفهوم الف�وز والخس�ارة بالنس�بة للمرش�حين والتزامها بروح 

الدستور والحياد في اتخاذ القرارات بعيدا عن التدخالت السياسية.
 وأن القضاء الدستوري هو األقدر من غيره على تفسير نصوص الدستور 
لس�ببين األول الموضوعية والحيادية التي تتق�رر المحكمة االتحادية العليا 
دون غيرها من الس�لطات والثاني الدراية العلمي�ة بأصول القانون والخبرة 

المتوفرة لدى القضاة.
 وق�د عملت المحكم�ة االتحادية العليا كصمام ام�ان لمنع اي انتهاك او 
خرق للقوانين والدس�تور العراقي النافذ من خالل الحكم بعدم الدس�تورية 
للقوانين التي تتعارض مع أحكام الدس�تور الن الدس�تور العراقي قد رس�م 
الطريق القانوني لسريان القوانين وعدم دستورية بعض القوانين لمخالفته 
الش�ريعة اإلسالمية وذلك  باعتبار أن اإلسالم هو دين الدولة و ال يجوز سن 
اي تش�ريع يخالف الشريعة اإلسالمية و مبادئ الديمقراطية وعندما يحتدم 
الص�راع السياس�ي تج�د أن المحكمة االتحادي�ة العليا تعمل عل�ى البت في 
الخصومات وفقا للدستور العراقي من خالل ممارسة الرقابة على دستورية 
القوانين و األنظمة النافذة وتفس�ير نصوص الدس�تور ونق�ض الكثير من 
الفقرات في بعض القوانين الصادرة لكونها التنس�جم مع الدس�تور النافذ، 
وكذل�ك المصادقة على النتائج النهائية لالنتخاب�ات العامة لعضوية مجلس 
النواب وابط�ال عضوية بعض اعض�اء مجلس الن�واب لمخالفتهم للقانون 
االنتخاب�ي ومن القواني�ن التي تصدت لها المحكم�ة االتحادية العليا قانون 
تحدي�د والية رئي�س مجلس الوزراء والفقرات الت�ي تتضمن الحجز ومنعت 
الحجز باي سبب حيث عملت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقالل 

السلطة القضائية العراقية.

الرقابة على دستورية القوانين تكاد تكون الضمانة األهم آلمرين أساسيين 
أولهما ضمان انفاذ النص الدس�توري والذي يمثل إرادة الش�عب وثانيهما منع 
الس�لطة التش�ريعية م�ن تج�اوز صالحياتها المحددة دس�توريا . أن الس�لطة 
التش�ريعية تمثل الش�عب في األنظم�ة الديمقراطية لكن ه�ذا التمثيل محكوم 
ومقيد ابتداء وانتهاءا بنصوص دس�تورية ترس�م وتحدد مهامها وصالحياتها 
على مستوى الرقابة  على اعمال الحكومة وسن التشريعات وأن هي أي السلطة 
التش�ريعية تجاوزت صالحياتها الدستورية فال وسيلة إليقافها وإعادة األمور 
إل�ى نصابه�ا الصحيح إال بوجود محكمة دس�تورية عليا تم�ارس الرقابة على 
أي مخالفة أو تجاوز على الدس�تور, والدس�اتير في النظم الديمقراطية اعطت 
المحاكم الدس�تورية س�لطات واسعة وقوة كبيرة بتفس�ير الدستور وإلغاء أي 
ن�ص أو تش�ريع يتعارض وأحكامه , واألس�اس المنطقي له�ذه الرقابة هو أن 
ال�دول تتخذ من القوانين وس�يلة لبناء المؤسس�ات وحماية األم�ن والحقوق 
والحري�ات وال يمكن قب�ول فكرة أن يطبق قانون وهو مخالف للدس�تور كذلك 
ف�إن الوظيف�ة األساس�ية للقضاء هي تطبي�ق القانون فكيف تطب�ق المحاكم 
قوانين تخالف الدس�تور وبه�ذا الصدد يقول أحد فقهاء القان�ون اإلنكليزي ان 
المجالس التش�ريعية تس�تطيع أن تجعل الذكور اناثا واإلناث ذكورا أو تش�رع 
قواني�ن تق�وض الحق�وق والحري�ات إال أن وج�ود المحاك�م الدس�تورية هي 
الوس�يلة الناجعة إللغاء أي نص يتعارض مع حقوق األفراد المكفولة دستوريا 
س�يما وأن رقابة القض�اء على دس�تورية القوانين هي رقابة مهنية مس�تقلة 
يقوم بها أش�خاص يمتلكون أدوات ومعارف قانوني�ة كبيرة و في العراق كان 
للقضاء الدس�توري العراقي ممثال بالمحكمة االتحادي�ة دورا رياديا في فرض 
الرقابة على القوانين المخالفة للدس�تور أما لكون تلك القوانين خالفت األسس 
التي قام عليها الدس�تور أو النها ش�رعت باتباع مجلس كالنواب آليات تش�ريع 
تختلف مع ما منصوص عليه دس�توريا متجاوزا بذلك على صالحيات الس�لطة 
التنفيذية في إعداد مش�اريع القوانين وتقديمها لمجلس النواب لتأخذ طريقها 
للتشريع  وبهذا الصدد فقد قضت المحكمة االتحادية في الدعوى المرقمة42/ 
اتحادي�ة / 2014  بع�دم دس�تورية الم�ادة )35( م�ن قانون التقاع�د الموحد 
وإلغائه�ا كون مجلس النواب ش�رع المادة المذكورة بش�كل مغاير لمضمونها 
المذكور في مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء كذلك قضت المحكمة 
االتحادية ف�ي الدعوى المرقمة 114/ اتحادية / 2013 بعدم دس�تورية المادة 
)25( من قانون هيئة دعاوى الملكية وتعطيلها ألنها أخلت بمبدأ المساواة بين 
المواطني�ن في الحصول على تعويض  متس�او وبذلك خالف�ت المواد )14( و) 
19/ سادس�ا( من الدستور وبهذه القرارات فقد منعت المحكمة االتحادية نفاذ 
نص�وص قانونية تع�ارض المبادئ التي نص عليها الدس�تور من جهة وقضت 
بعدم دستورية تشريعات مجلس النواب التي لم ترسل من الحكومة وفيها جنبة 
مالية او تتعارض مع البيان الوزاري الذي نالت الوزارة الثقة من مجلس النواب 
على مفرداته او تعارضت مع استقالل القضاء او مع مبدأ الفصل بين السلطات 
المنص�وص عليه ف�ي المادة )47(في الدس�تور من جهة أخ�رى وهي بذلك قد 
أرس�ت ورس�مت مبادئ قضائي�ة مهمة في الرقاب�ة الصارمة على دس�تورية 
القوانين كون القضاء هو الحامي والمدافع عن مبدأ الشرعية المتمثل بالتطبيق 

األمثل للنصوص الدستورية واالمتثال لما جاءت به من مبادئ واحكام.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

أعلنت منظم�ة أميركية لحماية القط�ط البرية أنها 
فوجئ�ت بصور لب�ؤة وهي ترضع نم�را صغيرا في 
محمي�ة بتنزانيا..وتظه�ر الص�ور اللب�ؤة وعمرها 
5 أع�وام وهي ترضع ش�بل نمر يق�در عمره بثالثة 

أسابيع، وفقا لمنظمة بانثيرا، 
القطط  المعنية بالحفاظ على 
البرية..وقال�ت المنظم�ة ف�ي 
بي�ان صحاف�ي إنه ت�م توثيق 
م�ن  وتب�ّن  رضاع�ة  ح�االت 
نفس النوع بين القطط البرية 
والحيوانات البرية األخرى، إال 
الرضاع�ة والتبني  أن ح�االت 
بين حيوانات من نوع آخر هي 
أمر غير معت�اد للغاية. وقالوا 
إن هذا هو أول دليل يشاهدونه 

على إرضاع لبؤة لشبل نمر.
رئي�س  هنت�ر،  لي�وك  وق�ال 
منظم�ة بانثي�را “ه�ذه حالة 
فريدة حقا.. ال أعرف مثاال آخر 
للتبني بين األن�واع أو الرعاية 
مثل ه�ذا بين القط�ط الكبيرة 

في البرية”.
أنجب�ت  اللب�ؤة  أن  وتاب�ع 

مؤخرا أش�باال مم�ا جعلها “مس�تعدة م�ن الناحية 
الفس�يولوجية” لرعاي�ة القط�ط الصغيرة. وش�بل 
النم�ر بالضب�ط تقريبا في س�ن أش�بالها ومش�ابه 

جسديا لهم. 

لبوة تعوض فقدان أشباهلا بإرضاع نمر
أظهرت تجارب نشرت خالصاتها في مجلة »ساينس« 
العلمية األمريكية أن الغربان لديها القدرة مثل اإلنسان 
والقردة على اس�تباق األحداث، وهي وظيفة إدراكية 
معّقدة..وكانت دراس�ات أعدت في األعوام الخمس�ة 
عش�ر الماضي�ة أظه�رت أن له�ذه الطي�ور الق�درة 

الذهني�ة على اس�تخدام أدوات للحصول على الطعام، 
وأيض�ا لتخزينه..لكن الدراس�ات األخيرة المنش�ورة 
خالصاتها في »س�اينس« كشفت عن مقدرات ذهنية 
أكثر تعقيدا، مثل رفض مكافأة ما أمال بالحصول على 
مكاف�أة أكبر الحقا..وألن علوم التطور ال تش�ير إلى 
أي صل�ة بين اإلنس�ان والقرود 
من جهة وهذه الطيور من جهة 
ثاني�ة منذ أكثر م�ن 300 مليون 
سنة، يرّجح العلماء أن القدرات 
اإلدراكية لديها تطوّرت بش�كل 
أن  المع�روف  منفصل..وم�ن 
الوظائ�ف اإلدراكي�ة المعق�دة، 
مثل اس�تباق األم�ور، موجودة 
لدى اإلنس�ان والقرود الكبيرة، 
ولم تكن معروف�ة من قبل لدى 
الطي�ور، وفق�ا ل�كان كابادايي 
الباح�ث ف�ي جامع�ة لون�د في 
السويد والمشرف على الدراسة. 
وتبين أن بعض أنواع الغرابيات 
لديه�ا الق�درة عل�ى التخطي�ط 
للمس�تقبل، لكن ه�ذا التخطيط 
يقتص�ر على تأمي�ن الطعام وال 

يتعداه إلى مجاالت أخرى.

ابتكار قفازات ستحدث ثورة يف عالـم الصم والبكمالغربان واملقدرة الذهنية عىل استباق األمور

كش�ف العلماء عن قف�از كهربائ�ي )س�عره 100 دوالر( يمكنه 
تحويل لغة اإلش�ارة إلى رس�ائل نصية لتعزيز قدرة الصم والبكم 
على التواصل مع اآلخرين. وُصمم القفاز لمس�اعدة الصم والبكم 
على إرسال الرسائل إلى أولئك الذين ال يفهمون لغة اإلشارة، وفقا 
للمخترعين..ويق�وم الجه�از الذي ُطور في جامع�ة كاليفورنيا، 
 ،)ASL( بسان دييغو، بتحويل 26 حرفا من لغة اإلشارة األمريكية
إل�ى نص يتم عرض�ه على الهاتف الذك�ي أو الكمبيوتر..وتعد لغة 
اإلش�ارة الش�كل الوحيد المتاح للتواصل بين الصم والبكم، وفقا 
لم�ا أظهرته اإلحص�اءات. وذلك ألن تعلم اللغ�ات المكتوبة يمكن 
أن يك�ون صعب�ا، دون الق�درة على فه�م األصوات الت�ي تتوافق 
م�ع كلم�ات معينة..ويق�ول جيس�ال فيش�نورام، مدي�ر أبحاث 
التكنولوجي�ا في المؤسس�ة الخيرية لش�ؤون فقدان الس�مع إن 
»لغة اإلش�ارة تعد األولى بالنسبة آلالف األشخاص في بريطانيا، 

لذا فإن التكنولوجيا الحديثة ستغير حياتهم تماما«.


