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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك بالعدل
 فـي الّصـديـق والعـدو، والقصـد

 في الفقر والغنى

ص3تعديل »طفيف« يف قانون االنتخابات حيظى بمعارضة ألنه »هيدر األصوات«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كوريا الشاملية هتدد أمريكا بـ »بحر من اللهب«

روحاين: ايران ستبقى دوما إىل جانب احلكومة والشعب واملقاومة يف لبنان

رئيس الوزراء يوافق عىل مقرتحات وزير الداخلية بشأن ملف تشابه األسامء

حتشيد عسكري عىل أبواب تلعفر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال مصدر أمن�ي، أم�س األحد، إن 
القيادة العسكرية العليا أصدرت أوامرها 
للفرق�ة املدرع�ة التاس�عة باالس�تعداد 
الفوري للتوج�ه نحو قضاء تلعفر )65 
كلم غرب مدينة املوصل مركز محافظة 
نين�وى(، فيم�ا ق�ال القائ�د يف جه�از 
مكافح�ة اإلرهاب أن س�اعة الصفر قد 
ح�ددت لتحرير قض�اء تلعف�ر مفضال 

عدم اإلعالن عن توقيتها. 
تجدر اإلش�ارة إىل أن قض�اء تلعفر، 
تتبعه 3 نواحي وهي: ربيعة وتس�كنها 

عش�رة ش�مر، وناحي�ة زم�ار تتكون 
م�ن 78 قري�ة، )49 قري�ة عربية و29 
قري�ة كردي�ة(، والعياضي�ة، يس�كنها 
خلي�ط من الرتكم�ان والع�رب واألكراد 
يف الق�رى التابع�ة له�ا، حي�ث تتواج�د 
عش�رة الجرجرية )الكركرية( الكردية 
يف ق�رى الناحية.وق�ال الرائ�د صفوان 
كاظم العس�ايف، مس�ؤول وحدة توزيع 
األوامر العس�كرية يف مقر قيادة القوات 
العراقية التابعة لوزارة الدفاع يف حديث 
»الفرق�ة  إن  األنب�اء،  وكاالت  نقلت�ه 
املدرعة التاس�عة، ق�وة قتالي�ة مهمة، 
أثبت�ت فاعليته�ا خالل تحري�ر املوصل 

من س�يطرة تنظي�م داع�ش اإلرهابي، 
واكتس�بت الكثر من الخ�رات القتالية 
السيما يف مجال حرب الشوارع«. وأضاف 
»ه�ذا األم�ر دف�ع بالقيادة العس�كرية 
العلي�ا إىل إص�دار توجيه�ات إىل قي�ادة 
الفرق�ة ب�رورة البدء وبش�كل فوري 
بتس�ليم مهام مس�ك األرض يف املناطق 
الت�ي تتواج�د به�ا يف املوص�ل إىل قوات 
الرشطة املحلية واالتحادية واالس�تعداد 
للتوجه نحو تلعفر، للمشاركة مع باقي 
الوحدات املس�لحة كل حس�ب مهمتها 

ومحورها يف تحريره«.
التفاصيل ص3

أردوغــان
 يقحم املساجد يف رصاعاته 

السـيـاسـيـة 

فيدال حيقق
 رقـمـًا تـارخييـًا بـعـد 

السوبر األملاين

الفرقة التاسعة توجهت إىل القضاء.. وقادة عسكريون: أيام وتبدأ املعركة
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النـقـل تـعـلـن تـسـلـم كـاسـر األمـواج الشـرقـي ملينـاء الفـاو الكبيـربطريرك الكلدان اكو يدعو املجتمع الدويل إىل مساعدة مسيحي الرشق األوسط بعدم اهلجرة
شـمـول »900« ألـف متقـاعـد فـي القـطـاع اخلـاص بالضـمـان االجـتـمـاعـي حمافظ بغداد: تشكيل 4 جلان لدراسة وتوفري االموال الالزمة ملشاريع االطراف

جملس القضاء األعىل جيري 
مراسيم تسلم املعهد القضائي 

من وزارة العدل
ص2

باريس تؤكد عودة
 271 »داعيش« إىل فرنسا 

من العراق وسوريا
ص4

املحكمة االحتادية تشيد بدور »                              « يف دعم القضاء ومعارك التحرير
          بغداد / المستقبل العراقي

ثّمنت املحكمة االتحادية العليا، األحد، الدور 
الذي تلعبه مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة 
والنرش )جريدة املس�تقبل العراق ووكالة انباء 
املستقبل( يف متابعة ودعم معارك القّوات األمنّية 
أثن�اء تحقيقه�ا النرص يف س�احات القتال ضّد 
تنظيم »داعش«، فيما أش�ادت بدور املؤسس�ة 
يف نرش الثقافة القانونية بني املواطنني. وتلّقت 

مؤسسة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش، 
والتي يصدر عنها صحيفة »املستقبل العراقي« 
اليومية ووكالة أنباء املس�تقبل، كتاباً رس�مياً 
م�ن رئيس املحكمة االتحادي�ة القايض مدحت 
املحم�ود قال في�ه »نثم�ن جه�ود صحيفتكم 
الغ�راء يف تخصيص صفحاته�ا ملتابعة معارك 
قواتنا املسلحة وهي تحقق أروع االنتصارات«، 
وأض�اف املحم�ود »ونق�در اهتمامك�م بن�رش 
الثقافة القانونية الس�يما املوضوعات املتعلقة 

بالقض�اء الدس�توري ليطل�ع الجمه�ور ع�ى 
ما يم�س حياته العام�ة أو الخاص�ة«. وتمّنى 
املحمود ملؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة 
والن�رش »املزيد من التق�دم«، وجاء ذل�ك أثناء 
زيارة وفد من املحكمة االتحادية العليا برئاسة 
مدير عام املحكمة أس�عد ضياء خماس، ومدير 
املكت�ب االعالمي إياس الس�اموك، ومس�ؤولة 

املوقع االلكرتوني وسن نوري.
التفاصيل ص12

وزير النقل يشدد عىل رضورة ارتقاء عمل املسافن 
البحرية يف املوانئ العراقية

حمافظ البرصة يرتأس اجتامعا استثنائيا مع جملسها ملناقشة فقرة 
6الغاء التخصيصات املالية اخلاصة بربنامج البرتودوالر 6

       بغداد / المستقبل العراقي

بعدم�ا افتضح أمر تهري�ب املئات من 
القطع األثرّية العراقّية إىل الواليات املّتحدة 
األمركّي�ة يف 8 تّموز 2017 بتنس�يق بني 
رشك�ة »هوب�ي لوب�ي« األمركّي�ة لبي�ع 
األعمال الفّنّية واليدوّية بالتجزئة، وتاجر 
مقي�م يف دولة اإلم�ارات العربّي�ة املّتحدة 
ش�حن ط�روداً تحت�وي عى قط�ع أثرّية 
إىل ثالث�ة عناوي�ن مختلف�ة للرشك�ة يف 
أوكالهوما س�يتي، يس�تعّد العراق الّتخاذ 

والدبلوماس�ّية  القانونّي�ة  اإلج�راءات 
الكفيلة باس�رتداد هذه اآلثار، تزامناً مع 

متابعة القضاء األمركّي القضّية. 
الوالي�ات  العاّم�ة يف  النياب�ة  وكان�ت 
املّتحدة األمركّية أفادت أّن الرشكة تلّقت 
تحذي�راً يفي�د أّن عائدّي�ة ه�ذه اآلثار إىل 
العراق، وأّنها قد تكون منهوبة من مواقع 
أثرّية هناك، وأّنه يج�ب التحّقق من ذلك. 
ويف أثناء ذلك، أعلن مس�ؤولون أمركّيون 
أّن الرشك�ة وافق�ت عى صنع نس�خ من 
آالف القطع األثرّية املهرّبة لصالح متحف 

للكت�اب املق�ّدس يرأس�ه مديره�ا. رشع 
الع�راق م�ن جانبه، يف إج�راءات مفاتحة 
أفض�ل  الس�ترشاف  األمرك�ّي  الجان�ب 
اآللّيات لعودة اآلثار املرسوقة، وفق عضو 
لجنة العالقات الخارجّية الرملانّية النائب 
مثال اآللويس، حيث أش�ار إىل أّن »الجانب 
العراقّي ينتظ�ر البالغ الع�اّم من الجانب 
األمركّي الذي وعد بمنح أصحاب القطع 
األثرّية الفرصة للمطالبة باسرتداد اآلثار.

التفاصيل ص3

العراق ينتظر عودة »آالف« القطع األثرية« املهربة إىل أمريكا
أرسلت وفدًا ملنح رئيس املؤسسة درعًا تكرمييًا.. وأكدت أنها تنشر »الثقافة القانونية« بني املواطنني
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وزير اخلارجية يتسلم اوراق اعتامد سفري نيوزيلندا »غري املقيم« يف العراق
         بغداد / المستقبل العراقي

تس�لم وزير الخارجية ابراهي�م الجعفري، 
أم�س االح�د، اوراق اعتم�اد س�فري نيوزلن�دا 
الجديد غ�ري املقي�م يف العراق بارديل س�اودن، 
مؤك�داً ان نيوزيلن�دا دول�ة صديق�ة ودعمت 

العراق عىل املستو االمني والدويل.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخارجي�ة  وقال�ت وزارة 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الوزير 
َّم نس�خة م�ن أوراق  ابراهيم الجعفري تس�ل�
اعتماد س�فري نيوزيلندا الجديد بارديل ساودن 
غري املُقي�م يف العراق«، الفت�ة اىل ان »الجانبني 
بحث�ا العالق�ات الثنائيَّة ب�ني البلدي�ن، وآفاق 
الش�عبان  ل�ه  يطم�ح  م�ا  إىل  به�ا  االرتق�اء 

الصديقان«.
ان  البي�ان،  بحس�ب  الجعف�ري  وذك�ر 
»نيوزيلندا دول�ة صديقة للع�راق، وقدَّمت لنا 
، والتدريب، والتسليح،  الدعم عىل املُستو األمنيِّ
، وال�دويلّ«، ُمبيِّناً ان  وع�ىل الصعي�د الس�يايسِّ
»الع�راق خ�رج تّواً م�ن حرب عامليَّة ش�اركت 

فيه�ا أكثر م�ن 120 جنس�ّية، تمث�ل عنارص 
داعش اإلرهابيَّة«.

وب�ني ان »هناك جهات ُمتورِّطة يف إس�ناد 
داع�ش بالعراق، وأمدَّت�ه بمختلف أنواع الدعم 
من تدريب، وتس�ليح، ونقل إىل بلدان الضحية، 
اً«،  والدعم اإلعالمّي، وق�د خرج العراق ُمنتصرِ
مش�رياً اىل ان »العراق يمرُّ بظروف استثنائيَّة؛ 

بسبب االنخفاض الحادِّ يف أسعار النفط«.
وأبدى الجعفرّي »استعداد وزارة الخارجيَّة 
لتقدي�م كلِّ م�ا من ش�أن إنجاح عم�ل البعثة 
النيوزيلنديَّة يف بغ�داد«، متمنياً »نجاح توطيد 

العالقة بني العراق ونيوزيلندا«.
من جهته، قدم سفري نيوزيلندا الجديد غري 
املُقيم يف العراق بارديل ساودن، تهانيه بُمناَسبة 
االنتصار الذي حققته قواتنا املس�لحة البطلة 
يف مع�ارك تحري�ر املوص�ل، والت�زام حكومته 
بدعم العراق، والسيَّما يف قتال عصابات داعش 
اإلرهابيَّة«، ُمبيِّناً ان »العالم سينظر إىل العراق 
ليس ع�ىل أنَّه قد أح�رز هذا الن�ص فقط، بل 

كيف حق�َّق هذا النص«.

JAMC / بغداد         

 استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق 
زي�دان يف مكتبه اليوم األحد الس�يد وزي�ر العدل حيدر 
الزاميل والوفد املرافق له إلجراء مراس�يم تسليم املعهد 
القضائ�ي م�ن وزارة العدل إىل مجل�س القضاء األعىل.  
وقال املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء األعىل القايض 

عبد الس�تار بريق�دار إن »مجلس القضاء األعىل تس�لم 
املعهد القضائي بع�د صدور القانون الخاص بضمه إىل 
مجلس القضاء ونرشه يف الجريدة الرس�مية«. وأوضح 
بريقدار إن »رئيس مجلس القضاء األعىل استقبل صباح 
الي�وم يف مكتبه الس�يد وزير الع�دل والوف�د املرافق له 
ليتم إجراء مراسيم تس�ليم املعهد القضائي إىل مجلس 
القض�اء األعىل«.وأك�د بريقدار انه »ت�م التباحث خالل 

اللق�اء يف املواضيع املش�ركة بني املؤسس�تني وكيفية 
وض�ع الحل�ول ملعالجته�ا بما يخ�دم تعزي�ز واحرام 

القانون وتطبيقه«.
ومن جانب اخر استقبل السيد رئيس مجلس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان يف مكتبه اليوم األحد س�فري 
جمهورية مص العربية يف بغداد. ورحب القايض فائق 
زيدان بالس�فري الضيف، مؤكداً فتح أط�ر التعاون بني 

البلدين يف املجال القضائي، مش�يدا بالتجربة القضائية 
املصية ذات التاريخ املهني املعروف يف املنطقة. 

م�ن جهته، ب�ارك الس�فري املصي تس�نم القايض 
زيدان رئاس�ة مجل�س القضاء األعىل وتمن�ى له مزيداً 
م�ن النجاح يف مهمته واملس�ؤولية امللق�اة عىل عاتقه. 
وناقش الطرفان س�بل تعزي�ز التعاون ب�ني البلدين يف 

مجال القضاء وتبادل الخربات.

القاضي فائق زيدان يستقبل السفري املصري

جملس القضاء األعىل جيري مراسيم تسلم املعهد القضائي 
من وزارة العدل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات الرافدين، أمس االحد، أن 
مفارز مديرية االستخبارات العسكرية يف القيادة 
تمكنت م�ن القبض عىل اثنني م�ن االرهابيني يف 

سيطرة الصويرة بمحافظة واسط.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
ملديري�ة  ان »مف�ارز  العراق�ي«، نس�خة من�ه، 
االستخبارات العسكرية تابعة لعمليات الرافدين 
وبالتع�اون م�ع االجه�زة االمني�ة فيه�ا، ألق�ت 
القب�ض ع�ىل أثن�ني م�ن االرهابيني يف س�يطرة 
الصويرة بمحافظة واسط«. واضافت، »هما من 
املطلوبني للقضاء وفق املادة 4/1 إرهاب«. يشار 
إىل أن قي�ادة عملي�ات الرافدي�ن تعل�ن بني فرة 
واخ�رى، القبض عىل مطلوب�ني للقضاء العراقي 

وفق مواد مختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

توج�ه رئيس صن�دوق إع�ادة اعم�ار املناطق 
املت�ررة ج�راء العملي�ات االرهابي�ة اىل الكويت، 
بدعوة رس�مية، أم�س االحد، لبح�ث إقامة مؤتمر 
املانح�ني الدولي�ني يف الكوي�ت. وقال�ت مصادر ان 
»رئيس الصن�دوق مصطفى الهيت�ي توجه لبحث 
إمكانية املحافظة عىل عدم هدر األموال املخصصة 
العم�ار املناطق املحررة، والعمل عىل تبويب عملية 
رصف األم�وال التي ق�د يحصل عليه�ا العراق من 
ال�دول املانحة، ملس�اعدة الع�راق يف ازمت�ه املالية، 
وعج�زه عن اعمار ما دمرته العمليات العس�كرية 
األخ�رية ملحافظات االنبار وص�الح الدين واملوصل، 
أضافة اىل ما قد تلحق من ارضار بمدينة الحويجة 
التابع�ة ملحافظ�ة كركوك مس�تقبال«. ومن املقرر 
ان »تتبن�ى الكويت دعوة ال�دول والجهات الدولية 
املانح�ة لإلس�هام يف إع�ادة بن�اء تل�ك املناط�ق«. 
وأشارت املصادر اىل ان »الجانب الكويتي كان اجرى 
مجموعة اتصاالت باملس�ؤولني العراقيني املعنيني، 
بدءا من رئيس الوزراء حيدر العبادي وحتى رئيس 
صندوق إعادة االعمار مصطفى الهيتي، من خالل 
س�فارتها يف بغداد، اك�دت خالله�ا إمكانية دعوة 
ال�دول العربية والخليجي�ة الراغبة باملس�اهمة يف 

إعادة االعمار، بما فيها السعودية وقطر«.

عمليات الرافدين تعتقل ارهابيني 
بمحافظة واسط

رئيس صندوق أعامر املناطق املترضرة يتوجه 
إىل الكويت حلضور مؤمتر الدول املانحة 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، األحد، عن موافقة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ع�ىل مقرح�ات قدمتها 
بش�أن تشابه األس�ماء، مش�رية إىل أن املقرحات 
تضمنت اإليع�از إىل كاف�ة الدوائر األمني�ة املعنية 
لاللتزام بما ورد بإعمام صادر عن مجلس القضاء 
األعىل واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق من يخالف 

مضمونه.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن العب�ادي واف�ق ع�ىل 
مقرحاته�ا »املتعلقة بمش�كلة تش�ابه االس�ماء 

والتي ج�رت بالتعاون مع مجل�س القضاء األعىل 
ال�ذي أصدر إعمام�ا تضمن توجي�ه توابع الوزارة 
بعدم إعمام مذكرات القبض إال إذا كانت مشتملة 
ع�ىل املعلوم�ات التي نص�ت عليها امل�ادة 93 من 
أصول املحاكم�ات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 
وأهمها )االس�م الرباعي - اسم األم - اللقب( وان 
ال يتم اإلعمام عىل السيطرات إال بكتاب صادر من 

محكمة املوضوع املختصة«.
وأضاف�ت أن مقرحاته�ا »تضمن�ت اإليعاز إىل 
كافة الدوائر األمنية املعنية لاللتزام بما ورد بإعمام 
مجلس القضاء األعىل واتخاذ اإلجراءات القانونية 
بح�ق من يخالف مضمون ه�ذا اإلعمام فضال عن 

مقرح آخ�ر يتضمن اإليعاز إىل كافة الجهات التي 
تمتل�ك قواعد بيان�ات للمطلوب�ني بأوامر القبض 
الغيابي�ة تزوي�د مديري�ة تحقيق األدل�ة الجنائية 
بالبيان�ات املتوف�رة لديه�م واملحملة ع�ىل قواعد 
بياناتهم لغ�رض توحيدها بش�كل مركزي ضمن 

قاعدة بيانات املديرية أعاله«.
وكان�ت الداخلية أعلنت، يف )1 حزيران 2017(، 
أن وزيره�ا قاس�م األعرجي أصدر إعماما بش�أن 
»إش�كالية معق�دة« يف مذك�رات إلق�اء القب�ض، 
موضح�ًة أن اإلعم�ام يتضم�ن عدم تنفي�ذ أوامر 
القب�ض إال إذا كانت تش�تمل عىل االس�م الرباعي 

واسم األم واللقب.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا بطري�رك الكل�دان يف العراق 
س�اكو،  روفائي�ل  لوي�س  والعال�م 
أمس األحد، املجتمع الدويل ملس�اعدة 
املس�يحيني للبق�اء يف بلدانه�ا وعدم 
الهج�رة، مؤكدا أن األوضاع يف العراق 
تحس�نت لك�ن هاجس الخ�وف عىل 
املس�تقبل مازال قائما.وقال س�اكو 
يف بي�ان قبيل مغادرت�ه اىل الفاتيكان 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، »إنني أدعو دول العالم واملجتمع 
الدويل للنظر اىل أوضاع املس�يحيني يف 

األوس�ط وأهمية مس�اعدة  ال�رشق 
الجماع�ات املس�يحية ع�ىل البقاء يف 
بالدها«، مش�رًيا اىل أن »املسيحيني يف 
الرشق األوس�ط يعانون من مشاكل 
االضطه�اد«. طليعته�ا  ويف  كب�رية 

وأض�اف س�اكو، أن »املس�يحيني يف 
املنطقة يؤدون رسالة بالغة األهمية 
لقيمهم  خصوصا وأنه�م يش�هدون 
األساسية بالنسبة للمنطقة والسيما 
بالنس�بة للعال�م اإلس�المي«، مؤكدا 
املس�يحيني  »يس�اعد  أن  رضورة 
أخوتهم املس�لمني ملواجهة ومحاربة 
املتطرف�ني واالنفت�اح أكث�ر واحرام 

الجمي�ع دون تمييز«.وتابع س�اكو، 
أن »األوض�اع تحس�نت بعض اليشء 
قياس�ا بامل�ايض، لك�ن الخ�وف من 
نظ�را  قائم�ا  ي�زال  م�ا  املس�تقبل 
الس�تمرار الصاعات املس�لحة وألن 
داع�ش لم ُيهزم بعد والناس يخافون 
م�ن هذه األيديولوجي�ة القوية وهذا 
الفكر الذي يقف يف املرصاد أمام غري 
املسلمني«.وأشار ساكو اىل أن »عودة 
النازحني اىل مناطق سهل نينوى تتم 
بش�كل بط�يء ونحتاج ملزي�د إلعادة 
»الكنيس�ة  أن  إىل  الفت�ا  اعماره�ا«، 
إعم�ار  بإع�ادة  ب�ارشت  الكلداني�ة 

املنازل.وأكد أن »املسيحيني يرغبون يف 
العودة إىل ديارهم، لكن الصعوبات ما 
تزال قائم�ة«.وكان بطريرك الكلدان 
س�اكو  لوي�س  والعال�م  الع�راق  يف 
أعرب، أمس السبت، عن قلقه لتأخري 
إعمار س�هل نينوى املح�رر، الفتا اىل 
أن املس�يحيني يش�عرون بالخطر يف 
هذه املنطق�ة املقطعة بني الحكومة 
املركزية وحكومة اإلقلي�م، فيما عزا 
سبب تلك »املحنة« اىل ما وصفه بأنه 
»انقس�ام وفش�ل وتبعي�ة« األحزاب 
املس�يحية ومحاولة احت�كار املوقف 

املسيحي لصالح من يدفع أكثر.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة املالية النيابية عن ش�مول 900 الف 
عامل متقاعد يف القطاع الخاص بالضمان االجتماعي.

وقال�ت عضو اللجن�ة ماجدة التميم�ي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه كما س�يتم »توحيد 

رواتب العمال بالقطاع الخاص املضمونني اسوة برواتب 
العم�ال يف القط�اع الحكومي ضمن صن�دوق التقاعد 
العامة«.وأضافت »كما سيتم إنتقال الراتب التقاعدي 
اىل الخل�ف يف حال�ة وف�اة العامل املتقاع�د، إضافة اىل 
إجازة األمومة للمرأة العاملة يف القطاع الخاص أس�وة 

باملوظفات العامالت يف القطاع الحكومي«.

وكان مجل�س ال�وزراء ص�وت، الثالث�اء امل�ايض، 
باملوافق�ة عىل مرشوع قان�ون التأمينات االجتماعية، 
حي�ث يضمن ه�ذا القانون ل�كل العامل�ني يف القطاع 
الخ�اص راتب�ا تقاعدي�ا مناظ�را للروات�ب التقاعدية 
ملوظف�ي الدول�ة، اضاف�ة اىل ضم�ان حق�وق عوائ�ل 

الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا ملعيشتهم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائب عن املكون الش�بكي حنني الق�دو، أمس االحد، 
قوات االس�ايش بف�رض الهوي�ة الكردية عىل قرى ش�بكية يف 
املناطق التي س�يطرت عليها بعد احداث تنظيم داعش، مطالبا 
رئي�س مجل�س الوزراء حي�در العب�ادي بالتدخل ملنع تقس�يم 
س�هل نينوى م�ن قبل قوات البيش�مركة. وقال الق�دو يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »ضم�ن عمليات 
االس�تعدادات الجراء عملية االستفتاء املزمع اجراؤه يف مناطق 
اقلي�م كردس�تان واملناطق املحتل�ة من قبل البيش�مركة يقوم 
عنارص االس�ايش بتوزيع اس�تمارات خاصة عىل مواطني تلك 
املناطق للتاش�ري عىل حقل القومية بانه�م اكراد«. وأضاف، ان 
»العديد من اهايل القرى الش�بكية املحتلة من قبل البيش�مركة 
وخاص�ة اه�ايل قري�ة باريم�ة والفاضلي�ة وقرية خورس�باد 
وقرقش�ة واملفتي�ة وباصخ�رة وش�اقويل اتصلوا بن�ا مطالبني 
الحكوم�ة العراقي�ة بالتح�رك الرسي�ع لتحريرهم من س�طوة 
عنارص املخاب�رات الكردية«. وقال »إننا ندين بش�دة املحاوالت 
الكردية التي تهدف اىل فرض الهوية الكردية عىل لقرى الشبكية 
املحتل�ة، ونطال�ب القائد العام برورة التح�رك الرسيع الزالة 
الس�اتر الرابي الذي اقامته البيش�مركة لتقسيم منطقة سهل 

نينوى وفرض االمرالواقع عىل ابنائها«.
وأش�ار إىل انه »اننا س�وف لن نقف مكتويف االيدي تجاه اية 
محاولة لتكريد املنطقة ومحاولة اجراء االستفتاء بها من اجل 

الحاقها باقليم كردستان«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أجابت املحكمة االتحادية العليا، أمس األحد، عىل استفسار 
م�ن مجلس النواب بش�أن تأخري االس�تجواب يف ح�ال تحريك 
ش�كوى أمام الجهات التحقيقية بصح�ة التوقيعات للموافقة 
علي�ه، مش�رية إىل أن الدس�تور ل�م ي�رد في�ه قيد يؤخ�ر عليه 

االستجواب. 
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمحكمة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا أجابت 
يف جلس�تها املنعق�دة الي�وم وبن�اء عىل استفس�ار من مجلس 
الن�واب بأن تحريك ش�كوى أمام الجه�ات التحقيقية يف صحة 
التوقيعات للموافقة عىل االس�تجواب ال يقوم بحد ذاته بتأخري 
االستجواب ما لم تقرر الجهات التحقيقية بقرار مسبب تأخري 

االستجواب«.
 وأض�اف أن »املادة )61/ س�ابعاً/ ج( من الدس�تور جاءت 
مطلقة ولم يرد فيها قيد يؤخر عليه االستجواب«. وكان رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجبوري أعل�ن، الخميس، )3 آب 2017( 
عن مفاتحة مجلس القضاء األعىل بش�أن اإلجراءات القانونية 
الس�تجواب الوزراء واملسؤولني، عازيا س�بب ذلك لضمان عدم 

الطعن باإلجراءات وصحة تواقيع النواب لطلبات االستجواب.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس مجلس محافظ�ة دياىل عيل منه�ل الدايني، أمس 
األحد، الوزارات الحكومية إىل تش�كيل لجان مختصة إلنهاء ملف 
»مقابر السيارات« يف دوائر املحافظة، مشرياً إىل أن تلك السيارات 

كلفت ميزانية البالد مبالغ مالية طائلة. 
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن الداين�ي قوله إن »أغلب 
الدوائ�ر الحكومي�ة يف دياىل تمتلك طوابري من الس�يارات العاطلة 
التي ترمى يف س�احات تحولت إىل أش�به باملقاب�ر الدائمة رغم أن 
تلك السيارات كلفت ميزانية البالد مبالغ مالية طائلة خاصة وان 

بعضها تخصيص«.

نائب عن املكون: االسايش تفرض اهلوية 
الكردية عىل قرى شبكية 

املحكمة االحتادية جتيب عىل استفسار برملاين 
بشأن تأخري االستجواب

جملس دياىل يدعو إىل إهناء ملف »مقابر السيارات«:  
كلفت امليزانية مبالغ طائلة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل،عن تسلمها كارس األمواج الرشقي مليناء 
الفاو الكبري، مش�رية اىل أن هذا الكارس يعترب أول فقرة رئيسة 

ضمن مكونات امليناء.
وق�ال وزير النقل كاظ�م فنجان الحمام�ي يف بيان إن »هذا 
ال�كارس يعترب أول فقرة رئيس�ة ضم�ن مكونات مين�اء الفاو 
الكبري«، الفتا اىل أن »عملية إنش�ائه مرت بتحديات كبرية منها 
لوجس�تية بالنظ�ر لبعد امليناء عن مقال�ع الحجر ولعدم وجود 

شبكات الطرق والخدمات«.
وأض�اف الحمام�ي، أن »ال�كارس أنج�ز بأع�ىل املواصفات 
العاملية ويؤدي الغرض املنش�أ من أجله عىل أكمل وجه«، مبينا 
أن »قيم�ة العق�د بلغت 204 ماليني ي�ورو، ويبلغ طول الكارس 
8 ك�م و205 أمت�ار، واس�تخدم فيه قراب�ة 8.5 مليون طن من 
الحجر، و300 مع�دة بحرية وبرية، فيما كان هناك 800 عامل 

شارك يف األعمال منهم 50% عمالة محلية«.
وتابع الحمامي، »أحيي الجهود التي بذلت إلنجاز هذا العمل 
العم�الق بدءا من الرشكة املنف�ذة التي كانت أول رشكة أجنبية 
تبادر يف املس�اهمة بإنش�اء ميناء الفاو الكبري وفريق املهندس 
املقي�م وإدارة امل�رشوع من منتس�بي رشكة املوان�ئ العراقية 
وكذلك جميع الجهات التي س�اهمت ودعمت املرشوع«، معربا 
ع�ن أمله يف »أن يكون هذا اإلنجاز فاتحة خري الس�تكمال باقي 

مكونات امليناء«.
وكان مص�در حكوم�ي يف قضاء الفاو أفاد، يف وقت س�ابق، 
بأن كارس )حاجز( األمواج الرشقي الذي تتوىل تش�ييده رشكة 
يونانية يف موقع مرشوع ميناء الفاو الكبري تعرضت أجزاء منه 

اىل انهيارات وتخسفات مفاجئة من جراء هشاشة الربة.

النقل تعلن تسلم كارس األمواج الرشقي 
مليناء الفاو الكبري

بطريرك الكلدان اكو يدعو املجتمع الدويل إىل مساعدة مسيحي 
الرشق األوسط بعدم اهلجرة

رئيس الوزراء يوافق عىل مقرتحات وزير الداخلية 
بشأن ملف تشابه األسامء

شمول )900( ألف متقاعد يف القطاع اخلاص بالضامن االجتامعي
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلصن مصرف الرافديصن، أمس األحصد، املبصارشة بصرف رواتب 
املتقاعدين املدنيني لوجبة اب الجاري عرب الرف اليدوي والبطاقة 

الذكية.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املسصتقبل العراقي« 
نسصخة منه، ان »املرف بارش بصرف رواتب املتقاعدين املدنيني 

لوجبة اب الجاري«.
وأضاف أن »ذلك يشصمل حاميل البطاقة الذكية ومتقاعدي الرف 

اليدوي«.
وأشصار البيصان اىل ان »املصرف جهصة تنفيذيصة يف رصف الرواتب 
وذلك بعد وصول قوائم وبيانات بأسصماء املتقاعدين من قبل هيئة 

التقاعد الوطنية«.

الرافدين يبارش برصف رواتب املتقاعدين املدنيني لوجبة آب

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال مصدر أمني، أمس األحد، إن القيادة 
العسصكرية العليا أصصدرت أوامرها للفرقة 
املدرعة التاسعة باالستعداد الفوري للتوجه 
نحصو قضصاء تلعفصر )65 كلم غصرب مدينة 
املوصصل مركز محافظة نينصوى(، فيما قال 
القائد يف جهاز مكافحة اإلرهاب أن سصاعة 
الصفصر قد حصددت لتحريصر قضصاء تلعفر 

مفضال عدم اإلعالن عن توقيتها. 
تلعفصر،  قضصاء  أن  إىل  اإلشصارة  تجصدر 
تتبعصه 3 نواحصي وهصي: ربيعة وتسصكنها 
عشرية شصمر، وناحية زمار تتكون من 78 
قريصة، )49 قرية عربية و29 قرية كردية(، 
والعياضية، يسصكنها خليط مصن الرتكمان 
والعرب واألكراد يف القرى التابعة لها، حيث 
)الكركريصة(  الجرجريصة  تتواجصد عشصرية 

الكردية يف قرى الناحية.
وقصال الرائصد صفصوان كاظم العسصايف، 
مسصؤول وحدة توزيع األوامر العسكرية يف 
مقر قيادة القوات العراقيصة التابعة لوزارة 
الدفصاع يف حديصث نقلتصه وكاالت األنباء، إن 
»الفرقة املدرعة التاسعة، قوة قتالية مهمة، 
أثبتصت فاعليتهصا خالل تحريصر املوصل من 
سصيطرة تنظيم داعش اإلرهابي، واكتسبت 
الكثري من الخربات القتالية السيما يف مجال 

حرب الشوارع«. 
بالقيصادة  دفصع  األمصر  »هصذا  وأضصاف 
العسصكرية العليصا إىل إصصدار توجيهات إىل 
قيادة الفرقة برضورة البدء وبشصكل فوري 
بتسليم مهام مسصك األرض يف املناطق التي 
تتواجصد بهصا يف املوصصل إىل قصوات الرشطة 
للتوجصه  املحليصة واالتحاديصة واالسصتعداد 
نحو تلعفر، للمشصاركة مصع باقي الوحدات 

املسصلحة كل حسصب مهمتهصا ومحورها يف 
تحريره«.

واستطاعت الوحدات العسكرية العراقية 

املشصرتكة، مصن قطع الطصرق جميعها التي 
تربصط بني املوصصل وتلعفر، وفصرض طوق 
مشصدد عىل التنظيم داخل قضصاء تلعفر، إذ 

أن »البيشصمركة« باتت تسيطر عىل الحدود 
اإلدارية الشصمالية للقضاء، بينما تسصيطر 
قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عىل 

حدوده اإلدارية الجنوبية. 
مصن جهته، قال العقيصد أحمد الجبوري، 
»هنصاك  إن  نينصوى  عمليصات  قيصادة  مصن 

اجتماعات عسكرية مكثفة لتوزيع محاور 
قتال تلعفر، عىل القوات التي سوف تشارك 

بهذه املعركة«.
وتوقصع أن »يجصري اإلعالن عصن انطالق 
ساعة الصفر لبدء العمليات من قبل القائد 
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي، خالل 
األيصام القليلة القادمة بعصد تأكيد القيادات 

جميعا بجهوزية مقاتليها لهذه املهمة«. 
بصدوره، قال القائصد يف جهصاز مكافحة 
اإلرهصاب ان النصر الذي تحقصق يف املعارك 
ضد التنظيمصات اإلرهابية يف العراق ما كان 

ليتحقق لوال عقيدة املقاتلني.
واضاف الفريق األول الركن عبد الوهاب 
الساعدي بعد تأديته مراسصيم زيارة اإلمام 
الحسصني وأخيه العباس )عليهما السصالم( 
بصحبة عدد من مقاتليصه، ان هذه الزيارة 
جاءت لتقديم الشصكر والعرفان للبارئ عز 
وجل واإلمام الحسصني الذي »لوال التمسصك 

بمبادئه ملا تحقق النر«.
وأشصار الساعدي اىل ان ساعة الصفر قد 
حددت لتحريصر قضاء تلعفصر مفضال عدم 

اإلعالن عن توقيتها يف الوقت الحايل.
وتصوىل القائصد األبصرز يف جهصاز مكافحة 
اإلرهصاب قيادة العديصد من معصارك تحرير 
املحافظصات العراقيصة التصي اسصتوىل عليها 
تنظيم »داعش« االرهابي، ابتداء من معركة 
تحريصر تكريصت والفلوجصة وأخصريا معركة 

تحرير املوصل.
حديثصه  معصرض  يف  السصاعدي  وقصال 
عصن معركصة املوصل ان »الحشصد الشصعبي 
تصوىل الجانصب األصعب من عمليصات تحرير 
محافظة نينوى«. مؤكصدا عىل أهمية الدور 
الذي لعبه الحشصد الشصعبي يف حسم العديد 

من املعارك.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اتفقصت رئاسصات الكتصل النيابية 
يف الربملصان عىل تعديصل صيغة اجراء 
واملحليصة  الترشيعيصة  االنتخابصات 
املقبلصة التصي اثصارت جصدال واسصعا 
ودفعصت بخروج احتجاجصات، إال أن 
هصذا االتفاق لصم يعلن عنه رسصمياً، 
فيمصا علت أصصوات الكتصل الرافضة 

فوراً للتعديل املزمع التصويت عليه.
وصصوت الربملصان العصراق يف االول 
من الشهر الجاري، عىل 21 مادة من 
قانون انتخابات مجالس املحافظات 
فقط، واعتمد طريقة سانت ليغو يف 
املقاعد،  احتسصاب االصوات وتوزيع 
وتعديل النسصبة لتصبصح )1,9( بدال 
يف  معتمصدة  كانصت  التصي   )1( مصن 

االنتخابات املحلية السابقة. 
سصليم  الربملصان  رئيصس  وعقصد 
الجبوري اجتماعا مع رؤسصاء الكتل 
انتخابات  لبحث قانصون  السياسصية 

مجلس املحافظات.
وقال مصدر مصن داخل االجتماع، 
ان املجتمعصي اتفقصوا عىل ان تعرض 
رئاسصة الربملصان مقصرتح الحكومصة 
للتصويت والذي ينص عىل نظام 1.7 

باحتساب االصوات.
واالعرتاضصات التصي تؤاخصذ عصىل 
الصذي  الجديصد  االنتخابصات  قانصون 
أقصره الربملصان، يصدور حصول املصادة 
12 مصن القانصون واملتعلقصة بتوزيع 
املقاعد وطريقة احتسصاب االصوات 
االنتخابيصة، والتي تنص عصىل )اوالً: 
لصكل  الصحيحصة  االصصوات  تقسصم 
قائمة عىل األعداد التسلسصلية )1.9، 
3، 5، 7 ...... الصخ( وبعصدد مقاعصد 
الدائصرة االنتخابية ثصم يجري البحث 
عصىل اعصىل رقم مصن نتائج القسصمة 
ليعطصى مقعصداً وتكصرر الحالة حتى 
يتم اسصتنفاد جميع مقاعصد الدائرة 
املقاعصد  تصوزع  ثانيصاً:  االنتخابيصة. 
عىل مرشصحي القائمة ويعاد ترتيب 
املرشحني استنادا لعدد االصوات التي 
يحصل عليها املرشصح ويكون الفائز 
األول هصو من يحصل عصىل اكثر عدد 

من االصوات ضمن القائمة املفتوحة 
وهكذا بالنسبة لبقية املرشحني عىل 
ان تكصون امرأة بعد نهايصة كل ثالثة 
فائزين بغض النظر عن الفائزين من 
الرجال. وفق هذه الطريقة ستحصل 

األحزاب األعىل باألصوات االنتخابية، 
عىل نسصبة املقاعصد األكصرب فيما يتم 
تجاوز األحزاب الصغرية وإن حصلت 
عىل عصدد من األصصوات تمنحها حق 
الربملصان  الحصصول عصىل مقاعصد يف 

ومجالس املحافظات واالقضية.
كما أن القانون االنتخابي الجديد، 
سيسصمح للكتل األكرب االوىل الفائزة 
باالنتخابصات بالهيمنة عىل السصلطة 
والسصيطرة عصىل املشصهد السصيايس 

العراقي بالكامل، بحسصب ما يؤكده 
الفضيلصة  كتلصة  رئيصس  مسصبقاً، 

الربملانية، النائب عمار طعمة.
تلقصت  بيصان  يف  طعمصة  وقصال 
العراقصي« نسصخة منه،  »املسصتقبل 

»نكصرر رفضنصا للنظصام االنتخابصي 
املعتمد عصىل القاسصم االنتخابي 1.9 
وكذلك نرفض اعتماد القاسم 1.7 ألن 
كال النظامني يؤديان إىل هدر كبري يف 
أصوات الناخبني وتحويلها إىل قوائم 

لم يقصصد الناخصب اختيارها وتؤدي 
لتضييق املشاركة السياسية وتجذير 
سصيطرة القصوى السياسصية النافذة 
وتغلق فرص التغيري واإلصالح وبروز 
قوى سياسية ناشئة تضطلع بمهمة 
إصالح األخطاء وتجصاوز اإلخفاقات 

السابقة«.
وأضاف طعمصة أن »أقل ما يمكن 
القبول به كنظام انتخابي هو القاسم 
1.4 الصذي يمثل نقطة وسصطية بني 
مطالصب الفرقاء وان كانصت ال تمثل 
مطلبنا األسصايس الذي يرجح توزيع 
املقاعد عصىل أسصاس الفائزين بأعىل 
األصوات بغصض النظر عصن االنتماء 

للقائمة«.
إىل ذلك، اكد رئيس الربملان سصليم 
الجبصوري اهميصة ان تتوصصل الكتل 
النيابيصة اىل صيغة توافقيصة لقانون 
االنتخابصات بتغليب املصلحصة العليا 
للبصالد.  ونقصل بيصان ملكتبصه تلقصت 
»املسصتقبل العراقي« نسخة منه عن 
الجبوري القول خالل ترأسه اجتماعاً 
لرؤسصاء الكتل السياسصية يف مجلس 
النواب ان »الربملان حريص عىل وحدة 
املوقف بني الكتل السياسصية بشصأن 
التوصصل اىل صيغة مقبولصة لقانون 

االنتخابات«.
واشصار اىل ان »املرحلصة الراهنصة 
تسصتدعي مصن الجميصع الركصون اىل 
لغصة الحصوار والتهدئصة واالبتعاد عن 
التصعيد السصيايس الذي سيفيض اىل 

مزيد من التعقيد«.
واوضح الجبوري »اننا حريصون 
عصىل ان تكون النصوص الحساسصة 
يف القوانصني قصد اخصذت قصدراً وافصراً 
مصن النقاش والحصوار قبل التصويت 
عليها، خصوصاً التي لها انعكاسات 

عىل املزاج الشعبي«.
واكد رئيصس الربملصان ان »العراق 
يمر بمرحلة مهمة تفرض علينا بذل 
اقىص الجهود من اجصل اقرار قانون 
االنتخابات بما يضمن تمثيل الجميع 
بصدون اقصصاء ويعصزز ثقصة املواطن 
العراقصي وتلبصي طموحاتصه يف ملف 

االصالحات«.

الفرقة التاسعة توجهت إىل القضاء.. وقادة عسكريون: أيام وتبدأ املعركة

حتشيد عسكري عىل أبواب تلعفر

اعتماد القاسم االنتخابي بسانت ليغو على أساس  1.7 بداًل من 1.9

تعديل »طفيف« يف قانون االنتخابات حيظى بمعارضة ألنه »هيدر األصوات«

       بغداد / المستقبل العراقي

بعدمصا افتضح أمر تهريب املئات من القطع 
األثرّيصة العراقّية إىل الواليصات املّتحدة األمريكّية 
يف 8 تّمصوز 2017 بتنسصيق بني رشكصة »هوبي 
لوبي« األمريكّية لبيع األعمصال الفّنّية واليدوّية 
بالتجزئة، وتاجر مقيم يف دولة اإلمارات العربّية 
املّتحدة شحن طروداً تحتوي عىل قطع أثرّية إىل 
ثالثصة عناويصن مختلفة للرشكصة يف أوكالهوما 
اإلجصراءات  الّتخصاذ  العصراق  يسصتعّد  سصيتي، 
القانونّية والدبلوماسّية الكفيلة باسرتداد هذه 
اآلثصار، تزامنصاً مع متابعصة القضصاء األمريكّي 

القضّية. 
وكانصت النيابصة العاّمة يف الواليصات املّتحدة 
األمريكّية أفصادت أّن الرشكة تلّقت تحذيراً يفيد 
أّن عائدّية هذه اآلثار إىل العراق، وأّنها قد تكون 
منهوبصة مصن مواقصع أثرّيصة هنصاك، وأّنه يجب 
التحّقق من ذلك. ويف أثناء ذلك، أعلن مسؤولون 
أمريكّيصون أّن الرشكة وافقت عىل صنع نسصخ 
من آالف القطع األثرّيصة املهرّبة لصالح متحف 

للكتاب املقّدس يرأسه مديرها.
إجصراءات  يف  جانبصه،  مصن  العصراق  رشع 
مفاتحصة الجانصب األمريكّي السصترشاف أفضل 
اآللّيصات لعصودة اآلثصار املرسوقصة، وفصق عضو 
لجنة العالقات الخارجّية الربملانّية النائب مثال 
اآللصويس، حيث أشصار إىل أّن »الجانصب العراقّي 
ينتظصر البالغ العاّم من الجانصب األمريكّي الذي 
وعصد بمنح أصحصاب القطصع األثرّيصة الفرصة 
للمطالبة باسرتداد اآلثار، وأّن تنسيقاً قائم بني 
السصفارة العراقّية وجّهصات قانونّية يف الواليات 
املّتحدة األمريكّية، وقد بدأت اإلجراءات الرسمّية 
والقضائّية للمطالبة الرسمّية بتلك القطع بعد 

إثبات عائدّيتها إىل العراق«.
وأضاف »تصرشع السصفارة العراقّية يف لندن 
بالتنسصبق مع فريق قانونصّي يف مخاطبة وزارة 
العدل األمريكّية التي لها القرار األخري يف حسصم 
عائدّيصة القطصع، وإقصرار عودتهصا إىل الجّهات 

املعنّية«.
وما يدعم نجاح املسعى العراقّي أّن الواليات 
املّتحصدة األمريكّيصة كانت قد تعّهصدت يف 22 آب 
2016 بص«حماية آثار العراق، وعزمها استعادة 
املنهوب منها«، وفق تريح املستشار األعىل يف 
وزارة الخارجّية األمريكّية لشؤون الرتاث الثقايفّ 
العراقّي جون راسصل. وأّكد مصدر يف السصفارة 
األمريكّية يف بغداد طلب عدم الكشف عن اسمه، 
إذ قال إّن »التعليمات املوجودة لدى السصفارة يف 
خصوص التعامل مع حصاالت التهريب صارمة 

جّداً«.
وقبل انكشاف قضّية رشكة »هوبي لوبي«، 
كانصت مصصادر حكومّية كشصفت أّن السصفارة 
العراقّيصة يف واشصنطن تتابصع ضبصط النيابصة 
األمريكّيصة أكثر من 5 آالف قطعصة أثرّية مهرّبة 

من العراق بعد عام 2003.
وأّكدت عضو لجنة الثقافة واإلعالم النيابّية 
ميسصون الدملوجي أّن »مجريات األمور تسصري 
لصالح اسصرتجاع العصراق قطعصه األثرّية، وأن 
املسصالة مسصألة وقت تحتصاج إليصه اإلجراءات 
املّتحصدة  الواليصات  يف  والقانونّيصة  اإلدارّيصة 

األمريكّية«.
لكّن الدملوجي أّكدت »الشعور باألمل الكبري 
يف ردود إيجابّية من الواليات املّتحدة األمريكّية، 
لوجود قانون اقرتحه الرئيس األمريكّي األسبق 
جصورج بصوش يمنصع املتاجصرة بآثصار العصراق، 
عىل عكصس دول الخليج، ومنهصا دولة اإلمارات 

العربّية املّتحدة، حيث توّرط تاجر منها يف عملّية 
التهريب، ألّنها ليست من ضمن الدول املنضّمة 
إىل اّتفاقّيصة منظّمة األمم املّتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة )يونسصكو( التي تعتصرب تهريب اآلثار 
جريمة«. ويلزم قرار مجلس األمن الدويلّ 2199 
يف شصباط 2015، الصدول بإرجاع اآلثصار املهرّبة 

واملنهوبة إىل البلدان األصل.
وكشفت الدملوجي أّن »االّتصاالت العراقّية 
مع الجانب األمريكّي، أوضحت أّن اآلثار املهرّبة، 
يف أيصٍد أمينة لصدى األمن الداخصيّل األمريكّي، وأّن 
أمر التصّرف بها أصبح يف يد القضاء األمريكّي 
حصراً، فيمصا السصفارة العراقّيصة تتواصل مع 
وزارة الخارجّيصة األمريكّيصة من أجل اسصتعادة 

هذه القطع«.
ويبدو أّن أكثر من طرف يف العراق منشغل يف 
اسصرتجاع اآلثار، حيث أّكد وكيل وزارة الثقافة 
لشصؤون السصياحة واآلثار قيس حسصني رشيد 
يف 10 تّموز 2017 إىل وسصائل اإلعالم، مخاطبة 
الصوزارة السصفارة العراقّيصة يف واشصنطن يف 6 

حزيران 2017 لبحث آلّية اسرتجاع اآلثار.
اسصرتداد  يف  العصراق  نجاحصات  تاريصخ  ويف 
آثصاره، نجح يف اسصرتداد 4300 قطعة أثرّية تّم 
تهريبها إىل خارج البالد بعد سصيطرة مسصّلحي 
تنظيم »داعش« عىل مناطق واسصعة يف شصمال 
البصالد ورشقهصا وغربها منصذ حزيصران 2014. 
كمصا سصعت السصفارة العراقّيصة يف القاهرة، إىل 
استعادة مخطوطات وأسفار، وصلت إىل مر 
بعد تهريبها من أديرة مدينة املوصل وكنائسها 
)شصمال(. كمصا نجح العصراق يف عصام 2016 يف 
اسصرتجاع رأس تمثصال امللك سصنطروق ) 140 
- 180 م(، وهصو أحصد اآلثار املهّمصة واملقّيدة يف 
سصجالّت املتحف العراقّي لآلثصار، ورسق منه يف 

عام 2003.
ويف خطصوة ترّسع من حسصم عودة اآلثار إىل 
وطنهصا األّم، قصال مقصّرر لجنة اآلثصار الربملانّية 
النائب أياد الشصمري لص«املونيتصور« إّن »الهيئة 
بمنّظمصة  اّتصلصت  العصراق  يف  لآلثصار  العاّمصة 
الص«يونسصكو« لحّث الواليات املّتحدة األمريكّية 
عىل تسصليم اآلثار املرسوقة، كما خاطب ممّثل 
ممّثلّيصة  الص«يونسصكو«  لصدى  الدائصم  العصراق 
الواليصات املّتحدة األمريكّية يف املنّظمة للمطالبة 
بإعادة اآلثار العراقّيصة«، مبدياً »األمل الكبري يف 

حسم امللّف قريباً«.
وكشصف الشصمري عن أّن »العراق منشصغل 
منذ سصنوات يف ملّفات اسرتجاع الكنوز األثرّية 
العراقّية التي اسصتقرّت يف خارج البالد«، مشرياً 
إىل »صعوبصات يف اسصرتجاع هصذه اآلثصار التي 
اسصتقرّت لصدى جّهصات غصري حكومّيصة ليكون 
مصريهصا مفقصوداً ألّن التداول فيها يف السصوق 
السصوداء، ويف شصكل شصخيّص، مّمصا يصّعصب 

الكشف عنها«.
يذّكصر حديث الشصمري بظهور قطصع أثرّية 
يف عام 2016 عصىل صفحات اإلنرتنت نهبت من 
العراق وسوريا، عرب عصابات تتاجر باآلثار، كما 
ظهرت قطع أخرى عىل املوقع الرقمّي الشصهري 
للمصزادات »إي بصاي«.  ويف حصني أّكد الشصمري 
أّن »وزارة الثقافصة العراقّية خاطبت السصفارة 
األمريكّية يف بغداد، للرشوع يف اآللّيات الرسمّية 
الستعادة اآلثار«، إاّل أّن الوزارة رفضت التريح 
حصول املوضوع يف اّتصال مصع »املونيتور«. لكّن 
الشمري يكشف عن أّن »الربملان العراقّي سوف 
يفاتح الجّهات املختّصة العراقّية لفتح تحقيق 
حول األسصماء املتوّرطة يف عملّيصة التهريب، ال 

سّيما العراقّية منها«.

يستعد الختاذ اإلجراءات القانونية والدبلوماسية السرتداد كل املوجودات اليت سرقت منذ عام 2003

العراق ينتظر عودة »آالف« القطع األثرية« املهربة إىل أمريكا
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       بغداد / المستقبل العراقي

قالت بعثة األمم املتحدة لحفظ السلام يف مايل 
إنها عثرت عىل مقابر جماعية يف منطقة بشلمال 

مايل تعاني الرصاع بني جماعات متناحرة.
وكان القتلال بلني جماعات الطوارق اشلتد يف 
األسلابيع األخلرة يف الشلمال مما هلدد بتعطيل 

اتفاق السام عام 2015.
وتحرت بعثة األمم املتحدة لحفظ السام صحة 
تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان بما يف 
ذلك يف قرية أنيفيس الواقعة عىل بعد مئة كيلومرت 

جنوب غربي بلدة كيدال. وقالت البعثة يف بيان انها 
أبلغت »بمعلومات عن تجاوزات وانتهاكات خطرة 
لحقلوق االنسلان تنسلب اىل الحلركات املوقعة« 
التفاق السلام الذي ابرم يف ايلار وحزيران 2015 
بلني املجموعلات املسللحة القريبة ملن الحكومة 
ومجموعات تنسيقية حركات ازواد )حركة التمرد 

السابق التي يهيمن عليها الطوارق(.
وقاللت يف بيلان السلبت »بالنسلبة ألنيفيلس 
توصللت الفرق يف امللكان إىل وجلود مقابر فردية 
وجماعيلة لكنهلا لم تتمكلن يف هلذه املرحلة من 

تحديد عدد الجثث املدفونة أو سبب وفاتها«.

وأكلدت البعثة وجود 34 حاللة انتهاك لحقوق 
اإلنسان يف املنطقة بما يف ذلك »االختفاء القرسي« 
لقلرص. وقاللت البعثلة إن القلرص ربملا كانلوا 

منخرطني أيضا يف القتال يف اآلونة األخرة.
وكان تمرد الطوارق يف عام 2012 سلبب فراغا 
يف السللطة بشمال مايل، الذي كان ذات يوم وجهة 
سلياحية، وتحلول إىل منصلة انطلاق لهجملات 
املتشلددين يف أنحلاء منطقة الصحراء والسلاحل 
إىل الجنلوب. وتدخلت فرنسلا القوة االسلتعمارية 
السلابقة يف ملايل بعد ذللك بعام لصد اإلسلاميني 

ولكنها كافحت إلرساء االستقرار يف الباد.

مقابر مجاعية يف شامل مايل تكشف انتهاكات حقوق اإلنسان

         بغداد / المستقبل العراقي

اصلدر مجللس االملن اللدويل باجملاع 
اعضائه الخمسة عرش السبت قرارا يتضمن 
عقوبات جديدة مشددة عىل كوريا الشمالية 
ملن شلأنها حرمانها ملن عائدات سلنوية 

تقدر بمليار دوالر.
وهلذه الرزملة الجديلدة ملن العقوبات 
تعترب ردا عىل الربنامجني البالستي والنووي 
لبيونلغ يانغ، وتمثل نجاحا للواليات املتحدة 
التي تمكنت من اقناع الصني وروسليا بعدم 

استخدام الفيتو.
ويحرم القلرار الرقلم 2371 بيونغ يانغ 
من عائدات صادرات تشمل قطاعات الحديد 
والفحلم والصيلد البحلري وتصلل اىل مليار 
دوالر. والهدف من هذا القرار دفع بيونغ يانغ 
اىل التفلاوض بعلد قيامها باطلاق صاروخ 
عابلر للقلارات يف الرابع من تملوز، اعتربته 
القلوى الكربى تهديلدا لاملن العاملي. كما 
قامت كوريا الشلمالية يف الثامن والعرشين 

من تموز باطاق صاروخ مماثل.
وقاللت السلفرة االمركيلة للدى االمم 
املتحلدة نيكلي هايلي تعليقلا علىل القرار 
الجديلد انه »يتيلح توجيه رسلالة قوية اىل 

نظام كوريا الشمالية«.
كما قال السفر الفرنيس فرنسوا دوالتر 
انله بعد هاتلني التجربتلني »بات ملن امللح 
جدا انهلاء الربنامجلني النووي والبالسلتي 
الكوريني الشلماليني، واعادة بيونغ يانغ اىل 

طاولة املفاوضات«.
وهي املرة االوىل التي تفرض فيها عقوبات 
عىل بيونغ يانغ بمبادرة من الواليات املتحدة 

منذ تويل دونالد ترامب الرئاسة بداية العام.
وقال مستشلار االملن القومي االمركي 
اتش. آر. ماكماسلرت السلبت لقناة »ام اس 
ان بلي يس« قبل صدور قلرار مجلس االمن 
»علينا ان نبذل ما يف وسعنا للضغط عىل هذا 
النظام، للضغط عىل كيم جونغ اون واملقربني 
منله ليتوصلوا اىل خاصة مفادها ان التخي 

عن الساح النووي من مصلحتهم«.
تسلتهدف  الجديلد،  القلرار  وبحسلب 
العقوبلات الصلادرات الكوريلة الشلمالية 
ملن الحديد وخام الحديلد والرصاص وخام 
الرصاص. لكنها ال تشمل شحنات املنتجات 
النفطية التي تسلم اىل كوريا الشمالية، واال 
كانت ستشكل رضبة قاسية القتصادها عىل 

قول دبلومايس طلب عدم كشف هويته.
ورصح دبلومايس طلب عدم كشف اسمه 

ان النص »يفرض حظرا عىل قطاعات كاملة 
من الصادرات« الكورية الشمالية.

ويتهلم القلرار كوريا الشلمالية بالقيام 
»بتحويل جزء كبر ملن مواردها املحدودة« 
ملواصللة تطويلر »اسللحة نوويلة وبرامج 

عديدة مكلفة لصواريخ بالستية«.
وقلال الدبلوملايس ان مجملل العقوبات 
املطروحة ستؤدي اىل حرمان كوريا الشمالية 
من »مليلار دوالر من العائدات« القادمة من 

صادراتهلا. واضاف ان الصلادرات الكورية 
الشمالية تدر عىل الباد ثاثة مليارات دوالر 

سنويا.
وينص القلرار ايضا عىل منلع اقامة اي 
رشكات جديدة مشرتكة بني رشكات كورية 
شلمالية وأجنبية ووقف كل استثمار اضايف 
يف اللرشكات املوجلودة حاليلا، كملا يمنلع 
كوريلا الشلمالية ملن زيلادة حصصها من 
العامللني يف الخلارج. وجاء يف القلرار ايضا 

ان السلفن الكورية الشلمالية التلي تنتهك 
قرارات االمم املتحدة سلتمنع من الرسلو يف 
ملراىفء كل الدول، كما ينص عىل إضافة بنك 
التجلارة األجنبلي يف كوريا الشلمالية الذي 
يدير التلداوالت بالعمات االجنبية، اىل الئحة 

الكيانات التي تجمد موجوداتها.
ملن جهتهلا، اعلنلت وزيلرة الخارجية 
الجديدة يف كوريا الجنوبية ان بادها مستعدة 

الجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

ورصحلت كانلغ كيونلغ-وا للصحافيني 
عىل هاملش منتدى آسليان يف مانيلا الذي 
سليحرضه ايضلا وزير الخارجيلة الكوري 
الشلمايل ري هونغ-يلو »اذا توافرت فرصة 

فعلينا ان نتحاور«.
وأطلقلت كوريلا الشلمالية أول صاروخ 
عابلر للقارات يوم العيلد الوطني االمركي. 
وأثلار الصلاروخ اآلخر الذي اطللق يف نهاية 
تموز قلقا من قلدرة بيونغ يانغ التي تمتلك 
قنبللة نووية، علىل تطوير صواريلخ قادرة 

عىل إصابة الرب األمركي.
ومنذ اول تجربة نووية لكوريا الشمالية 
سلت  املتحلدة  االملم  فرضلت   ،2006 يف 
مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها 
العام الفائت بقرارين ملجلس االمن استهدفا 

خصوصا االقتصاد الكوري الشمايل.
»رودونلغ«  صحفيلة  أفلادت  بدورهلا، 
املتحدثة باسم حزب العمال الحاكم يف كوريا 
الشلمالية بلأن الواليات املتحدة سلتغرق يف 
»بحر من اللهب فوق الخيال« بسبب تصعيد 

تحركاتها ضد برامج بيونغ يانغ النووية
وذكلرت الصحيفة يف مقلال تحليي ورد 
بعنلوان، »عىل الواليلات املتحلدة األمريكية 
تغير نهجها العدواني«، ألن واشلنطن ليس 
لديهلا أي خيلار سلوى »قلذف سياسلتها 
العدوانيلة ضلد كوريا بسللة املهملات وإال 
سلتنهار«. وقاللت الصحيفلة، إن التسللح 
العسلكري القوي أضحى خيارا اسرتاتيجيا 
ال مفر منه ملنع وقوع أية حرب ضد الشعب 
الكوري الشلمايل، الذي سلبق لله أن عايش 
تجربة حرب مأساوية يف املايض، يف إشارة إىل 

االستعمار الياباني ل شبه الجزيرة الكورية.
وأضلاف املقال أيضا، أن تكثيف تحركات 
الرئيلس األمريكلي دونالد تراملب وأتباعه، 
يأتلي يف إطار محاولتهم الخلروج من دائرة 
تفجلر األزمة بشلبه الجزيلرة الكلللورية، 
وهو ما يستلزم يف املقابل رفع حالة التأهب 
لجيلش وشلعب كوريلا الشلمالية وملربرا 

لتسلحها النووي.

بعد فرض جملس األمن عقوبات مشددة

كوريا الشاملية هتدد أمريكا بـ »بحر من اللهب«

أردوغان يقحم املساجد يف رصاعاته السياسية 

       بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الداخلية الفرنيس جلرار كولومب، يف مقابلة 
مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسلية، نرشت إن 
فرنسلا شلهدت عودة 271 تكفريا من مناطلق الحرب يف 

العراق وسوريا.
وأضاف جرار كولومب أن ممثي االدعاء العام يقومون 

بالتحقيق معهم جميعا.
وقال الوزير الفرنليس إن من بني التكفريني االرهابيني 
الذين عادوا إىل فرنسلا 217 بالغا و54 قارصا، مشرا إىل أن 

بعضهم رهن االحتجاز حاليا.
وبخصلوص علدد اإلرهابيلني الفرنسليني الذيلن قتلوا 
يف العراق وسلوريا، أفلاد وزير الداخليلة الفرنيس بأنه من 

الصعب تأكيد العدد.
وتشلر تقديرات إىل وجود قرابة 700 فرنيس يقاتلون يف 
صفلوف تنظيم »داعش« الوحيش، وتعمل باريس مثل دول 
أوروبية أخرى عىل معالجة تدفق ما يسمى بل«العائدين«.

تجلدر اإلشلارة إىل أن قائلد القوات الخاصة الفرنسلية 
رصح يف شلهر حزيران، بأن وحداته تشلارك بشكل مبارش 
يف معارك الشلوارع يف مدينة املوصلل العراقية، ولكنه نفى 
اسلتهدافها بشلكل خاص التكفريني املولودين يف فرنسلا 

الذين يقاتلون يف صفوف »داعش«.

       بغداد / المستقبل العراقي

نقللت مراسللة RT يف جنيف علن مصلدر يف املعارضة 
السلورية أن وزير الخارجية السلعودي علادل الجبر أبلغ 

الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري األسد باق.
وحسلب املصدر، قال الجبر للمعارضلة أن عىل الهيئة 
الخروج برؤية جديدة وإال سلتبحث الدول عن حل لسوريا 
من غلر املعارضلة، منوها بلأن الوقائع تؤكد أنله لم يعد 
ممكنا خروج األسد يف بداية املرحلة االنتقالية، »وأننا يجب 
أن نبحث مدة بقائه يف املرحلة االنتقالية وصاحياته يف تلك 
املرحللة«. كما نقلت مراسللة RT عن مصلدر يف املعارضة 
السورية أن مؤتمر الرياض املقبل سيعلن نهاية دور رياض 
حجاب. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت عن تشكيل 
لجنة خاصلة للتحضر لعقلد مؤتمرها بالريلاض وتأمني 

سبل نجاحه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السللطات املحلية يف واليلة نيوجريس األمريكية 
عن مقتل 4 أشلخاص عىل األقل وإصابلة أخرين بعد قيام 

مسلح بإطاق النار بشكل عشوائي
وأوضحت الرشطة االمريكية يف بيان لها أن ليلة السبت 
الفائتلة، قام مسللح بإطاق النار بشلكل عشلوائي خال 
حفل محي يف مجمع ريايض يف مدينة ليكوود التابعة لوالية 
نيوجريس األمريكية، ما ادى اىل مقتل 4 أشخاص عىل األقل 

وجرح العرشات بجروح طفيفة.
وللم توضح الرشطلة يف بيانهلا دوافع هجوم املسللح 

وأسبابه وفتحت السلطات تحقيقا يف األمر.

باريس تؤكد عودة 271 »داعيش«
 إىل فرنسا من العراق وسوريا

اجلبري للمعارضة السورية:
 األسد باق

نيوجرييس األمريكية: مسلح يفتح النار 
ويقتل )4( أشخاص وجيرح العرشات 

روحاين: ايران ستبقى دومًا إىل جانب احلكومة 
والشعب واملقاومة يف لبنان
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دعلا الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغلان إىل تفعيل دور 
املسلاجد يف عملوم تركيلا خال الفلرته القادملة، وجعلها 
مفعمة بالنشاط بشكل دائم وليس فقط يف أوقات الصلوات 

الخمس.
جلاء ذلك يف كلملة ألقاها خال فعاليلة صيفية نظمتها 
رئاسة الشلؤون الدينية الرتكية يف مدينة إسطنبول، لتأهيل 

طاب املناطق الرشقية وجنوب الرشقية من الباد.
وأعلرب أردوغان عن ثقته بلأن الجيل الجديلد يف تركيا، 
يعلرف تاريخه وثقافتله وحضارته، وهو قادر عىل تنشلئة 
نفسله جيًدا بجميع املجلاالت، عىل خاف ملا تدعيه بعض 

األطراف )لم يسمها(.
وتطرق إىل سعي منظمة »بي كا كا« التي تصنفها تركيا 
اإلرهابيلة إلبعاد األطفال والشلباب عن املدارس واملسلاجد، 
مؤّكلدا أن الهدف من ذلك هو »جعلهم خدًما وعبيًدا لفكرها 

املنحرف«.
ويرى متابعون ان اردوغان يريد توظيف املساجد لرضب 
خصومه واستخدام الوازع الديني الغراض سياسية ما ينذر 

برصاع ديني مرتقب.
وشلّدد الرئيللللللس الرتكلي علىل أن قيلادات املنظمة 
اإلرهابيلة تدرك جيًدا أن املسلاجد ومجاللس العلم ال يخرج 

منها إرهاب أو إرهابيون.
وأشلار إىل رضورة أن تكلون امللدارس واملسلاجد جلزًءا 
ملن الحياة االجتماعيلة يف تركيا، من أجلل تحقيق األهداف 

املنشودة.
وأّكلد الرئيلس الرتكي، أن بنلاء األجيال املفعملة قلوبها 
باإليمان وعقولهلا بالذكاء يف تركيا، كان وما يزال كابوًسلا 

بالنسبة لبعض األطراف.
كما يسعى أردوغان اىل »أسلمة« التعليم يف باده والتقليل 
من الطابع العلماني للمناهج التعليمية القديمة بهدف الحد 
ملن حضور رملوز العلمانية وعىل رأسلهم مصطفى كمال 
أتاتورك مؤسس الجمهورية يف خطوة بدأت تتضح مامحها 
بعلد قلراراه وضع منهلج تركي جديلد يزيلل املصطلحات 

األجنبية من مناهج التعليم وإعادتها للغة الرتكية.
ويشلر العديد من خصوم الرئيس الرتكي إىل ان سياسة 
الحزب الحاكلم تعمل تدريجيا عىل خللط الدين بالدولة من 
خال رفع الحظر علىل الحجاب يف قطاعات كثرة والرتويج 
للتعليلم الديني يف امللدارس وازدراء املرشوبلات الكحولية يف 

اشارة واضحة اىل ان تركيا تسر يف الطريق إىل األسلمة.
واثارت موجة األسلمة مخاوف بالداخل الرتكي وخارجه، 
فقلد أبدى االتحاد األوروبي ألكثر ملن مرة قلقه ازاء انتهاك 
الحريات يف تركيا، ولفت إىل أن »سلسللة توجهات أخرة تدل 

عىل أن االتجاه املحافظ يف تركيا مسيطر وبدون معارضة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية االسامية 
ايلران  أن  االحلد،  أملس  االيرانيلة، 
سلتبقى دوملا اىل جانلب الحكومة 
والشعب واملقاومة يف لبنان، مضيفا 
ان الشعب اللبناني له مكانة خاصة 

يف قلوب الشعب االيراني.
وخال اسلتقباله رئيس مجلس 
النلواب اللبنانلي، نبيله بلري، قال 
حسن روحاني ان انتصارات الشعب 
اللبنانلي أملام املحتللني الصهاينة 
واالرهابيني املعتدين، تؤدي اىل عظمة 

لبنان ورسور ايران واعتزازها.
وأضلاف، أن ملن ملؤرشات قوة 
وعظملة لبنان وشلعبه هو سلماع 
صلوت املقاومة أملام املعتدين، وقد 
بلغ هلذا البللد مكانة بحيلث يقدم 
العون للدول املجاورة للمساهمة يف 
إرسلاء االمن واالسلتقرار، ويف فرتة 
ما وقف الشلعب اللبناني جيدا امام 
هجلوم الصهاينة عىل جنوب لبنان، 
ومنعلوا تقدمه، واليوم ايضا تصدى 
بمقاومته لارهابيني ودفع خطرهم 

يف شمال لبنان.
ان  روحلللانلي  الرئيلس  ورأى 

والجيلش  اللله  حلزب  انتصلارات 
املام  اللبنلللللانيلة  والقلوات 
املعتديلن، بأنله يبعلث علىل الفخر 
االيرانلي  الشلعب  للدى  واللرسور 
واعتزاز جميع املسللمني والشعوب 

الصديقة للبنان.
االيراني االتحاد  الرئيلس  واعترب 
بني الشيعة وأهل السنة واملسيحيني 
يف لبنلان، بأنله نموذج جيلد لتعزيز 
الوحلدة واالنسلجام يف املجتمعلات 
التعددية، وقال: ان الشلعب اللبناني 
ينظلر اىل حزب اللله والجيش كقوة 
صانعة لألمن.. ألنه شعر بالخطرين 

الكبريلن الصهيونية واالرهاب، وال 
يرى سلبيا إلرسلاء أمنه وباده اال 

املقاومة.
وأكلد روحانلي أن الجمهوريلة 
االسلامية االيرانلي كانلت دوما اىل 
الحكومة والشعب واملقاومة  جانب 
يف لبنان، وسلتواصل هذا املسلار يف 

املستقبل.
وأردف روحاني ان صمود الشعب 
الفلسلطيني ووحدتله أمام اسلاءة 
الصهاينة للمسجد االقىص والقدس 
الرشيلف، يمثلل مؤرشا علىل نجاح 

املقاومة واالتحاد امام املعتدين.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1495( االثنين  7  آب  2017 اعالنات5

ي�ر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائي�ة يف النارصية بدعوة مقدمي  
 FWP العط�اءت املؤهلني وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم لتجهي�ز محرك

KW 3200 ملحطة كهرباء النارصية البخارية( مع مالحظة ماياتي :
1 -بامك�ان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني برشاء وثائ�ق العط�اء تقديم طلب 
تحري�ري اىل العن�وان املح�دد يف ورق�ة بيان العط�اء وبعد دف�ع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )150000( مائة وخمسون الف دينار عراقي
2 -يت�م تسليم العط�اءات اىل العن�وان االتي )مق�ر املديري�ة العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية يف النارصية /قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة 
ذي قار قرب محطة محطة كهرباء النارصية البخارية (يف موعد اقصاه يوم 
االربع�اء املصادف 30/8/2017 قبل الساع�ة الثانية عرش ظهرا العطاءات 
املتاخ�ر سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر املديرية قسم الش�ؤون التجارية شعبة 

املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق 
3 -السع�ر التخمين�ي للمناقص�ة ه�و ) 270000( مائت�ان وسبعون الف 
دوالر للمنش�ا ال�رويس و )250000( مائت�ان وخمسون الف دوالر للمنش�ا 

االوكراني
4 -ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول ع�ى معلومات 
اضافي�ة االتص�ال )املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف النارصية 

قسم الشؤون التجارية () خالل ايام وساعات الدوام الرسمي (
5 -عى اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية  املسجلني بصورة رسمية 
الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم عى ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني 
مختوم�ني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانه�ا واسم الرشكة والعنوان 
الكام�ل مع ذكر الري�د االلكرتوني عى ان يكت�ب محتويات كل عرض عى 

االغلفة 
الظ�رف االول : يتضمن العرض الفن�ي والذي يحتوي عى املواصفات املبينة 
يف رشوط ووثائ�ق املناقصة مؤيدة بخت�م الرشكة مع مستمسكات الرشكة 

املذكورة يف وثائق املناقصة
الظ�رف الثاني : يتضمن العرض التجاري شامال سع�ر املواد مع التامينات 
االولي�ة عى شكل صك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف عراقي 
معتم�د بنسبة %3 من قيم�ة املبلغ التخميني ع�ى ان تستبدل اىل %5 عند 

االحالة وقبل توقيع العقد 
وس�وف يهمل العطاء الغري مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد 
وقت غل�ق املناقصة املحدد اع�اله ويتحمل من ترسو علي�ه املناقصة اجور 
ن�رش االعالن علما ب�ان املديرية غري ملزمة بقبول اوط�ا العطاءات وملعرفة 

التفاصيل يمكنكم  زيارة موقع الوزارة .
e-mail: 52_it.dep.mgr@moelc.gov.iq

e-mail:nass_comm@yahoo.com
*يكون دف�ع املستحقات بموجب فتح  اعتم�اد مستندي غري قابل للنقض 

وغري قابل للتحويل

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع / الديوانية عن تمديد بيع املواد املدرجة 
ادناه يف املزايدة العلنية للمرة )الثالثة( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسن�ة 2013 يف الساعة العارشة من صباح يوم )الخامس عرش( التايل لنرش 

االعالن .
فعى الراغب�ني بالرشاء الحضور باملك�ان والزمان املعين�ني مستصحبني معهم 
التأمينات املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباسم املشرتي حرصاً والبطاقة 
التمويني�ة او بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة  اجور خ�زن بنسبة )2/1%( نصف من املئة من ب�دل البيع عن كل يوم 
تاخري وملدة )30(  ثالثون يوم  عى ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علم�ا ان البي�ع خاض�ع لكر القرار مل�دة )5( خمس�ة ايام اعتب�ارا من تاريخ 

االحالة.

التأمينات مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة

600.000 
ستمائة الف دينار 15 يوم  مقر فرع

الديوانية 1
 مولدة سادمو 750

 كي في اي عاطلة رأس توليد موجودة
في صومعة الشامية

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

يف النارصية
الشؤون التجارية

العدد: 7278
التاريخ: 2/ 8/ 2017

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تاهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 10/6/12
اىل :السادة

)4M/2017( اعالن املناقصة االستريادية
)جتهيز حمرك FWP 3200 KW ملحطة كهرباء النارصية البخارية(

Supply high voltage motors FWP  3200 KW for nassiriyah steam power station

Email:nass_comm@yahoo.comاعالن متديد مزايدة

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادر م�ن وزارة 
الكهرباء دائرة التدريب والتطوير باسم /

ندى كاظم عبد محمد  /بصفة عقد

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادر م�ن وزارة 
الكهرب�اء دائ�رة كهرب�اء الص�در  باسم 
محس�ن امانة حسني كل م�ن يعثر عليه 

تسليمها إىل الجهة الصادرة منه

تنويه
ورد سه�وا يف جري�دة املستقب�ل العراقي 
يف عدده�ا 1491 الص�ادر بتاري�خ 1 /8 
/ 2017 الع�الن الرشك�ه العام�ه ملوا نى 
الع�راق للمزاي�ده رق�م  2017/4 لبي�ع 
عق�ارات واقع�ه يف خ�ور الزب�ري موع�د 
الخمي�س 2017/8/18 خط�أ  املزاي�ده 

والصحيح  الخميس 2017/8/17

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي حميد مدلول سعدون 
لرشكة ارض االمريات للتجارة و املقاوالت 
العام�ة املحدودة ادعو كل م�ن له حق او 
دي�ن ع�ى الرشك�ة مرجعة ع�ى العنوان 
الت�ايل املنصور قرب السف�ارة الروسية م 

601 ز 1 د 22
املصفي
حميد مدلول سعدون

اعالن
اىل الرشيك / ماجد جسام محمد 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الستخراج اجازة بناء للعقار 7965 

الرشيك 
سمري خريبط وادي 

اعالن 
اىل الرشيك�ني / سي�ف محم�د احم�د / 

حسني عالمي حمادي 
اقت�ى حضوركم�ا اىل بلدي�ة التاجي – 
سبع البور لغرض استخراج اجازة البناء 
للقطعة املرقمة 1 / 15663 سبع البور .

اعالن 
اىل الرشيك / ليث سعد جمعه 

التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الستخراج اجازة بناء للعقار 7836 .

الرشيك 
صالح صباح مهدي 

فقدان 
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 872098 
الع�دد 16 يف 5 / 8 / 2016 الص�ادرة من 
اعدادية س�درة املنتهى املركزية واملعنونة 
اىل وزارة الدف�اع بأس�م / زم�ان مه�دي 
عب�د فمن يعث�ر عليها تسليمه�ا اىل جهة 

االصدار .

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

اىل/ السيد احمد طاهر احمد املتويل
حضور

 بن�اء ع�ى م�ا ج�اء باالم�ر االداري املرق�م  
2665يف 9/  2017/2  واملتضم�ن ألزامك�م  
قدره)25898222(خمس�ه  مبل�غ  بتادي�ة 
وعرشون ملي�ون وثمنمائة وثمان وتسعون  
الف ومائتان واثنان وعرشون دينار  لصالح  
دي�وان محافظ�ة  دي�اىل / قس�م الش�ؤون 
القانوني�ة خالل م�دة عرشة اي�ام من اليوم  
التايل لنرش االعالن يف الصحف وسيتم   اتخاذ 
كافة االج�راءات القانوني�ة بحقكم يف حالة 

عدم الحضور.
مثنى عيل مهدي التميمي
محافظ دياىل

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / محمد موحان مطر داود
م / اعالن فقدان وحجر عى مفقود    

وال�ده  والقيموم�ة  الحج�ر  حج�ة  طال�ب 
)موحان مطر داود( 

املطل�وب الحج�ر علي�ه / واع�الن فقدان�ه 
)محمد موحان مطر داود(

بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن قب�ل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدع�و )موح�ان مطر 
داود( والت�ي تطلب االعالن عن فقدان املدعو 
)محم�د موح�ان مط�ر داود( وال�ذي فق�د 
بتاري�خ 2014/6/10 وال تع�رف عن�ه اي 
خر يدل عن حيات�ه او مماته  تقرر  تبليغك 
بواسطة صحيفت�ني محليتني ويف حالة عدم 
حض�ورك اواعالم هذه املحكم�ة عن حياتك 
خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ الن�رش سيتم 
اع�الن فقدانك والحجر علي�ك ونصب املدعو 
والدك)موحان مط�ر داود( قيما عليك الدارة 
اموالك وفق قانون رعاية القارصين رقم 78 

لسنة 1980 
مالحظة 

عى من يملك اي معلومات عى املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد 2224/ش/2017 

اىل املدعى عليه / حسني عبدالله حسني
اقام�ت املدعية انعام جبار كش�يش الدعوى 
الرشعي�ة بالع�دد اعاله امام ه�ذه املحكمة 
والتي تطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
باثب�ات حضان�ة الطفل ص�ادق وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار محلة حي 
الح�وراء االوىل واملرفق بكت�اب مركز رشطة 
الع�زة املرق�م 12646يف 2017/7/31 عليه 
تقرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الساعة تاسعة صباحا 
بتاريخ 2017/8/20 وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وفق القانون 
القايض رائد كامل اليارسي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/1931 

إعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العقار املرقم 
الواق�ع  الدجيل�ة  1/ 2091م46 نف�س 
يف الك�وت العائ�د للمدي�ن منتهى محمد 
مزيد املحج�وز لقاء طل�ب الدائن حيدر 
و محم�د اوالد عطية ع�ودة الدين البالغ 
الراغ�ب  خمس�ة مالي�ني دين�ار فع�ى 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
مستصحب�ا مع�ه التأمين�ات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وشه�ادة الجنسي�ة العراقي�ة وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / الك�وت الكارضية 
2091/1م46 نفس الدجيلة   

2- جنسة ونوعه / ارض زراعية تسقى 
بالواسطة مماوكة للدولة  

3- ح�دوده واوصاف�ه / كم�ا م�ؤرش 
بخارطة االفراز

4- مش�تمالته / يش�تمل عى عدة دور 
سكنية واالشجار    

5- مساحته / 524 دونم 
6-الشاغل / الرشكاء

7- القيم�ة التقديري�ة / ثماني�ة ماليني 
دين�ار ل�كل 500م�رت مربع بم�ا يعادل 
ثالثمائ�ة   املباع�ة  باالسه�م   340786
واربعون الف وسبعمائة وستة وثمانون 

سهم 
املنفذ العدل
عيل طالب عزيزالجلييل

مجلس القضاء األعى 
واس�ط  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد 1051/ش/2017 
اىل املدعى عليه / احمد هاشم طعمة

مزب�ان  ماج�د  رسى  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى الرشعي�ة بالع�دد اع�اله امام 
هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها دعوتك 
لتفريق لل�رضر وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اشع�ار مخت�ار محل�ة الرشقية 
وسيد حسني واملرفق بكتاب مركز رشطة 
الك�وت املرق�م  10691 يف 2017/8/6 
عليه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف الساعة 
تاسع�ة صباح�ا بتاري�خ 2017/8/16 
وعن�د عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وفق القانون 
القايض 
صابر اجماغ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1822 /2017 

إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار املرقم 
3/ 797م38 الخاجي�ة  الواق�ع يف الك�وت 
العائد للمدين راقية عبد املطلب عبد الخالق  
املحجوز لقاء طلب الدائن ضياء كاظم جابر 
وجماعته  البالغ مائة وخمسة ماليني دينار 
فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التسجي�ل  وان رس�م  العراقي�ة  الجنسي�ة 

والداللية عى املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / الخاجية 797/3 م38 
الخاجية   

2- جنسة ونوعه / بستان ملك رصف  
3- ح�دوده واوصاف�ه / 796/3 ش.غ     3             

 3
785         783

4- مش�تمالته يحت�وي ع�ى ع�دة اشجار 
نخيل   

5- مساحته / 6دونم و13أولك و18,46م2 
6- القيم�ة التقديري�ة / لالسهم املحجوزة 
البالغه )21سهم( بمبلغ )489,555,000( 

مليون   
املنفذ العدل
عيل طالب عزيزالجلييل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة /2017/116
التاريخ 2017/8/1

اعالن
تبيع مديرية تنفي�ذ الرميثة العقار تسلسل 
761/الرميث�ة  الواق�ع  يف الرميث�ة الغربي  
العائ�د سهام املدي�ن جاسم كام�ل جاسم 
لق�اء طل�ب الدائ�ن مصطفى ماج�د حاتم 
البال�غ 15.000.000 خمس�ة عرش مليون 
دينار عراقي   فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش مستصحب�ا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشه�ادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التسجي�ل والن�رش والداللية عى 

املشرتي 
املنفذ العدل
عالء حبيب الهدابي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :761-الرميثة الغربي

 2-جنسه ونوعه : دار سكن
3-ح�دوده واوصاف�ه :م�ن جهة الش�مال 
العقار 772 ومن جهة الرشق الطريق العام 
وم�ن الغرب العقار 642 ومن جهة الجنوب 

408
4-مش�تمالته : استقبال وغرفتني  ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية ومساحة مكشوفة
5-مساحته : سهام املدين 311530 سهم 

6-درجة العمران : متوسط البناء
7-الشاغل : 

املدي�ن  سه�ام   : املق�درة  8-القيم�ة 
13.657.407 ثالثة ع�رش مليون وستمائة 
وسبع�ة وخمسون ال�ف دين�ار واربعمائة 

وسبعة دينار

تنويه
ذكر يف صحيف�ة املستقبل العراق�ي بالعدد 
1493 يف 2017/8/3 تم ذكر شاغل العقار 
املرق�م 3/27087 خط�ا والصحي�ح شاغل 
الج�زء االول حوراء ه�ادي مجهول وشاغل 
الج�زء الثاني كريمة ن�ارص فاخر وكالهما 
يرغبان بالبق�اء بصفة مستاجر وذكر رقم 
العقار م�ره 27087/3 وم�ره 3/27087 
خط�ا والصحي�ح 3/27087 ل�ذا اقت�ى 

التنويه

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 705/ت/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املنفذ عليه 
املدين /عيل ميثم محمد 

العنوان /مجهول محل االقامة 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من كت�اب دائرة 
التنفي�ذ النج�ف املرق�م 77 يف 2017/6/15 
ومذك�رة االخب�ار بالتنفي�ذ واشع�ار املختار 
محمد كاظ�م عبد الي�ارسي يف 2017/6/13 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤقت  او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واستنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للن�رش ملب�ارشة باملعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حض�ورك ستبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجري وفق 

القانون
املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

اوصاف املحرر :
قرار محكمة ب�داءة الكوفة 592/ب2017/1 

يف 2017/5/31

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/1888
التاريخ: 2017/7/27

اعالن 
نظ�را لعدم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء )سهام 
م�ن العقار ( تسلس�ل) 65/م5 بحر النجف (  
الكائ�ن يف النجف  العائد للمدين )نزهت خليل 
عب�اس(  البالغة 8سهم م�ن اصل 104 سهم 
لقاء طلب الدائن  )فيصل خليل عباس(البالغ 
)250.000.000 ملي�ون مائت�ان وخمس�ون 
مليون دينار(80% من القيمة املقدرة لذا تقرر 
تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من اليوم 
التايل للن�رش فعى الراغب يف ال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل امل�دة املذكورة مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10%  من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسوم التسجيل والداللية عى املش�رتي  وذلك 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :بحر النجف 65 مقاطعة 5

القي�د  ص�ورة  حس�ب   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
التسجيل العقاري بستان يسقى سيحا

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مساحته: 13 دونم و 1 اولك و 25 مرت

5-درجة العمران:بستان
6-مش�تمالته : ه�و بست�ان يخ�رتق طري�ق 
الح�ويل ويقسم�ه اىل جانبني الجان�ب االيمن 
اك�ر مساحة م�ن الجان�ب االي�ر ويسقى 
سيحا ويحتوي ع�ى 160 نخلة وتمام االرض 
ملك ل�وزارة املالية وحق الت�رصف يعود تمام 

للمدين
7-الشاغل : اليوجد شاغل اثناء الكشف 

الكلي�ة  :القيم�ة  املق�درة  8-القيم�ة 
293.000.000 مليون مائتان وثالثة وتسعون 
مليون دينار قيمة سهام املدين 22.538.461 
اثنان وع�رشون ملي�ون وخمسمائة وثمانية 
وثالثون الف واربعمائة وواحد وستون دينار 

9-ب�دل املزاي�دة االخ�ري : ل�م يحص�ل راغ�ب 
بالرشاء

فقدان
فقدت هوية نقاب�ة املهندسني العراقيني فرع 
الب�رصة )زينب صادق جب�ار ( فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية غرفة التجارة بأسم )لطيف 
رس�ن جر ( فعى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
 فق�د مني سند العقار املرق�م 51582/3حي 
النداء باسم محمد دليمي ثايل الرجاء من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فقد من�ي سند العقار املرق�م 52804/3 حي 
الن�داء باسم ج�واد رايض محم�د الرجاء من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

مديرية التسجيل العقاري يف غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد 1375/مجدد/2017

التاريخ 2017/7/12
اعالن

قرار تثبيت ملكية
استن�ادا اىل محرض تثبيت امللكي�ة املؤرخ يف 
2017/7/12 املنظ�م بش�ان العق�ار املرقم 
1375/ الرشق ونتائج التحقيق واملستندات 
املطلع عليه�ا واستنادا اىل الصالحية املخولة 
يل بموج�ب املادة )48( م�ن قانون التسجيل 
العق�اري املرقم ) 43 لسن�ة 1971( ونتيجة 
للبين�ه املستمعه يف موقع الكش�ف واملختار 
وتوف�ر ال�رشوط القانونية املتمثل�ه بوجود 
حيازة هادئة ملدة اكثر من خمسة عرش سنة 
ودون معارضة من اي شخص قررت تثبيت 
ملكي�ة العق�ار املرق�م 1375 ال�رشق بأسم 
طال�ب التسجيل املجدد )ع�يل حميد عطيه ( 
وع�ى ان يتم اعالن هذه الق�رار ملدة ثالثون 
يوما وفق�ا للقانون ويكون الق�رار خاضعا 
للتميي�ز خ�الل مدة االع�الن وافه�م علنا يف 

2017/7/12
القايض
كفاح حبيب عكض

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن باعادة مزايدة
التسلس�ل او رقم القطع�ة : 3/47035 حي 

النداء
الن�داء   : املقاطع�ة  او رق�م واس�م  املحل�ة 

/4جزيرة النجف
الجن�س : دار  مف�رز اىل داري�ن بصورة غري 

رسمية
النوع : ملك رصف

املش�تمالت : ال�دار املره�ون تش�تمل ع�ى 
استقبال وصالة ومطبخ وصحيات سقوفها 
مسل�ح والطاب�ق العلوي فيش�مل عى ثالث 

غرف
مقدار املبيع:حصة/رعد توفيق

بالنظ�ر  لرتك املزايدة التجاري�ة لبيع العقار 
املوصوف اعاله للراه�ن حصة /رعد توفيق 
نعيم لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف بابل  
البال�غ 19.000.000 تسع�ة ع�رش ملي�ون  
دينار مل�دة   نقدا   اقتى اعادتها ملدة ) 15( 
يوم�ا اعتبارا  م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن فع�ى الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة دائرة التسجي�ل العقاري يف النجف 
االوىل خالل امل�دة املذك�ورة مستصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية  
التق�ل  ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
البال�غ ) 30.250.000(  ملي�ون  دينار وان 
املزاي�دة ستج�ري يف الساع�ة 12 ظه�را من 

اليوم االخري 
مدي�ر  دائ�رة التسجي�ل العق�اري يف النجف 
االوىل

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة غرف�ة التج�ارة بأسم 
)حم�زة عباس شايخ ( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب )صالح حبي�ب عبد 
السي�د ( م�ن املعه�د التقن�ي ب�رصة قس�م 
الكهرباء ف�رع القوى فعى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف ص�الح الدي�ن 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/6988
التاريخ 2017/8/3

اعالن
قدمت املستدعية )خولة سويد شطب( طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه اص�دار حجة 
حجر وقيمومة لزوجها املفقود )كمال كريم 
فه�د( والذي فقد بتاري�خ 2014/9/2 عليه 
واستن�ادا لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت 
هذه املحكم�ة نرشه بصحيفت�ني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى

املهندس
مجال غالم عيل 

املدير العام وكالة

مالحظة:
*مديريتنا غري ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد

املرفقات :
*تندر فني .

*قرص DVD  يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من قسم الش�ؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض  االطالع عليه وملئ االستمارات الخاصة 
بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   البصرة/ المستقبل العراقي

ت�رأس محاف�ظ الب�رة ماج�د مهدي 
ض�م  استثنائي�ا  النراوي«اجتماع�ا 
يف  املالي�ة  اللجن�ة  رئي�س  جانب�ه،  إىل 
مجلس املحافظ�ة أحمد السليطي وعدد 
م�ن أعض�اء املجل�س إضاف�ة إىل مدراء 
الدوائ�ر الخدمية يف املحافظ�ة، وناقش 
املجتمع�ون مرشوع الق�رار األخري الذي 
يتداول يف أروقة مجلس النواب والقايض 
بحرمان البرة من التخصيصات املالية 

الخاصة بربنامج البرتودوالر«.
االعالم�ي  ملكتب�ه  تلقت�ه  بي�ان  واف�اد 
»محاف�ظ  ان  العراق�ي«،  »املستقب�ل 
البرة ويف مستهل حديثه للحضور قال: 
نحن أم�ام تحديات كبرية وعلينا جميعا 
تحمل مسؤولياتنا يف ظل هذه الظروف 
االستثنائية، عقب م�رشوع القرار الذي 
يجري تمريره من قب�ل مجلس النواب، 
والذي سيؤدي بدوره إىل حرمان البرة 

من بعض استحقاقاتها املالية«.
 وأض�اف الن�راوي »هنال�ك تداعيات 
سلبية ستلق�ي بضاللها عىل مش�اريع 
البرة العمرانية إذا ما مرر هذا القرار، 
ل�ذا سنق�وم باتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات 
املتاح�ة ول�و تطل�ب األم�ر اللج�وء إىل 
القضاء، من أجل وقف هذا القرار وعدم 
ترشيع الن فيه غبن واضح للبرة عىل 
الرغم من عطائه�ا السخي ويف مختلف 

املجاالت«.
من جه�ة اخرى اعل�ن محافظ البرة 
الرشك�ة  م�ع  التف�اق  »التوص�ل  ع�ن 
الوطنية للتنظيف بشأن استئناف العمل 

ملدة اسبوعني رشيطة حصول املحافظة 
ع�ىل التخصيص�ات املالي�ة الكافية بعد 

ارجاع الفق�رة املتعلق�ة بالتخصيصات 
املالية للبرة« .

وق�ال محاف�ظ الب�رة خ�الل مؤتمر 
صح�ايف عق�د يف مبنى دي�وان املحافظة 

أعض�اء مجل�س  ح�ره وع�دد م�ن 
املحافظ�ة ومدي�ر م�رشوع التنظيف يف 

الرشك�ة ومديري البلدي�ة والبلديات انه 
ت�م االتفاق بع�د االجتماع ع�ىل مطالبة 

رئي�س الجمهورية عىل ع�دم املصادقة 
ع�ىل الفق�رة الت�ي الغ�ي م�ن خالله�ا 
عائ�دات  م�ن  الب�رة  تخصيص�ات 
الب�رتودوالر لكون ذلك انعكس سلبا عىل 

الواقع الخدمي يف املحافظة« .
التوص�ل  »ت�م  ان�ه  املحاف�ظ  واض�اف 
اىل اتف�اق ع�ىل عق�د جلس�ة يف مجلس 
املحافظة خالل األسبوع املقبل للخروج 
الت�ي  املالي�ة  بق�رارات تعال�ج األزم�ة 
اثرت ع�ىل بع�ض املفاص�ل الخدمية يف 
املحافظة«.من جانبه قال مدير مرشوع 
التنظي�ف يف الرشكة خليل عبد الصاحب 
الرشك�ة  لك�وادر  اوع�زت  »اإلدارة  ان 
بع�د االجتم�اع باستئن�اف العم�ل ملدة 
أسبوعني«.واض�اف انه »ت�م التوصل اىل 
اتفاق ايضا عىل دفع املخصصات املالية 
للرشكة يف ح�ال تخصيص املبالغ املالية 

الكافية من قبل الحكومة االتحادية.
اىل ذلك ق�ال رئيس لجن�ة الرقابة املالية 
مجل�س  يف  التخصيص�ات  ومتابع�ة 
املحافظ�ة احمد السليط�ي انه تم بحث 
ايجاد بدائل عن الرشكة الوطنية يف حال 
عدم الحصول ع�ىل التخصيصات املالية 
الكافية«.وب�ني ان »من تل�ك البدائل هو 
اسن�اد مهمة التنظي�ف اىل دائرة البلدية 
فيم�ا لف�ت اىل ان�ه خ�الل االسبوع�ني 
ستتضح امور كث�رية يمكن من خاللها 
تحدي�د وجه�ة الحكوم�ة املحلية حول 
إناط�ة واسن�اد مل�ف تنظي�ف مدين�ة 
البرة«.كما طالب يف ذات الوقت رئيس 
الجمهوري�ة ع�ىل ع�دم املصادق�ة عىل 
قانون املوازنة لكي تعاد الفقرة املتعلقة 

بتخصيصات حكومة البرة املحلية.

حمافظ البرصة يرتأس اجتامعا استثنائيا مع جملسها ملناقشة فقرة الغاء التخصيصات املالية اخلاصة بربنامج البرتودوالر
اعلن االتفاق مع شركة التنظيف على استئناف اعماهلا ألسبوعني
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إعادة تأهيل مرآب 
النارصية املوحد باستثامر 

لـ »15« عاما
وزير النقل يطلع عىل قسم عمل املسافن البحرية يف املوانئ العراقية

الوكيل الفين يناقش وضع مدرج مطار بغداد الدولي احلالي

الرافدين يؤكد حرصه عىل تقديم افضل اخلدمات للمتقاعدين وللزبائن بشكل عام

التجارة جتهز حمافظة نينوى وخميامت ايواء النازحني بكمية »36« ألف كيس طحني

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب األول ملحاف�ظ ذي ق�ار 
ع�ادل الدخي�ي ع�ن »احال�ة م�رآب 
النارصية املوحد امام املستثمرين من 
اجل إعادة تأهيله وفق نظام التشغيل 
املش�رتك بني الرشك�ة العام�ة إلدارة 

النقل الخاص واملستثمر«.
وق�ال الدخيي يف بيان ملكتبه االعالمي 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »مرآب 
النارصي�ة املوح�د أحي�ل لالستثم�ار 
بأسلوب التش�غيل املشرتك ولفرتة 15 
عاماً، عىل أن يقوم املستثمر بتطويره 
عىل نفقت�ه الخاصة وتك�ون ايرادات 

املرشوع بني الرشيك والرشكة«.
»امل�رشوع  أن  الدخي�ي،  وأوض�ح 
يتضمن العديد من املسّقفات واملحال 
التجارية ومواق�ف السيارات واكساء 
الط�رق الداخلي�ة وانش�اء االرصف�ة 
لتحدي�د  الكرتوني�ة  اجه�زة  ونص�ب 
انطالق املركبات ودخولها وفق باجات 
الكرتونية ت�وزع عىل سواق املركبات، 
فض�اًل عن انش�اء مق�ر ادارة اىل فرع 

الرشكة باملحافظة«.
وأبرق نائب املحاف�ظ كتاباً رسمياً إىل 
مكتب وزير النق�ل يف وقت سابق دعا 
في�ه إىل النظر بكراج النارصية املوحد 
وبح�ث إع�داد التصامي�م الهندسي�ة 
الخاصة بإعادة بنائه وتأهيله ليكون 

واجهة تليق بمحافظة ذي قار.

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اطلع وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ، 
عىل طبيعة عمل قسم املسافن البحرية يف 
الرشكة العامة ملوان�ئ العراقية وبرفقته 
مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة للش�ؤون 
البحري�ة الكابت�ن نج�م عب�د الزه�رة«. 
وأج�رى الحمامي جول�ة ميداني�ة اطلع 
فيه�ا عىل اهم االعمال الت�ي يضطلع بها 
موظفو القس�م، داعيا إىل تنسيق الجهود 
م�ع الجه�ات ذات العالقة به�دف تطوير 
العم�ل«. وش�دد ع�ىل »رضورة أن يكون 
املسف�ن بمص�اف مساف�ن دول الجوار، 
خصوص�ا وان العراق كان أول الدول التي 
امتلك�ت مسف�ن كب�ري يف املنطق�ة آنذاك 
مبينا أن املحاوالت تجري العادته إىل سابق 

عهده«. مشددا عىل »رضورة بذل الجهود 
وتسخري االمكانات لتقدي�م االعمال التي 
من شأنها تعزيز موقع املوانئ العراقية«.

من جانب آخر عق�د الوكيل الفني لوزارة 
النقل عب�اس عمران موىس، اجتماعا مع 
مدير عام الط�ريان املدني حسني محسن 

ومدي�ر مط�ار بغداد ع�ي ج�واد كاظم، 
ملناقش�ة الوضع الحايل ملدرج مطار بغداد 
الدويل وتقديم دراسة تفصيلية حول املياه 
الجوفية لعرضه�ا امام انظار وزير النقل 
كاظم فنج�ان الحمامي«.واكد موىس أن 
»االجتماع تمحور حول مناقش�ة مخاطر 
املي�اه الجوفية عىل ارضي�ة مدرج مطار 
بغ�داد وج�رى ذل�ك وفق�ا للمخطط�ات 
الخاص�ة بمط�ار بغداد ال�دويل، داعيا: أن 
تكون هناك تهيئة اىل اجتماع مع منظمة 
FAA بخصوص االجواء العراقية وتحرير 
االجواء«.وش�دد ع�ىل »أهمي�ة استكمال 
، لالرتق�اء   ILS تمدي�د عم�ل منظوم�ة 
بالخدمات الت�ي تقدمها املنش�أة العامة 
للط�ريان املدن�ي يف مط�ار بغ�داد ومطار 

البرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د م�رف الرافدين حرص�ه »عىل 
للمقتاعدين  الخدم�ات  تقديم افض�ل 
وللزبائن بشكل عام، نائبا بنفسة عن 
تب�ادل االتهامات مع اي جهة بش�أن 

تأخر رصف رواتب املتقاعدين«.
 واوضح املكت�ب االعالمي للمرف يف 
بيان تلقت�ه »املستقب�ل العراقي«، ان 
امل�رف جه�ة تنفيذية فيم�ا يخص 
رف روات�ب املتقاعدي�ن ويحرص عىل 
توزيعه�ا ح�ال ورود قوائ�م بأسم�اء 

املتقاعدي�ن وصك�وك مبالغه�م م�ن 
هيئة التقاعد الوطنية كما ان املرف 
يدف�ع يف بع�ض االحيان م�ن ارصدته 
اىل املتقاعدي�ن قب�ل وص�ول صك�وك 

مبالغهم من التقاعد«.
 ولفت البيان اىل ان »املرف غري معني 
بتبادل االتهامات التي تروج لها بعض 
وسائل االعالم، مش�دداً ع�ىل »الرتكيز 
ع�ىل تطوي�ر عم�ل القط�اع امل�ريف 
وفق رؤية تتطل�ع اىل الريادة وتحقيق 
االستق�رار والش�مول امل�ايل والتنمية 
املوقع  االقتصادية املستدام�ة وتعزيز 

االسرتاتيجي للمرف«.
واشار اىل »وجود خطط عمل منهجية 
الرشي�دة  االدارة  تحقي�ق  اىل  ته�دف 
لودائ�ع الزبائ�ن وف�ق بني�ة تحتي�ى 
مؤتمنة قوية ق�ادرة عىل خلق وتوفري 
االئتمان وصوال اىل تحقيق الطموحات 
عجل�ة  تحري�ك  يف  لالسه�ام  البن�اءة 

االقتصاد بالبلد«.
 وكان�ت مدير عام امل�رف الدكتورة 
خولة طالب جبار ق�د طرحت رؤيتها 
الحالي�ة واملستقبلي�ة لتنش�يط عمل 
القطاع املريف والنهوض بعمل فروع 

املرف كافة وال سيما الخاملة حيث 
حققت طف�رة نوعية يف عوائد الفروع 
وشه�دت اقباال ملحوظا من املراجعني 
خصوص�ا بعد اطالق امل�رف العديد 
الخاص�ة  والسل�ف  الق�روض  م�ن 
باالسك�ان وللراغب�ني ب�رشاء وحدات 
سكني�ة يف مجمع بسماي�ة اضافة اىل 
املتوسطة والصغرية  قروض املشاريع 
وق�روض ضحايا االره�اب فضال عن 
ق�روض رشاء السي�ارات وبيع الدوالر 
بالتسع�رية الرسمية املح�ددة من قبل 

البنك املركزي وغريها من الخدمات.

    بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة 
عن »تجهيز مركز محافظة نينوى واطرافها ومخيمات 

ايواء النازحني بكمية )36793( كيس طحني«.
واض�اف مدير ع�ام الرشكة طه ياسني عب�اس يف بيان 
ورد ل�«املستقب�ل العراقي«، ان »رشكته جهزت مناطق 
الزهراء والوحدة والجديدة والنر والرشيدية والجزائر 

وعدن بكمية )14122( كيس طحني فيما جهزت قضاء 
تلكي�ف بكمي�ة )3225( كي�س وناحية ربيع�ة بكمية 
)10944( كي�س وناحي�ة العياضي�ة بكمي�ة )2903( 
كي�س وناحي�ة زم�ار بكمي�ة )3546( كي�س واطراف 
تلعف�ر/2 بكمي�ة )504( كيس طح�ني« .مضيفا بانه 
»تم كذلك تجهيز العوائل النازحة يف مخيم حمام العليل 
بكمي�ة )1549( كيس طحني حيث ت�م توزيع الكميات 
املجهزة عىل العوائل يف مخيمات النزوح وبارشاف ادارة 

فرع تصنيع الحبوب باملحافظ�ة ».واشار اىل »استمرار 
رشكت�ه بتجهيز ابناء املحافظة والعوائل النازحة بمادة 
الطحني دون انقطاع وانها تسعى وتبذل اقىص الجهود 
لتوفري الحبوب الالزمة النت�اج الكميات املقررة لتجهيز 
املحافظ�ة وبالتنسيق مع رشكة تج�ارة الحبوب حيث 
تج�ري عملي�ات االنت�اج والتجهيز بواسط�ة املطاحن 
املحررة الصالحة للعمل باملحافظة بعد اعادة تش�غيلها 

اضافة لعدد من املطاحن يف محافظات االقليم  .

رشكة التوزيع تقوم بجوالت ميدانية ملنافذها التوزيعية يف حمافظات الفرات األوسط وتفتتح حمطة وقود يف النجف األرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت مالكات رشك�ة توزي�ع املنتجات 
ملنافذه�ا  ميداني�ة  ج�والت  النفطي�ة 
التوزيعي�ة الحكومي�ة منه�ا واألهلي�ة يف 
محافظ�ات الف�رات األوس�ط ، وذلك من 
خ�الل لجان خاصة تضم مسؤويل متابعة 
التجهي�ز  مس�ؤويل  اىل  إضاف�ة  الف�روع 
واإلعالم حرصاً  م�ن الرشكة عىل متابعة 
س�ري العمل وح�ث املنتسبني ع�ىل تقديم 
افضل الخدم�ات للمواطنني الكرام.وتأتي 
الج�والت عىل املنافذ التوزيعي�ة بناءاً عىل 
توجيهات مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطية املهندس عي عبد الكريم املوسوي 
ال�ذي ب�نّي ب�دوره أهمية ه�ذه الجوالت 

الصباحي�ة واملسائي�ة للتع�رف عن واقع 
تجهي�ز املواطن�ني باملش�تقات النفطية، 
مش�دداً يف الوق�ت ذات�ه ع�ىل أهمي�ة كي 
يش�عر املواطن واملوظ�ف برقابة الجهات 
املسؤولة وإتخاذ الق�رارات العاجلة عليه 
لتف�ادي أي تلك�ؤ ق�د يح�دث يف العملية 
التجهيزي�ة . وشملت الزي�ارات والجوالت 
امليداني�ة محط�ات )البريوني املش�يدة – 
بواب�ة باب�ل الحكومي�ة- الن�وار الحديثة 
والزه�ريي  املش�يدة  اليس�ار   – املش�يدة 
املش�يدة ( يف محافظ�ة باب�ل ومحط�ات 
-جن�ة  الحكومي�ة  الجدي�دة  الكوف�ة   (
امل�رام املش�يدة – ريبال املش�يدة- طريق 
الحكومية  األح�رار املش�يدة –الحيدري�ة 
( يف محافظ�ة النج�ف األرشف ومحط�ة 

)الج�دول الغربي الحكومية ( يف محافظة 
كرب�الء املقدسة .يذكر أن ه�ذه الجوالت 
مستمرة م�ن قبل مالك�ات الرشكة وتتم 
بص�ورة دورية ملواكب�ة عملي�ة التجهيز 
عالوًة عىل قيام اللجان التفتيشية التابعة 
للرشك�ة بج�والت مستم�رة ع�ىل املنافذ 
التوزيعية يف كافة املحافظات ملتابعة سري 
العم�ل.ويف سياق متص�ل إفتتحت رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطية محط�ة تعبئة 
وقود) ريبال الرشق ( املشيدة يف محافظة 
النج�ف األرشف وبحض�ور مدي�ر هي�أة 
توزي�ع الفرات األوسط وعدد من مسؤويل 
ف�رع النجف للمنتج�ات النفطية لتضاف 
اىل سلسل�ة املحط�ات الحكومي�ة األهلية 

لخدمة أبناء املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العامة للصناعات التعدينية احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن، 
عن »تصدير كميات من منتج الربايم كوت املتوسط اىل دولة االمارات العربية املتحدة 
بع�د استحصال املوافقات االصولية من الحكومة العراقية.واوضح مدير عام الرشكة 
ع�ي حس�ني علوان يف بي�ان تلقته »املستقب�ل العراقي«، أن »رشكت�ه قامت بتصدير 
كمية )23( الف مرت مكعب من مادة الربايم كوت املتوسط املنتجة يف معاملها الواقعة 
يف بغ�داد والب�رة اىل دولة االمارات وبقيمة بلغت )2( ملي�ون و)250( الف دوالر »، 
مش�ريا اىل ان »ه�ذه املادة سائلة وتستخدم يف رش الش�وارع خالل عملية االكساء«. 
الفتا اىل أن الرشكة اتجهت اىل عملية التصدير بعد ان ملست دعما وتش�جيعا كبريا من 
قب�ل الوزي�ر والحكومة العراقية وبع�د ان تبني لها جليا وجود طل�ب عىل هذه املادة 
يف الخ�ارج باالستعانة بالعم�الء الذين كانت تتعامل معهم يف عق�د التسعينيات،وقد 
ت�م اجراء توسع�ات يف الخطني االنتاجي�ني لهذه املادة يف معامل بغ�داد والبرة من 
م�وارد الرشكة الذاتية ورفع الطاقة االنتاجية لك�ال الخطني من )7500( طن سنويا 
اىل )31( ال�ف ط�ن سنويا بهدف تغطي�ة الحاجة املحلية وطلب�ات التصدير« .واشار 
علوان اىل ان »منتجات الرشكة االخرى ضمن هويتها الصناعية الكيمياوية واملسماة 
بكيمياويات البناء الحديث وتشمل منتجات جديدة حسب حاجة السوق املحلية منها 
منت�ج قري االكس�اء املطور الذي يستخدم يف اكساء وتبليط الش�وارع بطاقة انتاجية 
تبل�غ )26( الف طن /سنويا للخطني االنتاجي�ني يف معامل بغداد والبرة اضافة اىل 
منتجات الفلنكوت العادي والفلنكوت البوليمري وقري التسطيح بنوعيه الحار والبارد 
واملاست�ك الحار والب�ارد«، معربا عن »امل�ه بزيادة الطلب عىل ه�ذه املنتجات خالل 

تنفيذ حمالت البناء واالعمار للمدن املحررة.

العراق يصدر كميات من منتجات وزارة 
الصناعة اىل االمارات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس هي�أة املنافذ الحدودية  كاظ�م العقابي عن »ضب�ط 243 معاملة 
كمركي�ة يف منف�ذ سفوان الح�دودي لعجالت مست�وردة تم اكم�ال معامالتها 
الكمركية وهي الت�زال يف الجانب الكويتي«.واض�اف العقابي يف بيان مقتضب 
تلق�ت »املستقب�ل العراقي« نسخة منه، ان�ه »تم ادخالها بكش�وفات كمركية 
وهمية وبفرق رسم 50% ، مبينا انه »تم احالة املعامالت الكمركية اىل القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ  بغداد املهندس عط�وان العطواني ان السيد رئي�س الوزراء  د. 
حي�در العب�ادي ش�كل 4 لجان متخصص�ه لدراس�ة املعوقات واملش�اكل التي 

تواج�ه تقديم الخدم�ات والعمل 
ع�ىل توفري االم�وال الالزمة للبدء 
بتنفيذ املش�اريع الخدمية املهمة 
الغل�ب مناط�ق اط�راف بغ�داد. 
وق�ال العطوان�ي يف بي�ان اورده 
املحافظ�ة  ان  االعالم�ي  املكت�ب 
ومن خ�الل اجتماعها مع االمانة 
العامة ملجل�س الوزراء وبحضور 
السيد معاون االمني العام ملجلس 
الوزراء بحثت مطالب املتظاهرين 
وناحي�ة  الحسيني�ة  قض�اء  يف 
الج�ر وقض�اء املدائ�ن والعمل 
عىل توفري املبالغ املخصصة للبدء 
بتنفيذ املشاريع املهمة والحيوية 
لتل�ك املناطق . مضيفا ان السبب 

الرئييس  لعدم انجاز املش�اريع املتوقفه هو ع�دم اكتمال شبكة املجاري االمر 
ال�ذي حال دون تنفيذ املش�اريع لتلك االقضية. مؤك�دا ان اللجان ستعمل عىل 
تذليل املعوقات واملش�اكل وت�درس امكانية توف�ري االموال االزم�ة لتنفيذ تلك 

املشاريع الغلب مناطق االطراف.

حمافظ بغداد: تشكيل 4 جلان لدراسة وتوفري االموال 
الالزمة ملشاريع االطراف

ضبط 243 معاملة كمركية ومهية 
وبفروقات كبرية
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بعد فشل جولة أردوغان
          حازم مبيضين 

لم ُتثمر زيارة الرئيس الرتكي لدول الخليج، 
ولم ُتحقق أي نتيجة إيجابية، فبعد انتهائها 
مب�ارشة ُفت�ح مل�ف القاع�دة العسكري�ة 
الرتكية يف قطر، برغم أن أردوغان رصح بأن 

اتصاالته الخليجية كانت مثمرة وناجحة. 
لك�ن ذلك ل�م يك�ن غ�ر محاول�ة لتغطية 
الفشل، إذ قامت دول املقاطعة بنرش أسماء 
إضافي�ة ع�ى الئح�ة عقوباته�ا، ُمّتهم�ة 
بدعمها لإلرهاب، وهي عى عالقة بالدوحة. 
وحت�ى التدخ�ل األمرك�ي املتمث�ل بوصول 
قائد القي�ادة املركزي�ة يف الجيش األمركي 
للمنطق�ة ب�دا باهت�اً ح�ن تبع�ه ترصيح 
تصعي�دي لوزي�ر الخارجية امل�رصي شدد 
فيه أن عى الدوحة قب�ول كل طلبات الدول 
األرب�ع. وأن األمر غر قابل للحلول الوسط، 
وأن�ه ال يمك�ن الوص�ول لحل�ول وسط مع 
أي شكل من اإلره�اب، والمجال للدخول يف 

أي ش�كل من التفاوض. بع�د أردوغان جاء 
الجن�رال األمركي ُيفتش عن مصالح بالده 
وليس عن مصالح الدول الخليجية ويحاول 
تدوي�ر الزواي�ا ملصلح�ة بلده، وهن�ا بدأت 
املواقف األمركي�ة املناهضة لقطر تتصاعد 
يومياً فقد انتقدت اللجنة الفرعية للعالقات 
الخارجية يف الكونجرس األمركي سياسات 
قط�ر الداعم�ة لإلرهاب، وطالبته�ا بتعديل 
سلوكها، وإال مواجهة احتمال إغالق قاعدة 
“العديد” العسكري�ة. وأكدت تقارير نيابية 
أن قط�ر متورط�ة بدع�م اإلره�اب، وه�ذا 
املوضوع ليس جديداً، الفتة إىل أن السعودية 
واإلمارات حاولتا ثنيها عن هذه املمارسات 

منذ فرتة طويلة. 
ووصفت سياسة قطر بالطائشة وطالبتها 
بتغي�ر سلوكه�ا، وأضاف�ت أن السعودي�ة 
واإلمارات تح�رزان تقدماً بمع�دل أرسع يف 
مكافحة تمويل الجماع�ات املتطرفة بينما 

ال تزال قطر متخلفة وبطيئة.

الدول املُقاطعة والداعي�ة ملكافحة اإلرهاب 
تؤك�د بعد زي�ارة أردوغان أن الت�زام الحياد 
أصبح الخيار األفضل ألنقرة، وأن حل األزمة 

يتوقف عى مراجعة الدوحة سياساتها. 
يف حن تؤكد مش�يخة قط�ر أن هذه الدول 
لم تظهر إرادة للح�وار، وأن فرض الحصار 
عليه�ا ش�وّه سمع�ة دول الخلي�ج أم�ام 
العال�م وق�وض الحرب ضد اإلره�اب، لكنه 
جع�ل من قط�ر أكثر قوة وأكث�ر وحدة عى 
عك�س أهداف تل�ك الدول، فق�د ساعد عى 
تنويع اقتصاد قطر وخلق رشاكات جديدة، 
كم�ا رفع الحص�ار من درجة ع�زم الدوحة 
يف الوق�وف م�ع طموح�ات الش�عوب ض�د 
الدكتاتورين. بينما ت�رى دول املقاطعة أن 
الخط�اب القط�ري ُمكاب�ر وع�ايل الصوت، 

ويفتقر إىل النفس الخليجي التقليدي. 
وأن الخ�روج من األزمة يعرقل�ه عدم إقرار 
الدوح�ة برضرها عى جرانه�ا، وأن غياب 
املوضوعي�ة يقود إىل تعقيد األزمة يف دهاليز 

الش�كاوى، وهو طريق مظلم ل�ن يؤدي إىل 
نتيج�ة.  بديه�ي أن االقتص�اد ه�و املؤرش 
الفع�ي والحقيق�ي ال�ذي يش�ر إىل م�دى 
عم�ق األزمة. وواقع امل�ؤرشات االقتصادية 
القطرية اليوم يوض�ح أن األزمة السياسية 
الحالي�ة ليست غمام�ة صيف عاب�رة، ألن 
األم�ور بلغت مستوي�ات حرجة وحساسة. 
ولعل األزم�ة الكربى بالنسب�ة إىل االقتصاد 
القط�ري ه�ي حال�ة الش�لل الكامل�ة التي 
أصابت تجارته�ا الربية القتص�ار حدودها 
الربي�ة عى السعودية، علم�ًا بأن السعودية 
واإلمارات من أهم الرشكاء التجارين لقطر، 
خاصة يف مجال تجارة الغذاء. ومشكلة قطر 
مع الحص�ار ليست فق�ط يف أن نحو 10.5 
ملي�ارات دوالر ه�و حجم التب�ادل التجاري 
بينهم�ا، ب�ل يف أن غالبي�ة واردات قطر من 
دول الخلي�ج ه�ي م�ن البضائ�ع املصنع�ة 
للمستهل�ك النهائ�ي م�ا يعن�ي أن البالد ال 
تملك أي مست�وى من مستوي�ات االكتفاء 

الذات�ي، وأن تصعيد الحص�ار إىل مستويات 
أع�ى قد يسبب نتائ�ج كارثية عى مستوى 
اإلم�ارة ويهدد وجودها كدول�ة. تركيا التي 
اتخذت من�ذ الساع�ات األوىل لألزمة موقفاً 
واضح�اً ومتقدم�اً إىل جانب قط�ر سارعت 
إىل فت�ح جرس ج�وي يحمل امل�واد الغذائية 
للدوحة كرساً للحصار االقتصادي وتخفيفاً 
للضغوط عليها. ودعت إىل التعامل مع األزمة 
بحكمة وعقالنية وع�رب الحوار للوصول إىل 
ح�ل سي�ايس سلم�ي، يف وقت كان�ت هناك 
مخاوف حقيقية م�ن سيناريوهات أعنف، 
مثل محاولة ترتي�ب انقالب داخي أو تدخل 

عسكري ضد قطر. 
ونش�طت الدبلوماسي�ة الرتكي�ة، فتواصل 
أردوغ�ان هاتفي�اً م�ع ع�دد م�ن الرؤساء 
والزعماء ذوي العالق�ة باألزمة، وزار وزير 
خارجيته املنطقة دون أن يحقق نتائج ولم 
تط�رح تركيا مبادرة مستقلة لكنها اتخذت 
خط�وة مفاجئة تمثل�ت بإرس�ال جنود إىل 

قط�ر، وإذا كان�ت الدوح�ة تأم�ل بموافقة 
الري�اض عى دور تركي فاعل يف حل األزمة، 
فإن اإلعالم السع�ودي أحبط هذا األمل بعد 
جول�ة أردوغ�ان الخليجي�ة الت�ي تضعه يف 
سي�اق التوس�ط وط�رح املب�ادرات، إذ هو 
أول رئي�س يزور املنطقة م�ن خارجها بعد 
اندالع األزمة. وعى أمل أن تلعب بالده دوراً 
محوري�اً، خصوص�اً وأن من يعرف�ه يدرك 
أنه ما ك�ان ليبدأ جولت�ه الخليجية إال وهو 
مطمنئ إىل عدم فش�لها يف الحد األدنى، وما 
كان ليعرّض نفسه لحرج كبر. لكن النتيجة 

أتت ريحاً معاكسة ألرشعة أردوغان. 
فبن�اء عالق�ات خليجي�ة جدي�دة وسياسة 
مشرتكة ملكافحة اإلرهاب من دون الدوحة، 
هي عناوين املرحلة املقبلة، التي لن تتضمن 
تسويًة تعيده�ا إىل الحضن الخليجي. وعى 
الرئيس الرتكي استيع�اب أن دول مقاطعة 
قط�ر ستم�ي قدماً م�ن دونه�ا، وأن حّل 

األزمة الخليجية ال يزال بعيداً.

سيكولوجية التطرفخارطة طريق اقتصادية
          حسين علي الحمداني 

الع�راق بل�د زراعي وصناع�ي أو هكذا 
ك�ان، وتج�د هنال�ك مالي�ن الدونمات 
املخصصة للزراع�ة مهملة، وعدد كبر 
جدا م�ن املعام�ل س�واء الحكومية أو 
القطاع الخ�اص متوقفة ع�ن اإلنتاج، 
يقابل ذلك استراد كبر جدا للكثر من 
السلع التي يمكن إنتاجها داخل العراق، 
العق�ود  يف  تنت�ج  كان�ت  باألح�رى  أو 
املاضي�ة م�ن قب�ل املعام�ل الحكومية 

والقطاع الخاص.
والدولة غر قادرة عى تشغيل عرشات 
إن لم تك�ن مئات املعام�ل اإلنتاجية يف 
الوق�ت الح�ارض وليس هنال�ك سقف 
مع�ن إلعادة تش�غليها هذا ما كش�ف 
عن�ه رئي�س ال�وزراء الدكت�ور حي�در 
العب�ادي ع�رب توج�ه إلط�الق برنامج 
اقتصادي كبر من خالل دعم األنشطة 
االستثماري�ة يف القطاع�ات اإلنتاجية، 
وه�و يمثل حال�ة يجب أن نص�ل إليها 
عرب جذب االستثمارات للبلد وتنش�يط 
القطاع الخ�اص، وحقيقية األمر يمثل 
االستثمار حقال مهما جدا يف امتصاص 
البطال�ة يف البلد وربم�ا يتصور البعض 
ب�أن االستثم�ار يعن�ي جل�ب رشكات 
عاملية للتنقيب عن النفط وغرها دون 
أن نرع�ى القطاع�ات األخ�رى األكث�ر 
ج�دوى إن ص�ح التعب�ر يف امتصاص 
البطال�ة ويف مقدمته�ا القطاع الخاص 
العراق�ي ال�ذي يحت�اج إلع�ادة تأهيل، 
وهذا القط�اع بحاجة ماس�ة لخارطة 
طريق،ه�ذه الخارط�ة م�ن شأنها أن 
تعيد لالقتص�اد العراقي بعض ركائزه 
التي افتقدها يف السنوات املاضية ونجد 
بأن األجواء مهيأة تماما لعودة القطاع 
الخ�اص ذات الطبيعة املتنوعة سواء يف 
مجاالت الصناعة أو الزراعة أو التصنيع 
ذاته، خاصة أن السوق العراقي بحاجة 

كبرة جدا لقطاع خاص متميز .
و ما يمكننا إدراكه بسهولة بأن واضعي 
الخط�ط االقتصادية يف الع�راق مازالوا 
يعتمدون يف بناء االقتصاد العراقي عى 
عائدات النف�ط، دون التفك�ر بتفعيل 
املفاص�ل االقتصادية األخ�رى التي من 
شأنه�ا أن تدي�م االقتص�اد العراق�ي، 
ألن االعتم�اد عى رشي�ان واحد لتغذية 

اقتص�اد بل�د يعرض�ه ملش�اكل كب�رة 
خاص�ة  يف ظ�ل التوترات الكب�رة التي 
تس�ود املنطق�ة والت�ي ال أح�د يتكهن 
بنتائجها ، يضاف إىل ذلك تذبذب أسعار 
النفط من جهة وم�ن جهة ثانية بحث 
الكث�ر من الدول املستهلك�ة عن بدائل 
أرخ�ص م�ن النف�ط  وهو األم�ر الذي 

تعاني منه الدول النفطية مؤخرا.
وهذا ما يدعونا فع�ال ألن نعقد مؤتمرا 
بغ�داد  يف  األعم�ال  لرج�ال  اقتصادي�ا 
ومج�االت االستثم�ار متنوع�ة يف بلدنا 
خاص�ة يف ظ�ل انفت�اح الع�راق ع�ى 

السعودي�ة ودول الخلي�ج التي عادة ما 
تبح�ث ع�ن تش�غيل أمواله�ا يف مجال 
االستثم�ارات ومنها الصناعة والزراعة 
والسك�ن وغره�ا م�ن املش�اريع التي 
م�ن املمك�ن ج�دا أن تحقق للبل�د نموا 
اقتصادي�ا كبرا، فضال ع�ن االستقرار 
وتمت�ن العالق�ات اإلقليمي�ة والدولية 
القادم�ة  عرباالستثم�ارات الخارجي�ة 
وهي بواب�ة لبناء عالق�ات دولية قوية 
من جان�ب، ومن جانب آخ�ر تعزز من 
محيط�ه  يف  االقتص�ادي  الع�راق  دور 

الجغرايف .

          ناظم محمد العبيدي 

إن الحدي�ث ع�ن ظاه�رة التط�رف الدين�ي 
يأخذ ع�ادة الطابع التبسيطي ويقترص عى 
تجلياته�ا االجتماعي�ة والسياسي�ة، ويغفل 
البع�د الذات�ي ال�ذي يع�د األس�اس املطلوب 
التوق�ف عن�ده ودراست�ه، وه�ل الظاه�رة 
االجتماعية سوى محصلة ملجموع أنش�طة 
األفراد املساهمن فيها؟ وبخاصة أن ظاهرة 
التط�رف الديني تنحرص يف فئات محددة من 
الناس تجم�ع بينهم سمات نفسية تستحق 
التأمل. إذا سلمنا أن املمارسة الدينية تشبع 

حاج�ة أصيلة لكث�ر من الن�اس، فالقاعدة 
هي أن الدين يفرس برغبة الفرد يف مد جسور 
صل�ة مع قوة عليا )ترتب�ط عادة بمسلمات 
غيبي�ة( تهب الوج�ود البرشي أمن�اً، ووعداً 
بالخ�الص الروحي األخ�روي، وال تبلغ هذه 
التجرب�ة عن�د معظ�م الناس ح�د التطرف، 
ب�ل تكون ج�زءاً من النش�اط اليوم�ي الذي 
يمارسون�ه يف حياتهم ليك�ون عوناً معنوياً، 
وتطمين�اً لنفوسهم من مخاوف متوقعة، أو 
رجاًء ألمنيات مؤجلة، وغرها من الحاجات 
اإلنساني�ة الت�ي تتس�ع دائرتها تبع�اً لتعدد 
وثقافاته�م.  طبائعه�م  واخت�الف  ال�ذوات 

واملالحظ إننا ال نجد عند هؤالء املتعبدين ذلك 
الفصام م�ع الواقع ال�ذي يكابدونه، فمهما 
للمظاه�ر  وانتقاداته�م  همومه�م  كث�رت 
السلبي�ة فإنه�م يحتفظون بق�در كبر من 
االنسجام مع وجودهم االجتماعي والواقعي، 
وهذا م�ا يميزهم ع�ن الفئ�ة املتطرفة ذات 
النزع�ة املثالية، فاألخرة تفتق�ر إىل التوازن 
النفيس حي�ث تتالىش لديها أو تك�اد القدرة 
ع�ى املصالح�ة م�ع الواق�ع ، وتنته�ي إىل 
رف�ض قوانينه الحاكمة، والتسليم لسلطته، 
واالتجاه نحو التش�بث بعالم مواز يتناسب 
م�ع الص�ورة املثالي�ة التي يك�ون الدين )يف 
حال�ة التطرف الديني( وفق تصوراتها طبعاً 
ه�و البدي�ل املوضوع�ي له�ا، حي�ث تجد يف 
فضائه الفسي�ح املتعايل طمأنين�ة مفقودة 

وعزاًء عن الخسارات املؤملة.
والبد من اإلشارة هن�ا إىل أن هذه الفئة ذات 
النزعة املثالي�ة تنقسم بوجه عام إىل نمطن 
م�ن الش�خصية كم�ا يظهر م�ن املالحظة: 
فهن�اك الش�خصية الصوفي�ة ذات املنح�ى 
التأمي الجم�ايل، واألخ�رى التبسيطية ذات 

املنحى االنفعايل العنيف.
تتميز األوىل - الصوفية - بالروح املتسامحة 
واملنفتح�ة عى مظاه�ر الوج�ود الجمالية، 
وتفسر ذلك هو أن نشاطها التأمي يقودها 
إىل معرف�ة نفسي�ة تتس�م بق�در كب�ر من 
الواقعية، واستش�عار التناق�ض الواضح يف 
أعم�اق اإلنسان كما عرب ع�ن ذلك أبو العالء 

املعري:
مهجت�ي ض�د يحاربن�ي    أن�ا من�ي كي�ف 

احرتس
ه�ذا الرصاع ب�ن اإلرادة البرشية ومتطلبات 
الوج�ود الروح�ي يضع الفهم الص�ويف أمام 
حقيقة الضعف الب�رشي، ومحاولة تحقيق 
التوازن مع العالم عرب تجربة وجودية، األمر 
الذي يجعل من املمارسة الدينية - السلوك - 
رحلة ذاتية تسعى إىل املطلق بواسطة التطهر 
والتخي عن الدوافع األنانية - الزهد، وتجنح 
الثاني�ة اىل مع�اداة كل ماه�و خ�ارج ذاتها 
م�ن أفراد وأنم�اط سلوكية داخ�ل املجتمع، 
وت�رى يف ذل�ك تناقض�اً مع مسلماته�ا التي 
عادة ماتكون فتاوى مختزلة للدين تتجاهل 
البع�د التاريخ�ي الذي وجدت في�ه، وتمي 
يف حربه�ا ضد اآلخ�ر تحت مسم�ى الجهاد 
لتتحول نزعته�ا املثالية اىل سلوك إجرامي ال 
يستقيم مع الفهم الطبيعي لجوهر الحقيقة 

الدينية!.

ذكرى حروب
          سعد العبيدي

انته�ت الحرب مع اي�ران يف 8/8/ 
1988، حس�ب التوقي�ت العراقي، 
وك�ان الجي�ش بفيالق�ه السبعة، 
املعنوي�ة،  الناحي�ة  م�ن  مرهق�اً 
طيل�ة  لضغوطه�ا  تعرض�ه  بع�د 
ثماني سن�وات مستم�رة. وكانت 
مستويات ضبط�ه، تقل كثراً عن 

مستوياتها بداية الحرب. 
وكذل�ك كان�ت سياق�ات تدريب�ه 
وتجهي�زه الت�ي تغ�رت باتج�اه 
السلب كثراً ايضاً. ومع هذا التغر 
َشَعر القادة العسكريون امليدانيون 
بف�راغ م�ن ن�وع خ�اص، أو انهم 
كم�ن فق�د شيئ�ا م�ن سلطت�ه، 
واكتش�فوا بع�د توق�ف القتال أن 
معال�م الضع�ف “اله�دم البنيوي 
ملؤسستهم” قد أصابت كل جوانب 
مهنته�م، وإن إصالحه�ا يستلزم 
وقته�ا،  يف  متاح�ة  غ�ر  جه�وداً 
أمواالً  وترمي�م جوانبه�ا يتطل�ب 
غر ميسورة يف حينها، واملحافظة 

ووجوده�م  مكتسباته�م  ع�ى 
يقت�ي املزيد من امل�ال، فأصيبوا 
بصدم�ة زادت من تعقي�د الوضع 
النف�يس لعموم الق�وات املسلحة، 
وب�دأ البعض منهم يترصف بصيغ 
امليدان يف ظروف سالم، وبضوابط 
الحرب التي يجيد فنها استعراضياً 
يف أج�واء اسرتخ�اء، فح�ال دون 
الترسي�ع يف إع�ادة البن�اء امله�دم 
ملرحلة م�ا بعد الح�رب، وساعدوا 
بأفعاله�م وتقاريرهم وادعاءاتهم 
الق�وة والتمكن،عى حصول حرب 
أخ�رى، كان�ت هي ح�رب الكويت 
“الخلي�ج الثانية”، التي قوضت ما 

تبقى من بنية القوات املسلحة. 
يف ظ�روف دولي�ة تتج�ه يف بعض 
بعملي�ة  الترسي�ع  اىل  جوانبه�ا 
التقوي�ض لبن�ى الدول�ة وقواتها 
الوض�ع  ان  خاص�ة  املسلح�ة، 
السي�ايس بع�د انته�اء الحرب مع 
اي�ران ك�ان مضطرب�اً، يمه�د اىل 

حصوله أي التقويض. 
فالعالم الغربي، وبينه امركا تؤكد 

رضورة هيكل�ة الجي�ش وتقليص 
اع�داده، بم�ا يكف�ي للدف�اع عن 
ح�دود الع�راق. ودول الخليج التي 
كانت تدعم خزينة الحرب، توقفت 
ع�ن الدعم وتحولت نح�و املطالبة 
بديونه�ا الت�ي سب�ق وان اعطتها 
للع�راق، ك�ي يستم�ر يف قتاله مع 
إي�ران، ويكونون ه�م بعيدين عن 

نرانها. 
فرسته�ا  ومطالب�ات،  تأكي�دات 
العليا توج�ه الستهدافها،  القيادة 
فأوقفت خطوات الهيكلة للجيش، 
يف  والتوس�ع  التسل�ح  وع�اودت 
التش�كيل بطريق�ة ه�دم واضحة 
املعال�م. ويف ظ�روف ك�ان الوضع 
النف�يس فيه�ا مرتبكاً مل�ا يقارب 
ملي�ون عسك�ري منتس�ب قضوا 
ف�رتة شبابه�م بالقت�ال، ترسحوا 
خالله�ا  فتش�وا  قص�رة،  لف�رتة 
العي�ش،  له�م  يوف�ر  عم�ل  ع�ن 
اصطدم�وا  يج�دوه،  ان  وقب�ل 
بتوجهات القيادة إلعادة تجنيدهم 
كاحتياط. واصطدموا أيضاً بسوق 

شب�ه  واملصان�ع  الراك�د،  العم�ل 
املدمرة، وباستم�رار بعض القادة 
العسكري�ن امليداني�ن يف التغري�د 
يف  ومفرداته�ا  الح�رب  بأنغ�ام 
التضحية من أجل القائد الرضورة 
أو  عم�ا كان�وا يصف�وه صدم�ة 
مجموع�ة صدم�ات، َحرَفت كثرا 
منهم عن الطري�ق القويم، وزادت 
من رسعة اله�دم البنيوي للجيش 

بشكل غر مسبوق. 
انها عوامل بطالة، وكساد، وعوز، 
وشحن نف�يس، واحباط، اجتمعت 
مع عوام�ل السياسة، وخصائص 
القائد االع�ى االنفعالية، فأشعلت 
الخلي�ج  يف  ثاني�ة  ح�رب  فتي�ل 
األوىل  صفحته�ا  يف  األول  طرفه�ا 
الكوي�ت وطرفه�ا الثان�ي العراق، 
ويف صفحتها الثانية دول التحالف 
طرف�اً والعراق طرفاً آخ�راً، كانت 
أقىس من الحرب مع ايران، وكانت 
نتائجها يف مجال التهديم البنيوي، 
تمهي�د لتدم�ر الدول�ة وسق�وط 

النظام الدكتاتوري.

مرصف الرافدين/ االدارة العامة
جلنة بيع واجيار االموال املنقولة وغري املنقولة

اعادة اعالن
يعل�ن م�رصف الرافدي�ن /االدارة العام�ة مجددا عن تاج�ر محالت عقار 
امل�رصف الواقعة ضمن  بناية فرعنا حي الزهراء واملدرجة تفاصيلها ادناه 
باملزاي�دة العلنية وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( 
لسن�ة 2013 املع�دل ومل�دة )15( يوما  تبدا م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
بالصح�ف الرسمي�ة فعى الراغب�ن االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة مرصف 
الرافدي�ن /االدارة العامة مستصحبن معهم التامين�ات  القانونية البالغة 
20% من القيمة املقدرة وبصك مصدق وستجري املزايدة يف الساعة العارشة 
صباحا من اليوم االخر من نرش االعالن  واذا صادف عطلة رسمية فاليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة عى ان يتم تسديد  

بدل االيجار مقدما سنويا
املدير العام

بدل االيجار السنوي لكل رقم المحلت
المالحظاتمدة العقدمحل
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محل كاذب

            رياض جواد كشكول

كمـــا أوراقي التــي بعثــرتهـا

مـزقتـــهـا 

َمـَزقـُت أحـالمـي التـي كتبتهــا

وطويتهـــا

وَطـويـَت آخــر أَسـراٍر أنـا َخَبـأتهـا

أحـرقتهــا

أحـرقـَت أسـراري التــي مـا ُبحتهـا

روحـــي 

أضعهـــا بين نيـران توِهُجهـا المنــون

َنـفْســي

بـأنفـاسـي ُتحـاِرُب أنفـاَس الجنــون

قلبـــــي

مـا عـاد قلبـي..

صــارت ُتـراودنـي الظنـون

مـزَقينــْي

هــاك أضـالعـي 

التـي صـانتـك ِمن حسد العيـون

فهـي لـن تبقـى كـأضُلعهـا 

ولــن تبقــى تصـــــــون

             فاطمة شاوتي / المغرب

أسامر الفناجين مفرغة مني

ترتدي قهوة الصباح مطرية دوني

التهطل على أجنحة الهواء. ...

أشرب شرفة باردة من مطره

أسأل القط :

- أكان يحبني ؟

يجيبني :

- كنت تحبينه

من البحيرة قطف المسيح ظله

هل احتجت رغيفا وسمكة لتطعمي الحب ؟

قلت :

- احتجت سكينا ألفرغ الجوع من حب الرغيف.

هل يسجن الجوع الحب في شباك البحر

قبل أن يهرب من حراسة الليل. ..؟

يمشي القمر على أقدامي ...

يحتسي قهوته على ضوء شمعة...

تبكي غربتها في شرنقة العصافير...

ألملم فوضاي في جنون الفناجين. ...

أكسر شفتي على غمازتين تائهتين. ...

في وطن مجنون

بقتل العصافير

على شرفة الحب المستحيل

            المستقبل العراقي/خاص 

اقامت مؤسسـة قلم الثقافية امس 
االول السـبت علـى قاعـة الثقافـة 
للجميـع إحتفائية للشـاعر واألديب 
أميـن جيـاد ، وحضـر اإلحتفائيـة 
جمع حاشـد من األسـاتذة واألدباء 
والشـعراء والنقاد ومتذوقي االدب، 
مسـاء . وقد أدار اإلحتفائية الشاعر 

عالء الحمداني .
مديـر  بكلمـة  اإلحتفائيـة  ابتـدأت 
مؤسسة قلم الثقافية الشاعر الشيخ 
رجـب الذي رحـب بالحضور المميز 
وبدور المؤسسـة في تقديم مبدعي 
العـراق ، تبعهـا كلمة للشـاعر عالء 
الحمدانـي الذي تحدث عن الشـاعر 
أميـن جيـاد ونشـاطاته األدبية في 
الثقافة واإلعالم وسـيرته الشعرية 
واألدبية ، ثم قرأ الناقد األديب حسين 
عـن  مقتصـرة  دراسـة  السـاعدي 
تجربة الشاعر المحتفى به وبصدور 
ديوانـه ) إن نسـيت ..فذّكرونـي ( ، 

الـذي تناول فيهـا مفاصـل الديوان 
الشـعرية ، تجربـة القصائـد ، لغـة 
التصوف ، المرأة ، التكرار واستخدام 
القاموس الشعري الخاص بالشاعر 
، التكـرار في الحروف ، والفلسـفة 
 ، والـدالالت  واالسـلوب  واللغـة   ،
وغيرهـا ، وقدم حوارا ممتعا انصب 
للشـاعر  اإلبداعيـة  التجربـة  علـى 
السـاعدي  حسـين  الناقـد  وكان   ،

قـد اكمل بعـض التفاصيـل المهمة 
فـي دراسـته النقديـة التـي القـت 
استحسـانا كبيـرا مـن الحاضرين ، 
وتخللت الحوار قراءة بعض النماذج 
الشـعرية للشـاعر المحتفـى بـه ، 
وتحدث الشاعر عن تجربته ونشأته 
الشـعرية وبداياته في كتابة الشعر 
وتأثير البيئة عليه ، ونشـاته االولى 
فـي القراءة المعمقـة للتصوف وما 

كتبوه ، وتحدث عن اهمية ان يكون 
الشاعر مثقفا ومطلعا ومتمكنا من 
اللغـة حتى تكـون التجربـة مميزة 
للشـاعر ، وتحـدث الشـاعر بشـكل 
مفصـل عـن بعـض تلـك التجـارب 

الشعرية .
بعدهـا جـرت مداخـالت لعـدد من 
النقاد واألدباء ، اشترك فيها الدكتور 
عبد جاسـم السـاعدي واالديب طه 
رشـيد الـذي تحـدث عـن طفولـة 
الشـاعر وتميـزه المبكر فيمـا هنا 
الشاعر ماجد الربيعي  جياد بمنجزه 
االبداعي الجديد وقال :”ان امين جياد 
من االسـماء التي علقت في ذاكرتي 
وانـا يافـع  حيـث كنا نبحـث  عمن 
يحاكـي من بداخلنا من وجع  وكنت 
اقـرا لـه  اذ حاكى الشـهداء ولوعة 
االمهـات  وحاكـى الوجـع العراقي  
في زمن محنة الحرب  ، وكنا نشعر 
ان هذا الوجع وجعنا النه حاكى كل 
ما بداخلنا وكم تمنيت ان التقي هذه 
القامة الكبيرة التي الهمتني الكثير” 

والشـاعر  الكاتـب  تحـدث  بعدهـا 
قاسـم وداي الربيعي بالقول” امين 
جيـاد تجربة رائعة ورحلة يسـتحق 
الوقوف عندها طويال “ وهنا الناقد 
محمد شنيشل للشاعر منجزه وقال 
“ لدينا لغتان ، االولى التي نكتب بها 
النـص واالخرى لغة الشـعر “  ،كما 
تعاقب علـى الحديث الشـاعر عادل 
الغرابـي والدكتور حيدر الهاشـمي 
، والدكتور محمد.ونـان..، وآخرين 
، الذين اشـادوا بتجربة الشاعر وما 
قدمه االستاذ الناقد حسين الساعدي 

من إضاءة على الديوان .
بعدهاجـرت مراسـيم تسـليم درع 
االبداع من قبل الشاعر رجب الشيخ 
مديـر المؤسسـة الى الشـاعر أمين 
جيااد ، كـم تقلد وشـاح العراق من 

قبل الشاعر هيثم صبحي .
ومـن ثم توقيع الديـوان للحاضرين 
من قبل الشـاعر أمين جياد ، وكانت 
فرصة إللتقاط وتوثيق بعض الصور 

لألصدقاء والحاضرين .

 حضور باذخ وقراءات نوعية لالحتفاء باالديب والشاعر امني جياد 
امسية قلم الثقافية لتوقيع »ان نسيت فذكروني«

»أكثر من وهم«.. 
صدرت فـي العاصمة األردنّيـة عّمان مؤخراً، عـن دار فضاءات 
للنشـر والتوزيـع، رواية »أكثر مـن وهم« للروائـّي األردنّي عبد 
السـالم صالح، وُيعّد هذا العمل الرابع في مسيرة صالح الروائّية 
بعد: المحظّية 1995، أرواح برّية 1999، صّرة الُمّر 2009..يواصل 
صالـح في هـذا العمل أسـلوبه وطريقته في األعمال السـابقة، 
حيث يطرح أسـئلة الحّب والوجود والحياة بشكل عام، من خالل 
الخوض في العالقة الُمرّكبة بين الرجل والمرأة، فيما تدور فكرة 
العمل حـول الرغبة للوجود الحّر، وهو ما تعّبر عنه شـخصيات 
الروايـة. يقول صالح، الحاصـل كذلك على جائـزة أفضل تأليف 
مسرحي محلي في مهرجان المسرح األردني الرابع للمحترفين 
1996: »إنَّ الرواية تقترب من الكثير مما هو مسكوت عنه، ومن 
الكثير من المحرمات التي يتم القفز عنها أو التغاضي أو الهروب 
منها ثقافّياً واجتماعياً وسياسياً« نقرأ من العمل: »حيث ال يوجد 
الفّن، حين تغيب الموسيقى، السينما، القصيدة، الرواية، اللوحة، 

المسرحية.. ينمو القتلة ويتكاثرون( الرواية ص 14.

»بوابـة الذكريات« للكاتبة الجزائرية آسـيا جبـار )المركز الثقافي 
العربـي، ترجمة: محمد يحياتن(، ومنذ صدورهـا عن دار فايار، لم 
تكف أقـالم النقـاد، المهتمين منهم بـاألدب الذاتـي خصوصاً، عن 
اإلشادة بها، ومحاولة اسـتخالص قوانينها الداخلية، كنص مرّكب 
تسـترجع فيه جبار حياتها بهدف كبير يستبّد بها: تأمل هذه الحياة 
في مسـارها منذ الطفولـة إلى لحظة الكتابة التـي تقف في نقطة 
نهايـة الدائرة.  إن »بوابة الذكريات« سـيرة ذاتية تحكي عن التعلّم. 
عن مسـار شابة أصبحت من أشـهر كتاب الجزائر وفرنسا: »الكتب 
التي طالعـت؟ بل أقول الكتب التي التهمت وتصفحت بحّمى وكأني 
أسـتجيب لنـداء بعيـد، صفحات مطويـة أو مقطعة مخفـاة، تحت 
غطاء السـرير، ومصباح كهربائي بيدي«. )ص. 165(. تعلن »بوابة 
الذكريات« عن نفسـها، ومنـذ الصفحات األولى، أنها سـيرة تعلُّم: 
»قبل هذه الرواية المسـماة )بدون عائلة( التـي أبكتني كثيراً، وقع 
بيـن يدّي كتـاب آخر لم أقرأه أبـداً، أتيت به من المدرسـة إلى البيت 

مظفرة، ولم أره قط بعد ذلك...« )ص. 28(.

»بوابة الذكريات«

قـصـة قـصـيـرة .. الـمـرآة األمـامـيـة
           د. حمد حاجي /تونس

هجرت البالد الجئا ..
حاكمنـا  يعيـش  مـازال  كان  حينهـا 
ونظرياتـه  وشـرطته  األسـبق،هو 
العابسـة..كان الفرح ضئيـال بالبلد إلى 

أبعد الحدود.. وألكون صادقا: 
فقـط بعـض األطفـال واألشـجار لـم 

يكونوا يعرفون الحزن..
فشـجرة اللوز في شـارعنا عنـد الربيع 
تزهر بـال اكتـراث وتنفجـر ضحكاتها 

الجذلى.
وصغار الحي بوّدهم أن يكونوا فرحين، 
وأن يتحدثـوا مـع جنـوده، أن يجّربـوا 

مسك أسلحتهم ..
تركتهم وجئت من أقصى المدينة هاربا 
.. كانـت المدينة باريـس رطبة وباردة، 
قبالُت الثلج تعترض الشـوارع الفارغة، 
لتسد المجاري ومياه البالوعات السوداء 
وذلـك األمـل الضئيل بشـغل زهيد.. كل 
يـوم أَُمنِّي النفس بعمل أسـد به وجعي 

وغربتي .. 
بالمومسـات  مآلنـة  الضيـاء  مدينـة 
والغجريـات يوقدن فـي المتنزهات نار 
السوء. ينصتن لعمال المرافئ يتكلمون 
بسـرعة فـي الحانـة... وينتظـرن وال 

يخرج أحد..
المطـر ينهمـر ، و الحدائـق تومـض و 
تشـتعل، لـون أخضر يتألأل من أشـجار 
الحـور و الصفصـاف و أنـا كالطيـور 
الصغيـرة الهاربـة بين عيـدان القصب 

على ضفاف نهرها الكبير، 
كان عطر التبن و التراب الرطب يلفحني 

حين ساعة اليأس..
 *****

سـيدة في مقتبـل العمر تمر كسـحابة 
عابـرة، تاركـة عطرها كعنـب البراري 

الطيب فوق رائحة البحر المتوسط..
خفيفة، أنيقة لم أكْن ألتبينها ..تضيؤها 
البـَرك الالمعـة ترمقني بعيـن صغيرة 
كسـحلية، تتبختر كنغمات هارمونيكا، 

ملتصقة بشفة سوداء... 
هـا أنـا أشـاهدها تسـير ألـيَّ وتشـير 

لسائقها يناديني أهرع اليه ..
لوهلـة  تناسـاني  الحـظ  كان  حينهـا 

منشغال بخلط األسرار ..
ركبت .. وعرفت الطريق للعمل..

*****
باللحظـة التـي دخلـت فيها إلـى غرفة 
وانفجـروا  بالصيـاح  بـدأوا  الخـدم 

بالضحك، 
الرجل الذي اصطحبني أخبرهم بسؤالي 
لـه : هل يسـئ الخدم لبعضهـم البعض 

....؟ 
ظلـوا يلطمونني: واحد يقتـرب ويمرر 
أصابعه بين شعري حتى اذا ما استأنست 
يصفعني واآلخر ينادي ) أحمد العربي( 

ثم يضربني على ظهري..
السـتخدام  ذهبـت  حيـن  تضاحكـوا 
 .. يناوشـونني  العمومـي،  المرحـاض 
لمحتهـم يطلون عليَّ من السـقف حين 
كنـت أقضـي حاجاتي.. كل شـيء يثير 
أسـناني،  أنفـي،  وجهـي،  سـخريتهم 
نظارتي وحتى هندام السـائق لم يسلم 

منهم ..
دفعت الباب المؤدي الى موقف السيارات 

سمعتهم يقولون:
اق.. - واوو يبدو مثل قرد في زي السوَّ

طفقت أمسح بلور السيارة بخرقة مبللة 
ناعمـة، مسـتويا مرفـوع القامة حتى 
ال أبـدو كالشـامبانزي .. أشـعلت عودا 
من البخـور أطرد البعوض الذي تسـلل 
للداخل وسوء الطالع ، مسحت المقاعد 
وجلودها المخملية، مررت الخرقة على 
العدادات، نقضت قطع السجاد الخاصة 
باألرجل مـن الغبار،وأعدتهـا لمكانها.. 

فحصت علبة المناديل الورقية..
وحين جلسـت أمام المقـود لمحت دبَّا 
يبرز لسـانه األحمر معلقا بسلسلة في 
مـرآة الرؤيـة األمامية ..ما إن لمسـته 
حتى صاح ) بونسـوار / صباح الخير(، 
جذبتـه ..يـا لهولي..انقطعـت.. كفرخ 

الحمام أضحى بيدي ..
عندمـا فتحت لزوجته السـيارة وركبا، 

قال: 
- إلى السوبر ماركت ، لقد ذهبنا باألمس 

الـى هناك أتمنى ان تتذكر المكان وان ال 
تضل الطريق مرة ثانية.. 

تمتمت : 
- لن أخيب ظنك يا سيدي..!

بالسـيارات  تحبـل  الـذروة  سـاعة 
والدراجات، والتاكسي، واشارات المرور 
كما لو كان رجال المدينة ونسـاؤها قد 

خرجوا كلهم للتسوق..
الهـواء بالداخـل عندنـا مكيـف نظيف 
بارد لطيـف، وعربة األغنيـاء بنوافذها 
المعتمـة كالبيض األسـود بيـن الحين 
واآلخر تفقس وتخرج منها يد السـيدة 
مكسوة باألساور الذهبية البراقة تمدها 
خارج النافذة وتقذف بالمناديل الورقية 
المستعملة ثم أتولَّى رفع زجاج النافذة 

وتلتحم البيضة السوداء من جديد..
لم تزل دقائق لنصل .. سـألتني السـيدة 
عن الدب المعلق بالمرآة األمامية ..وقبل 
ان تجيـب ارتعاشـتي وغصتـي بالحلق 

أسرع يقاطعها سيدي ..
- نركـن العربـة هنـا حبيبتـي.. ولـن 

نتأخر..
قاَطَعْته السيدة:

أعطني وقتي .. حريَّتي ..
هما الزحام .. ونزال ولفَّ

أحسسـت بحاجة اكيـدة أن أتبول..كنت 
مذعـورا أن أخـرج مـن السـيارة، طال 
انتظاري..فتحـت البـاب وابتعدت قليال 
..ألقيت نظرة على المكان .. رفعت ساقا 
كالكلب .. ثم أخرى بوجه الحائط..عدت 
الـى السـيارة كأن لـم أقم بفعـل أخرق 
..رأيتهما قادمين  يسـتدعي القبض عليَّ
يتطاير الشرر من عيونهما .. يا لفعلتي 

الحمقاء..
بادرتني السيدة ..

- إلى المنزل.. وتابَعْت .. لن تخرج معي 
مرة قط .. 

ظننتها ستطردني التفتت اليهما ..كانت 
تؤنب زوجها.. 

ومرَّ كل شـيء بسـالم صامتين ..حتى 
وصلنا قصرهما ..

نطَّ سيدي كالقط نازال من السيارة قبل 
أن أشد المكبح..واستوى يقول لزوجته 
الغاضبة : خمسمائة اورو عشاء كلبتك! 
أليس كذلك يا ...متوجها لي بالخطاب .. 
ـس جيوبه واقتـرب مني صائحا.. تحسَّ

وقال: 
- لقـد فــــقـْدُت ورقة من فئة عشـر 

أوروات ..سقطت بالسيارة .. 
وفرقع بين عيوني أصابعه..

- انـزل ، وابحـث عنهـا بين الكراسـي 
وأرضية العربة..

الخاصـة  السـجادات  أتشـمم  جثـوت 
باألرجل أبحث عن ماله..

- مـاذا تعني ليسـت هنـاك..ال توهمني 
بفقدانها ..أتسرقني بأيامك األولى؟

بقي سـر اختفـاء الورقـة النقدية عني 
غامضا الى اليوم ..

جيبـي  مـن  االورو  ورقـة  أخرجـت 
وأسـقطتها بالسيارة ودرت من الجانب 

اآلخر التقطتها ثانية صائحا :
- ها هي يـا سـيدي..العفو أخذت وقتا 

طويال ألجدها ..
وحين نهضت كي أسلمه نقوده ، سقط 
ا انقطع من  الـدبُّ الذي كنت أخفيتـه لمَّ

مرآته األمامية..

ادباء يف الذاكرة..ايليا ظاهر ابو مايض ١٨٨٩-١٩٥٧
            عبد الرحمن عناد وناس 

 
يعتبر من ابرز شـعراء المهجر اللبنانيين 
فـي اوائـل القـرن العشـرين ، مـال الى 
االدب مبكـرا ، واصدر ديوانـه االول في 
العشـرينيات مـن عمـره ، وكان متمردا 
فـي تعاملـه مـع اللغـة وقالـب الشـعر 
العمـودي المـوروث ، غلبـت التوجهات 
الوطنية والسياسية على كتاباته االدبية 
والصحفية ، اضافة الى النزعة االنسانية 
التي تزايدت عنده تأثرا بمدرسـة جبران 
، وبعـد تشـكيلهم للرابطـة القلمية في 
المهجـر ، وكان لنشـأته الفقيـرة وحب 
الطبيعـة التي نشـأ فيهـا تأثيرهما على 

تفكيره وادبه . 
ايليا ظاهر ابو ماضي ١٨٨٩-١٩٥٧ 

شاعر ، صحفي ، ناشر لبناني 

ولـد لعائلـة فقيرة فـي قريـة المحديثة 
بالمتن الشمالي في جبل لبنان 

تأثر بطبيعـة القرية واحبها ، مثلما تأثر 
بأوضـاع الفالحيـن الفقراء ممـا دفعه 

للكتابة عن المساواة االجتماعية 
بسـبب  العثمانيـة  السـلطات  طاردتـه 
كتاباته ونشاطه الوطني  اضطره الفقر 
للرحيـل الـى مصـر لمشـاركة عمه في 
تجـارة التبغ  التقـى في مصـر اللبناني 
انطـوان جميل فأعجب بذكائه وموهبته 
ودعـاه الـى الكتابة في مجلـة ) الزهور 
( التـي يصدرهـا حيـث نشـر فيهـا اول 

قصائده 
نشـر في مجالت لبنانية تصدر في مصر 

مثل ) العلم ( و) االكسبرس (
جمـع قصائـده االولـى واصدرهـا عام 
١٩١١ في ديوان بعنوان ) تذكار الماضي 

(  هاجر من مصر الى الواليات المتحدة 
شارك مع جبران خليل جبران وميخائيل 

نعيمة في تأسيس الرابطة القلمية 
اصدر عام ١٩٢٩ مجلة ) السـمير ( التي 
اعتبـرت مصـدرا اوليـا لشـعره والدب 
المهجـر ، وتحولـت الحقـا الـى جريدة 

يومية 
عرف بتأثره بمدرسة جبران االدبية 

ترجمـت بعـض اعمالـه الـى االنكليزية 
وااليطالية 

وصفه بعـض النقاد بأنه قديس الشـعر 
،والمغامـر الـذي جعـل الشـعر رسـالة 
فلسفية قالت عنه فدوى طوقان : ) انني 
ارفع ابـو ماضي الى القمـة ، وال افضل 
عليه شاعرا عربيا اخر ، ال في القديم وال 
فـي الحديث ، فالشـعر العربي لم يعرف 
له من نظير (  قسـم النقاد الذين درسوا 

شـعره الى مـا قبل هجرته ومـا بعدها ، 
حيث تميز بنضجه وتحرره 

امن متأثرا بجبران خليل جبران بفلسفة 
التناسـخ وحلول االنسـان بعد موته في 
شـكل اخر  من مؤلفاته : تذكار الماضي 
، تبر وتراب ، الجـداول ، الخمائل ،ديوان 
ايليـا ابـو ماضـي ، الغابـة المفقـودة ، 
قصص االغرش وامرأته الهبلة ،ايليا ابو 
مسـتقبل - وهو كتاب جمع فيه تأمالته 
الفلسـفية  مـن اقوالـه : ليسـت الحياة 
غيـر ما صورتهـا ، انت الحيـاة بصمتها 
ومقالتها  ليس الكفيف الذي امسـى بال 
بصر ، اني ارى من ذوي االبصار عميانا 

ان التأمل في الحياة يزيد اوجاعها 
عجيـب ان يخلـق المـرء حـرا ثـم يأبى 
لنفسـه الحريـة  كل ذي رغبـة دنـت ام 

تسامت سيمضي يوما بال رغباته.
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من هو امللحن »أبو سلسلة« سبب 
الوقيعة بني عمرو دياب وشريين؟

تساءل الكثريون عن امللحن » ابو سلسلة« 
الذي وصفته الفنانة شريين عبد الوهاب 
خالل مداخلة هاتفية مع االعالمي عمرو 
اديب يف برنامج كل يوم بأنه سبب أزمتها 

مع الفنان الكبري عمرو دياب.
واك�دت شريين ان امللح�ن » ابو سلسلة« 
ه�و سب�ب الوقعي�ة بينها و ب�ن عمرو 
دياب حن نقل لها كالًما عىل لسان االخري 
مسيًئ�ا اليها مما دفعها لل�رد عليه بهذه 
الطريق�ة. .وأك�د البع�ض أن امللح�ن ابو 
سلسلة هو عمرو مصطفى، الذي دخل يف 
خالف جديد مع شريين بسبب سخريتها 

من الهضبة و الهجوم عليه.

عرب حسابها الرسمي عىل أحد مواقع 
التواصل االجتماعي، هاجمت الفنانة 
الفنانةشريي�ن  التونسيةلطيفةإبن�ة 

عبد الوهاب، حيث كتبت
قائل�ًة: »تون�س .. م�وش بقدون�س، 
ببورقيب�ه..  خ�راء  بق�ت  تون�س 
بأبو القاسم الش�ابي، باب�ن خلدون، 
م�وش  تون�س  الرائ�ع..  وبش�عبها 

بقدونس«.
نذكر أن لطيفة قام�ت بهذه الخطوة 
بعدما كش�فت عبد الوهاب للجمهور 

حواراً دار م�ع ابنتها التي سألتها عن 
مك�ان احيائها حفلها قب�ل مهرجان 
قرط�اج قائل�ة: »بنت�ي سألتن�ي انِت 
رايحة لفن ؟...قلتلها انا رايحة تونس 
...فقالت انِت رايحة بقدونس...قلتها 

اه بردو هي خراء«.
ع�ىل صعيد آخ�ر، الجمه�ور اللبناني 
سيكون عىل موعد مع املرصية شريين 
عب�د الوه�اب يف كل م�ن مهرجان�ات 
صي�دا والقبي�ات يف االشه�ر القليل�ة 

القادمة.

هند طاهر:هلذا لـم أشارك يف دراما رمضان ومنى واصف ما زالت رقاًم صعبًا
هي عاشق�ة للتمثيل، قدمت أدواراً ما 
زالت تدغدغ ذاكرتنا، أبدعت يف مرسح 
الفنان الراحل شوشو، لم تكل ولم تمل 
رغم تضحياتها الكبرية، فهي شغوفة 
بمهنتها التي احرتفتها وأعطتها أجمل 
سنن عمرها فرتك�ت بصمات مميزة 
راسخ�ة يف وجداننا سواء يف املرسح أو 
السينما أو التلفزيون أو حتى اإلذاعة ، 
إنها املمثلة القديرة »هند طاهر«،التي 

تفتح قلبها يف حوار رصيح: 
أخربيني بداية ع�ن تكريمك أمس من 

قبل بلدية راشيا؟
للحقيق�ة كان تكريماً رائع�اً قام فيه 
املنظمون بما عليهم وأكثر، إن لناحية 
التنظي�م أو الحف�اوة يف االستقب�ال، 
وكن�ت سعيدة جداً ألنن�ي شعرت بأن 
هن�اك أشخ�اص م�ا زال�وا يق�ّدرون 
الفن والفنانن خصوص�ًا أنهم ليسوا 
متقدمن يف السن ب�ل ما زالوا يف عمر 

الشباب.
ه�ل اشتق�ت للم�رسح؟ وه�ل برأيك 
هناك »مرسح« اليوم ب�كل ما للكلمة 

من معنى؟
اشتقت كث�رياً للمرسح، وأنا برصاحة 
مبتعدة لفرتة ول�م أشاهد مرسحيات 
يف الفرتة األخرية، لكنجورج خبازمبدع 
ومرسح�ه رائ�ع فه�و فن�ان متع�دد 
املواه�ب وتالق�ي مرسحيات�ه إقب�االً 

كبرياً وحتى النقاد ُيشيدون به.
أنت بعيدة عن الساحة الفنية منذ مدة 

ما هو السبب؟
للحقيقة أنا أعاني من مشكلة صحية 
ويل سنت�ان ونصف يف املن�زل والسبب 
ه�و أنن�ي تعرضت لك�رس يف رجيل لم 
أش�ف منه بع�د، عىل الرغم م�ن انني 
خضعت ألربع عمليات حتى اآلن ، عىل 

أمل أن يتحسن وصعي الصحي. 
ه�ل لدي�ك عتب ع�ىل أحد؟وم�اذا عن 

النقابة؟
بالطب�ع ل�دي عتب ع�ىل الدول�ة التي 
يج�ب أن تهت�م وتقدر الفنان�ن أكثر 

ألنهم يعطون م�ن عمرهم وصحتهم 
م�ن أجل ف�ن راق وك�ي يش�اركوا يف 
إع�الء شأن لبنان يف املجاالت اإلبداعية 

والفنية.
 أنا أشك�ر نقابة املمثل�ن عىل دعمي 
بوضع�ي  اهتم�وا  ه�م  وبرصاح�ة 
الصحي وساندون�ي، ويعملون بجهد 
ع�ىل تقدير الفنان ودعم�ه واالهتمام 

بحقوقه، مشكورين. 

من يهتم بك يف املنزل؟
زوجة أخ�ي وبناتها، ه�ن من يعتنن 

بي وهذا من فضل الله الحمد لله.
هل تابعت مسلسالت رمضانية؟

للحقيق�ة أن�ا كن�ت يف املستش�فى يف 
حينه�ا وتابعت القليل م�ن كل يشء، 
املمثل�ن،  ألدوار  بالنسب�ة  ولفتن�ي 
املمثلةمنى واصففي دورها بالشامية 
يف مسلس�ل الهيبة ال�ذي أدته بحرفية 

كبرية وأثبتت أنها ما زالت رقماً صعباً، 
وتابعت مش�هداً من »أدهم بك« وكنت 
أحب ل�و أتابعه كامالً لك�ن لم يتسن 
يل، وماغ�ي ب�و غصن كان�ت كاراميل 
يف مسلسله�ا مع أني ل�م أتابعه لكني 

سمعت أصداء جيدة عنه.
من من املمثالت واملمثلن عىل الساحة 

يلفتون نظرك؟
ك�ان تمثيل تي�م حسن رائع�اً ومؤثراً 

يف الهيب�ة وهو ممثل مب�دع، أمانادين 
م�ن  ج�اءت  نجيمفه�ي  نسي�ب 
عال�م مختل�ف ع�ن التمثي�ل لكنه�ا 
كان�ت مبدع�ة فع�اًل وأحبه�ا كث�رياً، 
وبالنسب�ة  ال�رايس،  نادي�ن  وكذل�ك 
للش�باب، هناكيوس�ف الخالوطون�ي 
عيسىوغريهم الكثريين، كلهم ممثلون 

ماهرون. 
ه�ل عرضت علي�ك أدوار تلفزيونية يف 

الفرتة األخرية؟
عرض�ت ع�يل 6 مسلس�الت يف رمضان 
لكن�ي ل�م أستط�ع أن أقب�ل أي�ا منها 
فالتمثي�ل  الصح�ي،  وضع�ي  بسب�ب 
يتطلب حرك�ة، وأنا أشك�ر إيغل فيلمز 
أنه�ا فك�رت بي فش�اركت يف دور كنت 
طريح�ة الفراش، كي ال تش�كل إصابة 
قدمي مش�كلة، وفع�اًل رشكة محرتمة 
وجم�ال سنانيقدر الفنان فعالً ويا ليت 

الكل مثله.
هل تلتقن بزمالئك من املمثلن؟

زمالئيجه�اد  التكري�م  يف  التقي�ت 
األطرشوألف�ريا يونس والش�اعر الكبري 
ميش�ال جح�ا، فبسبب انش�غاالتنا، ال 

نلتقي إال يف املناسبات. 
م�ا هي نصيحتك ملن ي�ود خوض غمار 

التمثيل من الشباب؟
أن�ا أنصحه�م ب�أن يدرس�وا ويتمرنوا 
وأن يدخل�وا إىل هذا العال�م عىل أساس 
مت�ن، وليأخذوا مرص وسوريا نموذجاً 
وقدوة، ونحن بحاج�ة دائماً إىل ممثلن 

جدد ُيغنون الساحة الفنية.
م�ا الكلمة الت�ي توجهينه�ا عرب موقع 

الفن؟
أق�ول أنتم عيوننا وسندن�ا وبكم نقوى 
ونستم�ر ونحن املمثل�ون لدينا ثروتان 
)الن�اس والصحاف�ة( وكالهم�ا يحبنا 
م�ن دون غاي�ة وهم سب�ب استمرارنا 
وسعادتن�ا، فاإلع�الم هو رافع�ة الفن، 
نش�كركم ونشكر كل صحافة وقلم ويفّ 
للفنان�ن الذين بذلوا عمرهم وضّحوا يف 
سبيل مهنتهم وإيصالها إىل كل الناس.

خريطة السينام
التى تعيش طوياًل

ىف أحي�ان كثرية أشعر باالحتياج للذهاب إىل السينما ألشاهد فيلما 
يج�دد ال�روح، ويملؤنى بالف�رح والسعادة.. فأنا أعت�رب السينما 

أفضل عالج لالكتئاب.
وعندما يضيق السوق وال يعرض سوى أفالم األكش�ن واملطاردات 
وسف�ك ألدماء فأن�ا أهرب منها برسع�ة وال أطيق مش�اهدتها.. 
يكفينا ما نراه يف نرشات األخبار بالتليفزيون حتى فاض بنا الهم 
والغ�م.. أه�رب منها إىل مكتبت�ي السينمائي�ة، أسرتجع نصوصا 

وحوارات تغمرنى باملتعة الذهنية والصفاء الروحي.
لق�د ع�اش املخرج اإليط�اىل »روبرت�و روسيللين�ي« مخلصا لفن 

السينما من أجل أإلنسان وهذا هو رس عظمته ورس خلود فنه.
فاإلنسان.. هو أساس الواقعية الجديدة ىف السينما.

واإلنس�ان هنا هو اإلنسان العادى الذى ال يملك أى سلطة أو نفوذ 
أو قوة جسمانية خارقة.

فه�ذا اإلنسان الع�ادى إذا اقرتبت منه وتأملت حياته ومش�اكله، 
ستحصل عىل مادة هائلة وخصبة للسينما.

فالسينما الواقعية هي التى تستطيع أن تلتقط مادتها من نسيج 
حياة األغلبية.

وه�ذا الفيل�م »روم�ا مدين�ة مفتوحة« ال�ذي اهتزت ل�ه صناعة 
السينم�ا يف العالم، ل�م يتكلف وقتها أكثر م�ن خمسة آالف جنيه 
إسرتلين�ي فاملخرج روسيللين�ي شكل فرقة عم�ل اقتنعت تماما 
بالهدف النبيل للفيلم، وتطوع�وا للعمل بدون أي مقابل.. الجميع 
متطوعون.. حتى الديكور الذى استخدم يف تصوير بعض املشاهد 

الداخلية، هو ديكور تم تجميعه من بيوت العاملن يف الفيلم.
ويق�ول املخرج باعت�زاز: »ال أحب الديك�ور، وال أستخدم املاكياج 
عىل وجوه املمثلن.. وأفضل دائما التعامل مع أشخاص لم يسبق 

لهم التمثيل«.
هكذا وض�ع املخرج »روسيللين�ي« خريطة السينم�ا التى تعيش 

طويال.. وحفر اسمه ىف سجل الخالدين.

بقعة ضوء

رؤوف توفيق

مايا دياب يف عودة مرشوطة إىل السينام املرصية
بع�د تقديمه�ا تجرب�ة سينمائية واح�دة يف مرص أمام 
املمث�ل الكومي�دي هاني رم�زي، كانت بعن�وان »أسد 
وأربع قطط« قبل ما يقرب من ثماني أعوام، ترّدد أخرياً 
عودة الديف�ا مايا دياب اىل السينم�ا املرصية بمرشوع 
سينمائي جديد.وأثناء وجودها يف مرص إلحياء حفلتها 
الغنائي�ة األخ�رية يف الساحل الش�مايل التي حققت من 
خاللها نجاحاً هائالً، وصفتها مايا دياب يف ترصيحاتها 
الخاصة لنواعم بأنها من أنجح حفالتها الغنائية يف هذا 
املوس�م خاصة أن كل يشء فيها كان منظماً وعىل أعىل 
درجة من الدق�ة. استغل املنتج محم�د السبكي وجود 
مايا دي�اب ليج�ري عدة مح�اوالت إلقناعه�ا بالعودة 
مج�ّدداً إىل كامريات السينما من خ�الل فيلم سينمائي 
ضخم كان من املفرتض أن تقّدمه النجمة هيفاء وهبي 
بعن�وان »ثانية واح�دة« حيث اعتذرت هيف�اء عنه اثر 
خالفاتها مع املنتج، وهو ما جعل محمد السبكي يجري 

مفاوضاته مع مايا دياب ولكنها باءت بالفش�ل، وذلك 
لع�دم الوصول إىل اتفاق مرٍض بن الطرفن؛ خاصة أن 
ماي�ا دياب لها رشوط قوية لعودتها إىل السينما مجّدداً 
أهمها قوة السيناريو والدور الذي تقّدمه ضمن أحداث 
العمل سواء كان سينمائياً او تليفزيونياً، كما أنها تعتز 
بجمهوره�ا املرصي كث�رياً الذي منحه�ا النجومية، ما 
أّخ�ر خطواتها الجديدة يف مجال التمثيل. وانتهزت مايا 
وجودها يف الساحل الش�مايل، وق�ّررت أن تقيض إجازة 
قص�رية برفق�ة أصدقائها هن�اك، حي�ث حرصت عىل 
مقابل�ة النجم املرصي  أحمد الفيش�اوي الذي صودف 
وجوده هن�اك لقضاء إجازته الصيفية قبل االنش�غال 
بتصوي�ر أعمال�ه الفني�ة الجدي�دة وبع�ض األصدقاء 
املقرب�ن إليها من خارج الوس�ط الفني.ومن املقّرر أن 
تع�ود خالل أّي�ام اىل لبن�ان للتحضري لحف�الت غنائية 

جديدة هناك ضمن موسم الصيف الغنائي.

اخلطوة الفنية اجلديدة جلامنة مراد
بع�د عودتها للوقوف مج�ّدداً أمام كام�ريات الدراما 
التلفزيوني�ة م�ن خالل تجرب�ة تخوضه�ا السورية 
جمان�ة م�راد للم�رة األوىل بمسلسل ترك�ي بعنوان 
»مدرس�ة الح�ب«، وتش�ارك يف ج�زء يحم�ل عنوان 
»عش�ق« ضمن أج�زاء املسلسل، أم�ام الرتكي مراد 
يلدري�م ومجموعة من كب�ار ممثيل تركيا، تكش�ف 
السوري�ة جمانة م�راد حقيق�ة عودتها مج�ّدداً إىل 

السينما املرصية

جمانة مراد تجّهز لعمل سينمائي جديد
وبالرغ�م من ابتعاده�ا ما يقرب م�ن خمسة أعوام 
عن الوقوف أمام كامريات السينما املرصية منذ آخر 
أعماله�ا السينمائية فيلم »الحفلة« أمام أحمد عز يف 
ع�ام ٢٠١٢، ق�ّررت جمانة أن تعود مج�دداً للوقوف 

أمام كامريات السينما املرصية.
ويف هذا السياق، أعلنت يف ترصيحاتها الصحفية أنها 

تجّهز لعمل سينمائ�ي جديد يعيدها للجمهور املرصي 

ال�ذي اشتاق�ت له كث�رياً، خاصة أنها تعت�رب خطواتها 
الفنية يف مرص أهم ما قّدمته خالل مشوارها الفني.

ونفت جمانة مراد أن تكون استقرّت عىل السيناريو 
املناس�ب لعودته�ا إىل السينما خالل الف�رتة املقبلة، 
بعد ت�رّدد شائع�ات تجمعها باملخ�رج خالد يوسف 
يف عمل�ه السينمائي املقب�ل، و«ال يف األحالم« لعمرو 
سع�د، خاصة أنه كان هناك مرشوع درامي يجمعها 
واملخ�رج خال�د يوس�ف بعن�وان »رسه الباتع« قبل 
عامن، ولكنه ل�م ُينفذ حتى اآلن، وهو ما استبعدته 
جمان�ة م�راد تمام�اً، مؤك�دة أنه�ا م�ا زال�ت تقرأ 
السيناريوهات املعروضة عليها ولم تستقر حتى اآلن 

عىل العمل املناسب .

جمانة مراد تحتفل بأم الجزائرين
واستغلت السوري�ة جمانة مراد وجوده�ا بالجزائر 
ضم�ن مهرجان وهران السينمائ�ي بدورته العارشة 
وقامت بزيارة شافية ب�وذراع تكريماً لدورها الفني 
الكب�ري خالل خمسن عاماً قدم�ت خاللها ما يقرب 

من خمسن فيلماً جزائرياً وفرنسياً وأمريكياً أيضاً.

ميادة احلناوي: هذا سبب إنقاص وزين وأنا راضية
ه�ي مطرب�ة الجيل�ن ، واكب�ت الكب�ار 
وع�ارصت النج�وم الج�دد، الغي�اب ع�ن 
الساح�ة ال يؤث�ر بمحبة الن�اس اليها بل 
يزيدهم شغفا لسماعها، أغنياتها راسخة 
يف مسامعن�ا، فمن منا لم يتغنى يوما يف:« 
انا بعش�قك«؟ ومن منا ل�م يعرف قيمة:« 
نعمة النسيان« ؟ ومن منا لم يقل:« حبينا 

واتحبينا«؟!
بع�د  لبن�ان  اىل  الحن�اوي  ع�ادت مي�ادة 
مش�اركتها الع�ام امل�ايض يف مهرجان�ات 
بعلب�ك وه�ذه املرة من خ�الل مهرجانات 

كاسكادا يف تعنايل، يف محافظة البقاع.
ك�ان الحف�ل رائع�ا واجمل ما في�ه كانت 
ميادة، ه�ذه الفنانة الكب�رية التي وقفت 
مدة ساعتن عىل املرسح من دون ان تتعب 
او تمل، افتتحت ب«أنا مخلصالك«، لتؤكد 
عىل اخالصها لفنها ووفاء جمهورها لها.

ويف حديث خاص ، تحدثت ميادة الحناوي 
قائلة..

اوال »اشكر لبنان واشكركم«.
•م�اذا ع�ن فق�دان ال�وزن ال�ذي الحظه 
الجمهور؟ تق�ول: »إّتبعت حمي�ة غذائية 

وأنقص�ت وزن�ي والحمدلل�ه ، اعتق�د ان 
خس�ارة ال�وزن شجعتني ع�ىل ان استمر 

باملزيد من النحافة، وهذا يرضيني«.
•م�اذا ع�ن املهرج�ان؟ »احر للش�عب 
اللبنان�ي االغني�ات الت�ي يعش�قونها من 
الجديد والقديم وهي منوعة واعتادوا عىل 

سماعها مني« .
وتتابع: »الحمدلل�ه االغنيات التي قدمتها 
يف مسريت�ي الفنية لم تم�ت النها اغنيات 

اصيلة« .
اما ع�ن جديده�ا: »يف الف�رتة املقبلة لدي 
مهرجان الفحي�ص وايضا اعماال جديدة« 

.
•وع�ن قلة االص�درات الفني�ة واالطالالت 
االعالمي�ة تق�ول: »أُفّض�ل ان اعتم�د عىل 

النوع وليس الكم، فأُطّل بما يليق بي« .
•ماذا ع�ن الساحة الفني�ة برأيك؟ تجيب: 
» لدينا اص�وات جميلة وهنال�ك الفنانون 

الجيدون والفنانون السيئون .
تلفتن�ي اص�وات ع�دة منه�ا أم�ال ماهر 

وشريين وال اريد ان انىس احدا«.
•واخريا: »اتمنى م�ن املنتج محسن جابر 

ان ُيفرج عن االلبوم الجديد«.
مالحظ�ة: »املهرج�ان الحدي�ث لم يكن 
التسوي�ق له ع�ىل ما ي�رام، فالدعاية له 
كانت ضعيفة نسبة للمهرجانات االخرى 
وهذا مستغرب الن ميادة الحناوي فنانة 
له�ا تاري�خ وجمه�ور غف�ري ينتظره�ا 
وه�ذا ما اثبتته يف بعلب�ك. وهذا لم يمنع 

الجمهور املوجود م�ن االستمتاع بطرب 
اصي�ل واغنيات مليئة بالش�جن والحب 
والغرام، فكان الجمهور متحمسا، واخذ 
دور الك�ورال مع مي�ادة، وكلّم�ا رّددت 
اغنيته�ا طالبه�ا باملزيد واملزي�د. أبدعت 
وه�م بدوره�م أبدع�وا يف التعب�ري ع�ن 

محبتهم..

اإلماراتية »مريا« تنطلق بأغنية »يا حب خذين«

لطيفة هتاجم إبنة شريين عبد الوهاب! 

ب�ريوت: أعلنت الفنانة اإلماراتية الش�ابة 
»م�ريا« دخوله�ا عالم الغناء م�ن البوابة 
الخليجية والعربية وطرحت أوىل أغنياتها 
العاطفي�ة »ي�ا حب خذني« ع�رب وسائل 
التواصل اإلجتماعي واإلذاعات. وهي من 
كلمات وألح�ان عبد الله سال�م، وتوزيع 
عثم�ان عبود، ومكس وماسرتينغ جاسم 

محمد.
هذا ورّصح�ت أنها بات�ت جاهزة لدخول 

عال�م الغن�اء بعدم�ا بذل�ت جه�داً كبرياً 
يف عملي�ة البح�ث ع�ن األعم�ال الغنائية 
واختارت هذه األغنية لتشكل انطالقتها. 
حي�ث قال�ت: »أثم�ر املجه�ود الكب�ري يف 
واإلنت�اج، ه�ذه  التحض�ري  ث�م  البح�ث 
األغني�ة الجميل�ة العاطفي�ة التي أحببت 

أن تك�ون إنطالقت�ي أم�ام الجمه�ور 
يف وطن�ي اإلم�ارات والخلي�ج والوطن 
العرب�ي، ولقد تم تسجيلها ضمن أعىل 

مستوي�ات وتقني�ات إنت�اج األغني�ات يف 
العالم العربي. وأنا أرى أنها بداية ممتازة 
للظه�ور، خاص�ًة وأنه�ا ُتظِه�ر جوانب 
متعددة م�ن صوتي وحصل�ت بحمد الله 
ع�ىل إط�راء مجموع�ة كبرية م�ن صّناع 

األغنية الخليجية والعربية«.
وأك�دت أنه�ا تعم�ل تح�ت خط�ة إدارية 
وإعالمي�ة مدروسة، وأن أغنيتها املنفردة 
املقبل�ة بات�ت شب�ه جاهزة م�ن الناحية 
اإلنتاجي�ة، وتتعاون بها مع أسماء كبرية 
م�ن ناحي�ة الش�عر والتلح�ن والتوزيع 
املوسيقي، مشريًة إىل أنها بصدد تصويرها 
بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب يف أوروبا تحت 

إدارة إخراجية أوروبية أيضاً.
ُيذك�ر أنه�ا أطلق�ت األغنية ع�رب قناتها 
الرسمية عىل موق�ع »YouTube«بعنوان 
»Meera Official« حي�ث تحق�ق نسب�ة 

إىل  يومي�اً،  متصاع�دة  مش�اهدة 
املختلف�ة ع�ىل  جان�ب حساباته�ا 
التواصل اإلجتماعي »تويرت،  مواقع 

فيسبوك وإنستغرام«.
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17 شه�رًا كانت مدة كافية كي يتوج 
زين الدين زي�دان، املدير الفني لريال 
مدري�د، ب� 3 ألقاب أوروبية، ويصبح 
عىل بعد مرمى حجر من لقبه الرابع، 
عندما يصطدم بمانش�سرت يونايتد، 
السوب�ر  كأس  يف  املقب�ل،  الثالث�اء 
عمالق�ة  بذل�ك  ليزاح�م  األوروب�ي، 
رغ�م  العج�وز،  الق�ارة  يف  التدري�ب 
قرص عمره ع�ىل رأس اإلدارة الفنية 
للمريينجي. كان�ت البداية باالنتصار 
ع�ىل أتلتيكو مدريد بركالت الرتجيح، 
أوروب�ا  أبط�ال  دوري  نهائ�ي  يف 
»2015-2016«، بع�د انته�اء املباراة 
بالتع�ادل )1-1(، ث�م اقتن�اص لقب 
السوب�ر األوروب�ي من ف�ك إشبيلية 
)3-2(، قب�ل اإلنج�از الثالث واألكرب 
يف املوسم املايض، بتحطيم طموحات 
يوفنتوس، واالحتفاظ بلقب البطولة 
األوروبية العظمى للع�ام الثاني عىل 
الت�وايل. وبع�د ألقاب�ه ال�� 3، ما زال 
زي�دان يح�اول حجز مقع�ده وسط 
عمالقة التدريب يف أوروبا، الذين تبدو 
أرقامهم مه�ددة باملعادلة والتحطيم 
من قبل النجم الصاعد يف عالم اإلدارة 
الفنية. ويف السطور التالية نستعرض 
أكثر املدربني فوًزا باأللقاب األوروبية 
املختلف�ة، عىل م�دار التاريخ، والذين 
يسعى امل�درب الفرنيس إليجاد موقع 

بينهم:
كارلو أنشيلوتي )7 ألقاب(

يرتبع املدرب اإليطايل عىل عرش مدربي 
الق�ارة العجوز ب�� 7 ألقاب أوروبية، 
بواق�ع 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 
ومثله�ا يف كأس السوب�ر األوروب�ي، 

ولقب واحد لكأس إنرتتوتو.
أليكس فريجسون )6 ألقاب(

املرك�ز  يأت�ي الس�ري فريجس�ون يف 
م�ن،  كل  يف  لقب�ني  بواق�ع  الثان�ي، 

دوري األبطال، كأس الكؤوس، كأس 
السوبر.

جيوفاني تراباتوني )6 ألقاب(
يتقاس�م امل�درب اإليط�ايل املخرضم، 
الوصاف�ة األوروبية م�ع فريجسون، 
بواق�ع لقب ل�دوري األبط�ال، وآخر 
كأس  يف  ومثل�ه  الك�ؤوس،  كأس  يف 

لل�دوري  بط�والت  و3  السوب�ر، 
األوروبي.

بيب جوارديوال )5 ألقاب(
يحتل امل�درب اإلسباني املركز الثالث، 
حي�ث توج بلقب�ني يف دوري األبطال، 

و3 كؤوس للسوبر األوروبي.

بوب بيزيل )5 ألقاب(
املركز  امل�درب اإلنجلي�زي،  يتش�ارك 
الثالث مع جوارديوال، عرب 3 تتويجات 
لل�دوري  ولق�ب  األبط�ال،  دوري  يف 

األوروبي، وآخر يف كأس السوبر.

أريجو ساكي )4 ألقاب(

يح�ل امل�درب اإليط�ايل رابًع�ا، بواقع 
لقب�ني يف دوري األبط�ال ومثلهما يف 

كأس السوبر.

نرييو روكو )4 ألقاب(
يأتي اإليط�ايل روكو، يف املركز الرابع، 
األبط�ال  دوري  كأس  رف�ع  حي�ث 

مرت�ني، وهو نفس ما فعله مع كأس 
الكؤوس.

لويس فان جال )4 ألقاب(
ويف ذات املركز يأتي املدرب الهولندي، 
الذي ت�وج بلق�ب دوري األبطال مرة 
واحدة، ومثلها يف ال�دوري األوروبي، 

إىل جانب لقبني يف كأس السوبر.

هاينكس )4 ألقاب(
أحرز امل�درب األملاني، لقبني يف دوري 

األبطال، ومثلهما يف كأس إنرتتوتو.

يوهان كرويف )4 ألقاب(
توج امل�درب الهولندي الراحل بدوري 
األبطال مرة واح�دة، ومثلها يف كأس 
السوب�ر، بينم�ا ف�از مرت�ني بكأس 

الكؤوس.

رفائيل بينيتيز )4 ألقاب(
وبنف�س الع�دد م�ن األلق�اب يأت�ي 
امل�درب اإلسبان�ي، حيث حص�د لقًبا 
لدوري األبطال، وآخر لكأس السوبر، 

فيما فاز بالدوري األوروبي مرتني.

رايموند جويثالس )4 ألقاب(
ف�از امل�درب البلجيك�ي بلق�ب واحد 
وكأس  األبط�ال،  دوري  م�ن،  كل  يف 
الكؤوس، بينما أحرز كأس السوبر يف 

مناسبتني.

جوزيه مورينيو )4 ألقاب(
ويف النهاي�ة نج�د امل�درب الربتغ�ايل، 
أحدث املنضم�ني لقائمة املتوجني ب� 
4 ألقاب أوروبية، بعد فوزه بالدوري 
األوروب�ي م�ع مانش�سرت يونايتد يف 
وال�ذي ستك�ون  املن�رصم،  املوس�م 
مواجهته مع زيدان لها ُبعد فردي، يف 
سياق املنافسة عىل ع�دد التتويجات 
بك�ؤوس الق�ارة العج�وز، بعيًدا عن 

املواجهة بني الفريقني.
وإن كان السباق بني زيدان ومورينيو 
عىل عدد األلقاب األوروبية هامش�ًيا، 
مقارن�ًة بالهدف األسمى وهو تتويج 
الفري�ق ال�ذي يق�وده كل منهما، إال 
أنه سيكون ح�ارًضا بالتأكيد يف ذهن 

املدربني بمقدونيا.

بتحقيق لقبه الرابع اوربيا

زيدان يسعى ملعادلة رقم مورينيو.. واالقرتاب من جوارديوال

اخلليفي يكشف مفاجأة عن صفقة نيامرليفربول يستسلم إلغراءات برشلونة ويوافق عىل بيع كوتينيو

تشيليس يصارع مانشسرت يونايتد 
عىل نجم ريال مدريد

ألفيس يكشف رس رحيله
عن يوفنتوس

             المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد نادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي، موقفه 
العب�ه  رحي�ل  إمكاني�ة  م�ن 

فيلي�ب كوتيني�و، لصفوف 
برشلونة اإلسباني، خالل 
الصيفية  االنتقاالت  فترة 

الجارية.
ليفرب����ول  أن  ورغ�م 
ل�م يرغ�ب ف��ي رحيل 

كوتيني�و، إال أن���ه 
تراج���ع ع�ن 

موقف���ه، 
م��ا  عند

تلق�ى 

عرض�ا بمئ�ة ملي�ون ي�ورو، مقابل 
الع�ب ضمه ف�ي 2012 ب� 10 ماليين 

جنيه إسترليني.
وأش�ارت صحيف�ة سب�ورت، إلى أن 
برشلونة سيعود خالل األيام المقبلة 
إل�ى ليفرب�ول، إلتم�ام الصفق�ة 
نهائيا، مدركا الق�وة المالية التي 
يتمت�ع بها، بعدم�ا دخلت خزائنه 
222 ملي�ون ي�ورو، مقابل انتقال 
نيمار إل�ى باريس س�ان جيرمان 
الفرنسي.وتوصل النادي الكتالوني 
التف�اق م�ع الالع�ب البرازيلي، 
ع�ن  ممثل�ون  وساف�ر 
البرسا إل�ى إنجلترا 
ف�ي  م�رات   3
محاول�ة إلبرام 
م�ع  الصفق�ة 

ليفربول.
وبمرور الوق�ت، آتى العمل الذي 
ق�ام به ممثلو الن�ادي الكتالوني 
بثم�اره حيث وصف�ت الصحيفة 
رئي�س الن�ادي اإلنجلي�زي بأنه 
يهت�م باألم�وال واألرب�اح حتى 
أنه ك�ان على أعتاب بي�ع النادي 
 900 لمستثمرين صينيين بمبلغ 
ملي�ون ي�ورو ف�ي يناير/كانون 
الثان�ي الماضي.وكوتيني�و ه�ي 
الصفق�ة الكبرى الت�ي تعهد بها 
ماري�ا بارتومي�و رئي�س النادي 
اإلسبان�ي، وه�و غي�ر مستع�د 
للسماح ب�أن تفلت من بين يديه، 

بعدم�ا أخف�ق ف�ي التعاقد مع 
مارك�و فيراتي م�ن باريس 

سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو يعود إىل العمل

فيدال حيقق رقاًم تارخييًا بعد السوبر األملاين

            المستقبل العراقي/متابعة

انض�م الالع�ب البرتغال�ي، كريستيانو رونال�دو، إلى 
تدريبات فريقه، ريال مدريد، “

إن  مدري�د،  ري�ال  لن�ادي  الرسم�ي  الموق�ع  وق�ال 
كريستيان�و انض�م لتدريب�ات الفري�ق الجماعية، بعد 
انتهاء عطلته الصيفية، التي بدأها عقب مشاركته مع 

المنتخب البرتغالي في كأس القارات.
وأج�رى الالعب البرتغالي تدريباته بش�كل طبيعي مع 
زمالئ�ه في الفريق.وبعد انتهاء المران الجماعي، أكمل 

رونال�دو تدريباته منفرًدا، في محاول�ة منه للعودة 
إلى مباريات الريال في أسرع وقت ممكن.

وك�ان رونالدو ق�د أثار الكثير من الج�دل هذا الصيف، 
بعد أنب�اء ح�ول اقترابه م�ن الرحيل ع�ن الميرينجي، 

عل�ى خلفية اتهامه بالته�رب من الضرائب في 
إسبانيا.

ويب�دو الالع�ب البرتغال�ي مرشًحا بقوة 
لحصد جائ�زة الكرة الذهبي�ة هذا العام، 
بع�د تتويج�ه مع الري�ال بلقب�ي الليجا 

ودوري أبطال أوروبا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف القطري ناص�ر الخليفي، رئيس ن�ادي باريس 
س�ان جيرم�ان الفرنسي، ع�ن مفاجأة جدي�دة حول 
صفق�ة الالعب البرازيل�ي، نيمار دا سيلف�ا، التي باتت 
األغل�ى في تاريخ كرة القدم. ووفًقا لما ورد في موقع 
“كالتش�يو ميركات�و” اإليطالي، فإن الخليفي، كش�ف 
ع�ن تعاون نادي برشلونة، م�ع باريس سان جيرمان، 
ف�ي أزمة دفع الش�رط الجزائي لالع�ب البرازيلي، بعد 
رفض رابطة الدوري اإلسباني، استالم المبلغ، المقدر 
ب� 222 مليون يورو. وقال الخليفي: “عندما حدث هذا، 

تلقيت اتصاال من برشلونة، وقالوا لي، هيا بنا لنفعلها 
سوًيا”.وأض�اف :”قلت لهم نحن مستعدون لذلك، وأود 
أن أشكر برشلون�ة، وجماهيره على كل ما فعلوه، هم 
أح�د أفض�ل األندية في العال�م حًقا”. واختت�م: “بدأت 
التفكي�ر ف�ي التعاقد مع نيم�ار قبل 3 سن�وات، ولقد 
استغرقن�ا عاًما كاماًل للتفكير ف�ي كيفية التحدث مع 
برشلون�ة ونيمار، وقبل أسبوعين ب�دأت هذه الحكاية 
فعلًيا”.وكان تقارير، قد أكدت أن برشلونة رفض رحيل 
نيمار، وأن النادي سيتقدم بش�كوى لالتحاد األوروبي 
لك�رة القدم، ضد النادي الفرنس�ي، لكن الخليفي شدد 

على تعاون النادي الكتالوني في إتمام الصفقة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يستعد فريق تش�يلسي، للدخول في صراع ساخن مع نظيره مانش�ستر يونايتد، للظفر بصفقة 
جديدة، خالل فترة االنتق�االت الصيفية الجارية.وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن إدارة 
تش�يلسي، عل�ى استع�داد للقتال ضد مانش�ستر يونايتد، للحص�ول على توقي�ع الويلزي جاريث 
بي�ل، نجم ريال مدري�د اإلسباني.وارتب�ط جاريث بيل، مؤخرا بالرحي�ل عن سانتياجو 
برنابي�و، م�ع وجود تقارير تفي�د بح�رص البرتغالي جوزي�ه مورينيو، مدرب 
الشياطين الحمر، على ضمه خالل الصيف الجاري.وذكرت بعض التقارير، 
أن اإليطالي أنطونيو كونتي، م�درب البلوز، يستطيع إحباط محاوالت 
اليونايت�د للتعاقد م�ع بيل.وتعرض جاريث بي�ل، النتقادات شديدة 
من مش�جعي ريال مدريد، بعد تراج�ع مستواه لتعرضه لإلصابة 
أكثر من مرة في الموس�م الماضي.وأشارت تقارير سابقة، إلى 
أن ري�ال مدري�د، يدرس بي�ع جاريث بيل، من أج�ل دعم صفقة 
الفرنسي كيليان مبابي، نجم موناكو، خالل الميركاتو الحالي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الالع�ب البرازيلي دان�ي ألفيس، ظهي�ر فريق 
باري�س س�ان جيرم�ان الفرنس�ي، س�ر رحيل�ه عن 
يوفنت�وس اإليطالي.وأك�د الالع�ب البرازيل�ي، أنه في 
يوفنت�وس لم يفهموا طريقته ف�ي اللعب، وأنه رحل من 
هن�اك ألنه لم يك�ن سعيداً.وق�ال ألفيس، ف�ي تصريحات 
تلفزيوني�ة لش�بكة “سك�اي سب�ورت”: “ف�ي يوفنتوس 
ل�م يفهموا طريق�ة لعبي، وكن�ت حزيناً هن�اك، وال أشعر 
بالسع�ادة، طريق�ة اللعب دفاعي�ة في المق�ام األول، وال 

يحاول الفريق القيام بأي مغامرة “.
وأض�اف ألفيس: “أح�ب كثيراً اللع�ب بالك�رة، والتقدم بها، 
ولكنه�م هناك يفضل�ون التحركات بدون كرة بش�كل خططي، 
لتضيي�ق المساح�ات “.واختت�م الالعب البرازيل�ي حديثه قائ�اًل: “لهذه 
األسب�اب رحلت وبحثت عن فريق آخ�ر، ولكني أظل ممتناً للجميع هناك، 

وأشكرهم لما فعلوه معي ومن أجلي.

            المستقبل العراقي/متابعة

حقق أرتوور فيدال، العب بايرن ميونيخ، رقما مميزا، بعد فوزه أمس مع الفريق البافاري، بلقب كأس السوبر األلماني، 
بالتغلب على بوروسيا دورتموند، بركالت الترجيح.

وذك�رت صحيف�ة “أس” اإلسبانية، أن فيدال حصد 12 لقبا في مسيرته الكروية، في 10 سنوات فقط بالقارة العجوز، 
ليصبح أكثر  العبي تشيلي حصدا للبطوالت مع أندية أوروبية، ويبتعد عن هداف منتخب بالده التاريخي، أليكسيس 

سانشيز.
وأوضحت الصحيفة أن فيدال حصد الدوري اإليطالي 4 مرات )2012، 2013، 2014، 2015( والسوبر المحلي 

مرتي�ن )2012، 2013( وال�كأس في 2015 مع يوفنت�وس، ثم حصد الدوري األلمان�ي مرتين )2016، 
2017( والكأس مرة واحدة )2016(، باإلضافة إلى السوبر مرتين )2016، 2017(.

بينما حصد سانش�يز 10 بط�والت، 6 منها مع برشلونة اإلسباني وه�م الدوري )2013( 
ال�كأس )2012( السوبر المحلي )2011، 2012( باإلضافة إلى السوبر األوروبي وكأس 

ل�م  لعا لألندية )2011( كما حصد كأس االتحاد اإلنجليزي مرتين )2015، 2017( والدرع الخيرية ا
مرتي�ن )2014، 2015(.ويأتي خلفهما مارسيلو ساالس الذي حقق 9 بطوالت مع التسيو وروما ويوفنتوس 

ف�ي إيطالي�ا، وهو ذات عدد البطوالت الت�ي حصدها كالوديو برافو مع برشلونة وري�ال سوسييداد، رغم أن أغلب 
ألقاب�ه )8 بط�والت( كانت في القلعة الكتالونية.وفاز ديفيد بيتزارو، بتس�ع بطوالت أيضا مع إنتر ميالن اإليطالي وروما 

ومانشستر سيتي ثم، سباستيان روزنتيل الحاصل على 7 ألقاب في اسكتلندا وسويسرا.
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؟؟هل تعلم
كمي�ة الحرارة التي تنبعث يف اليوم الواحد من جس�م الش�خص 

العادي كافية لجعل 40 لرتا من املاء تصل اىل درجة الغليان
طي�ور البطريق تس�تعمل التثائ�ب كجزء من طق�وس الغزل يف 

فصل التزاوج
الصني كانت اول دولة يف العالم تستخدم نقوداً ورقية.

أثبت�ت البحوث العلمية ان س�م إناث األفاعي اق�وى واكثر فتكا 
من سم ذكورها.

تب�دا بصم�ات أصابع الجن�ني يف الظه�ور بعد مرور ح�وايل 15 
اسبوعا عىل بدايه الحمل.

تكلم مع نفسك فهذا يجعلك أكثر ذكاء وليس مجنونا كما يعتقد 
البعض.

عكس املعتقد فإن الشوكوالته العالقة لها بظهور حب الشباب.
نصف وجهك األيم�ن ال يطابق نصف وجهك األيرس فعادة هناك 

عني أكرب من األخرى و عادة األذن اليمنى أعىل من اليرسى.
احتمالي�ة تذكرك ليشء كتبته بالح�رب األزرق أكثر من احتمالية 

تذكرك لنفس اليشء مكتوبا بالحرب األسود.
كان األطب�اء يرضب�ون امل�رىض قب�ل العملي�ة بمطرق�ة خلف 
الجمجم�ة ليفق�دوا الوع�ي لف�رتة حتى ت�م اكتش�اف التخدير 

الحديث.
حص�ان البح�ر : الذكر هو ال�ذي يحمل الصغ�ار و ليس األنثى: 
الذك�ر يحم�ل كيس�ا بالقرب من بطن�ه. و تق�وم األنثى بوضع 
البويضات يف هذا الكيس حيث يتم اإلخصاب داخل جس�م الذكر 

و ليس داخل جسم األنثى.

يع�اود كوكب »مرك�ور« يف بيت�ك الخامس، 
اي يف االس�د، تتعّزز قدراتك عىل التواصل مع 
اآلخرين. حاول ان تجد تسويات. ألفت نظرك 
اىل رضورة االهتمام والحرص عىل اس�تقرار 
الروابط. لهذا الس�بب تحامل عىل نفسك، وال 

تترّسع يف رّدة فعلك وال تنفعل ألقل سبب. 

يعاود كوكب “مركور” س�ره املس�تقيم يف 
برج االس�د، فتزول حواجز كانت تحول دون 
لقاءات م�ع بعض الزم�الء، ويصبح الحوار 
اكث�ر ه�دوًءا. يك�ون العازب ع�ىل موعٍد مع 
تطّورات عاطفية مهّمة جدًّا إذا كانت ظروفه 

الشخصّية والعاطفية مناسبة.

يعاود كوكب “مركور” س�ره املس�تقيم يف 
برج االس�د، م�ا يجعلك تش�عر باالس�تقرار 
وبالس�يطرة عىل األمور، وتصّحح األوضاع. 
ال بّد من ان تش�عر ببعض الضغوط عىل هذا 
الصعيد؛ قد تكون الضغوط ألسباب متنوّعة 

وال عالقة لها بالوضع العاطفي.

يع�اود “مرك�ور” س�ره املس�تقيم فتزول 
التباس�ات وقد تخطط لس�فر طويل أو تبدأ 
بمرشوع. كن جرئياً يف قراراتك اسمح للحب 
بالتقدم. افتح باب الحوار والتواصل واخرج 
اىل الن�ور. ال ت�دع التوت�رات تس�يطر علي�ك 

وتفقدك أعصابك

علي�ك ان تأخذ األمور بجدية أكرب، فهذا يوّفر 
علي�ك الكث�ر من التع�ب والجه�د. ال تفرّط 
بالرشيك املناس�ب، فهو يعرف�ك جيداً وقد ال 
تجد مثل�ه يف القريب العاج�ل. العصبية غر 
امل�ربرة تنعك�س علي�ك س�لباً، والبح�ث عن 

الهدوء يفيدك أكثر.

يدخل ‘فينوس’ برج الرسطان، ليفتتح دورة 
من الشعبية والعالقات االجتماعية املزدهرة. 
تبتسم لك االقدار وتدافع عن آرائك وقناعاتك. 
تس�رتيح من بلبل�ة وتش�ويش، ف�’مركور’ 
يعاود سره املستقيم يف األسد.وهذا يعني اّن 

حركته تؤّثر فيك مبارشة.

ينتق�ل ‘فينوس’ اىل ب�رج الرسط�ان ويعّكر 
صف�و االج�واء املهني�ة قلي�اًل اال ان الوضع 
يأخ�ذ اهمي�ة كربى اعتب�اًرا م�ن اآلن. يجب 
ان تتج�اوب م�ع طلبات بع�ض الرشيك وال 
تخّيبه. حذار بعض س�وء التفاهم والتأجيل 

والتسويف.

أكم�ل م�ا عليك وال تت�ورط يف قضية لس�ت 
مطمئن�اً إليها. تجنب أي نقاش أو اتفاق، قد 
تستاء من بعض التفاصيل أو تواجه بعدائية 
أو س�وء نية من بعض املسؤولني أو الزمالء. 

الفرتة املقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك

يعاود كوكب مركور سره املستقيم يف االسد 
ما يحم�ل اليك يوم�اً ممتازاً م�ن االتصاالت 
الناجح�ة واالعم�ال والنش�اطات املتالحقة. 
الحبي�ب يق�وم بالكثر من الترصف�ات التي 
ال تج�د له�ا منطقاً. ح�اول مس�اعدته قدر 

اإلمكان وبني له أخطاءه.

تح�اش الترصي�ح بأف�كارك، ح�اول التكتم 
والعم�ل بصمت وتحفظ. فك�ر جيداً قبل أي 
ترصف، وابتعد عن األعمال االنتقامية أو عن 
األحق�اد. العناد يرّضك، تب�ادل األحاديث مع 
الحبي�ب يعّزز أوارص العالق�ة بينكما ويرفع 

منسوب الثقة.

يعاود كوكب ‘مركور’ سرة املستقيم يف برج 
األس�د ويصّحح بعض االتصاالت واللقاءات 
ويزيل سوء التفاهم. تسعى إىل تجميل منزل 
أو ترطيب بعض العالقات العائلية املضطربة 
واملتوترة. تكون مندفعا إىل أقىص حد. ترغب 

يف القيام بمشاريع ترفيهية

تش�تد وطأة الضغ�وط ومن املستحس�ن أن 
تتجن�ب الرسعة والته�ور واملجازف�ات كلياً. 
إحِم س�المتك من الضغوط واالنفعاالت وكن 
متس�اهالً. ق�د تجد نفس�ك أكث�ر انجذاباً إىل 
م�ن يفهمك برسعة أكرب، وهذا ليس جديداً يف 

حياتك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
كيلو س�مك فيليه -  كورن فليكس - جبنة 
روم�ي - 2 فص ثوم – كم�ون -  بهارات - 
ب�رش ليمون - عصر ليم�ون – بابريكا - 2 

بيض - كوب لبن - ملح وفلفل أسود
طريقة التحضر:

افرمي الك�ورن فليكس يف كبة حتى يصبح 
مثل الدقيق .

افرمي البهارات والثوم والكمون والبابريكا 
وب�رش الليم�ون وعص�ر الليم�ون ومل�ح 

وفلفل.
تبيل قطع الس�مك الفيليه بالخليط املفروم 

وضعي السمك يف الدقيق .
 ضعيه يف خليط البي�ض واللبن والجبنة ثم 

يف الكورن فليكس .
 اقليه يف زيت غزير ساخن .

اقرتاحات سمك بالجبنة الرومي :
ثم يمكنك تقدميه مع بطاطس شيبيس .

تقنية عالجية جديدة تعدل اجلينات البرشية برسعة
تتطور أبحاث الهندس�ة الوراثية، يوما بعد يوم، وتتس�ابق مراكز البحوث عىل 
تجرب�ة التكنولوجيات والتقني�ات ومراقبة تأثراتها وأعراضه�ا الجانبية عىل 
الحمض النووي. وتعترب تقنية كريس�رب األقدر، حتى اآلن، عىل تعديل الجينات 
املصاب�ة رغ�م االنتقادات التي طالت الباحثني بس�بب ما ق�د تلحقه بالحمض 

النووي البرشي.
وكش�فت جامعة أوريغ�ون للصحة والعلوم يف بورتالن�د بالواليات املتحدة أنها 
أجرت بحثا اس�تعان بتكنولوجيا تس�مح بتعديل الجينات يف جنني برشي وذلك 
للم�رة األوىل بالبالد.وقال موقع تكنولوجي ريفيو الذي كان أول من نرش الخرب 
“ُيعتَقد أن البحث يفتح آفاقا جديدة س�واء من حيث عدد األجنة التي ش�ملتها 
التجرب�ة أو من ناحية توضيح أن من املمكن تصحيح بعض الجينات املس�ببة 
لألم�راض الوراثية بكفاءة وأمان”. ووقعت بع�ض البلدان عىل معاهدة تحظر 
هذه املمارس�ة بس�بب مخ�اوف من احتم�ال اس�تخدامها يف إج�راء تعديالت 
وراثي�ة حتى يحم�ل املواليد صفات معينة..وينطوي البح�ث الذي أرشف عليه 
شخراط ميتاليبوف رئيس مركز الجامعة للخاليا الجنينية والعالج الجيني عىل 
تكنولوجيا تعرف باس�م “كريسرب” فتحت آفاقا جديدة يف الطب الجيني بفضل 

قدرتها عىل تعديل الجينات برسعة وكفاءة.

ميزة »مذهلة« بساعة أبل القادمة بعد شهور
تعك�ف رشك�ة “أب�ل” ع�ىل تطوي�ر س�اعة ذكي�ة 
تس�تطيع االتص�ال باإلنرتن�ت دون االعتم�اد ع�ىل 
هات�ف “آيفون”، م�ن املتوقع أن تطرح باألس�واق، 

بنهاية العام الجاري.
وبحسب ما نقلت “بلومربغ”، فإن الساعة املنتظرة 
ستخرج بتصميم جديد، وستحمل مزايا غر متاحة 

يف الساعات املوجودة يف السوق حاليا.
وتعتمد ساعات “أبل” حتى اآلن عىل أجهزة آيفون، 
س�واء يف اس�تخدام الخرائط أو تش�غيل املوسيقى 

وإجراء االتصاالت الهاتفية وبعث الرسائل.
ولم يرش املص�در إىل الطريقة التي س�تتصل عربها 
الس�اعة باإلنرتن�ت، لك�ن م�ن املرج�ح أن يج�ري 
تزويده�ا يف الداخل بتقنية LTE، م�ن خالل بطاقة 
.”SIM CARD“ صغرى عىل غرار بطاقات الهواتف

عدسات الصقة من مواد عضوية آمنة
تمك�ن علماء م�ن جامعة ميونيخ األملانية من تطوير نوع جديد من العدس�ات الطبية 
الالصقة املخصصة لألش�خاص الذين يعانون من جفاف العني..مع تقدم التكنولوجيا 
يف السنوات األخرة استطاع العلماء تطوير الكثر من الحلول العملية للذين يعانون من 
أمراض ومشاكل صحية معينة، ومن أهم االخرتاعات كانت العدسات الطبية الالصقة، 
الت�ي مكنت الكثرين من االس�تغناء ع�ن النظ�ارات الطبية التي كانت تش�كل عائقا 
ملمارس�ة العديد من النش�اطات كالرياضة وغرها، وبالرغم من عملية تلك العدسات، 
إال أنها لم تناس�ب جميع مستخدميها وخصوصا من يعانون من جفاف العني..وحول 
هذا املوضوع قال علماء جامعة ميونيخ األملانية: »غالبا ما تتس�بب العدس�ات الطبية 
الالصق�ة بجروح والتهابات يف القرنية عند الذين يعانون من جفاف العيون، لذلك قمنا 
بتطوي�ر نوع جديد من العدس�ات، مصنوع من م�واد طبيعية تناس�ب الجميع، هذه 
العدس�ات مصنوعة من بروتينات معينة تم اس�تخراجها من األغشية املخاطية ألمعاء 
الخنازير«.وأضافوا: »غالبا ما يرتافق التهاب القرنية وجفافها بنقص بروتني امليوسني 
يف س�وائل العني، لذلك قمنا باستخراج هذا الربوتني وجعلناه املادة األساسية يف تركيب 
العدس�ات الالصقة الجديدة وبهذه الحالة س�تكون العدس�ات مص�درا خارجيا لهذه 

املادة التي تعترب فعالة يف محاربة الجراثيم والطفيليات املؤذية.

1أقىس املواد يف الطبيعة o يرق ويتقبل التغير
2أرق أنواع الحرير o يف أقدام الخيل

3أعلن�ت للمأل o خ�رات يهبها الخال�ق ملخلوقه 
ويزيدها 4ليث )معكوسة( o ثلثا واد

5نعمل عمال ونداوم عىل عمله o عكس
6بقايا زائدة يف آخر الطعام o من أطراف االنسان 
7ثلث�ا جاد o رم�ز الكربيت يف الكيمي�اء o تقوى 
ومراقبة احكام الدين 8تقال للموافقة o اس�ناد 
o داف�ع وحمى 9أمرة ويل�ز الراحلة o ما يعتليه 
 o )املل�ك 10م�ن مش�تقات الحليب )معكوس�ة

واضع نظرية التطور

1يف الفم o نوع صغر من الجراد 2قارب بمحرك 
o من أوزان الشعر 3معلمات o غفا )معكوسة( 

4العودة عن رأي خاطئ
5من صف�ات النظ�م الدكتاتوري�ة والعنرصية 

واملحتلة 6ود شديد
7عنرص مش�ع 8وزن )معكوسة( o من جواهر 

البحر o ثلثا عون
9يجتمع للمناقشة لتحقيق أكرب كسب o حديث 

وفيه سمات االعرص
10نزوره ونرتدد عليه o أعلن صدور أو االنتهاء 

من عمل يشء جديد

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..سمك باجلبنة الرومي
طب

ماذا حيدث يف 60 ثانية عىل شبكة اإلنرتنت؟
قب�ل ش�هر فق�ط، ت�م الكش�ف ع�ن 
أن فيس�بوك حق�ق أكث�ر م�ن ملياري 
مستخدم نشط ش�هريا، وهو ما يعني 
أن 25% م�ن س�كان األرض يس�جلون 
دخوله�م لحس�اباتهم يف التطبيق مرة 

واحدة عىل األقل يف الشهر.
وقد يعود ذلك إىل تزايد عدد مستخدمي 
شبكة اإلنرتنت خالل السنوات األخرة، 
وعادة ما يتم احتساب عدد املستخدمني 
النش�طني عىل اإلنرتنت يف جميع أنحاء 
اس�تخداماتهم  أس�اس  ع�ىل  العال�م 
الش�هرية أو اليومية، فم�اذا لو حاولنا 
رؤية م�ا قد يحدث خالل دقيقة واحدة 

فقط عىل اإلنرتنت.

إذ يق�وم س�نويا كل من ل�وري لويس 
مؤسس�ة  م�ن  كااله�ان  وتش�اد 
رس�م  بإنش�اء   »Cumulus Media«
بيان�ي، يوضح حج�م العملي�ات التي 
يمكن إنجازها خالل دقيقة واحدة عرب 
مواق�ع التجارة اإللكرتوني�ة أو مواقع 
التواصل االجتماعي والربيد اإللكرتوني 
وغرها م�ن املواق�ع املس�تخدمة عرب 

اإلنرتنت.
ويوضح الرس�م البيان�ي اإلحصائيات 
التقريبي�ة لك�م البيانات الهائ�ل الذي 
يتم تبادله خالل 60 ثانية فقط، وهذه 
األع�داد بالتأكي�د قابل�ة للنمو بش�كل 

يومي.

فرصتنا للنجاة من التغري املناخي ال تتعدى 5% فقط!

وجد بح�ث جديد يرس�م صورة 
واقعي�ة للجه�د ال�دويل املب�ذول 
لوق�ف آثار تغر املن�اخ الخطر، 
أن فرص الحفاظ عىل األرض من 
االحتب�اس الح�راري العاملي هي 
5% فقط..وتش�ر الدراسة إىل أن 
االقتصاد  العاملي�ة يف  االتجاهات 
الس�كاني،  والنمو  واالنبعاث�ات 
تجعل من املس�تبعد جدا أن يظل 
الكوك�ب دون عتب�ة 2  اح�رتار 
درج�ة مئوية، املنص�وص عليها 
يف اتفاق باريس بشأن املناخ عام 

.2015
ويلت�زم اتف�اق باري�س، املوقع 
م�ن قب�ل 195 دول�ة، بالحفاظ 
ع�ىل متوس�ط درج�ة الح�رارة، 

أو احت�واء االح�رتار العامل�ي إىل 
أقل بكث�ر من 2 درج�ة مئوية، 
ووضع ه�دف طم�وح للحد من 
ارتف�اع درجة الح�رارة عند 1.5 

درجة مئوية.
عواق�ب  م�ن  العلم�اء  وح�ذر 
وخيمة الرتفاع مس�توى سطح 
البحر، وكذلك الجفاف وموجات 
إىل االضطرابات  الحر باإلضاف�ة 

االجتماعية الناجمة عن ذلك.
وأك�دت دراس�ة منفصل�ة هذه 
املناخ،  املتعلقة بتغ�ر  املخاط�ر 
التي س�تؤدي إىل ح�وايل 60 ألف 
حال�ة وفاة عىل مس�توى العالم 
يف الع�ام 2030، و260 ألف حالة 

وفاة بحلول عام 2100.
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جناة بال عقاب صحف بغداد اهلزيل بني جريدة النوادر ١٩١١ 
وجريدة كناس الشوارع ١٩٢٥

فتحي الجواريطارق حرب

أخري�ات صيف ع�ام 1981 كن�ا ال نزال نتمس�ك بالطقس 
العراقي في النوم ليال على س�طح دارنا متمتعين بنسيم الليل 
العليل، فجأة اس�تيقظت فزعا على كم هائ�ل من اطالق النار، 
اس�رعت بإيقاظ زوجت�ي وأطفالي، وعدنا ال�ى غرفنا لنكمل 

نومنا القلق، فقد كان الرصاص ال يزال ينهمر.
علمت صباحا ان تلك االطالقات العشوائية كانت )احتفال( 

البعض باغتيال الرئيس المصري )محمد أنور السادات(.
كنا قد تركنا افرشتنا في سطح الدار، فصعدت الى السطح 
ألجمع تلك االفرش�ة حماية لها من شمس النهار، فإذا بي أجد 
)رصاصة بندقية كالشنكوف( قد اخترقت وسادة ابنتي البكر 
)زينب(، فحمدت الله على س�المتها، فل�و لم أبادر بإيقاظهم، 
ليتركوا الس�طح، وينزلوا الى غرفهم، لكانت ابنتي ضحية ذلك 

االطالق العشوائي للنار.
صب�اح الي�وم نفس�ه وصلت ال�ى مقر عملي ف�ي محكمة 
تحقي�ق الكاظمي�ة حي�ث كن�ت اعمل قاضي�ا للتحقي�ق، وقد 
اخ�ذت الدعاوى تصل إل�ى مكتبي من مراكز الش�رطة، فماذا 
وج�دت فيها ؟ وجدت اكثر من ثالثي�ن إخبارا عن حوادث قتل 
واصابات، كانت كلها نتيجة ذلك االطالق العشوائي الذي جرى 
ف�ي الليلة الفائتة، وكان من بين ضحاياه زوارا جاؤوا للصالة 
و للزي�ارة لمرق�دي االمامين )موس�ى بن جعف�ر( و )محمد 
بن علي الرضا( عليهما الس�الم، فس�قطوا بين قتيل وجريح، 
والنتيج�ة كان الفاعل في كل تلك الدعاوى )مجهوال(، فراحت 
تلك الدماء هدرا بال حساب او عقاب، كما هي العادة في امثال 

هذه الحوادث.
ومازل�ت الى اليوم اضرب مثال ف�ي لقاءاتي، ومحاضراتي 
بذلك الشاب الذي حول عرس أخيه الى مأتم، فبدال من أن ينشر 
الفرح�ة، قتل أخي�ه )العريس( وصديقا له، إذ لم يجد وس�يلة 

للمشاركة بذلك الفرح، إال تلك البندقية اللعينة !
كثي�رة ه�ي الحوادث، وكثيرة هي المآس�ي، الت�ي خلفتها 
وتخلفها تلك االطالقات التائهة التي تحصد االرواح، والنتيجة، 
موت مجاني. والجاني، إن لم يعرف، وبقي مجهوال، فهو جان 

بال عقاب.
الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه، هل هذه الجريمة من الجرائم 
غير العمدية اي من جرائم الخطأ؟ ال ارى ذلك، والقضاء ال يرى 
ذل�ك ايضا! فالجرائم غي�ر العمدية هي تل�ك الجرائم التي تقع 
نتيج�ة خطأ الفاعل س�واء كان ذلك الخطأ إهم�اال، او رعونة، 
او ع�دم انتب�اه، او ع�دم احتياط، او ع�دم مراعات�ه القوانين 
واألنظم�ة واألوامر. فه�ل الفاعل في ه�ذه الجريمة كان في 
مثل احدى تلك الحاالت ؟ الجواب على وفق رأيي ورأي القضاء 
أيض�ا لم يكن كذلك ! ب�ل كان الفاعل يمتل�ك اإلرادة، فهو يريد 
الفعل، اال انه ل�م يكن يريد النتيجة، اال انه كان قد توقع نتائج 
اجرامي�ة لفعله فأقدم عليه قابال بح�دوث تلك النتائج ! وعليه 
ان يقب�ل في هذه الحال بما يفرضه القان�ون عليه! فاذن انها 

جريمة عمدية !
فالفاعل يرى حشدا من الناس فرحين في عرس، او مناسبة 
س�عيدة اخرى، او يرى حش�دا حزينا مش�اركا في توديع احد 
اعزائهم، فيطلق النار )كما يقال في الهواء( بزعم مش�اركتهم 
مناس�بتهم ف����يموت من يموت، او يصاب من يصاب. فهو 
قد توقع )والشك( نتائج فعله، وقبل المخاطرة بامكانية قتل، 
او اصابة واحد او أكثر ممن احتشدوا محتفلين بتلك المناسبة. 
فهو يكون )والشك( مسؤوال عن جريمة القتل العمد في حالة 
الموت، او الشروع بالقتل العمد في حالة االصابة وعلى حسب 

االحوال.
لقد حسمت اعلى هيئة قضائية في العراق )الهيئة الموسعة 
الجزائي�ة ( في )محكم�ة التميي�ز االتحادية( االم�ر، فقضت 
بقراره�ا ذي الرق�م 520/الهيئ�ة الموس�عة الجزائية/2017 
الص�ادر بتاري�خ 2017/4/27 ب�أن م�ن )ق�ام باط�الق النار 
وس�ط جمع من المواطنين قابال المخاط�رة بإمكانية قتل او 
اصاب�ة احدهم متوقعا نتائج فعله وقبل المخاطرة مما يجعله 
مسؤوال عن جريمة القتل العمد عند موت المصاب او مسؤوال 
ع�ن جريمة الش�روع بالقتل العم�د عند االصابة على حس�ب 

االحوال(.
هذا كله ان توصل التحقيق للفاعل، وهذا نادرا ما يحدث، إذ 

كثيرا ما يكون الفاعل مجهوال، فنكون أمام جان بال عقاب.

 ف�ي سلس�لة بغداديات تراثي�ة كانت لنا كلمات ع�ن  الجرائد 
البغدادية اي الصحف الهزلية التي صدرت في بغداد لمدة ١٤ سنة 
ابت�دأت  بص�دور جريدة الن�وادر ف�ي  ٢٥/٦/١٩١١ حتى صدور 
جريدة كناس الش�وارع في ١/٤/١٩٢٥ كجرائ�د هزلية بغدادية  
وس�بب حصر ه�ذه الجرائد به�ذه الفترة التاريخي�ة ألن جريدة 
الن�وادر ه�ي اول جري�دة بغدادي�ة  اختصت باله�زل وان جريدة 
كناس الش�وارع ه�ي اكثر الجرائ�د  بالوجه الهزل�ي صدرت في 
بغ�داد منذ صدور اول عدد لجريدة هزلية في بغداد ذلك انه س�بق 
وان صدرت  جريدة مرقعة الهندي سنة ١٩٠٩ ولكنها صدرت في 

مدينة البصرة وليس في بغداد 
وجري�دة الن�وادر اصدره�ا نوره چ�ي محم�د الوهيب وورد 
انه�ا جري�دة هزلي�ة مص�ورة تصدر م�رة في االس�بوع تختص 
بالموضوع�ات االجتماعي�ة واالدبي�ة ورص�د الظواه�ر ونش�ر 

الظواهر السلبية 
وف�ي ٢٧/٦/١٩١١ صدرت جريدة ) چك�ه بار( صاحبها عبد 
المجي�د خيال�ي وذك�ر انها جري�دة سياس�ية علمية فني�ة ادبية 
فكاهي�ة صدرت باللغتين العربية والتركي�ة ومن ابوابها حوادث 
مقتطفات انتقاد في سنة ١٩١٣ صدرت مجلة الرصافة لصاحبها 
محم�د ص�ادق االعرج�ي وعرف�ت نفس�ها بإنه�ا علمي�ة ادبية 
تاريخي�ة فكاهية وفي ١٩/٧/١٩٢٣ ص�درت جريدة بابل يومية 
فكاهي�ة صاحبها عثمان الزهي�ر ووصفها بإنه�ا جريدة عربية 
فكاهية ادبية جامعة وفي ١٩/١٠/١٩٢٣ اصدر رش�يد الصوفي 
جري�دة جحا الرومي ونعتها بإنها جريدة ادبية انتقادية وس�بب 
اختيار اس�م جح�ا الرومي كونها ش�خصية تاريخية مش�هورة 
بالهزل الحكمي والنكات االدبية وابان صاحبها خطتها من خالل 
الرسم الكاريكتوري الذي ظهر على صفحتها االولى والذي يمثل 
اصحاب الصحف وهم يس�بحون في بحر السياس�ة بينما جلس 
جح�ا الرومي على التل وف�ي ٢٧/٣/١٩٢٤ صدر العدد االول من 
جريدة ش�ط العرب في بغ�داد لصاحبها الصحف�ي الهزلي خلف 
شوقي الداوودي بعد ان كان يصدرها في البصرة واستمر اصدار 
ه�ذه الجريدة لعدة اش�هر حيث صدر الع�دد االخير ٩/١/١٩٢٥ 
حيث ان صاحب هذه الجريدة اش�تهر ف�ي مجال االدب الفكاهي 
والن�كات والمقال�ب حتى ان�ه بلغ غايت�ه في ايصال الق�راء الى 
الضح�ك الطوي�ل م�ن خالل نكات�ه الخفيف�ة اللطيف�ة ومقالبه 
العجيب�ة الغريب�ة وامتل�ك كذل�ك االحس�اس المره�ف وال�روح 
الفياضة وكان على قدر عال من العلم والثقافة حيث درس الكثير 
وعم�ل في جرائد كثيرة قبل اصدار ه�ذه الجريدة وبما ان االدب 
البغ�دادي حفل بأش�كال متعددة من االدب الس�اخر وادب النعيم 
والفاكه�ة االدبية التي تقصد تنش�يط العقل بإس�لوب فكه ليس 
بقصد الضح�ك واالضحاك وانما من اج�ل االضافة الثقافية فقد 
كان لصحافة الهزل والفكاهة دورا قي انتقاء العبارات الساخرة 
والتعقيبات الالذعة وهذا هو حال الصحفي ميخائيل تيسي الذي 
جعل االس�لوب الهزلي الس�اخر الى نق�د  الذع من خالل جريدته 
كناس الش�وارع الت�ي ط�����وع�ت الطرفة والنكت�ة الى حالة 
انتق�اد وس�خرية بحيث يتم تأش�ير المحاس�ن والمس�اوئ مما 
يس�هم في اقامة مجتمع س�ليم باس�لوب يلق����ي تأثيره على 

المتلقي ويعلق في عقله
ولد ميخائيل تيس�ي س�نة ١٨٩٥ وبدأ بالنش�ر باسم مستعار 
هو كناس الش�وارع ف�ي جريدة دجلة الصادرة ف�ي بغداد ١٩٢١ 
لصاحبه�ا المحام�ي داود الس�عدي وكان�ت مقاالت�ه النقدي�ة 
االجتماعي�ة الس�اخرة  وقد اص�در كتابا بعن�وان ماهية النفس 
ورابطتها بالجسد وقد اثار كتابه زوبعة لما يحمل من افكار حول 
الدين حتى وصل االمر الى صدور فتوى بتكفيره وبعد ذلك جمع 
مقاالته الس�اخرة التي كانت بتوقيع كناس الش�وارع واصدرها 
بكتاب نقدات كناس الش�وارع  وف�ي ١/٤/١٩٢٥ اصدر جريدته 
كناس الشوارع حتى ان فائق بطي ذكر بإنها من الصحف المهمة 
في تاريخ صحافة الفكاهة والهزل ويقول تيس�ي اردت ان اختار 
شخصية ادمية كثيرة  التجوال في شوارع المدينة وقلبها وادخل 
بي�وت االغني�اء والفقراء فلم اجد خيرا من كناس الش�وارع النه 
يواف�ق حمل س�الح للتهويش والضرب كالمكنس�ة  المش�هورة 
دائما الت�ي يحملها الكناس على كتفه ويكن�س بها وينظف وقد 
يس�تخدمها للضرب والدفاع عن النفس عند الحاجة وقد تعرض 
تيس�ي لالغتي�ال ف�ي  ١٠/١٩٦٢/ ١٥ عندم�ا كان ف�ي صيدلية 

گرجي في عگد النصارى في بغداد .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

املحكـمـة االحتـاديـة تـشـيـد بـدور »                              « 
يف دعم القضاء ومعارك التحرير

أرسلت وفدًا ملنح رئيس املؤسسة درعًا تكرمييًا.. وأكدت أنها تنشر »الثقافة القانونية« بني املواطنني

          بغداد / المستقبل العراقي

ثّمن�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا، األحد، 
الدور الذي تلعبه مؤسس�ة املستقبل العراقي 
للصحافة والن�ر )جريدة املس�تقبل العراق 
ووكال�ة انب�اء املس�تقبل( يف متابع�ة ودع�م 
معارك القّوات األمنّي�ة أثناء تحقيقها النرص 
يف س�احات القت�ال ض�ّد تنظي�م »داع�ش«، 
فيما أش�ادت بدور املؤسس�ة يف نر الثقافة 

القانونية بني املواطنني.
العراق�ي  املس�تقبل  مؤسس�ة  وتلّق�ت 
للصحافة والنر، والتي يصدر عنها صحيفة 
»املس�تقبل العراق�ي« اليومية ووكال�ة أنباء 
املس�تقبل، كتاباً رس�مياً م�ن رئيس املحكمة 
االتحادي�ة الق�ايض مدحت املحم�ود قال فيه 
»نثمن جه�ود صحيفتكم الغراء يف تخصيص 
صفحاتها ملتابعة معارك قواتنا املسلحة وهي 
تحق�ق أروع االنتصارات«، وأض�اف املحمود 
»ونقدر اهتمامك�م بنر الثقاف�ة القانونية 
بالقض�اء  املتعلق�ة  املوضوع�ات  الس�يما 
الدس�توري ليطل�ع الجمه�ور عىل م�ا يمس 

حياته العامة أو الخاصة«.

وتمّنى املحمود ملؤسسة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والنر »املزيد م�ن التقدم«، وجاء 
ذل�ك أثناء زي�ارة وفد من املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا برئاس�ة مدي�ر ع�ام املحكم�ة أس�عد 
ضياء خماس، ومدي�ر املكتب االعالمي إياس 
الس�اموك، ومسؤولة املوقع االلكرتوني وسن 
ن�وري، مق�ّر مؤسس�ة املس�تقبل العراق�ي 
للصحافة والنر، حيث التقى برئيس مجلس 
اإلدارة األستاذ عيل الدراجي.ونقل املدير العام 
خم�اس تحي�ات رئي�س املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا القايض مدح�ت املحمود إىل منتس�بي 
»املستقبل العراقي«، مثمناً الدور الكبري الذي 
يقومون ب�ه يف دعم عمل الس�لطة القضائية 

وعىل رأسها املحكمة االتحادية العليا.
وق�دم خم�اس إىل رئي�س املؤسس�ة درع 
املحكمة االتحادية العليا تثميناً لدورها يف نقل 
الص�ورة الحقيقية عن املع�ارك ودعم القوات 
املس�لحة، كما ق�دم كتاب ش�كر وتقدير من 
الق�ايض املحم�ود، الذي يتس�نم منصب أعىل 

سلطة قضائية يف العراق.
وعّد الوفد ان مؤسس�ة املس�تقبل العراقي 
م�ن الداعم�ني األساس�يني للمحكم�ة وعمل 

القضاء العراقي يف ظل الظروف التي مر ويمر 
بها البلد.

ب�دوره، رّحب رئيس مؤسس�ة املس�تقبل 
األس�تاذ ع�يل  والن�ر  للصحاف�ة  العراق�ي 
الدراج�ي بالوفد، مش�دداً ع�ىل ان »ما تقدمه 
مؤسسة املس�تقبل من دعم اعالمي للسلطة 
القضائي�ة م�ا هو إال ايم�ان راس�خ بدورها 
األس�ايس يف الحف�اظ ع�ىل القان�ون وصون 
الدس�تور«، الفت�اً إىل أن »الرس�الة االعالمي�ة 
تش�ّكل مس�اهمة بس�يطة يف امله�ام الكبرية 
امللقاة عىل عاتق السلطة القضائية التي تمثل 

الفيصل يف بناء الدولة العراقية«.
وأكد الدراجي، الذي يرتأس تحرير صحيفة 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرس�الة الوطنية 
الحقيقية هي أساس عمل مؤسسة املستقبل 
العراق�ي يف دع�م الق�وات االمني�ة والحش�د 
الش�عبي بمعارك التحرير والنرص عىل تنظيم 

)داعش( والزمر اإلرهابية«.
وحّم�ل الدراج�ي وفد املحكم�ة االتحادية 
العليا تمنيات�ه إىل رئيس املحكم�ة والعاملني 
بمزي�د م�ن النج�اح واالس�تمرار يف العم�ل 

القضائي والدستوري خدمة للعراق وشعبه.


