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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

بالطاعة
 يـكـون الفـوز، باملعصيـة 

يكون الّشقاء

ص3بارزاين هياجم »الرشاكة مع العراق«.. واخلارجية لـم تسجل »تأييدا دوليا« لالستفتاء

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السعودية تصّعد ممارستها »الرببرية« يف عهد بن سلامن

رئاسة اجلمهورية توجه بمنع انتشار السالح وحظر املتاجرة باملعدات واملالبس العسكرية

التخطيط : مليون و375 الف معاق يف العراق وبغداد االعىل نسبة

الربملان »يدمج« االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت مجل�س الن�واب يف جلس�ته 
االعتيادي�ة الثاني�ة ع�ر الت�ي عقدت 
وبحض�ور  الجب�وري  س�ليم  برئاس�ة 
212 نائب�ا، أمس االثن�ن، عىل 46 مادة 
بم�روع قان�ون انتخاب�ات مجال�س 
املحافظات واالقضية، وارجأ استجواب 
وزير التجارة وكالة اىل الجلس�ة املقبلة.

ويف مس�تهل الجلس�ة، قدم الجبوري بحسب 
بيان للدائ�رة االعالمية ملجل�س النواب تلقت  
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه »الش�كر 
لرؤساء الكتل واللجان النيابية لحرصهم عىل 

مناقش�ة مروع قان�ون انتخابات مجالس 
االجتم�اع  خ�الل  واالقضي�ة  املحافظ�ات 
ال�ذي عق�د ي�وم )األح�د( م�ن اج�ل ضمان 
بن�اء مؤسس�ات الدولة وم�ا يحقق مصلحة 
الجمي�ع«، الفت�ا اىل س�عي الن�واب لتحقيق 
االجماع ضمن املؤسس�ة التريعية وخدمة 
مصال�ح الش�عب. واثنى الجبوري، بحس�ب 
البي�ان، ع�ىل االجتماع ال�ذي عقدت�ه اللجنة 
القانوني�ة مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل 
ومستش�ار االم�ن الوطن�ي ملناقش�ة بعض 
مروع�ات القوان�ن ومنه�ا تعدي�ل قانون 
العف�و. وقررت هيئة رئاس�ة املجلس تأجيل 
التصوي�ت عىل مش����روع قان�ون التعديل 

الثالث لقان�ون املحافظات غ�ر املنتظمة يف 
أقلي�م رق�م }21{ لس�نة 2008 واملق�دم من 
اللجنت�ن القانوني�ة واالقالي�م واملحافظات 
غ�ر املنتظم�ة يف إقليم م�ن اجل مناقش�ته 
باس�تفاضة الهميت�ه يف بناء الدولة وحس�م 
التوج�ه بن املركزية يف االدارة او الالمركزية. 
واستكمل املجلس التصويت عىل 46 مادة من 
اص�ل 53 م�ادة يف مروع قان�ون انتخابات 
مجالس املحافظ�ات واالقضي�ة واملقدم من 
اللجنت�ن القانوني�ة واالقالي�م واملحافظات 
غر املنتظمة يف اقليم، عىل ان يتم اس�تكمال 

التصويت يف الجلسة املقبلة.
التفاصيل ص3

اليابان حتيي الذكرى 
الـ »27« للهجوم النووي: 

نأمل بعالـم بال نووي

وزير النقل يقود مبادرة للصلح 
بني اهليئتني االداريتني اجلديدة 

والقديمة لنادي امليناء

صوت على »46« مادة من قانون انتخابات احملافظات.. واالنقسام بشأن »سانت ليغو« مستمر
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سلطة الطريان توقع مع نظريهتا السعودية مذكرة لتفعيل وانطالق رحالت الطرياننزاهة كردستان حتيل ملفات »مسؤولني فاسدين« إىل رئاسة االقليم
الشورى االيراين يعارض »تقسيم العراق« وحيذر من »أزمات« يف املنطقة تيار احلكمة يبحث مع التيار الصدري الرؤى املشرتكة ودعم املؤسسة االمنية

اللواء الوائيل يعلن ايقاف 
استالم معامالت املواطنني الصدار 

اجلوازات ملدة 14 يومًا
ص2

اجليش السوري 
يقطع أهم رشايني داعش 

يف البادية
ص4

أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إىل الفلبني ملحاربة »داعش«
          بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األمرك�ي ريك�س 
إن ب�الده زودت  االثن�ن،  أم�س  تيلرس�ون، 
الحكوم�ة الفلبينية بتعزيزات تش�مل معدات 
وطائرات من أجل مساعدتها عىل فك الحصار 
الذي يفرضه مس�لحون تابع�ون ل�«داعش« 

ملدينة ماراوي جنوبي البالد.
وأض�اف تيلرس�ون، الذي يش�ارك يف قمة 

آس�يان بالعاصمة الفلبيني�ة مانيال، أن هذه 
املع�دات تش�مل بض�ع طائ�رات م�ن ط�راز 
»سيس�نا«، وع�ددا قليال من الطائ�رات بدون 
طيار.وذك�ر تيلرس�ون، ال�ذي م�ن املقرر أن 
يلتقي الرئيس الفلبيني املثر للجدل رودريغو 
دوترت�ي، أن تلك املعدات ستس�اعد مانيال يف 
إلحاق الهزيمة »بعدو يقاتل بطريقة لم يسبق 

ملعظم املاس التعامل معها«.
وأع�رب عن اعتقاده أن الق�وات الفلبينية 

ب�دأت »يف الس�يطرة ع�ىل ه�ذا الوض�ع. لكن 
التح�دي الحقيقي س�يأتي بمج�رد أن ينتهي 
القتال وس�يكون كيفية التعامل مع الظروف 
عىل األرض لضمان عدم ظهور هؤالء املسلحن 
مرة أخرى«.ولقي نحو 700 ش�خص حتفهم 
يف القت�ال العنيف، منه�م 528 إرهابياً و122 
جنديا ورشطي�ا، منذ اقتحم مئات املس�لحن 
ملوحن بأعالم س�ود مبان ومنازل يف منطقة 

األعمال يف مدينة ماراوي.

وزير النقل يرعى حفال بمناسبة استالم كارس 
األمواج الرشقي مليناء الفاو الكبري

املحكمة االحتادية توضح مربرات إلغاء قرار للنظام السابق: 
6يتعارض مع الرشيعة وحقوق اإلنسان 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي 

كش�فت هيئة النزاهة ع�ن تقريرها 
للنصف االول من العام الحايل، مشرة إىل 
تلقيه�ا 485 قضي�ة جزائية، خالل هذه 
املدة فقط، وش�مول االف بقانون العفو 

العام.
وق�ال رئيس الهيئة حس�ن اليارسي، 

خالل مؤتمر صحف�ي، ان »الهيئة تلقت 
1068 بالغا خالل 6 أشهر، وسجلت 485 
قضية جزائية، وأصدار 28 امر استقدام 

بحق وزراء ومن بدرجتهم«.
وأض�اف ان الهيئ�ة »تحقق ب� 1912 
اخب�ارا انج�ز 52% منها«، مش�را إىل ان 
»ع�دد اوامر االس�تقدام بل�غ 2923 نفذ 
منه�ا 1838، فض�ال عن880 ام�ر القاء 

قبض نفذ منها 306، و104 قرارات منع 
سفر بينهم 4 وزراء«.

»ع�دد  ف�إن  الي�ارسي،  وبحس�ب 
املش�مولن بالعف�و الع�ام بل�غ خ�الل 
النص�ف االول من الع�ام 2017 )1614( 
متهما عن )602( قضية جزائية شملت 

بالعفو«.
التفاصيل ص3

النزاهة تسجل )485( قضية جزائية وتتلقى )1068( بالغًا 
خالل النصف األول من العام اجلاري
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رئاسة اجلمهورية توجه بمنع انتشار السالح وحظر املتاجرة باملعدات واملالبس العسكرية
         بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، 
امس االثنني، بمنع انتشار السالح خارج ايدي 
اجهزة الدول�ة وحظر املتاجرة غري الرس�مية 
باملع�دات واملالب�س العس�كرية، مش�ددا عىل 
تسهيل اجراءات حصول املواطنني عىل االوراق 

الرسمية وفق االصول القانونية.
وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« إن »رئي�س الجمهورية 
فؤاد معصوم اس�تقبل يف قرص السالم ببغداد 
)امس(، وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي عىل 
رأس وف�د كبري ضم ع�ددا من ابرز مس�ؤويل 
الوزارة«، مبينة أن معصوم »أشاد بالتضحيات 
الكب�رية الت�ي قدمته�ا تش�كيالت الرشط�ة 
االتحادية والصوالت البطولية يف معارك تحرير 

بالدنا من دنس تنظيم داعش االرهابي«.
وأضاف�ت أن معصوم »ثم�ن عمل وجهود 
الوزارة يف الس�هر عىل أمن وس�المة املواطنني 
ومكافح�ة الجريم�ة املنظم�ة، ووج�ه بلزوم 

بذل قصارى الجه�ود ملنع وقوع اية اعتداءات 
او تجاوزات خارج س�لطة القانون ومالحقة 
ابت�زاز ض�د  او  اعم�ال عن�ف  اي  ومعاقب�ة 
املواطن�ني كاالطب�اء والتج�ار واالكاديمي�ني 

وسواهم«.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن »الرئيس 
معص�وم وج�ه بمنع انتش�ار الس�الح خارج 
اي�دي اجه�زة الدول�ة وحظ�ر املتاج�رة غ�ري 
العس�كرية«،  واملالب�س  باملع�دات  الرس�مية 
مش�ددا عىل »تس�هيل اجراءات الحصول عىل 
االوراق الرسمية لكافة املواطنني وفق االصول 

القانونية«.
رئاس�ة  بي�ان  بحس�ب  معص�وم  ودع�ا 
الجمهوري�ة، اىل »االهتم�ام املضاعف بتطوير 
عالق�ات التعاون ب�ني اجه�زة وزارة الداخلية 
م�ع نظرياته�ا يف دول العال�م، كافة ال س�يما 
دول الج�وار ع�ر تكثي�ف اللق�اءات وتب�ادل 
الخرات وتعزيز املراقبة املش�ددة عىل الحدود 
فضال عن متابعة اوض�اع املغرتبني العراقيني 

ومساعدتهم«.

          بغداد / المستقبل العراقي

ام�س،  التخطي�ط،  اك�دت وزارة 
عن وج�ود ملي�ون و375 الف معاق 
ب الع�راق، ويف الوقت الذي اش�ارت اىل 
ان بغداد االعىل نس�بة، بينت ان اعىل 

نسبة كانت للمعاقني بالحركة.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م 
وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ان 
»ع�دد املعاقني يف الع�راق بلغ 1.357 
مليون معاق يش�كلون مانسبته %5 
من مجم�وع الس�كان يف املحافظات 
املرك�زي  الجه�از  فيه�ا  نف�ذ  الت�ي 
لالحص�اء املس�ح الوطن�ي لالعاق�ة 
خ�الل ع�ام 2016 وه�ي محافظات 
) كرك�وك – دي�اىل – بغ�داد – باب�ل 
– كربالء - واس�ط - ص�الح الدين – 
النجف – الديوانية – املثنى – ذي قار 

– ميسان – البرصة («.
»املس�ح  ان  الهن�داوي  واض�اف 
الوطن�ي لالعاق�ة ال�ذي ل�م يش�مل 
محافظت�ي نين�وى واالنب�ار بس�بب 
ع�ىل  اعتم�د  االمني�ة،  ظروفهم�ا 
وه�ي  الخصائ�ص  م�ن  مجموع�ة 
الديموغرافية والصحية  الخصائ�ص 
والتعليمي�ة والعملية للف�رد املعاق«، 
مش�ريا اىل ان »نتائج املس�ح اظهرت 
ان هناك 1.878 ملي�ون ارسة يعاني 
اح�د افرادها نوعا واح�دا او اكثر من 
الع�وق من انواع االعاقة التي تش�مل 

)النظ�ر ، الس�مع ، الحرك�ة ،الفه�م 
واالدراك ، التواص�ل ، العناية الذاتية( 
، وتش�كل نس�بة تل�ك االرس 75% يف 
ولف�ت  الري�ف«.  يف  و%25  الح�ر 
الهن�داوي إىل ان »املعاق�ني يتوزعون 
بواقع 770 الف من الذكور وبنس�بة 
57% من مجموع املعاقني و580 الف 
من االناث يش�كلن مانس�بته %43«، 
كاش�فا ان »العاصم�ة بغ�داد كانت 
االعىل يف عدد املعاقني اذ بلغت نسبتهم 
فيه�ا 27% ، تلته�ا الب�رصة بنس�بة 
12%، فيما قارب�ت بعض املحافظات 
املع�دل العام مثل محافظتي واس�ط 
والنج�ف وتنخفض النس�بة بمقدار 
نقطت�ني مئويتني ع�ن املع�دل العام 
يف محافظت�ي ميس�ان واملثنى، فيما 
تجاوزت النس�بة املستوى الوطني يف 

باقي املحافظات«.
»اع�ىل  ان  اىل  الهن�داوي  واش�ار 
بالحرك�ة  للمعاق�ني  كان�ت  نس�بة 
وبلغ�ت 42% ، ج�اءت بعدها االعاقة 
يف الفهم واالدراك وبنسبة 21% ، فيما 
كان�ت اقل انواع االعاق�ة هي العناية 
الذاتية وبنس�بة قاربت ال�6%«، الفتا 
اىل ان »نتائج مس�ح االعاقة الوطني 
اظه�رت التح�اق 35% م�ن املعاق�ني 
بعمر 6 سنوات فاكثر بنظام تعليمي 
وهن�اك 2.5% من املعاق�ني ملتحقني 
بنظ�ام تأهي�ي، ام�ا غ�ري امللتحقني 
بالدراس�ة فق�د تج�اوزت نس�بتهم 

ال�62%بقليل«.

املسح الوطين مل يشمل حمافظيت نينوى واالنبار

التخطيط : مليون و375 الف معاق يف العراق وبغداد االعىل نسبة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، االثنني، إحباط هجوم 
إرهابي يف العامرية غربي العاصمة. وقالت القيادة يف 
بيان  إن »قوة من مقر اللواء )54( تمكنت، اليوم، من 
إلقاء القبض عىل إرهابيني اثنني، كانا يستقالن عجلة 
وضبط حزام ناس�ف و)14( عبوة ناس�فة، وس�الح 
قن�اص، وكمي�ات عت�اد بحوزتهم�ا«. وأضافت، أن 
»العملية تمت بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة، 
بعد كمني نصب لإلرهابيني يف منطقة العامرية غربي 
بغداد«.  يذكر أن قيادة عمليات بغداد تعلن بني الحني 
واآلخر تنفي�ذ عمليات أمنية لتأم�ني مناطق أطراف 
بغداد ومن�ع الجماع�ات اإلرهابية من اتخ�اذ أوكار 

فيها لشن هجمات إرهابية انطالقا منها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد الرشطة االتحادية الفريق رائد جودت ان 
وحدات منتخبة م�ن الرشطة االتحادية بدأت عمليات 
الكشف واالستطالع وتعزيز الدعم اللوجستي استعدادا 
ملعركة تحرير تلعفر غرب املوصل من عصابات داعش 
االرهابية. وقال جودت يف بيان له تلقت وكالة }الفرات 
نيوز{ نس�خة من�ه أن »قطع�ات الرشط�ة االتحادية 
س�تتوىل مهمة مس�ك االرض وحفظ االمن والنظام يف 
الجانب االيمن للموصل وتواصل مهام تطهري املناطق 
املح�ررة من مخلف�ات الدواعش واع�ادة النازحني اىل 
مناطقه�م«. وأش�ار اىل »تفكيك عجلت�ني مفخختني 
والعث�ور ع�ىل 1822 قن�رة ه�اون مختلفة وس�بعة 
صواري�خ و19حزاماً ناس�فاً وثماني عبوات ناس�فة 
يف املوص�ل القديم�ة« الفتا اىل »قت�ل ارهابي انتحاري 
جن�وب املدين�ة واعتقال 3 اخرين واالس�تيالء عىل 60 
ص�اروخ ك�راد و64 ص�اروخ كاتيوش�ا و600 كيس 
تحوي ن�رتات االمونيا و10 قناني فنر و15 برميل من 
حامض الكريتي�ك، و40 كيس يوريا و8 اكياس مواد 
متفجرة مخلوطة«. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أعل�ن الثالثاء امل�ايض وضع الخطة الخاص�ة لتحرير 
تلعف�ر وبدأ القصف الجوي تمهيداً القتحامها« مؤكدا 
»مش�اركة الحش�د الش�عبي والعش�اري يف املعركة«. 
وقال القائ�د يف جهاز مكافحة اإلره�اب الفريق األول 
الركن عبد الوهاب الس�اعدي أمس ان« ساعة الصفر 

قد حددت لتحرير تلعفر«.

عمليات بغداد تعلن احباط هجوم 
ارهايب يف العامرية

بدء االستطالع عىل تلعفر بعد حتديد 
ساعة الصفر

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س لجن�ة األم�ن القومي والسياس�ة 
الخارجية يف مجلس الشورى االسالمي عالء الدين 
بروج�ردي، أمس االثنني، معارضة إيران لتقس�يم 
الع�راق. وقال بروج�ردي يف مع�رض تعليقه عي 
مق�رتح مرشوع االس�تفتاء يف كردس�تان العراق، 
عند استقباله يف طهران رئيس مجموعة الصداقة 
الرملاني�ة الرتغالي�ة االيراني�ة ادائ�و س�يلفا، ان 
»ايران تعارض تقس�يم العراق وان اس�تمرار هذا 
النهج يف اقليم كردس�تان س�يقود اىل أزمات أعمق 

يف املنطقة«. وأش�ار اىل تف�ي اإلرهاب يف املنطقة 
والعال�م، وان ظاهرة االرهاب تحولت ايل مش�كلة 
عاملي�ة تس�توجب تعاون�ا امنيا واس�تخباريا بني 
األوض�اع  إىل  جذوره.وتط�رق  الجتث�اث  ال�دول 
املأساوية للش�عب اليمني املظلوم واالعزل وتفي 
اإلم�راض يف أوس�اطه، داعيا ايل االتح�اد االوروبي 
ايل العم�ل النق�اذ اطفال ونس�اء اليم�ن. وأوضح 
ان »ايران دعمت س�وريا والع�راق تلبية لدعوتهما 
ومن املؤكد ان تحرير هاتني املنطقتني س�يحد من 
مخ�اوف االوروبي�ني حول ح�دوث موجات هجرة 
جديدة«.بدوره اشار املسؤول الرملاني الرتغايل ايل 

الطاقات املتاحة لتطوير العالقات الثنائية وقال ان 
»منح املزيد من تاشريات الدخول وتطوير العالقات 
املرصفية بني البلدين وتعزيز العالقات االقتصادية 
واالس�تثمارات خاصة يف مجال الطاقات املتجددة 
وصناع�ة االدوية تعد م�ن القضاي�ا ذات االهمية 
يف البلدي�ن«. وأش�ار ايل ان »حض�ور دول االتحاد 
االوروبي ك�دول موقعة لالتفاق الن�ووي وتاييده 
من قب�ل االمم املتحدة يحظ�ى باهمية فائقة وان 
تنفي�ذه الصحيح بحاج�ة اىل ثق�ة الطرفني وهو 
ما من ش�انه ان يؤدي ايل ايج�اد الضمانة الالزمة 

لتنفيذه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وفد تيار الحكم�ة الوطني 
مع الهيأة السياس�ية للتيار الصدري 
ودع�م  مش�رتكة  ب�رؤى   الخ�روج 
تنفي�ذ  وآلي�ات  االمني�ة  املؤسس�ة 
املشاريع االصالحية  للنهوض بالواقع 
العراقي.  وذكر بيان للهيأة السياسية 
للتي�ار الصدري تلقت وكالة }الفرات 
نيوز{ نس�خة منه الي�وم ان« رئيس 
كتل�ة االح�رار النيابية عض�و الهيأة 
السياس�ية للتي�ار الص�دري الس�يد 
ضياء االسدي ، استقبل مساء االحد، 

وف�د تي�ار  الحكم�ة الوطني ترأس�ه 
الش�يخ حميد معل�ة يف مق�ر الهيأة 

الرسمي بالعاصمة بغداد«. 
اس�تقبال  يف  وكان   « واض�اف 
الوفد أعضاء الهيأة السياسية للتيار 
الص�دري الق�ايض جعفر املوس�وي 
 وامري الكنان�ي وعي التميمي وعادل 
مه�ودر و ط�ارق الخيكاني ، وجرى 
خالل اللقاء مناقشة مجمل االوضاع 
الداخلي�ة وآلي�ات تنفي�ذ املش�اريع 
االصالحية  للنهوض بالواقع العراقي 
وتلبية طموحات وتطلعات الجماهري 
ع�ادل  انتخاب�ي  قان�ون  اق�رار  يف 

الكفوءة  الشخصيات   يضمن وصول 
والترشيعي�ة  التنفيذي�ة  للمناص�ب 
انتخابات مستقلة  بعيدة  ومفوضية 

عن املحاصصة الحزبية«. 
وتاب�ع » الجانب�ان بحث�ا أيض�اً 
مجريات العملية السياس�ية وس�بل 
ايج�اد تفاهم�ات بني كتل�ة االحرار 
وتي�ار  الحكم�ة الوطن�ي يف مجلس 
النواب ومجالس املحافظات والتوافق 
عىل الخروج برؤى مش�رتكة  للعبور 
بالبالد اىل ب�ر االمان«.  وأكد الجانبان 
بحس�ب البيان عىل » دعم املؤسس�ة 
االمنية والدع�وة إىل تكثيف جهودها 

االس�تخبارية  للح�د م�ن العملي�ات 
املواطن�ني  باس�تهداف  االجرامي�ة 
االبرياء من قبل العصابات االرهابية 
 والحف�اظ عىل النرص ال�ذي حققته 
القوات املس�لحة العراقية بتحريرها 
ملدينة املوصل«.  من جانبه أكد رئيس 
وفد تي�ار الحكم�ة الوطني الش�يخ 
حمي�د معل�ة ان الهي�أة السياس�ية 
للتي�ار  الص�دري تمث�ل أول محط�ة 
يزوره�ا تيار الحكمة بعد تأسيس�ه 
» ، متمني�اً« تواص�ل اللق�اءات ب�ني 
 الجانب�ني لتعمي�ق العالقات االخوية 

خدمة للمصالح العليا للبالد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة الزاه�ة يف اقلي�م كردس�تان يف 
تقرير عن انها سرتس�ل اسماء عدد من املسؤولني 
والدوائ�ر الحكومي�ة والحزبية والقط�اع الخاص 
وع�دد م�ن الدوائر االخ�رى يف الحكوم�ة العراقية 
اىل رئاس�ة اقلي�م كردس�تان بس�بب ممارس�تهم 

الفس�اد مع تقديم االدلة التي جمعت بهذا الصدد.
وقال�ت الهيئ�ة يف اح�دث تقاريره�ا عن الفس�اد 
والتي قامت بارس�اله اىل رئاسة االقليم انه بسبب 
وج�ود ع�دد كبري م�ن ح�االت الفس�اد واالفراط 
والالعدال�ة وتلق�ي الرش�اوي يف عدد م�ن وزارات 
ودوائ�ر حكومة االقليم فقد تم تس�جيل ش�كاوى 
من اجل منع مثل هذه الحاالت. ووردت يف التقرير 

اس�ماء وزارات الداخلية، والبيش�مركة، والرتبية، 
والبلديات والسياحة، والثروات الطبيعية ، والعدل، 
والكهرباء، والتعليم العايل، والصحة، ومستش�فى 
هي�وا، والهج�رة واملهجري�ن العراقي�ة، والعم�ل 
والش�ؤن االجتماعي�ة،  ووزارة ش�ؤون الش�هداء 
واملؤنفل�ني، وهيئ�ة االس�تثمار، ووزارة الزراع�ة 

ومصادر املياه يف االقليم.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئ�ة املس�اءلة والعدال�ة، االثن�ني، املترري�ن من 
سياس�ات النظام الس�ابق إلقامة دعاوى قضائية، الفتة اىل أن 
املشتكي عليه تزويد الهيئة باملعلومات الالزمة للشكوى وتحديد 

اسم املشكو منه وتوخي الدقة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، إن 
»مكتب املدعي العام يف هيئة املس�اءلة والعدالة يدعو املواطنني 
من س�جناء سياسيني أو عوائل ش�هداء أو مهجرين أو ضحايا 
قم�ع االنتفاضة الش�عبانية أو املص�ادرة أموالهم، ممن ترر 
من السياس�ات القمعية الجائرة التي مارس�ها النظام السابق 

بحقهم إلقامة دعاوى قضائية«. 
الهيئ�ة  بتزوي�د  االلت�زام  علي�ه  »املش�تكي  أن  وأضاف�ت، 
باملعلومات الالزمة للش�كوى وتحديد اسم املشكو منه وتوخي 
الدقة يف موضوع الش�كوى حس�ب االختصاص لضمان حقوق 
املشتكي وتحريك الشكوى بشكلها القانوني الصحيح«، مبينة 
أن »املراجع�ة تك�ون يف مبنى الهيئ�ة الكائ�ن بالصالحية قرب 

مبنى مجلس محافظة بغداد«. 
يذكر أن هيئة املس�ائلة والعدالة تمكن املتررين من حزب 
البعث والنظام الس�ابق من مراجعة املحاكم املختصة للمطالبة 
بالتعوي�ض عن األرضار التي لحقت بهم جراء املمارس�ات غري 

القانونية للحزب وأجهزته األمنية.

املساءلة والعدالة تدعو املترضرين من سياسات 
النظام السابق إلقامة دعاوى قضائية

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر الجنس�ية العامة الل�واء مهدي نعم�ة الوائي، 
االثنني، عن ايقاف استالم معامالت املواطنني الصدار الجوازات 
وملدة )14( يوما، فيما اشار اىل وجود مكتب يصدر 1000 جواز 

يوميا طيلة مدة التوقف للحاالت الطارئة فقط.
وقال الوائي يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز، نس�خة منه انه 
»س�يتم ايقاف استالم معامالت املواطنني الصدار الجوازات ملدة 

)14( يوما اعتبارا من اليوم االثنني السابع من اب الجاري«.
واضاف الوائي ان »ذلك جاء لب�دأ العمل باملنظومة الجديدة 
بدل القديمة«، مش�ريا اىل انه »س�وف يكون هناك مكتب جاهز 
الص�دار الجوازات يصدر 1000 جواز يومي�ا طيلة مدة التوقف 
وللح�االت الطارئ�ة واملس�تعجلة والجرح�ى واملوفدي�ن وذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة وب�دوام صباح�ي ومس�ائي اضافة اىل 
مكتب الخدم�ة والدبلوم�ايس«. يذك�ر ان وزارة الداخلية تعلن 
ب�ني فرتة واخ�رى ايقاف تروي�ج معامالت املواطن�ني الخاصة 
باملستمسكات الرسمية وذلك بهدف ادخال منظومات متطورة 
تمنع التالعب يف هذه املعامالت وتخفف من الروتني الذي يشكو 

منه اغلب املواطنني.

         بغداد / المستقبل العراقي

تواصل اللجان املعنية يف الرشكة العامة للنقل الري عملها املتواصل 
قي سبيل أكمال إجراءات تخصيص قطع األرايض من قبل الرشكة بغرض 
توزيعها عىل املوظفني حسب توصيات وزير النقل السيد كاظم فنجان 
 الحمامي الذي أكد عىل رضورة أن يكون لكل موظف قطعة أرض سكنية. 
وق�د أكمل�ت لجن�ة التح�ري وض�ع يده�ا ع�ىل 150 دون�م يف قاطع 
ال�وزارة  مخاطب�ة  وت�م  الك�رخ،  منطق�ة  يف  مثله�ا  و  الرصاف�ة 
ألس�تحصال املوافق�ات الرس�مية بهذا الش�أن حيث تتح�ول بعد ذلك 
 اىل لجنة املش�رتيات ولجنة االعتدال الختيار الس�عر املناس�ب للرشاء. 
ويذك�ر أن مدير ع�ام الرشكة عبد األم�ري املحمداوي: أك�د عىل أهمية 
أنج�از م�رشوع أرايض املوظف�ني واعتم�اد نقاط املفاضل�ة يف توزيع 
األرايض حس�ب اس�تمارات الكرتوني�ة أع�دت له�ذا الغ�رض من قبل 
لجن�ة مختصة وبأرشاف مبارش من س�يادته لضم�ان التوزيع العادل 
واملنص�ف بني املوظفني الذين كان لهم الفضل يف ديمومة عمل الرشكة 
وتحقي�ق قفزات نوعي�ة يف مجال العمل واإلنت�اج وااللتزام بتوجيهات 

اإلدارة العليا  .

اللواء الوائيل يعلن ايقاف استالم معامالت 
املواطنني الصدار اجلوازات ملدة 14 يومًا

النقل الربي تواصل إجراءاهتا بشأن توزيع 
قطع األرايض املخصصة للموظفني

تيار احلكمة يبحث مع التيار الصدري الرؤى املشرتكة
 ودعم املؤسسة االمنية

الشـورى االيرانـي يـعـارض »تقسـيـم العـراق« 
وحيـذر من »أزمـات« فـي املنطقـة

نزاهة كردستان حتيل ملفات »مسؤولني فاسدين« إىل رئاسة االقليم
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     بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الرتبية، تجهيز املدارس بالكتب املنهجية قبل بدء العام الدرايس الجديد. وقال بيان 
للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن »تربية الكرخ األوىل تعم�ل بكل طاقاتها، 
إليصال الكتب للمدارس اإلبتدائية والثانوية، بموجب قاعدة البيانات التي أعدها قس�م اإلدارة 
والتجهي�زات، وأن العم�ل ج�اٍر بخط�وات واثقة، ألنجاز ه�ذه املهمة قبل بدء الع�ام الدرايس 
الجدي�د، تلبية لدعوة الوزير، بتس�ليم تالمذة وطلب�ة املدارس الكتب املنهجية ضمن س�قوف 

زمنية محددة، التتجاوز الشهر الجاري«. 
واض�اف البيان ان »الجداول التي وضعتها املديرية، بالتنس�يق مع قس�م اإلدارة والتجهيزات، 
وشعبة املخازن، حددت منتصف الشهر الجاري موعداً نهائياً لتوزيع الكتب للمدارس اإلبتدائية، 
فيما س�يكون الرابع والعرشين من الش�هر نفس�ه موعداً لإلنتهاء من توزيع الكتب للمدارس 
الثانوية«، مبيناً أن »املديرية تتواصل مع مدارس�ها كاف�ة، لتأمني الكتب لجميع طلبتها، قبل 

قرع جرس السنة الدراسية ».

الرتبية تعد بتوزيع الكتب املدرسية قبل بدء العام الدرايس اجلديد

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
االعتيادية الثانية عرش التي عقدت برئاسة 
س�ليم الجبوري وبحضور 212 نائبا، أمس 
االثن�ني، ع�ى 46 م�ادة بم�رشوع قان�ون 
انتخاب�ات مجالس املحافظ�ات واالقضية، 
وارجأ اس�تجواب وزي�ر التج�ارة وكالة اىل 

الجلسة املقبلة.
ويف مس�تهل الجلس�ة، ق�دم الجب�وري 
بحس�ب بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة ملجل�س 
النواب تلقت  »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه »الشكر لرؤساء الكتل واللجان النيابية 
لحرصه�م ع�ى مناقش�ة م�رشوع قانون 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات واالقضية 
خ�الل االجتماع الذي عقد ي�وم )األحد( من 
اج�ل ضمان بن�اء مؤسس�ات الدول�ة وما 
يحق�ق مصلح�ة الجميع«، الفتا اىل س�عي 
الن�واب لتحقي�ق االجماع ضمن املؤسس�ة 

الترشيعية وخدمة مصالح الشعب.
واثن�ى الجبوري، بحس�ب البي�ان، عى 
االجتماع ال�ذي عقدته اللجنة القانونية مع 
وزراء الدف�اع والداخلية والعدل ومستش�ار 
االم�ن الوطني ملناقش�ة بع�ض مرشوعات 

القوانني ومنها تعديل قانون العفو.
وق�ررت هيئ�ة رئاس�ة املجل�س تأجيل 
التصوي�ت عى مش����روع قانون التعديل 
الثالث لقانون املحافظ�ات غري املنتظمة يف 
أقلي�م رق�م }21{ لس�نة 2008 واملقدم من 
اللجنت�ني القانونية واالقالي�م واملحافظات 
غ�ري املنتظم�ة يف إقليم من اجل مناقش�ته 
الدول�ة  بن�اء  يف  الهميت�ه  باس�تفاضة 
وحس�م التوجه ب�ني املركزي�ة يف االدارة او 

الالمركزية.
واس�تكمل املجل�س التصوي�ت عى 46 
م�ادة من اصل 53 م�ادة يف مرشوع قانون 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات واالقضية 
واملق�دم من اللجنت�ني القانوني�ة واالقاليم 
واملحافظات غ�ري املنتظمة يف اقليم، عى ان 

يتم استكمال التصويت يف الجلسة املقبلة.

وبحس�ب بن�ود القان�ون، ف�إن موع�د 
انتخابات مجالس املحافظات س�يدمج مع 
انتخاب�ات مجلس النواب وإجرائها يف نفس 
املوعد املقرر دستورياً لالنتخابات الربملانية.  
وتن�ص بنود القان�ون أيضاً عى احتس�اب 

نسبه 1,7 يف توزيع األصوات عى الفائزين. 
وش�هدت الجلسة انس�حاب نواب التيار 
الصدري بعد التصويت عى مقرتح الحكومة 
الخ�اص بامل�ادة 12 النتخاب�ات مجال�س 

املحافظات، حيث اعرتضوا عى فقراتها. 

وأيد املقرتح نحو 115 نائباً من أصل 212 
حرضوا الجلسة، فيما رفض مجلس النواب 
التصوي�ت باملوافقة عى مق�رتح أن يكون 
املرش�ح النتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات 
حاصالً عى الشهادة اإلعدادية بدل الشهادة 

البكالوريوس. 
وكان املجلس قد صوت أيضاً عى الفقرة 
االوىل م�ن امل�ادة 12 م�ن قان�ون انتخابات 
مجال�س املحافظات بان يكون املرش�حون 
ضع�ف العدد بناء عى طل�ب حكومي، كما 

وص�وت عى ح�ذف امل�ادة 24 م�ن قانون 
لتقاطعها  املحافظ�ات  انتخابات مجال�س 
مع قانون املحافظات غري منتظمة بإقليم.

بعدها تقرر رفع الجلسة اىل يوم الثالثاء 
املقبل 2017/8/15.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كردس�تان  إقلي�م  رئي�س  اك�د 
املنتهي�ة واليته مس�عود بارزاني انه 
لم يك�ن هناك أي معن�ى للرشاكة يف 
الدولة العراقية وان شعب كردستان 
م�اض نحو االس�تقالل، فيم�ا أعلن 
وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ان 
ال تاييد دوليا الس�تقالل كردس�تان، 
يف حني اكد الس�فري األمريكي ببغداد 

حرص بالده عى وحدة العراق.
وقال بارزاني يف رسالة له بمناسبة 
»ي�وم الش�هيد« للكل�دان والرسيان 
واآلشوريني، الذين سقطوا يف مذبحة 
»س�ميل« والتي وقعت يف عام 1933 
ان »الش�عب الكردستاني ماٍض نحو 
ومطال�ب  حق�وق  وان  اإلس�تقالل، 
األخوة املس�يحيني يف إقليم كردستان 
ستكون محفوظة يف جميع املراحل، 
وس�تعزز أوارص األخ�وة والتعاي�ش 

السلمي يف إقليم كردستان«.
مج�زرة  ان  بارزان�ي  واض�اف 
»س�ميل« هي جزء من الكوارث التي 
حلت عى جميع الشعب الكردستاني، 
وهي دليل قاطع يثب�ت بأنه لم تكن 
هن�اك اي معن�ى للرشاك�ة يف الدولة 
العراقي�ة، ب�ل وكانت جرائ�م اإلبادة 
الجماعي�ة واملج�ازر ق�د كان�ت من 
نصي�ب املكون�ات القومي�ة والدينية 

فيها«.
وتاب�ع رئي�س إقلي�م كردس�تان 
املنتهي�ة واليت�ه، »نحن اذ نس�تذكر 
ه�ذه الفاجعة بعد م�رور 84 عاماً، 
والت�ي تزامنت م�ع الذك�رى الثالثة 
عى هجوم تنظيم داعش عى األخوة 
واملكون�ات  املس�يحيني  واالخ�وات 
األخرى يف س�هل نين�وى، أؤكد ثانية 
ب�أن األخ�وة واألخ�وات املس�يحيني 

او  امل�ايض  ق�د تقاس�موا س�واء يف 
الح�ارض، يف ال�رساء والرضاء، نفس 
املصري م�ع املكونات األخرى يف إقليم 

كردستان«.
وأش�ار بارزان�ي إىل ان »املعالجة 
األكيدة لجميع هذه املآيس، والضمان 
الوحيد لع�دم تكرارها هو ان نخطو 

نحو اإلستقالل«.
من جهتها قالت النائب عن حركة 
التغيري )كوران( رسوة عبد الواحد ان 
»موقف التغيري كان واضحا من اليوم 
االول برفض هذا االستفتاء الحزبي« 
، مبين�ة ان »الهدف من�ه ليس اعالن 
الدولة بل البقاء عى سلطة البارزاني 

وتمديد واليته ورشعنته«.
واك�دت ان هناك ضغوط�اً كبرية 

لتأجي�ل االس�تفتاء يح�اول بارزاني 
تغييبها موضح�ة ان منها »ضغوط 

أمريكية وأخرى داخلية«.
وقالت »ع�ى بارزاني ان يترصف 
بالحكمة يف موضوع االس�تفتاء قبل 
املراهنة عى مصري الشعب الكردي«.

بارزان�ي  »اس�تفتاء  ان  وأك�دت 
اليه�دف توحي�د البي�ت الك�ردي بل 
الهدف منه تأجيل االنتخابات وتمديد 

والية بارزاني لفرتة أخرى«.
بدوره، أكد وزير الخارجية ابراهيم 
الجعفري لدى اس�تضافته يف الربملان 
ع�دم وج�ود تأيي��د دويل الس�تفتاء 
اقلي�م كردس�تان املزمع إج�راؤه يف 
الش�هر  م�ن  والعرشي�ن  الخام�س 
املقب�ل. وق�ال الجعفري »لم نس�مع 

من اي دولة يف العال�م تأييدا لقضية 
االنفصال، والكل يبدي تحفظه دائما 
واعلنوا الوقوف رسميا مع الحكومة 
العراقي�ة«، مبين�ا ان«العراق ش�عب 
واح�د يضم العديد م�ن الطوائف وال 
نملك الحق الدستوري بمنع اي طرف 
م�ن ممارس�ة حقوق�ه الدس�تورية 
وهي جميعا محرتم�ة، لكن املواطن 
الكردي ل�م يعان الضغ�ط واالرهاب 
ال�ذي عانى منه يف زمن صدام وكذلك 
باقي املكون�ات وهم يكون�ون اليوم 

الربملان والحكومة«.
وتابع ان »العراق يشهد مشاركة 
متكاملة اليوم ب�ني جميع املكونات، 
وان املواط�ن الكردي يتمت�ع بكامل 
حقوقه اىل درجة انه وصل اىل رئاسة 

الجمهوري�ة اذ ان رئيس الجمهورية 
االول والثان�ي من املك�ون الكردي«، 
مش�ريا اىل أن »الع�راق حالي�ا يط�ل 
باطالل�ة رائع�ة يف التجرب�ة االخرية 
حق�ق  العس�كري  واالصطف�اف 
االنتصار ضد االره�اب واالصطفاف 
الس�يايس اوصلن�ا اىل 16 مؤسس�ة 
اممية واليمكن التفريط بهذا االمر«.

وم�ى اىل الق�ول »ان الوقت غري 
صحي�ح ان ندخ�ل يف قضية انفصال 
وحق تقرير املصري فيما نحن نحتاج 

اىل وحدة الصف«.
وأضاف »ربما األمم املتحدة تمنح 
كردستان 12.9 باملئة بينما الحكومة 
العراقية تمنح كرددستان 17 بالئمة 
م�ن املوازنة ويجب ان نعمل كلنا من 

اجل كل العراق ».
بدوره، نقل النائب يف الربملان عن 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
أردالن نورالدي�ن عن وزير الخارجية 
ابراهي�م الجعفري، القول إنه يفضل 
»حل مش�كلة اقليم ُكردس�تان حتى 
ان كان�ت عرب اعادة كتابة الدس�تور 

من جديد«.
وق�ال نورالدين، يف تدوينة له عى 
صفحته يف »فيسبوك«، إن »الجعفري 
الديمقراط�ي  الح�زب  ن�واب  ابل�غ 
الُكردستاني خالل زيارتهم له، أنه ال 
يع�رتض عى اي قرار يتخذه الناخب 
الكردي يف االس�تفتاء املزمع اجراؤه 
يف ايل�ول، لكنه يش�عر بااللم إن كان 
خياره الخروج م�ن العراق«، مؤكداً 

أن »الك�رد والش�يعة لهم�ا قواس�م 
مش�رتكة كث�رية وانه يفض�ل ايجاد 
ط�رق جدي�دة لح�ل االش�كاالت بني 
اربيل وبغداد، حت�ى وان تطلب االمر 

اعادة كتابة الدستور من جديد«.
إىل ذل�ك، اعرب الس�فري األمريكي 
ح�رص  ع�ن  س�يليمان  دوكالس 
ب�الده عى دعم الع�راق يف حربه ضد 
االره�اب، مؤك�داً ان »وح�دة العراق 
يف مواجه�ة تنظيم داع�ش االرهابي 
خطوة مهمة نحو اعادة االس�تقرار 

واالمن يف جميع مناطق البالد«.
حديث السفري األمريكي جاء هذه 
امل�رة ام�ام رئي�س الربمل�ان العراقي 
س�ليم الجبوري الذي اك�د ان العراق 
تنتظ�ره اس�تحقاقات مهمه تتمثل 
بإقرار القوانني وتحرير املدن واعادة 

النازحني
الجبوري وسيليمان  واس�تعرض 
ابرز التط�ورات السياس�ية واالمنية 
املحلي�ة واالقليمي�ة، كم�ا ت�م بحث 
التنس�يق املش�رتك يف ملف مكافحة 
االرهاب والحرب ض�د تنظيم داعش 
االرهاب�ي، فض�اًل ع�ن مل�ف اعادة 
وع�ودة  املح�ررة  املناط�ق  اعم�ار 

النازحني اليها.
واك�د رئيس مجل�س الن�واب ان 
تحرير املناطق املتبقية تتطلب مزيدا 
من التنس�يق بني الع�راق والتحالف 
الدويل إلنهاء احتالل داعش للمناطق 
التي يس�يطر عليها، والبدء بمرحلة 
اعمار امل�دن املدمرة واعادة النازحني 

ملناطقهم بأرسع وقت.
وكان نیجیرف�ان بارزان�ي رئيس 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان ق�ال أن 
تجارب الش�عب الكردي م�ع العراق 
أوصلتنا اىل قناعة ان ال امل يف البقاء 

معه.

صوت على )46( مادة من قانون انتخابات احملافظات.. واالنقسام بشأن »سانت ليغو« مستمر

الربملان »يدمج« االنتخابات

الرئيس املنتهية واليته يغازل األقليات ويعزف على حلن »التعايش«

بارزاين هياجم »الرشاكة مع العراق«.. واخلارجية لـم تسجل »تأييدًا دوليًا« لالستفتاء

       المستقبل العراقي / فرح حمادي 

كشفت هيئة النزاهة عن تقريرها للنصف 
االول من العام الحايل، مش�رية إىل تلقيها 485 
قضية جزائية، خالل هذه املدة فقط، وشمول 

االف بقانون العفو العام.
وقال رئيس الهيئة حس�ن اليارسي، خالل 
مؤتم�ر صحفي، ان »الهيئة تلقت 1068 بالغا 
خالل 6 أشهر، وس�جلت 485 قضية جزائية، 
وأص�دار 28 ام�ر اس�تقدام بح�ق وزراء ومن 

بدرجتهم«.
وأض�اف ان الهيئة »تحقق ب� 1912 اخبارا 
انج�ز 52% منها«، مش�ريا إىل ان »ع�دد اوامر 

االس�تقدام بلغ 2923 نفذ منها 1838، فضال 
عن880 امر القاء قبض نفذ منها 306، و104 

قرارات منع سفر بينهم 4 وزراء«.
وبحس�ب اليارسي، فإن »عدد املش�مولني 
بالعف�و الع�ام بل�غ خ�الل النص�ف االول من 
العام 2017 )1614( متهما عن )602( قضية 

جزائية شملت بالعفو«.
واض�اف اليارسي، أن »ع�دد اوامر القبض 
القضائي�ة الص�ادرة خالل النص�ف االول من 
عام 2017 )880( ام�را نفذ منها )306( امرا 
ونس�بة انج�از بلغ�ت )46.08%(، مش�ريا اىل 
»انج�از 70% من اوامر االس�تقدام خالل املدة 
ذاتها«.كم�ا اعل�ن رئي�س هيئ�ة النزاهة عن 

تلق�ي الهيئة 1068 بالغا خ�الل النصف االول 
من العام الحايل.

وق�ال الي�ارسي، يف املؤتم�ر الصحفي، إن 
»مجم�وع البالغ�ات ال�واردة اىل الهيئة خالل 
النصف االول من ع�ام2017 )1068( بالغا«، 
مبين�ا ان »عدد غري املغف�ل منها )717( بالغا 
ونس�بتها )67.13%( م�ن البالغات ال�واردة، 
وع�دد املغف�ل منه�ا )351( بالغ�ا ونس�بتها 

)32.87%( من البالغات الواردة«.
واضاف اليارسي، أن »قرارات منع الس�فر 
خارج العراق الصادرة من قضاء الهيئة خالل 
النص�ف االول من ع�ام 2017 بلغ�ت )140 ( 
ق�رارا تضمن�ت، 4 وزراء ومن ه�م بدرجتهم، 

و17 م�ن ذوي الدرج�ات الخاص�ة واملديرين 
العامني، و119 من هم دون ذلك«.

وقد دعا رئيس هيئة النزاهة اىل »اس�عاف« 
دي�وان الرقاب�ة املالي�ة بمزي�د م�ن املوظفني 
إلنج�از القضايا الت�ي تحيله�ا الهيئة »بوقت 

ارسع«. 
وق�ال الي�ارسي إن »ديوان الرقاب�ة املالية 
متع�اون جدا مع هيئة النزاهة، إال أنه يش�كو 

قلة املالك الوظيفي«. 
وأوض�ح أن »رد دي�وان الرقاب�ة املالية عن 
بع�ض القضاي�ا الت�ي تحيلها الهيئ�ة اليه قد 
يتأخر لس�نة او أكثر«، عازيا سبب التأخري اىل 

»قلة املالك الوظفي للديوان«.

مشول )1614( متهمًا بالعفو.. والياسري يدعو اىل »اسعاف« الرقابة املالية باملوظفني إلجناز القضايا

النزاهة تسجل )485( قضية جزائية وتتلقى )1068( بالغًا خالل النصف األول من العام اجلاري
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أحي�ت اليابان ذك�رى مرور 72 عام�ا عىل أول 
هج�وم ن�ووي يف العال�م ع�ىل هريوشيم�ا املدينة 
الواقعة يف جنوب البالد التي تتبنى مواقف متناقضة 
من قضية األسلحة الذري�ة. وتأتي الذكرى بعد أن 
أيدت اليابان الشهر املايض مواقف القوى النووية 
الك�رى، بريطاني�ا وفرنس�ا والوالي�ات املتح�دة، 
بعدم التوقيع عىل معاه�دة دولية تحظر األسلحة 
النووي�ة. واليابان ه�ي الدولة الوحي�دة يف العالم 

التي تعرضت لهجوم نووي يف 1945.
ورصح رئي�س ال�وزراء شينزو آب�ي يف املراسم 
السنوي�ة يف حديقة نصب هريوشيم�ا للسالم، إن 
الياب�ان تأمل يف الدفع نحو عالم خال من األسلحة 

النووية بطريقة يمكن لجميع الدول االتفاق عليها.
وقال يف خطابه، »بالنسبة لنا، كي ندفع حقا نحو 
عالم خال من األسلحة النووية، نريد مشاركة من 
كل ال�دول النووي�ة وغ�ري النووية«.وأضاف دون 
اإلشارة مبارشة إىل املعاه�دة الدولية »بلدنا ملتزم 
قي�ادة املجتم�ع ال�دويل بتش�جيع الطرف�ن« عىل 
إح�راز تقدم نح�و إزالة األسلح�ة النووية. وانتقد 
مسؤول�ون ياباني�ون معاه�دة حظ�ر األسلح�ة 
النووي�ة وقالوا إنها تعم�ق الخالف بن الدول التي 
تملكها والبلدان األخرى. ولم تشارك أي من الدول 
النووي�ة التس�ع يف املفاوض�ات أو التصوي�ت عىل 

املعاهدة.
ويق�ول املسؤولون الياباني�ون باستمرار إنهم 
يعارض�ون األسلح�ة النووي�ة لكن دف�اع اليابان 

يحتمي باملظلة النووية األمريكية.
وتعرض�ت اليابان لهجوم�ن نووين أمريكين 
نهاية الح�رب العاملية الثانية، عىل هريوشيما يف 6 

آب 1945 وعىل ناجازاكي بعد ثالثة أيام.
وأودى الهجوم�ان بحي�اة 140 أل�ف شخ�ص 
يف هريوشيم�ا و74 أل�ف شخ�ص يف ناجازاك�ي. 
وقت�ل بعضهم ع�ىل الفور وتويف آخ�رون متأثرين 
بجروحهم أو إلصابتهم بأمراض بسبب لإلشعاعات 

بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
وأعلن�ت اليابان استسالمه�ا يف الحرب العاملية 
الثانية يف 15 آب 1945. ويش�عر كثريون يف اليابان 
أن الهجوم�ن يرقي�ان إىل جرائ�م ح�رب وفظائع 
ألنهم�ا استهدفا مدني�ن ولطبيع�ة األسلحة غري 

املسبوقة.

اليابان حتيي الذكرى الـ »27« للهجوم النووي: نأمل بعالـم بال نووي
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انتق�دت صحيف�ة واشنط�ن بوست 
األمريكية املمارسات »الربرية« يف مجال 
حق�وق اإلنس�ان يف السعودي�ة، ملقي�ة 
التناق�ض  إفتتاحيته�ا ع�ىل  يف  الض�وء 
بن وع�ود ويل العهد محمد ب�ن سلمان، 
الذي�ن  املعارض�ن،  واملمارس�ات بح�ق 
ون ع�ن تطلع�ات ال تتناقض مع  »يع�ررّ

وعوده«. 
�رت الصحيفة ب�»الرؤية 2030«  وذكرّ
الت�ي عرضها ابن سلم�ان العام املايض، 
والت�ي »وع�د فيه�ا ببن�اء بل�د مزده�ر 
ن في�ه جميع املواطنن من تحقيق  يتمكرّ
أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم«، وتعهد 
أيضاً »ببناء دول�ة متسامحة تعتمد عىل 
االعتدال كمنهجها«. واعترت أن »قائمة 
وع�ود ابن سلمان الطويل�ة مبالغ فيها، 
وال سيم�ا يف مملك�ة لطاملا ك�ان التغيري 
فيه�ا بطيئاً وثمنه مؤملاً«، مش�رية إىل أن 
السعودي�ة »ال ت�زال غارق�ة يف العصور 
املظلمة: حقوق اإلنس�ان ُتداس، وحرية 
التعبري ُتسحق«. ورأت الصحيفة أن خري 
مثال عىل التناقض بن وعود ابن سلمان 
والواق�ع هو »مصري 14 رج�اًل سعودياً، 
كله�م م�ن األقلي�ة الش�يعية يف الب�الد، 
والذي�ن يواجهون اإلع�دام بتهمة تنظيم 

احتجاجات يف اململكة«.
م�ن جانبه�ا دع�ت »منظم�ة العفو 
الدولية« السعودي�ة إىل الرتاجع عن قرار 
إع�دام 14 شخص�اً قالت إنه�م تعرضوا 
أن  ورأت  محاكمته�م.  أثن�اء  للتعذي�ب 
»تأكي�د املتهمن أنهم تعرض�وا للتعذيب 
يجع�ل اعرتافاته�م ح�ول املش�اركة يف 
تظاه�رات مناهضة للحكومة باطلة وال 
يعتد به�ا«، مطالبة ب�»إع�ادة محاكمة 
املتهم�ن بما يتماىش مع املعايري الدولية 
إىل  اللج�وء  ودون  العادل�ة،  للمحاكم�ة 
استخدام عقوب�ة اإلعدام«. وشددت عىل 

رضورة »إج�راء تحقي�ق نزيه ومستقل 
حول تع�ررّض املتهم�ن للتعذيب وغريه 

من رضوب املعاملة السيئة«.
وكانت املحكمة العليا يف السعودية قد 
صدرّقت أواخر الش�هر املايض عىل أحكام 
اإلعدام الص�ادرة بح�ق 14 شخصاً بعد 
إدانتهم ب�«ارتكاب جرائم إرهاب تشمل 
قت�ل مدني�ن، وقت�ل واسته�داف رجال 
أم�ن واالعت�داء عليه�م«. وعق�ب إعالن 
الحكم، كش�ف ناشط�ون حقوقيون أن 
كل املتهم�ن يف ما بات يع�رف ب�»خلية 
العوامي�ة« املكونة م�ن 24 عنرصاً أدين 
منهم 23 ب�»اإلرهاب«، ُنقلوا إىل الرياض، 

يف داللة عىل قرب إعدامهم.
املتحدث الرسم�ي باسم وزارة العدل 
منص�ور القفاري، إدع�ى بحسب وكالة 
أن »جمي�ع  السعودي�ة )واس(  األنب�اء 
املتهمن أمام املحاكم السعودية يحصلون 
عىل حقهم يف محاكم�ات عادلة تستويف 
كافة املعاي�ري والرشوط واملتطلبات، مع 
االلتزام أيضاً بجميع الرشوط القانونية 
املعم�ول به�ا يف اململكة«، مش�رياً إىل أن 
»أحك�ام اإلعدام الصادرة ض�د املتهمن 
للمراجع�ة  تخض�ع  إرهابي�ة  بقضاي�ا 
والتدقي�ق... وتمر بمراحل عدرّة يش�رتك 
يف نظرها 13 قاضي�ًا«. غري ان ناشطن 
مدنين سعودين وصفوا أحكام اإلعدام 
األخ�رية ب�»الجائرة«. ورأوا أنه »إذا كان 
ه�ؤالء ال�� 14 ق�د ارتكبوا جرائ�م، فإن 
املحاكم�ة العادل�ة ال يج�ب أن تخي�ف 

السلطات السعودية«.
وتأتي هذه التطورات بعد إعدام أربعة 
سعودين الشهر املايض بعد إدانتهم بعدة 
تهم م�ن بينها »إثارة الش�غب والرسقة 
والسط�و املسل�ح والتم�رد املسلح ضد 
الحاك�م«. ووفق »العف�و الدولية«، فإن 
معدالت اإلعدام يف السعودية هي من بن 
األع�ىل يف العال�م، إذ أعدم�ت اململكة 66 

شخصاً عىل األقل منذ بداية العام.

معدالت اإلعدام األعلى يف العامل

السعودية تصّعد ممارستها »الرببرية« يف عهد بن سلامن

اىل حزب اهلل ومجهوره.. أنتم أسياد النزال

       بغداد / المستقبل العراقي

ل�م تك�د السلط�ات الفنزويلي�ة تعل�ن نتيج�ة التصويت يف 
االنتخاب�ات، حت�ى أطلق�ت رشك�ة سمارتمات�ك وه�ي رشك�ة 
بريطانيرّ�ة تول�ت مع رشك�ات أخ�رى تعاقدت معه�ا كاراكاس 
تقديم خدم�ات البنية التقنيرّة لعمليرّ�ة التصويت، ادعاءات بأنها 
تعتق�د بح�دوث تزوير يف الع�دد الرسمي للمواطن�ن الذين أدلوا 
بأصواتهم وفق أرقام الهيئ�ة املنظمة لالنتخابات، وأن ذلك ربما 
تج�اوز مليون صوت عىل األقل.  الرئيس الفنزوييل مادورو اتهم 
سمارتمات�ك باالنحن�اء لضغوط أمريكيرّة مكثرّف�ة لنرش مثل تلك 
االدعاءات، فيما قلرّلت رئيسة املجلس االنتخابي الفنزوييل )الذي 
أدار العمليرّ�ة االنتخابيرّ�ة يف الب�الد(، تايب�ي لوسين�ا، من قيمة 
تعليق�ات الرشك�ة، معترًة إياه�ا »نوعاً من إب�داء الرأي لرشكة 
ل�م تلعب س�وى دور ثانوي للغاية يف توفري القاع�دة التقنيرّة لعدرّ 
األص�وات«. لك�ن يف ظل الهجم�ة الغربيرّ�ة املتصاع�دة ضد ذلك 
البلد، فان اتهامات »سمارماتك« للسلطات الفنزويليرّة بالتالعب 
بنتيج�ة االنتخابات تحولت إىل ما يش�به حقيق�ة مفروغ منها، 
وتصدرت وسائل اإلعالم الغربيرّة يف ما يش�به حملة منسقة لنزع 
صدقيرّة العمل الديموقراطي املحض الذي أقدمت عليه كراكاس، 
من دون التساؤل ولو للحظ�ة عن دوافع محتملة لهذه الرشكة 
الريطانيرّة يف االنضمام لجوقة املعادين ملادورو ورفاقه. التدقيق 
يف خلفي�ات »سمارتمات�ك« يث�ري الش�كوك. فالرشك�ة مملوكة 
بالكامل من قبل البارون الريطاني مارك مالوتش � بروان، وهو 
خبري عالقات عامة وصحايف خدم كوزير دولة يف حكومة غوردن 
براون )2007 – 2009( معروف بدعمه السياسات النيوليراليرّة 
منذ أي�ام عمله يف مجلة »اإليكونومس�ت« الريطانيرّة، والحقاً يف 
وظائف استش�اريرّة ورسميرّة عدة. الرج�ل احتفظ عر السنوات 
بعالق�ات وثيق�ة ع�ر السنن م�ع البليون�ري األمريك�ي، جورج 
س�وروس، عررّاب أكر شبكة عامليرّ�ة ملا يسمى منظمات املجتمع 
املدن�ي التي تتعاون مع أجه�زة االستخب�ارات الغربيرّة ملدرّ مظلة 
الهيمنة األمريكيرّة إىل دول عديدة، وكان دائماً الرقم املشرتك وراء 
»الث�ورات الرتقاليرّ�ة« من حركة تضامن يف بولن�دا، إىل جورجيا 

وأوكرانيا، مروراً بالتأكيد، ب�»ثورات الربيع العربي«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت رسايا م�ن ق�وة حماي�ة وتأم�ن رست التابعة 
لعملية »البنيان املرصوص« التابعة لحكومة الوفاق الليبية 
بعمليات تمش�يط واسعة يف محيط مدين�ة رست واألودية 
يف جن�وب املدينة بعد رصد تحركات لتنظيم »داعش«، وفقا 
للمركز اإلعالمي لعملية »البني�ان املرصوص«.وكان املركز 
اإلعالمي قد أفاد بأن رسايا الرصد واالستطالع لقوة حماية 
رست التابع�ة للعملي�ة رصدت خ�الل األسبوعن املاضين 
عودة ظه�ور قوات تنظيم »داع�ش« االرهابي من جديد يف 
�ل ق�ادة قوة حماي�ة رست التابعة لعملية  وادي اللود.وحمرّ
البنيان املرصوص، حكومة الوفاق الوطني املسؤولية بسبب 
ع�دم تقديمها الدع�م اللوجست�ي املطل�وب ألداء مهامها، 
بحس�ب ما ذكر املرك�ز اإلعالمي للعملي�ة. ويذكر أن قوات 
عملي�ة البني�ان املرصوص، ق�د أعلنت يف كان�ون االول من 
الع�ام املايض، انهيار صفوف تنظي�م »داعش«، واستسالم 

العرشات منهم، وتمشيط منطقة وادي اللود.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت مصادر متطابقة أن احد عرش شخصاً عىل األقل 
قتلوا واصي�ب 18 اخرين يف كنيسة بجن�وب رشق نيجرييا 
عندما فتح مسلح أو أكثر النار عىل مصلن يف حادث رجحت 

الرشطة ان يكون نجم عن خالف بن سكان املنطقة.
وقال املسؤول يف املستش�فى الجامعي نامدي ازيكيوي 
حي�ث نق�ل الضحاي�ا، لوكالة فران�س برس »حالي�ا لدينا 
12 شخص�اً موت�ى يف املرشحة وأشخاص آخ�رون يتلقون 
العالج«.لكن غاربا عمر قائد رشطة والية انامبا رصح بعد 

ذلك ان 11 شخصا قتلوا وجرح 18 آخرون يف إطالق النار.

محلة منظمة لتشويه نتائج
 االنتخابات الفنزويلية 

عملية »البنيان املرصوص« تطارد 
»داعش يف حميط رست الليبية 

قتىل وجرحى يف إطالق نار داخل 
كنيسة يف نيجرييا

اجليش السوري يقطع أهم رشايني داعش يف البادية

         أبو تراب كرار العاملي

�ط وَتْكَتك،  ق�ال »حزُب الل�ه« كلمَت�ه، خطَّ
َحَش�َد أبطالَ�ه وَجَم�َع فرساَنه الذي�ن ال مثيل 
له�م، غ�ري آب�ٍه ملع�ارٍض هن�ا ومنتق�ٍد هناك، 
فالقضية قضية وط�ن وأرض ورشف وكرامة، 
ن�زل اىل امليدان...وما أدراك عندما ينزل »الحزُب 
اىل املي�دان«. أياماً مع�دودة، وانته�ت القضية، 
أع�داء الدي�ن وخص�وم اإلنسانية بات�وا خارج 
اللعب�ة، وج�وه ُملَثَّمة وِجباٌه شائب�ة وخيباٌت 
تعل�و هاماتهم امللتوي�ة وعزائمه�م املنكرسة، 
م�ا ُيسم�ى بأمريه�م ب�ات أكذوبًة م�ن حكايا 
رت  أل�ف ليلة وليل�ة، إماراتهم وخالفاته�م تبخَّ
عن�د نعال مجاهدين�ا. أَلَم يخروه�م أسيادهم 
الذي�ن أرسلوهم بأن يف أرضنا مقاومة ال يصمد 
أي ع�دو يف وجهه�ا، وليوثاً تفزع أس�ود الغابة 
عن�د زئريه�ا؟ رحل�وا وسحابات الخيب�ة ُتَظلِّل 
رؤوسه�م، وراي�ات املقاومة ُترَف�رُِف عىل طول 
الدرب، لُِتَم�زَّق صفحٌة سوداء من تاريخ لبنان، 
بسواع�د أس�ود مقاومتن�ا »املخيف�ة«، لَِتُح�لَّ 
مكانها حكايات مرشقة تفتتحها عودة األرسى 

اىل أرض الوطن. 

أه�اًل بالغ�وايل، ومرحب�اً باألحب�ة، وتحي�ٌة 
لوجوهك�م املرشق�ة وَطالتكم الراق�ة، وكأنرّي 
استقبالك�م،  اىل  تتساب�ق  والبل�دات  بالق�رى 
وتتص�ارع أيه�ا تت�رشف ب�أن تك�ون أول من 
تطؤون بأقدامكم الرشيف�ة عليها، َوِبحوِريرّات 
ُمَهلِّلَ�ًة  األرز  ت�ُرشُّ   - اآلخ�ر  العال�م  م�ن   -
لقدومكم، وبطيور أرض الش�ام ترسل التغاريد 
دَّت األمان�ة،  لطي�ور الوط�ن تسأله�ا إذا اْس�رُتِ
�ل طلوَع�ه عندم�ا َعلِم  وبفج�ر صالتن�ا يتمهَّ
بع�ودة مأموم�ن برتبة »مجاهدي�ن« وشهادة 
»صابري�ن« و »محتسب�ن« وما بدَّل�وا تبديال. 
َغَدْوُت�م ِعرْساً للوطن، كل الوطن، وأيقونَة مجٍد 
عابرًة ِتالل الجرود وهضاب القلمون، لَِتسَتْوِطَن 
واحات أرِضن�ا، بن الزهور وال�ورود، وأغصان 
الش�جر ومنابت الثمار، وُحَبْيب�ات الرمل  وُكَتل 
الَح�ى، وعند شواطئ البح�ر وضفاف األنهر، 
اىل أن ترتبرّع يف قلوب املحبن عازفًة ترانيم عشق 
تط�وي آالم اإلنتظار وتفتح النافذة إلرشاقة غٍد 

جديد وأََمٍل مزدهر.
شكراً، بل وتحية م�ن أعماق القلب لكل َمْن 
ساه�م يف إنج�از هذا الع�رس الوطن�ي الرائع، 
ومساعي�ه  إبراهي�م«  »عب�اس  لِلِّ�واء  شك�راً 

الكريم�ة. والش�كر املوص�ول، ال�ذي ال يحتاج 
َف عن نفس�ه، والتحاي�ا املَُحلِّقة فوق  ألن ُيَع�رِّ
سم�اوات املجد السالك�ة من خل�ف املحيطات 
ف بكتابة ه�ذه السطور  حي�ث يتواجد املَُت�رَشِّ
الخجول�ة، والسالم األول واألخ�ري، والدائم الذي 
ال ينقط�ع، اىل مقاومتن�ا الباسل�ة واملُرِعَبة، اىل 
أرواح شهدائنا األبرار ودمائهم الزاكية، أصحاب 
الفضل - أوالً وآخراً - يف تحرير األرض وإخوتهم 
املجاهدي�ن، حي�ث ال مجه�ود - م�ع احرتامنا 
لجمي�ع املساع�ي - يرقى لِما بذل�وه وقدَّموه، 
�روا أروع املالح�م البطولية وتركوا  والذين سطَّ
األه�ل والعيال وبذل�وا األرواح لكي ينعم جميع 
أبن�اء الوطن به�ذا املهرج�ان الوطن�ي الكبري. 
فلهؤالء الش�هداء األطه�ار والفرس�ان األبرار، 
ولح�زب الل�ه ومقاومته وجمه�وره وسماحة 
أمين�ه الع�ام، ِحكايات أخرى يف قلوبنا وعش�ق 
خاص يف أفئدتنا وروايات متميزة يف عقولنا، لن 
يستطي�ع عىل فكِّ رموزها ال َمن ركب معنا عىل 
متن ه�ذه القافلة النوراني�ة، وستبقون دوماً، 
ويف كل س�اح وعند كل مواجهة، ستبقون »أنتم 
أسي�اد النِّ�زال«. »ولقد كتبن�ا يف الزبور من بعد 

الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون« . 

       بغداد / المستقبل العراقي

�ق الجي�ش الس�وري إنج�ازاً  حقرّ
كب�ريا يف عمق البادية ع�ر سيطرته 
عىل بلدة السخن�ة، التي سوف تفتح 
طري�ق تدم�ر �� دي�ر ال�زور أمامه، 
ليض�اف إىل مح�اور التق�دم يف ريف 
الرق�ة الجنوبي والبادي�ة الرشقية يف 
محي�ط محط�ة »T2« وت�رز أهمية 
السخن�ة لكونه�ا أح�د أه�م رشاين 
»داعش« يف مناط�ق سيطرته ضمن 
البادية، بصفتها تشكل عقدة اتصال 
وسطيرّة بن معظم تلك املناطق. ومن 
املنتظ�ر أن تساع�د أهميته�ا تلك يف 
جهود الجيش إلنه�اء وجود التنظيم 

يف ريَف�ي حمص وحم�اة الرشقين، 
والتم�دد رشق�اً باتج�اه دي�ر الزور 
لفك الحصار عنها. وتش�ري املعطيات 
امليداني�ة إىل أن الجيش سوف يستغلرّ 
سيطرته ع�ىل البلدة، لترسيع التقدم 
باتجاه الحدود اإلدارية ملحافظة دير 
الزور، مستغالً املساحات الصحراوية 
الش�اسعة التي تفص�ل السخنة عن 
أول تجم�ع عمراني يف بل�دة كباجب 
)83 كل�م ع�ن السخن�ة(، باستثناء 
سلسل�ة من الت�الل إىل شم�ال البلدة 
ورشقه�ا. ويف م�وازاة السيطرة عىل 
البل�دة، حق�ق الجي�ش تقدم�اً أمس 
جنوبه�ا، مسيط�راً ع�ىل ت�ل أبو قل 
وتلول املل�ح وظهرة رجم القن. وقال 

مصدر عسكري م�ن غرفة العمليات 
يف السخن�ة، إن »الجي�ش نجح خالل 
ف�رتة تطوي�ق البل�دة يف القضاء عىل 
التنظي�م،  م�ن  كب�رية  مجموع�ات 
وأفقده قدرات نارية وبرشية كبرية«. 
وأضاف أن »العمل سوف يبدأ للتقدم 
رسيع�ًا نحو دي�ر ال�زور، تزامناً مع 
تأمن جانب�ي الطريق ملن�ع التنظيم 
من إبط�اء العمليات«، مش�رياً إىل أن 
»السيطرة عىل السخنة كانت املفصل 
الرئيي نحو التق�دم. وبات الطريق 
مفتوح�اً باتج�اه الدي�ر، باستثن�اء 
بعض التجمعات السكنية الصغرية يف 
الطيبة والش�وال وكباجب واملالحة«. 
وأكد مصدر العسك�ري، أن »الجيش 

اتب�ع تكتيكاً جديداً يف معركة املقابر، 
أثم�ر السيط�رة ع�ىل قراب�ة نص�ف 
الطريق الفاصل بن املطار واملدينة«، 
مضيف�اً أن »العمليات ه�ذه املرة لن 
تتوق�ف حتى فتح الطريق بن املطار 
واملدينة«. وكشف املصدر أن »الجيش 
يتخذ تدابري دفاعية كبرية، مع تحديد 
بنك أهداف ملن�ع تنظيم )داعش( من 
تخفي�ف الضغ�ط الحاص�ل عليه يف 
الجبهات، لتحقي�ق أي تقدم ميداني 
عىل األرض«، الفت�ًا إىل أن »معنويات 
عنارص الجيش ترتفع مع كل خطوة 
يخطوه�ا الجي�ش نحو دي�ر الزور، 
التي ب�ات فك الحص�ار عنها مسألة 

وقت فقط«.
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 ق�دم الس�يد /وزير النفط /اضاف�ة لوظيفته وكيله الحقوقي احمد كاظم حميد حس�ب الوكالة 
الخاصة املرقمة 5944 يف 2014/6/4 االنذار  املرقم 22751 سجل 114 يف 2014/9/4 اىل الرشكة 
املذك�ورة اعاله يتضمن طل�ب تجهيزهم )مواد احتياطية للمضخات الخاص�ة باملعدات الدوارة )

بموج�ب العقد املرقم SRC-09-28 بتاري�خ 2001/6/29 لصالح رشكة مص�ايف الجنوب بمبلغ 
اجمايل قدره 915.0.85 تس�عمائة وخمس�ة عرش الف وخمس�ة يورو وخمس�ة وثمانون س�نت 

ولعدم قيام رشكتكم بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية بموجب العقد اعاله 
ولدى ارسال اوراق االنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة دائرة الكتاب العدول /القسم القانوني ارسلت 
االوراق اىل دائرة العالقات العدلية /قسم الشؤون القانونية وبدورها ارسلت اىل الجمهورية اللبنانية 
حسب عنوان رشكتكم وقد اعلمتنا دائرة الكتاب العدول بكتابتها املرقم 7657 يف 2017/6/12ان 
وزارة الخارجي�ة /الدائ�رة القنصلية اعلمتها ان وزارة الع�دل اللبنانية يتعذر عليها تبليغ الرشكة 

انفة الذكر حسب كتابها املرقم 257 يف 2017/2/20
لذا طلبت رشكة مصايف الجنوب بموجب كتابها املرقم 18901 يف 2017/7/13 تبلغكم بواس�طة 
الصحف اليومية وبناءا عىل كتابكم اعاله تقرر تبلغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا اىل قانون 

التبليغات القضائية والعدلية بالعراق وبناءا عىل كتابهم زود بهذا االعالن 
الكاتب العدل

اعالن استثامر قطعة ارض
تعلن ادارة وق�ف الجادرجي عن رغبتها 
باس�تثمار القطع�ة املرقم�ة ) 16 / 1 ) 
ال�راي مس�احتها العمومي�ة ) 18 / 
14) دونم الواقعة وس�ط مدينة بعقوبة 
– مقاب�ل مديري�ة الدف�اع املدن�ي فعىل 
املس�تثمرين الراغبني تقدي�م عروضهم 
التفصيلية منظمة مدة ونوع االستثمار 
وتس�ييج القطع�ة بالكام�ل علم�ا بان 
املس�تثمريتكفل باس�تحصال املوافقات 
الرس�مية من الدوائر املختص�ة وتقديم 
عم�ارة  يف  الوق�ف  ادارة  اىل  عروضه�م 
الجادرجي بغداد – املنصور مدة التتجاوز 

30 يوم اعتبارا من نرش هذا االعالن .

مديرية احوال بغداد الكرخ 
شؤون االحوال املدنية 

اعالن 
قدم املدعي ) باس�م قاس�م حسني 
) طلب�ا يروم فيه تبدي�ل لقب من ) 
الطائي ) اىل ) الس�المي ) فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 22 من 
قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ) 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

اعالن 
اىل / ال�رشكاء س�عاد حس�ن احمد 
/ عادل غانم حس�ني / رس�ل غانم 

حسني / رسور غانم حسني 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
االس�كان العراق�ي الكائن – صالح 
الدي�ن – قضاء بل�د – وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك 
السيدة ) س�عاد حسني عبد الهادي 
) بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 76 مقاطع�ة 49 
ب�اب ال�در لغ�رض تس�ليفه قرض 
اقصاه�ا  م�دة  وخ�الل  االس�كان 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال .

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

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 375 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / وسام اكرم حسني 
/ مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة اف�راح خال�د عيل 
الدعوى املرقمة 375 / ش / 2017 
والت�ي تطلب فيها النفق�ة املاضية 
واملس�تمرة له�ا والنفقة املس�تمرة 
لولده�ا مريال وس�ام اك�رم – عليه 
قررت هذه املحكمة وملجهولية محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني لغ�رض حض�ورك بي�وم 
املرافع�ة املص�ادف 6 / 8 / 2017 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 
احمد حميد حسان 

فقدان 
فق�دت مني الوثيقه بأس�م . عقيل 
نجم عبد الله سلطان . العدد 564,1 
واملعنونه اىل الوقف الشيعي لغرض 
التعني فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

الخامس�ة  الداخ�يل  األم�ن  ق�وى  محكم�ة 
بالبرصة 

 رقم اإلخطار : 2016/31
إعالن

إىل/ املته�م اله�ارب )الرشط�ي عب�د محم�د 
كاظم عيىس رايض) املنس�وب اىل مديرية أمن 

االفراد)
ملا كنت متهما وفق امل�ادة /456 ق.ع.ع رقم 
111 لس�نة 1969 عن قيامك بالرقة.  وبما 
إن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�اً من تاري�خ تعليق هذا اإلع�الن يف محل 
إقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ه املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابياً وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وإل�زام املواطن�ني الذي�ن يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بأخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تناداً للمادة 69 / أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً 
من قانون أصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس املحكمة

 
فقدان 

فق�دت الهوي�ة الصادرة من اتح�اد املقاولني 
محم�د  باس�م/  الع�ام  املق�ر   / العراقي�ني 
عبدامله�دي ب�در العيداني، فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار. 

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 445/ش/2007 

اعالن 
اىل املدعى عليه / جاسم احمد جاسم

أص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية يف ابي 
الخصي�ب قراره�ا بالع�دد 445/ش/2007 
بوق�وع  يق�ي  وال�ذي   2007/7/19 يف 
التفري�ق بين�ك وب�ني زوجت�ك املدعية رش�ا 
س�عد الدين حس�ني من تاريخ صدور القرار 
يف 2017/7/19 طالق�ا بائن�ًا بينونة صغرى 
واقع�اً للم�رة االوىل بحيث ال يج�وز لك إعادة 
املدعي�ة اىل عصمتك اال بعق�د ومهر جديدين، 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب برشح القائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س املح�يل ملنطقت�ك. 
علي�ه تقرر تبليغك بق�رار الحكم بصحيفتني 
محليتني يوميتني قراراً غيابياً قابالً لالعرتاض 

والتمييز.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

محكمة االحوال الشخصيه يف بعقوبه
العدد/361/ش2017/3

اعالن
اىل املدعى عليه/ عبد الستار لطيف أدريس

بناء عىل الدعوى املرقمه اعاله واملقامه أمام 
ه�ذه املحكمة من قبل املدعية/ س�هام كمر 

عبعوب
ولثبوت مجهولية محل أقامتك حس�ب رشح 

القائم بالتبليغ
لذا قررت املحكمة  تبليغك أعالنا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور اىل هذه املحكمة  
صباح يوم 2017/8/13 وعند عدم الحضور 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�تقوم 
املحكم�ة باملرافع�ه غيابي�ا وعلن�ا وحس�ب 

االصول0
القايض صباح حبيب حسني

محكمة بداءة املقداديه   
العدد 227/ب/2017

اىل املدعى عليه / زاهد محمود احمد
م / اع�الن

اقامت املدعيه وفاء محمد اسماعيل الدعوى 
املرقمه  227 / ب / 2017  والتي بينت فيها 
مشغولية ذمتك  لها بمبلغ  قدره 75000000 
خمسة وس�بعون مليون دينار س�لمتها لك  
عىل سبيل القرضه الحسنه  وملجهولية محل 

اقامتك  حسب
كتاب مركز رشطة شهربان  املرقم 4407 يف 
24 / 7 / 2017 واشعار مختار محلة الثوره 
2 املختار محس�ن احمد محمد تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعه  
ع�دم  حال�ة  ويف   2017  /  8  /  15 املواف�ق 
حضورك  او من ينوب عنك قانونا  س�تجري 

املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض : 
خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 8703 
اعالن قيمومة وفقدان 

إىل املدعو / هشام عبد الجواد ذنون 
قدمت زوجتك صابرين ش�اكر محمود طلب 
إىل ه�ذه املحكمة يطلب يف نصبها قيما عليك 
الدارة شؤونك باعتبارك مفقود بتاريخ 29 / 
6 / 2015 – عليه تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني لغرض حضورك امام هذه املحكمة 
او من ين�وب عنك قانونيا يف امل�دة القانونية 
ويف حال�ة ع�دم حضورك املحكم�ة بتنصيب 

زوجتك قيمة عليك وفق االصول .
القايض 
محمد عبد الرضا حطاب

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 

العدد 253 / 2017 
اىل املنفذ عليه ) عمر عيل كريم ) 

م / تبليغ املدين 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او موقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه من 
خ�الل كتاب مركز الرشط�ة الصويرة املرقم 
5910 / 3 / 7 / 2017 علي�ه تق�رر تبليغك 
بالنرش بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي عىل 
قيد الس�يارة املرقم�ة 16675 دياىل نوع كاز 
اس�لحة – خصويص موديل 1969 لون ازرق 
املس�جلة باس�مك ووج�وب حض�ورك امام 
هذه املديرية خالل ثالثة ايام من اليوم التايل 
للنرش وبعكسه يصار االستمرار باالجراءات 
التنفيذية اس�تنادا الحكام املادة 69 ثانيا من 

قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد 7473 / ش / 2017 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبد الحسني عناد منشد 
مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية / سمرية جمعة حسن الدعوى 
الرشعية اعاله املرقمة تطالبك بها بالتفريق 
للرضر وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بيوم املرافعة 
املصادف 8 / 8 / 2017 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 
وثاب محمود عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد: 576/ش/2017

التاريخ 2017/8/7
اىل املدعى عليه ) عيل رضا ش�اكر ) مجهولة 

محل االقامة
اعالن

اقامت املدعية )فاطمة رزاق دمدوم) الدعوى 
املرقمة 576/ش/2017 وموضوعها )نفقة 
) وان موعد املرافعة فيها الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 2017/8/16 وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني رس�ميتني ويف حال�ة عدم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1784/ب2017/3

التاريخ 2017/8/7
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه ) ع�دي عب�د الش�هيد عبد 
الرحيم  ) 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1874/
ب2017/3   بتاري�خ 2017/8/3 واملتضمن 
الحك�م بالزام�ك بتس�ليم املركب�ة املرقم�ة 
الدي�ن خص�ويص ن�وع  17201 ر  ص�الح 
تويوت�ا ك�راون صالون زرقاء الل�ون موديل 
2000 اىل  املدع�ى حيدر عيدان عطيه لثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار حي القاس�م /4 
كريم مهدي الطفي�يل لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل 
املدة املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2590/ش2017/2

التاريخ 2017/8/7
اعالن

اىل /املدعى عليه /محمد نوري جاسم
بتاري�خ 2017/7/31 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
قرارها  بالعدد 2590/ش2016/2 والذي يقي 
بالزامك بتاديه نفقة مستمرة لولدك )عيل ) مبلغا 
مقداره ثالثمائة وستون الف دينار شهريا  قرارا 
غيابي�ا بحق�ك وملجهولية محل  اقامتك حس�ب 
رشح القائم  بالتبليغ واشعار مختار حي الزهراء 
/النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
منار هادي كاظم الجشعمي

تنويه
نرش س�هوا يف صحيف�ة الرشق بالع�دد 2587 يف 
2017/7/26 االع�الن الخ�اص بمديري�ة تنفيذ 
النجف الخاص بالعقار بتسلسل 3/40558 حي 
الوفاء ذكر الشاغل الجزء الثاني والثالث والثاني 
اليوج�د الثالث املرته�ن محمد ابو رقي�ة وكانت 

مغلقة اثناء الكشف لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد: 575/ش/2017

التاريخ 2017/8/7
اىل املدعى عليه ) عيل رضا شاكر ) مجهولة محل 

االقامة
اعالن

اقام�ت املدعي�ة )فاطمة رزاق دم�دوم) الدعوى 
املرقم�ة 575/ش/2017 وموضوعه�ا )مطالبة 
موع�د  وان   ( الزوجي�ة  باثاثه�ا  ل�ك  املدعي�ة 
املرافعة فيها الس�اعة التاس�عة م�ن صباح يوم 
2017/8/16 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
ويف  رس�ميتني  محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
حالة ع�دم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وفقا 

لالصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة احوال شخصية يف الدجيل

العدد 436/ش/2017
التاريخ 2017/8/6

اعالن
اىل املدعى عليه /مصعب خالد رشيد

تبليغ
اق�ام املدعية بي�داء رع�د احمد ضدك�م الدعوى 
املرقم�ة 436/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
واملتضمن�ة تفري�ق للهج�ر ولع�دم معرفة محل 
اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني وعند ع�دم حضورك  يف يوم 
املرافع�ة املص�ادف 2017/8/17 او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
معد نجم عبيد

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء 
عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن 
الحصول عليها من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة 
/ تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية 
والراغب�ني باملش�اركة تقديم عطائهم  عىل ان يكون العط�اء يف ظرفني منفصلني مختومني 
وم�ؤرش عليهما رق�م املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة واملكتب والعن�وان الكامل مع ذكر  

الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق 
املناقص�ة مؤي�دة بخت�م الرشك�ة او املكتب م�ع  مستمس�كات الرشكة املذك�ورة يف وثائق 

املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري شامال سعر املواد مع  التامينات االولية عىل شكل 
صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )6.750.000)  س�تة 
ماليني وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل )5%) عند االحالة وقبل 
توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ 
غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

متويل 
وقف اجلادرجي

ت
رقم 

املناقصة 
املواد

اسم 
احملطة

مبلغ التندراملالحظاتاملبلغ التخمينيتاريخ الغلق

117/2017

نقل منتسبي 
خطوط 
محطة 
كهرباء 
الكحالء

23/8/2017الكحالء

 225.000.000
مائتان وخمسة 
اعالن جديدوعشرون مليون

100.000 مائة 
الف دينار

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رعى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
حف�اًل بمناس�بة اس�تالم كارس األمواج 
الرشق�ي ملين�اء الف�او الكب�ر، أقامت�ه 
العراقي�ة،  للموان�ئ  العام�ة  الرشك�ة 

بحضور عدد من الشخصيات العامة. 
وق�ال الحمام�ي يف كلمة باملناس�بة أن 
»ه�ذا الكارس يعت�ر أول فقرة رئيس�ة 
ضم�ن مكون�ات مين�اء الف�او الكب�ر، 
مبينا: ان عملية انشاؤه مرت بتحديات 
كبرة منها لوجستية بالنظر لبعد امليناء 
عن مقالع الحجر ولعدم وجود ش�بكات 

الطرق والخدمات«. 
ولف�ت الحمام�ي إىل أن »ال�كارس أنجز 
بأعىل املواصفات العاملية ويؤدي الغرض 
املنشأ من أجله عىل أكمل وجه. مبينا: ان 
قيم�ة العقد بلغت 204 مليون يورو وان 
ال�كارس بلغ طول�ه 8 كيلومرتات و205 
مرت، واس�تخدم فيها قراب�ة 8.5 مليون 
طن م�ن الحج�ر، و 300 مع�دة بحرية 
وبرية، فيما كان هناك 800 عامل شارك 

يف األعمال منهم 50‰ عمالة محلية«. 
وحي�ا » الجه�ود التي بذل�ت النجاز هذا 
العم�ل العمالق بدء م�ن الرشكة املنفذة 
التي كان�ت أول رشكة أجنبي�ة تبادر يف 
املس�اهمة بإنش�اء ميناء الف�او الكبر 
وفري�ق املهندس املقي�م وإدارة املرشوع 
م�ن منتس�بي رشك�ة املوان�ئ العراقية 
وكذل�ك جميع الجه�ات التي س�اهمت 
ودعمت املرشوع، فيما عر عن أمله يف أن 
يكون هذا اإلنجاز فاتحة خر الستكمال 
باق�ي مكون�ات امليناء ملا س�يقدمه من 

دعم لالقتصاد العراقي وتحسني إجمايل 
الناتج القومي للبلد«.

كما التق�ى الوكيل الفني ل�وزارة النقل 
عباس عمران م�وىس، » املدير التنفيذي 
لتطوي�ر االعمال يف رشكة النافذ الس�يد 
س�امر ظاظ�ا املكلف�ة بتنظي�م دخول 
وخ�روج الش�احنات يف مينائي ام قرص 

الش�مايل والجنوبي وذل�ك لعرض أعمال 
الرشكة خالل األشهر املاضية .

وق�ال م�وىس أن »اللقاء تضم�ن تقديم 
احصائي�ات دقيق�ة م�ن قب�ل الرشكة 
ألع�داد الش�احنات والحاوي�ات الداخلة 
والخارج�ة م�ن واىل موان�ئ ام ق�رص، 
مشرا اىل: ان هناك ارتفاعا كبرا بنسبة 

الحموالت والحاويات التي تدخل العراق 
عر ه�ذا املنفذ منذ ش�هر كانون الثاني 

واىل االن«.
وأضاف أن »الوفد قدم عرض للمعوقات 
واملش�اكل الت�ي تواجه عم�ل الرشكة يف 
املوانئ العراقية، مبين�ًا: ان وزارة النقل 
تس�عى دائم�ا لتذليل كاف�ة الصعوبات 

امام ال�رشكات االس�تثمارية العاملة يف 
مفاص�ل النق�ل داخل الب�الد, مؤكداً انه 
س�يتم النرض بعرض الرشكة وس�نقدم 
كل التس�هيالت املمكن ألزال�ة معوقات 

العمل«.
م�ن جان�ب آخ�ر، وبتوجي�ه م�ن وزير 
النق�ل، عقد وفد وزاري برئاس�ة الوكيل 

االداري ل�وزارة النق�ل احم�د كريم عبد 
ايوب وعضوية مدير عام الرشكة العامة 
الدارة النقل الخاص  قيس امليايل ومدراء 
اقس�ام النق�ل الخ�اص يف املحافظ�ات 
اجتماعا موسعا مع وزارة النقل اإلقليم 
يف محافظ�ة اربيل لبح�ث عملية دخول 
املركب�ات م�ن واىل اإلقلي�م واملحافظات 

األخرى«. 
وب�ني الوكي�ل االداري ل�وزارة النقل ان 
»االجتماع كان إيجابيا من خالل االتفاق 
املبدئ�ي ع�ىل رضورة العم�ل بمرشوع 

النقل الخاص الجماعي الهميته يف توفر 
الجانب االمني وتخفيف من شدة الزخم 

يف منافذ بغداد واالزدحام داخلها«. 
واضاف انه » تم تنظيم محرض مش�رتك 
حّي�ز  س�يدخل  وال�ذي  الجانب�ني  ب�ني 
التنفي�ذ يف القريب العاجل« . واوضح ان 
»الوزارة تس�عى لالنفتاح والتواصل مع 
الجه�ات املعني�ة االخرى عر مناقش�ة 
جميع االجراءات والتس�هيالت التي من 
ش�انها االرتقاء بواقع الخدمات املقدمة 
للمواطنني يف مختلف محافظات البالد .

وزير النقل يرعى حفال بمناسبة استالم كارس األمواج الرشقي مليناء الفاو الكبري
وكيل الوزارة يبحث يف اإلقليم تسهيل اإلجراءات لدخول املركبات
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النفط هيبط من أعىل مستوى 
يف »9« أسابيع

   بغداد/ المستقبل العراقي

تراجعت أس�عار النفط مبتع�دة عن أعىل 
مستوى يف تس�عة أسابيع وسط مخاوف 
بشأن مستويات اإلنتاج املرتفعة من أوبك 

والواليات املتحدة.
وانخفض�ت العقود اآلجل�ة لخام القياس 
العاملي مزيج برنت 65 سنتا، أو ما يعادل 
للرمي�ل  دوالر   51.77 إىل  باملئ�ة،   1.24
بحلول الس�اعة 0926 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العق�ود اآلجلة للخام األمريكي 59 
سنتا، أو ما يعادل 1.19 يف املئة إىل 48.99 

دوالر للرميل.
والخامان أقل بدوالر من املس�تويات التي 
بلغاها األسبوع املايض، والتي كانت األعىل 
منذ أواخر مايو أيار عندما اتفق منتجون 
بقي�ادة منظمة البلدان املص�درة للبرتول 
}أوبك{ ع�ىل تمديد اتفاق بش�أن تقليص 
اإلمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا 

حتى نهاية مارس آذار القادم.
وثمة ش�كوك منذ ذلك الحني حول فعالية 
التخفيضات حيث س�جل إنتاج أوبك أعىل 
مستوى هذا العام يف يوليو تموز يف الوقت 
الذي بلغت فيه صادرات املنظمة مستوى 

قياسيا.
وم�ن املق�رر أن يلتق�ي مس�ؤولون م�ن 
لجنة فنية مش�رتكة ب�ني دول أوبك ودول 
م�ن خارج أوبك يف أبوظب�ي يومي االثنني 
والثالثاء لبحث سبل تعزيز االلتزام باتفاق 

خفض اإلنتاج.
وكانت املخاوف بش�أن أوبك كافية لتبديد 
أثر األنب�اء التي نرشت ي�وم االثنني حول 
أن إمدادات حقل الرشارة النفطي الليبي، 
ال�ذي كان ينت�ج 270 ألف برمي�ل يوميا، 
تتوقف تدريجيا. وكانت زيادة إنتاج ليبيا، 
املعف�اة إىل جان�ب نيجري�ا م�ن خفض 
اإلنت�اج، عام�ال رئيس�يا يف زي�ادة إنتاج 

أوبك.
وس�جل إنتاج النفط يف الوالي�ات املتحدة 
9.43 ملي�ون برمي�ل يومي�ا يف األس�بوع 
املنته�ي يف 28 يولي�و تم�وز، وه�و أع�ىل 
مس�توى منذ أغسطس آب 2015 كما أنه 
يزيد 12 باملئة عن املستويات املتدنية التي 

بلغها يف يونيو حزيران العام املايض.

مستشفى الكفيل يف كربالء ينقذ والدة الشهيد مصطفى العذاري من برت قدمها
    كربالء /  فراس الكرباسي

اعلن�ت مستش�فى الكفيل التخص�ي يف كرب�الء والتابعة 
للعتب�ة العباس�ية املقدس�ة، ع�ن نج�اح فريقه�ا الطب�ي 
والتمرييض بمعالجة سيدة ستينية مصابة بالقدم السكري 
وانقاذه�ا من برت قدمه�ا، فيما بينت ان هذه الس�يدة هي 
والدة الشهيد مصطفى العذاري وكانت عىل وشك برت قدمها 
من قبل االطباء املعالجني لها، مؤكدة ان مادة الديرماس�ني 
املس�تخدمة يف مرك�ز الق�دم الس�كري قد ش�فت اكثر من 
500 حال�ة مرضي�ة خالل ثمانية اش�هر من اس�تخدامها.

وتعت�ر مستش�فى الكفي�ل التخص�ي امل�وزع الرئي�س 
لتقني�ة الديرماس�ني و املايكروس�يف لع�الج جميع حاالت 
القدم الس�كري وانقاذ املصابني من برت الساق.وقال الخبر 
املعالج يف مركز القدم السكري باملستشفى، كامل الزبيدي، 
ان »نح�ج الفري�ق الطبي يف مستش�فى الكفيل التخصي 

بمعالجة سيدة ستينية مصابة بالقدم السكري وانقذها من 
برت قدمها التي تعرضت لجرح يف وقت س�ابق وهي مصابة 
بداء الس�كري املزمن«.وبني الزبيدي، ان »هذه الس�يدة هي 
والدة الش�هيد مصطفى العذاري وكان�ت تعاني من التهاب 
االصب�ع الكبر يف قدمها، وق�د قرر االطباء الذي�ن عاينوها 
برت قدمها لعدم تمكنهم م�ن عالجها«.وأضاف الزبيدي، ان 
»مستش�فى الكفيل التخصي يف كرب�الء تبنت عالج والدة 
الشهيد مصطفى والتي كانت بحالة صحية سيئة جدا وقت 
مجيئه�ا الينا، وقد بارشن�ا بعالجها فورا باس�تخدام مادة 
املايكروس�ني والديرماس�ني«.واوضح الزبيدي، ان »قدم ام 
مصطفى ش�فيت تماما بعد ان خضعت لعدد من جلس�ات 
العالج وهي االن بصحة جيدة واختفت عالمات واثار الجرح 
من قدمه�ا بش�كل نهائي«.وتابع الزبيدي ان »مستش�فى 
الكفيل التخصي تتمتع بوج�ود هذه املادة لديها وبفضل 
الله قمنا بمعالجة اكثر من 500 حالة مهددة بالبرت وشفيت 

شفاء تام وخالل مدة 8 اشهر من شهر كانون االول من عام 
2016 ولحد االن«.وقال الزبيدي ان »الديرماسني هو محلول 
العناي�ة بالجروح الطبيعي الغ�ر كيميائي يعتني بالجروح 
بجمي�ع أش�كالها وأنواعهاوهوعبارةع�ن محل�ول مش�بع 
باألوكس�جني بنس�بة99.97% مع نس�ب قليلة م�ن األمالح 
مثل هيبوكلوريت الصودي�وم وكلوريدالصوديوم«. واضاف 
الزبيدي »يوجد مس�تحرض الديرماسني يف العديد من الدول 
مث�ل اوربا وامري�كا والصني والهند واملكس�يك وبنجالديش 
والعديد من الدول العربيه مثل الكويت والس�عوديه واالردن 
ويف العراق حيث حصلت مستش�فى الكفيل التخصي عىل 
صفة املوزع الوحيد لهذا املحلول«.وعن إستخدامات محلول 
الديرماس�ني، بني الزبيدي، انه »يعالج محلول الديرماس�ني 
جمي�ع انواع الجروح ويعالج الح�رووق من الدرجتني اآلويل 
والثاني�ه ويعالج جمي�ع حاالت القدم الس�كري والقرحات 

السكريه ويعالج جميع قرح الفراش«.

جلنة دعم احلشد الشعبي يف رشكة توزيع املنتجات النفطية تواصل زياراهتا للمناطق املحررة واملقاتلني
    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل اللجن�ة املركزية لدعم الحش�د 
املنتج�ات  توزي�ع  يف رشك�ة  الش�عبي 
اىل  األس�بوعية  بجوالته�ا  النفطي�ة 
املناط�ق املح�ررة ومخيم�ات النازحني 
وقطعات الحشد الشعبي لتقديم الدعم 
املادي واللوجستي واملساعدات الغذائية 
ضم�ن املدن واألحياء العدي�دة التي يتم 

زيارتها . 
وأك�د مدير ع�ام الرشك�ة املهندس عيل 
عبد الكريم املوس�وي ان رشكة التوزيع 
تهت�م بمل�ف دع�م النازح�ني واملناطق 
والحش�د  األمني�ة  وقواتن�ا  املح�ررة 
الشعبي كونه من القضايا الوطنية من 
حي�ث رضورة تخفي�ف الظ�روف التي 

يواجهوها مبيناً إن نش�اط الرشكة من 
خالل اللجن�ة املركزية لدع�م النازحني 

والحشد الشعبي نشاط يعتمد الجوالت 
أن  و  املح�ررة  للمناط�ق  األس�بوعية 

الحمالت التي نفذتها اللجنة بلغت لغاية 
اآلن )45( حمل�ة منذ إنط�الق عمليات 
التحري�ر األوىل ع�الوًة عىل قي�ام بعض 
فروع الرشك�ة يف املحافظ�ات بزيارات 
منظمة اىل ساحات القتال حيث تتواجد 

قواتنا املسلحة وحشدنا األبطال.
م�ن جانبه كش�ف رئي�س لجن�ة دعم 
الحش�د الشعبي يف الرشكة انه تم خالل 
األس�ابيع املاضية زي�ارة مواقع مهمة 
وصعبة الوصول حرصاً من الرشكة عىل 
تقديم الدعم املعن�وي والغذائي لقواتنا 
األبط�ال مضيف�اً ان م�ن ب�ني املناطق 
التي تمت زيارته�ا ) القطعات املرابطة 
عىل الحدود العراقية السورية من جهة 
جبال س�نجار – حي النج�ار – املوصل 
القديمة – شارع الفاروق  واملستشفى 

الجمه�وري ومن�ارة الحدب�اء وجام�ع 
النوري حيث ش�هد وفد اللجنة حضور 
لحظ�ات النرص وتحرير تل�م املناطق _ 
وكذل�ك زي�ارة جبال حمري�ن – حقول 
عجي�ل وعالس ( وغرها م�ن املناطق ، 
ام�ا الفصائل التي تم تقديم الدعم لها ) 
الرشطة االتحادية – قوات بدر – كتائب 
ح�زب الل�ه – ق�وات الش�هيد الصدر – 
مكافح�ة اإلره�اب ( وفصائ�ل أخرى ، 
وم�ن املؤمل أن تقوم اللجن�ة بزيارة اىل 
بع�ض املناط�ق يف قض�اء تلعفر خالل 
األي�ام القليل�ة القادم�ة .وم�ن الجدير 
األخ�رة ش�ملت  الج�والت  ان  بالذك�ر 
أيض�اً دعم قطعات الجي�ش العراقي يف 
مناطق املوصل القديمة والجديدة وحي 

اإلسكان ومناطق أخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة الحج ، امس االثن�ني ، انطالق اوىل قوافل الح�ج الري عر منفذ 
عرع�ر الح�دودي متوجه�ة اىل املدين�ة املنورة وع�ىل متنها ال�ف و175 حاجا.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م هيئة الحج وللعمرة حسن فهد الكناني يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان >الهيئة ب�ارشت عملية التفويج الري لقوافل 
الحجاج العراقيني اىل الديار املقدسة بواقع 25 قافلة يوميا، اي ان 1175 حاجا 
سيعرون يوميا من منفذ عرعر الحدودي بمحافظة االنبار عر حافالت حديثة 
تحتوي عىل جميع س�بل الراحة<.وأوضح البيان ، ان >العدد الكيل لحجاج الر 
يبلغ نحو 14 الف حاج، وان الهيئة وبالتعاون مع القوات االمنية والعس�كرية 
والحش�د الش�عبي امنت الطريق الري للحجاج بش�كل كامل بعد نرش قواتها 
عىل طول الطريق، اضافة اىل ان القوافل سرتافقها دوريات من القوات االمنية 
وط�ران الجيش لحني الوص�ول اىل منفذ عرعر<.واضاف البي�ان ، ان >الهيئة 
وف�رت وجبت�ي طعام اىل الحج�اج يف مدين�ة الزائرين بكرب�الء و منفذ عرعر، 
مبين�ا ان الحاج الواحد مخص�ص له مقع�دان يف كل حافلة<.واكد البيان ، ان 
>هن�اك مميزات عديدة لذهاب الحجاج ب�را، منها تقليل كلفة الحج ،ومرافقة 
الحافالت للحجاج خالل نقلهم الداخيل ين املدينة املنورة ومكة املكرمة وطوال 
ايام املشاعر املقدسة ، اضافة اىل سهولة نقل العفش والبضائع التي ستوضع 
بنفس الحافالت مهما كثر عددها بعكس النقل الجوي الذي يحتم عىل الحجاج 

االلتزام بوزن معني.

انطالق أوىل قوافل احلج الربي
عرب منفذ عرعر احلدودي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب رسي املدرس عن »استحداث 
)4( مغذيات جديدة يف الرصافة.

وقال املدرس يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » املالكات الهندسية والفنية 
يف املديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة تمكنت باستحداث )4( مغذيات جديدة 
من محطة الغدير الثانوية )11/33( ك.ف«.وبني ان »االعمال تضمنت استحداث 
)4( مغذي�ات جديدة من محط�ة الغدير الثانوي�ة )11/33( ك.ف للتخفيف عن 
محط�ات زيونة القديم�ة بم�قدار 8 ميكا واط  و محطة زيونة الجديدة ب�مقدار 
3,5 مي�كا واط, ومحطة الخليج ب�مقدار 4,58 مي�كا واط علماً ان طول القابلو 
املس�تخدم 2500 م�رتاً, اىل جانب مد اس�الك االملني�وم مختلف�ة االحجام بطول 
340م�رتاً يف املح�الت) 961, 958, 952 , 957, 950, 955 ( الغ�راض الصيان�ة, 

ونصب محولتني سعة  400ك.ف يف محلتي) 979, 950( يف منطقة الزعفرانية.

الكهرباء تستحدث »4« مغذيات جديدة 
يف الرصافة

سلطة الطريان توقع مع نظريهتا السعودية 
مذكرة لتفعيل وانطالق رحالت الطريان

   بغداد / المستقبل العراقي

وقعت س�لطة الط�ران العراقية مع نظرتها الس�عودية مذك�رة لتفعيل 
وانطالق رحالت الطران لكال الخطوط الجوية«.

وذكر بيان العالم النقل تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه » وس�ط احتفالية 
ب�ني االش�قاء تم اليوم بفض�ل الله تعاىل توقي�ع مذكرة التفاهم بني   س�لطة 
الطران العراقية وس�لطة الطران السعودية لتفعيل وانطالق رحالت الطران 
ل�كال الخطوط الجوية بني جمي�ع مطارات العراق ومط�ارات اململكة العربية 

السعودية وبرحالت يومية منظمة«.
واضاف انه« ستس�أنف  رشكات الط�ران رحالتها اليومية حاالً فضالً عن 
تخصيص رحالت ش�حن جوي ) كارگو ( يومية ايضا واملطارات العراقية التي 

ستستقبل الرحالت مطار بغداد والبرصة والنجف واربيل واملوصل ».
 وحرض   التوقيع  سفر جمهورية العراق بالرياض رشدي العاني وسفر 

اململكة العربية السعودية  عبدالعزيز الشمري.

وزيرا الداخلية والعمل يؤكدان عىل فتح مراكز اليواء ضحايا االجتار بالبرش
    بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد وزيرا الداخلية والعمل والش�ؤون 
االجتماعية،االحد، ع�ىل وجوب االهتمام 
بضحاي�ا االتج�ار بالبرش خ�الل املرحلة 

املقبلة.
واف�ادت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي«  نس�خة من�ه إن 
»وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي ووزير 
العمل والش�ون االجتماعي محمد شياع 

الس�وداني وافق�ا خ�الل زي�ارة النائبة 
رحاب العبودة والنائبة ريزان ش�يخ دلر 
عضوتي لجنة املرأة واالرسة والطفولة يف 
مجل�س النواب،عىل طلب النائبتني بفتح 
)املالذات االمنة لضحايا االتجار بالبرش( 
كونهم بحاجة ماس�ة لذل�ك، بعد تجاوز 
املعوق�ات  لفتحها خدم�ة للصالح العام 
واب�دا الوزي�ران اس�تعدادا كامل لرسعة 

فتح هذه الدور«.
االعرج�ي  ان  ال�وزارة  وأوضح�ت 

والسوداني »اكدا عىل التزام دوائر الدولة 
املعنية بمساعدة ضحايا األتجار بالبرش 
ومراع�اة االحتياج�ات الخاصة لألطفال 
من خ�الل عرضهم ع�ىل طبيب مختص 

للتحقق من حالتهم الصحية«.
كما اتفقا عىل »تقديم املس�اعدة اللغوية 
لهم اذا كانوا من غر العراقيني، واملساعدة 
واملشورة القانونية واملعلومات االرشادية 
ان  بعوائله�م  االتص�ال  وتأم�ني  له�م، 
وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها 

ومنظم�ات املجتمع املدني للحصول عىل 
املساعدة الالزمة لهم«.

وأش�ارت اىل ان�ه ت�م التأكي�د أيضا عىل 
»اعادة تأهيلهم من النواحي االجتماعية 
والنفس�ية والبدني�ة م�ن خالل انش�اء 
مراك�ز ايواء وتأهي�ل متخصصة أو دور 
للرعاية تابع�ة لوزراة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة بموجب نظام خاص العادة 
دمجه�م باملجتمع،وتوف�ر فرص العمل 

والتدريب والتعليم.

املحكمة االحتادية توضح مربرات إلغاء قرار للنظام السابق: يتعارض مع الرشيعة وحقوق اإلنسان
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكمة االتحادية العليا، عن مررات إلغاء قرار 
مجلس قي�ادة الثورة املنحل رقم )120( لس�نة 1994، 
عازي�ة الس�بب إىل تعارض�ه م�ع الدس�تور والرشيعة 

اإلسالمية واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان«.
وقالت املحكم�ة يف بيان تلقته«املس�تقبل العراقي«، إن 
»املحكم�ة ألغت ق�رار مجلس قيادة الث�ورة املنحل رقم 
)120( لس�نة 1994 ألس�باب موضوعي�ة وواقعي�ة«، 
موضح�ة أن »املحكم�ة وجدت تعارضاً ب�ني هذا القرار 
مع أحكام املواد )37- 46( من الدستور التي أكدت عىل 

حرية اإلنس�ان وكرامته وحرمت جمي�ع أنواع التعذيب 
النفيس والجسدي«.وأضافت، أن »القرار امللغى تعارض 
م�ع السياس�ية الترشيعي�ة العراقية، ومنه�ا مخالفته 
أح�كام امل�ادة )43( من قان�ون التنفيذ لس�نة 1980، 
وألح�كام قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومي�ة رقم 56 
لس�نة 1977«، مبينة أن »القرار خال�ف مبادئ حقوق 
اإلنس�ان واملواثيق الدولية، فض�اًل عن مخالفته ألحكام 
الرشيعة اإلسالمية يف مقدمتها القاعدة الفقهية )نظرة 
إىل ميرسة(«.واس�تطرد، أن »املحكمة االتحادية حكمت 
بعدم دس�تورية الق�رار بعد تحليل نتائ�ج تطبيقه فقد 
كان مطبق�ا من الناحية الواقعي�ة عىل جميع من أنهى 

محكوميته الجزائية فأصبح للدولة مديناً وليس له مال 
يس�تطيع تسديد الدين منه«.ونوهت إىل أن » امليسورين 
من الذين انهوا محكوميته�م الجزائية فأنهم أو ذويهم 
أو أقربائهم س�ددوا للدولة ما بذمتهم وبقي س�جيناً أو 
موقوفاً املدين املعرس الذي ال مال له«.وأكدت أن »الدولة 
إضافة إىل خسارتها لألموال التي وضع املدين يده عليها 
بش�كل أو بآخر، مكلفة باإلنفاق عىل سجنه من طعام 
ورشاب وكس�وة وإىل مدى غر منظور ويف نفس الوقت 
تش�تت عائلته وربما انحرف قسم منهم لغياب املعيل«، 
متسائلة »هل أن العدالة تقتيض أن يستمر املدين املعرس 

يف سجنه الالنهائي؟.
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قانون االنتخابات
          حسين علي الحمداني

ما هي الديمقراطية؟ لعل هذا الس�ؤال 
العراق�ي  الش�ارع  يف  مطروح�ا  ظ�ل 
لسنوات طويلة دون أن نجد ثمة أجوبة 
حقيقية ل�ه، ولعل واحدة من اإلجابات 
القوي�ة تكم�ن بمقول�ة الديمقراطية 
تعني قان�ون أحزاب ونظام�ا انتخابيا 
وصنادي�ق اق�راع، فيما ي�رى البعض 
اآلخر غري ذلك ويظل يبحث عن تعريف 
يت�اءم وم�ا يري�ده دون أن يعرف إن 

الديمقراطية يف رك�ن مهم من أركانها 
م�ا أرشنا اليه يف البداية )أحزاب ونظام 
اقرب�ت  وصندوق(.وكلم�ا  انتخاب�ي 
االنتخاب�ات تبدأ عملية تعديل لقانونها 
الذي يقبل�ه البعض ويرفض�ه البعض 
اآلخ�ر وه�ذه مس�ألة طبيعي�ة يف بلد 
تتكاث�ر في�ه األح�زاب لدرج�ة إنها قد 
تصبح أكثر من مقاعد الربملان نفس�ه 
مما يعني إن الجميع يبحث عن قانون 
يؤمن له مقعدا يف السلطة الترشيعية أو 
مجالس املحافظ�ات املحدودة املقاعد.

وهذا غ�ري ممكن يف نظ�ام ديمقراطي 
ال يمكن للجمي�ع أن يفوز خاصة وإن 
الديمقراطية عب�ارة عن قطبني أغلبية 
وأقلية سياس�ية، وتابعت ردود األفعال 
املحلي�ة،  االنتخاب�ات  قان�ون  ح�ول 
وم�ن ضمنها اعتماد آلية س�انت ليغو 
املعدل)1.9(،هذه اآللية أثارت حفيظة 
بعض الق�وى السياس�ية وه�ي تمثل 
األحزاب الصغرية التي ربما تجد نفسها 
خارج مجال�س املحافظات والربملان يف 

الدورة املقبلة.

وهن�ا علين�ا أن نناق�ش بدق�ة، هل ان 
وج�ود أح�زاب صغ�رية ربم�ا تحظ�ى 
بمقع�د واح�د يف الربمل�ان عام�ل ق�وة 
للديمقراطي�ة العراقي�ة؟ ال أج�د ذل�ك 
يف ظ�ل وج�ود حص�ص ثابت�ة )كوتا( 
لألقليات العرقي�ة والدينية التي حرص 
مجال�س  يف  تمثليه�ا  ع�ى  الدس�تور 
املحافظ�ات والربمل�ان االتح�ادي وهو 
بالت�ايل ضم�ن حق�وق األقلي�ات، لكن 
الدس�تور والقانون االنتخابي ال يمكن 
ل�ه أن يضمن مقاعد لألحزاب الصغرية 

الت�ي ال تتع�دى أصواته�ا بضعة مئات 
وأحيانا بضعة آالف من األصوات يف كل 
محافظة خاصة وإن النظام االنتخابي 
جع�ل كل محافظ�ة دائ�رة انتخابي�ة 
مس�تقلة،وهذا ما يجعلن�ا نؤكد أن من 
مي�زة قان�ون االنتخاب�ات أن ينتج لنا 
حكوم�ة أغلبي�ة سياس�ية أو عى اقل 
تقدي�ر ائتافية بني حزب�ني وليس مع 
توجهاته�م  تتع�دد  رشكاء  مجموع�ة 
وتتقاط�ع برامجه�م وبالت�ايل تفش�ل 
الحكوم�ة يف تقديم ما يريده الش�عب 

منه�ا. ومن جانب آخر نفش�ل يف إنتاج 
معارضة سياسية داخل الربملان. 

ونخ�ر من الوق�ت الكثري عن�د بداية 
تش�كيل الحكوم�ات س�واء املحلية أو 
االتحادية.له�ذا أنا أج�د ان اعتماد آلية 
س�انت ليغو املعدل )1,9( ه�ي الحالة 
األمث�ل إلنت�اج اغلبية سياس�ية تؤدي 
لتش�كيل حكوم�ة قوي�ة رغ�م ادع�اء 
البع�ض من ان ه�ذا النظام يؤمن بقاء 
الكت�ل الكبرية،وه�و اع�راف ضمن�ي 
م�ن قبل م�ن يدع�ي ذلك ب�أن العملية 

السياس�ية فيه�ا أح�زاب كب�رية تريد 
الحف�اظ عى مقاعده�ا وتناىس هؤالء 
ب�ان القانون االنتخاب�ي ال يحافظ عى 
بقاء هؤالء، بل تصويت الناخب العراقي 
وقناعاته باألحزاب والكتل السياس�ية 
كان  مهم�ا  املرش�حة،  والش�خصيات 
القان�ون طامل�ا هنالك صن�دوق اقراع 
هو الفيص�ل يف ذلك وبالتايل أجد ان من 
صالح العملية السياس�ية يف العراق أن 
يكون لدينا نظام انتخابي يفرز أغلبية 

سياسية.

مشاريع بناء العقول..!
          عبدالزهرة محمد الهنداوي 

 الصدف�ة وحدها قادتني إىل لقاء جمعني 
بس�يدة بريطانية من أصل عراقي ، كانت 
يف زيارة إىل بغ�داد، وعى الرغم من أنها ال 
تحم�ل أي وثيق�ة تدل ع�ى عراقيتها، إال 
اني وجدتها تفي�ض حبا للعراق وتتقطع 
أملا ملا وصلت إليه األحوال بس�بب االرهاب 
والفساد واملحاصصة والطائفية، السيما 
يف مجال التعليم .. وتحدثني تلك الس�يدة 
بحرق�ة ولوع�ة قائلة: أن�ا عراقية كردية 
ولكني أعشق بغداد إىل حد الوجد واسعى 
بكل م�ا أملك م�ن امكاني�ة لخدمة هذه 
العاصم�ة الجميل�ة ع�ى الرغ�م من كل 
مآس�يها .. وتواص�ل محدثت�ي حديثه�ا 
لتع�رب عن حزنها العميق وأس�فها الكبري 
لوج�ود من يس�عى إلبقاء بغ�داد حزينة 
تعان�ي االّمرين من خال وقوفهم ضد اي 
محاول�ة او مرشوع من ش�أنه أن يجعل 
من بغداد أكثر جم�اال وألقا.. وعى الرغم 
من عش�قها لبغ�داد إال انها بدأت تش�عر 
بأنها ارتكبت جريمة بشعة عندما سعت 
إىل ال�رشوع بم�رشوع يخ�دم التنمي�ة يف 
العاصم�ة ويفتح آفاقا رحبة لاس�تثمار 
االجنب�ي  يف عم�وم العراق، ولك�ن –كما 
تق�ول- تصدى البعض للم�رشوع لتبقى 
ه�ي رهينة املراجع�ات بني دوائ�ر وزارة 
الربية وأقس�امها لكون املرشوع يرتبط 

بالوزارة .. 

وحني أس�ألها ع�ن طبيعة ه�ذا املرشوع 
ال�ذي تس�بب لها بكل هذا الح�زن جعلها 
تش�عر بالن�دم ألنه�ا عش�قت مدينة لم 
تبادلها العش�ق ذاته، يتب�ني يل من خال 
اجابته�ا وبلغته�ا العربي�ة الجميلة ذات 
اللكن�ة الكردي�ة املحبب�ة  التي ل�م تتأثر 
باللغ�ة االنكليزي�ة ع�ى الرغ�م م�ن أن  
والدتها كانت هن�اك يف لندن، إن املرشوع 
يف  بريطاني�ة  م�دارس  بافتت�اح  يتمث�ل 
بغداد وبمواصفات عاملية عالية املستوى 
ومن ش�أن هذه امل�دارس ان توفر فرصا 
تعليمية راقية ألبناء املستثمرين االجانب، 

فضا عن العراقيني . 
وإذ أفكر بمرشوع م�ن هذا النوع، أجده 
فع�ا مرشوعا مهم�ا ينبغ�ي التفكري به 
جدي�ا، الس�يما يف ظل التوج�ه الحكومي 
نحو فتح االبواب امام االستثمار االجنبي 
خ�ال املرحل�ة املقبل�ة ألنن�ا نتحدث عن 
خطة كبرية إلعادة اعمار املناطق املحررة، 
ومن املؤك�د ان املس�تثمر االجنبي عندما 
يتوج�ه إىل دول�ة يف العالم فان�ه يضع يف 
اولوياته تعليم ابنائ�ه، فان وجد املدارس 
املناس�بة فانه سيتشجع اكثر ويقدم عى 
االستثمار، والن العاصمة بغداد تخلو من 
امل�دارس االجنبية فان االمر يتطلب تنفيذ 
مثل ه�ذا املرشوع، وطامل�ا يوجد من هو 
ع�ى اس�تعداد لتنفيذه، فاعتق�د ان عى 
وزارة الربي�ة دع�م صاحبة هذا املرشوع 
التي نجحت بإنش�اء 4 مدارس بريطانية  

يف اقليم كردس�تان يتعلم فيها الكثري من 
ابن�اء املس�تثمرين االجانب وه�ي بالتايل 
تمث�ل موردا اقتصادي�ا، فضا عن كونها 
تمث�ل رصوحا مهم�ة يف مج�ال التعليم ، 
كم�ا أن التعليم يف الع�راق أصبح بحاجة 
إىل من ينافس�ه بع�د حالة اإلره�اق التي 

تعرض لها خال العقود األخرية . 
ولكن يب�دو أن وزارة الربي�ة ومن خال 
حدي�ث الس�يدة الربيطاني�ة ذات األص�ل 
العراق�ي لم تتعامل م�ع املرشوع بجدية، 
فه�ي تقول أنها قابلت وزي�ر الربية منذ 
ثماني�ة اش�هر ووعدها خ�ريا، إال أنها لم 
تلمس شيئا عى الرغم من مئات الرسائل 
واملخاطبات مع الوزي�ر والوزارة ، ومرت 
اش�هر وهي تنتقل من قس�م إىل قس�م يف 
ال�وزارة تضطره�ا إىل الجلوس س�اعات 
طويل�ة يف بعض األيام بانتظار توقيع من 

هذا املدير أو ذاك 
املسؤول. 

علينا أن نتمس�ك بأهداب أي مرشوع من 
شأنه أن يعطينا دفعة ايجابية يف مفاصل 
التعلي�م،  مقدمته�ا  ويف  املهم�ة  الحي�اة 
فكما ه�و معل�وم أن ال�دول املتقدمة ما 
كان له�ا أن تنم�و وتتق�دم ل�وال إياؤها 
االهتم�ام واألهمي�ة الكب�رية للتعلي�م .. 
علين�ا االس�تثمار يف التعلي�م ، ألنه يمثل 
املفتاح الحقيق�ي الزدهار الحياة بجميع 
تفاصيله�ا ومفاصله�ا ، فبن�اء العق�ول 

يجب أن يكون أوال وقبل كل يشء .

 كوريا الشاملية واسرتاتيجيتها النووية
          ماكس فيشر

 
يحي�ط الغم�وض بربنام�ج كوري�ا الش�مالية النووي 
والصاروخي منذ زمن. االعتقاد الس�ائد هو أن أس�لحة 
كوري�ا الش�مالية ته�دف اىل التصدي ألكرب مش�كلتني 
والضع�ف  العس�كرية  الدوني�ة  الب�اد،  تواجههم�ا 
االقتص�ادي، من خال ردع الوالي�ات املتحدة والحصول 
عى تنازالت. لكن األسلحة من الناحية العملية تزيد من 
حدة هاتني املش�كلتني من خال زي�ادة مخاطر الحرب 

وضمان استمرار العقوبات.
بالتايل ما هو الدافع وراء أفعال كوريا الش�مالية؟ ومع 
كل اختبار، وكان آخرها إطاق صاروخ يمكنه الوصول 
إىل معظ�م األرايض األمريكي�ة ورضبه�ا وفق�ًا لبع�ض 
التقييم�ات، ت�زداد مام�ح اس�راتيجيتها الطموح�ة 

وضوحاً.
كوري�ا  تري�د  »م�اذا  التس�اؤل:  يف  الن�اس  ويس�تمر 

الشمالية؟«.
تق�ول الحكومة إنها تخطط إلجب�ار العالم عى القبول 
به�ا كعضو كامل يف املجتمع ال�دويل، ويف نهاية املطاف، 
للمصالح�ة مع الواليات املتح�دة وكوريا الجنوبية بناء 

عى رشوطها.
وتعتق�د كوري�ا الش�مالية أن الوالي�ات املتحدة س�وف 
تتوصل إىل استنتاج يوماً ما، مفاده أن كوريا الشمالية 
بع�د أن أصبحت قوية بحيث ال تس�تطيع إجبارها عى 
الرضوخ لرشوطها، وبع�د أن أصبح الوضع أخطر مما 
يمك�ن الحف�اظ علي�ه، س�تندفع واش�نطن إىل القبول 
بصفق�ة كربى حي�ث تتخى ع�ن العقوبات وتس�حب 

بعض أو كل قواتها من كوريا الجنوبية.
وربما يقع مفتاح فهم اس�راتيجية كوريا الشمالية يف 

املايض القريب لدولة نووية آسيوية أخرى، هي الصني.
فقد بدأت الصني يف عهد ماو تيس تونغ يف الخمس�ينات 
كدول�ة منب�وذة منعزل�ة ومه�ددة م�ن قب�ل الواليات 
املتحدة، وأصبحت يف الس�تينات ق�وة نووية مارقة، ثم 
صع�دت ع�رب الس�بعينات إىل عضو مقب�ول يف املجتمع 
الدويل، واحتضنها حتى خصمها الس�ابق.وتبدو كوريا 
الشمالية ميالة التباع هذا السيناريو. وذلك عرب الربنامج 
النووي الذي يمكنه تهدي�د الواليات املتحدة، وهو األمر 
الذي من ش�أنه أن يجعل الحرب أمراً ال يمكن تصوره، 
الخطوة رقم واحد، وربما قد يكون االختبار الصاروخي 
هذا الصيف الخط�وة املكتملة.وتقدم كوريا الش�مالية 
بانتظ�ام للواليات املتحدة عمليات تب�ادل ملبعوثني عى 
مس�توى رفيع وحتى نوع من الدبلوماس�ية الرياضية 
تب�دو مأخوذة من تاريخ نهج بكني منذ نصف قرن من 
الزم�ن، مع أصداء دبلوماس�ية ال� »بين�غ بونغ«. وعى 
الرغ�م من صعوبة تخيل رئيس أمريكي يتوجه اليوم إىل 
بيونغيانغ ملصافحة ي�د كيم وتطبيع العاقات معه، لم 
يكن أكثر س�هولة يف الس�تينات، تصور رحلة نيكسون 

عام 1972 إىل بكني.
وغالب�اً م�ا ترب�ط الب�اد تج�ارب أس�لحتها بمطال�ب 
مح�دودة نس�بياً، مث�ل إنه�اء التدريب�ات العس�كرية 
األمريكي�ة يف الجزي�رة. ويقول بي ار مايرز، األس�تاذ يف 
جامعة دونغس�يو يف كوريا الجنوبية إن إعادة التوحيد 
س�يكون » الحل الوحيد طويل األمد للمش�كات األمنية 
املزمنة للنظام«.ويعتقد بوالك أن كوريا الش�مالية ترى 
األم�ر مجدداً كج�زء من النم�وذج الصين�ي الذي نجح 
م�ن قبل. عى م�دى س�نوات، اعرفت أم�ريكا بتايوان 
كحكوم�ة الص�ني الرشعية. لك�ن تلك العاق�ة انقلبت 
ع�ام 1979 عندما طبع�ت أمريكا عاقاته�ا مع بكني.

ق�د تأمل كوريا الش�مالية اس�تخدام سياس�ة مماثلة، 
فصل أمريكا عن كوريا الجنوبية. االنقطاع ال يحتاج أن 
يكون جذرياً لتلبية أهداف الش�مالية: الحياد الرس�مي 
يعد كافياً.كوريا الش�مالية قد ترى بش�كل مماثل، كما 
الص�ني تج�اه تايوان، احتم�االت إع�ادة التوحيد بأنها 
بعيدة لكنها ال تزال أساسية.وتقدم بحوث الدبلوماسية 
النووية درس�ني: إن اس�راتيجية كوريا الش�مالية عى 
األرجح ستفش�ل وأنه�ا عى األرجح س�تحاول عى أية 
حال.ونادراً ما تنجح التهديدات النووية يف الحصول عى 
تنازالت من الخصم، وألن األسلحة النووية تزيد الخطر 
ع�ى الجانبني، فإنها تميل إىل إبق�اء الوضع القائم كما 
هو، عى النقيض من هدف كوريا الشمالية. وقد حسن 
كي�م قدرته ع�ى منع أمريكا م�ن الغزو، لكن�ه إذا كان 
يأمل بإجبار أمريكا عى إجراء تغيري سيايس كبري، فإنه 
سيخيب أمله.غري أن كوريا الشمالية قد تبالغ يف تقدير 
فرصها. وهذا يطرح الخطر األكرب عى الواليات املتحدة 
وكوريا الش�مالية. إذا ما أس�اء كيم حس�اباته بش�أن 
تهديدات�ه النووية، هناك احتمال صغ�ري بأنه قد يدخل 
الحرب ع�ن غري قصد.يف الح�رب، فإن الق�وى النووية 
برس�انات صغرية، مثل كوريا الش�مالية سوف تشعر 
بضغط كبري إلطاق النار برعة قبل تدمري أس�لحتها، 
حتى لو اعتقدت أنها س�تخر الح�رب، وفقا إىل بحث 
لألس�تاذ يف جامع�ة جورج واش�نطن كايتل�ني تاملادج. 
وفيما ه�ذا الوضع يبدو أمراً بعي�د املنال، فإن الطموح 
االس�راتيجي للش�مالية أدخ�ل عام�ل الخط�ر هذا يف 
اعتباره. ف�إذا كان العالم يرغب يف تجنب تلك املخاطر، 
يكتب مايرز، فس�وف يحتاج إىل مواجهة »التفس�ريات 
املثرية للقلق لتسلح كوريا الشمالية بدالً من االستمرار 

يف تجاهلها«.

تنويه
الرشكة العامة للنقل البحري مزايدة رقم 3/ 
لسنة 2017 تصحيح التسلسل 35 من 3291 
املؤق�رة  صحيفتك�م  يف  واملنش�ور  إىل3391 

بالعدد 1422يف 2017/4/13.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 1506/ش/2017

التاريخ 2017/8/6
اعان

اىل املدعى عليه /احسان محمد محسن
اقام�ت املدعي�ة مروه محمد ن�ارص الدعوى 
املرقم�ة  اع�اه امام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيه�ا التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك 
فقد قرر تبليغك اعان�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/8/17 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 778/ب2017/2

التاريخ 2017/8/6
اعان

اىل املدعى عليه /حمادة محمد عبد الله
بتاريخ 2017/5/24 اقام املدعي املدير العام 
للرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة اضافة 
لوظيفته ضدك الدعوى البدائية املرقمة 778/

ب2017/2 طل�ب فيها بتاديت�ك مبلغ قدره 
)6.866.297( دينار س�تة مايني وثمانمائة 
وستة وستون الف ومائتان وسبعة وتسعون 
دين�ارا وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية 
منطقة قض�اء النجف /ح�ي الجزائر املدعو 
عبد مسلم حنون البصييص فقد تقرر تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2017/8/13 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك قانونا 
او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعى
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح سومر

التاريخ 2017/7/30
اىل املتهم الهارب عبد الله عناد عاجل

اعان
احال�ت محكم�ة تحقي�ق س�ومر الدع�وى 
الجزائية املقامة ضدك من قبل املشتكي محمد 
ارن�اب كاظم غيابيا عى ه�ذه املحكمة وفق 
املادة 457 من قانون العقوبات ولصدور امر 
القبض بحق�ك وملجهولية محل اقامتك عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعانا بالحضور 
بموعد املحاكم�ة املصادف 2017/9/11 ويف 
ح�ال عدم حضورك يف موع�د املحاكمة اعاه 
س�وف تجري املحاكمة بحقكم�ا غيابا وعلنا 

وفق االصول
القايض حازم محمد حسني

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

اعان
قدم املواطن)س�تار عباس عبيد بوشه( طلبا 
اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل  اللقب 
يف قي�ده  وجعله )املوس�وي ( وعما باحكام 
امل�ادة ) 24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش الطلب 
باح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعراض  
مراجع�ة هذه املديرية خال فرة عرشة ايام 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة/
وكالة

دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب عدل السماوة

العدد :17046
التاريخ : 2017/8/6

السجل : 86
اعان تسجيل

طالب التس�جيل : عبد الرحم�ن محمد عودة 
17% - عواد ل�زام صالح 17 % معمل طابوق 

حسني مطلك دوحي سابقا 
االس�م التجاري معم�ل عب�د الرحمن محمد 
عودة النت�اج الطابوق –البائ�ع نعيم احمود 

حسون جميع سهامة
بناء عى الطلب املقدم من قبل طالب التسجيل 
طل�ب  واملتضم�ن   2017/8/6 يف  وامل�ؤرخ 
تسجيل املكائن واملعدات العائدة له واملنصوبة 
حاليا يف املعمل اعاه  واملدرجة اوصافها ادناه 
فع�ى من له عاقة بها وادواتها املوصوفة ان 
يراج�ع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وابراز 
استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل  
خال مدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متأخر لحني 
حسم الدعوى واالعراض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائن وادواتها بأس�م طالب التسجيل وفقا 
لقان�ون الكت�اب الع�دول رقم ) 33( لس�نة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الصن�ع تعم�ل  ايراني�ة  لب�ن  1-كاصوص�ة 

بالكهرباء عدد واحد
2- هوب�ر جم�ع اللب�ن ايراني الصن�ع يعمل 

بالكهرباء عدد واحد
3-بوجة ذات مرسبات العوادم ايرانية الصنع 

عدد واحد
4-ح�زام ناقل للم�واد االولي�ة ايراني الصنع 

عدد واحد
5-طاحون�ة كهربائي�ة  ايراني�ة الصنع عدد 

واحد
6-دفة +تزكات ايرانية الصنع عدد واحد

 313KVA 7-مولدة سكانيا س�ويدي الصنع
عدد واحد

8-مول�دة كهرباء املاني�ة الصنع دويز بقدرة 
138KVA عدد واحد

9-حراقات ايرانية الصنع عدد ثمانية
كاتب عدل السماوة االول  
سليم زغري الجيايش

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/7085
التاريخ 2017/8/7

اعان
قدمت املس�تدعية )اليذه وادي حس�ني( 
طلب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه اصدار 
حج�ة حجر وقيموم�ة لزوجه�ا املفقود 
)منعم عبد الله حس�ني( واوالدها كل من 
)احم�د منعم عبد الل�ه ومجيد منعم عبد 
الل�ه وعبد الل�ه منعم عبد الل�ه وابراهيم 
منع�م عب�د الل�ه (  وال�ذي فق�د بتاريخ 
2015/3/8عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت ه�ذه املحكمة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/7084
التاريخ 2017/8/7

اعان
قدم�ت املس�تدعية )لق�اء مان�ع وادي( 
طلب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه اصدار 
حج�ة حجر وقيموم�ة لزوجه�ا املفقود 
)عمار منعم عبد الله( والذي فقد بتاريخ 
2015/3/8 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت ه�ذه املحكمة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/7086
التاريخ 2017/8/7

اعان
قدمت املس�تدعية )منال حسن سلمان( 
طلب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه اصدار 
حج�ة حجر وقيموم�ة لزوجه�ا املفقود 
)عدنان منعم عبد الله( والذي فقد بتاريخ 
2015/3/8 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن ق�ررت ه�ذه املحكمة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغ�رض التثبت من 

حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

محكمة تحقيق الدور
العدد 452

التاريخ 2017/8/3
اعان

بتاريخ 2015/3/9 وبعد الس�يطرة عى قضاء 
ال�دور من قب�ل املجاميع االرهابي�ة فقد املدعو 
)ن�ارص عيل حمد( ول�م يعرف مص�ريه اىل حد 
االن رغم البحث والتجري راجني اعام ذويهم يف 

حال توفر اي معلومات عنهم
قايض
محكمة الدور

مجلس القضاء االعى
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2017/7087
التاريخ 2017/8/7

اعان
قدمت املس�تدعية )س�عدية خل�ف داود( طلب 
اىل هذه املحكم�ة يطلب فيه اصدار حجة حجر 
وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود )منع�م عب�د الله 
حس�ني( والذي فقد بتاري�خ 2015/3/8 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت هذه 
املحكم�ة ن�رشه بصحيفتني محليت�ني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/953

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته : الرشط�ي  رافد 
رحي�م ملزوم خليف/مديري�ة رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/1212
تاريخ ارتكاب الجريمة :2015/7/23

تاريخ الحكم : 2016/7/26
امل�ادة القانوني�ة : 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008
خاصة الحكم

حكمت محكم�ة قوى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامسة  بأسم الشعب عى املدان الغائب اعاه 

غيابيا بما ييل :-
1-بالحبس ملدة ) خمس�ة س�نوات ( وفق املادة 
5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة  
69 م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 
مقر عمله من تاريخ 2015/7/23 ولحد االن .

2-ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
3- اعطاء املوظفني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ثاني�ا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008
4- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د 
5- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي جرب   مبلغ قدره خمس�ة وعرشون  الف 
دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ا لاع�راض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/ثاني�ا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا 

اعان
اىل الرشيك/عباس جبار حسني

اقت�ى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
يف )الب�رصة : - ك�وت الحج�اج /مجم�ع وزارة االعمار 
واالسكان /تقاطع حي الرس�الة ( وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عى قيام الرشيك اسامة جاسم عطية  بالبناء 
ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 2330/13 
مقاطع�ة 42/الطوبة والنخيلة لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخال م�دة اقصاه�ا 15 يوما داخ�ل العراق 
وش�هرا خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعان وبكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبا 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1025/ب/2015

التاريخ 2017/8/6
اعان

املدعية /نبوية وحيد رشم 
املدعى عليهم /س�ومة محمد جندر وليى صباح س�عد 
ورع�د وس�عد ورائ�د واركان  واحم�د وخول�ة وبلقيس 
وتامي�م و وركاء وخت�ام ورم�وز وش�ازنان اوالد وحيد 

رشم
الشخص الثالث /ساهرة وحيد رشم 

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزايدة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 1/143 الرب�اط الصغري مس�احة 228.41م2 
وهو عبارة عن بناية تقع عى ش�ارع ركن مقابل فلكة 
العروس�ة  تقع عى ش�ارعني والبناية مؤلفة من طابق 
واحد متكون من اربع محات تجارية  املحال االول لبيع  
املواد الغذائية وهو عب�ارة عن اربع محال مفتوحة عى 
بعضه�ا واملحل الثان�ي لبيع وتاجري الج�وادر والكرايس 
واملحل الثالث حاقة واملحل الرابع  لبيع املواد االنش�ائية 
وان البناء من الطابوق ومسقف بالكونكريت وان املحال 
مؤج�ر من الغ�ري وان درجة عمرانه  قدي�م جدا فمن له 
رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودف�ع التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة  
تس�عمائة واثن�ان ملي�ون ومائت�ان وتس�عة عرش الف 
وخمس�مائة دين�ار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهر اليوم  الثاثون م�ن اليوم التايل لنرش االعان 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 756/ب2017/2

التاريخ 2017/8/6
اعان

تنفي�ذا للق�رار  الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى 
اعاه والقايض بازالة شيوع العقار املوصوف ادناه بيعا 
والعائد للس�يد مؤيد جليل س�بع ورشكائه والكتس�اب 
القرار الدرجة القطعية تقرر االعان عن بيعه يف الصحف 
املحلي�ة ملدة ثاث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش 
فعى من ل�ه الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
ل�ه البالغة 100.100.000 مائ�ة مليون ومئة الف دينار  
بصك مصدق لحس�اب هذه املحكم�ة ان لم يكن رشيكا 
وس�تجري االحالة القطعي�ة بعهدة الراغ�ب االخري بعد 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية 

ورسوم التسجيل عى املشري
القايض

يارس لطيف كاظم 
االوصاف :

1-ان العقار املرقم 80 تكية مس�احته 67 مر و 36 سم 
يقع يف بعقوبة قرب مرصف الرافدين ش�ارع خريس�ان 
عبارة عن محل مس�تخدم كمطعم ومش�يد فوقه شقة 
صغرية كمخزن ومبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان 

واالرضية من السرياميك
2-القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 100.100.000 مائة مليون 

ومائة الف دينار

فقدان
الترصيح�ة  م�واد  من�ي   فق�د 
الكمركي�ة الص�ادرة م�ن مديري�ة 
كمرك املنطق�ة الحقوقية واملرقمة 
)1007060910065( م�ع رشك�ة 
)BP (العراق والت�ي هي عبارة عن 
مقطورة تحمل مولد كهربائي عدد 
رشك�ة  بأس�م   2015/5/10 يف   2
)ش�لمربجر( فعى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد مني الوص�ل املرقم 5573794 
يف 2013/3/14 ص�ادر م�ن كمرك 
رشي  )حس�ني  بأس�م  الجنوبي�ة 
حنظ�ل ( فع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د مني الباج الصادر من الرشكة 
العامة للصناع�ات البروكيماويات 
بأس�م املوظف )احس�ان ط�ه عبد 
الرس�ول ( فع�ى م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة البرصة
العدد 23/ب/2011

التاريخ 2017/7/30
اعان

املدعون/ جوزيف وس�مري وباس�م 
وموفق وسعاد ونهاد ونجاة وفائزة 
ابن�اء رف�ويل حن�ا الش�يخ واس�عد 
وناظ�م وع�ادل وش�وقي ون�ادره 
وس�مري ابناء ميخائيل حنا الش�يخ 

وشكري جبوري حنا الشيخ
واك�رم  /صب�اح  عليه�م  املدع�ى 
وجانيت وس�هام وابتس�ام ونضال 
ونرين وديزي ابن�اء جبوري حنا 

الشيخ
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار 
ع�يل  مق�ام   1/2311 تسلس�ل 
ومساحته 520م2 وهو عبارة بناية 
تقع يف منطقة العشار مقابل مركز 
رشطة االمام عيل اب�ن ابي طالب ) 
عليه السام ( العشار سابقا مؤلف 
م�ن طاب�ق  واح�د تح�وي الواجه 
عى س�ت محات تجاري�ة  وتوجد 
قيرصية تحوي عى احد عرش محل 
وان املح�ات متخ�ذة لبي�ع االدوات 
االلكروني�ة الكهربائي�ة ومكات�ب 
لبي�ع الكت�ب وانها مس�تأجرة من 
الغري البناء من الطابوق  ومس�قف  
بالش�يلمان درج�ة عمران�ه قديمة 
م�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة 
هذه املحكم�ة مع دف�ع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة 
املقدرة  البالغة مليار ومائة وخمسة 
وع�رشون ملي�ون وثمانمائ�ة  الف 
دين�ار وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الثاثون 
لي�وم الت�ايل لنرش االع�ان ويتحمل 

املشري اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني
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رمحة الرمل

            نوره حالب / لبنان

عقد الحب والعشق والغرام 

إجتماع قمة ....قرروا على أثره 

اطالق سراح 

المحبين والعشاق والمغرمين .....

عّمت الفوضى واألحتجاجات في الكون 

وسارت القلوب ...في مظاهرات سلمية 

مطالبة بعودتها ...خلف القضبان الحريرية 

منادية بالسجن المؤبد

للحب والعشق والغرام ....

أباطرة الحياة المستبدين !!!!!!!!!!!

             أمين جياد

ها أنِت َتغوصيَن ، بيَن ُحروفي... 

َصحراؤك ِ وقافلُتِك التاِئهُة أَنا , 

أراِك حاِفيَة الَقَدميِن ,

َتنِزليَن , إلى َرملي ....

تشعريَن بَوخِز الرَّمل ِ ,

َعَدَد ُحروفي َبيَن يديك ِ....

ُمني رماُلَك .. قالت:) َتَتكوَّ

وء ِ , فأَتَدحَرُج بلوِن الضَّ

ال شيَء َيحُجُبني ...

إخَتِرقني َبهاًء ..

أراني كهالِة ُلجيٍن ,

بال لو ن ٍ ,

بال َصوت ِ

أنقاذ ٍ......

َتنقُذُني ِمن لََفحاِت الَحرِّ ...(

ُغ بيَن الرَّمل ِ ...  سأَتَمرَّ

َجَسدي يسَتقِبُل ، َرمَل َجَسِدِك الدَّافىِء , 

وأُمسُك َنهديك ِ الغائبين ِفي الرَّمل ِ...

هيل ِ.. وُتَطّوُقُني ِذراعيك ِبالصَّ

أَسَحُب ُخصَرِك بيدي ،

وأَلُثُم جيَدِك ..

وِفراُش الرَّمل ِ, 

ي َجَسدينا الُمَقدَّسين. ُيَغطِّ

            عادل قاسم

انا المتكل�ُم ابحُث ع�ن ُصورتي في 
مدائَن الخراِب

بي�َد أن�ي ل�م أزْل َيتملكن�ي الخرُس 
والطرُش

الَمس�جِد  ُج�دراَن  تس�لقت  عندم�ا 

القدي�م ف�ي قريِتن�ا الت�ي طمرته�ا 
الح�روب والثأراُت  ولم يتبق س�وى 
رأس الهضب�ِة االصل�ع .ال�ذي كانت 
تلتصُق بحميميٍة فيه القبوُر وُتحلُق 
فوَق تالل�ِه التي تنُز باالني�ن ُعْقباٌن 
ُمترفٌة ُتغني لهذِه الفس�حة الجميلة 
الممتدة . في ُظلْمة الليلة الموحشة. 

ان�ا ل�م أزْل ُمْتَرف�ا ب�كِل ه�ذا االرث 
.ادوُر بي�ن بقايا الج�دراِن المتعفنَة 
والمضمخَة برائحِة البارود والغباْر. 
اتوه�ُم االزق�َة التي الفُته�ا. ابوابها 
المش�رعة اناس�ها الذين يجلس�وَن 
تح�َت ظلِّ الج�دران الطينية العابقة 
برائح�ِة الِمْس�ِك والبخ�ور يقصوَن 

بطوالته�م الخرافي�ة اللذي�ذة .ف�ي 
االمس�ياِت الناعس�َة َيتنفسوَن َعْبَق 
ارغف�ِة  برائح�ِة  المعت�َق  الُدخ�اِن 
الس�ياح.. يتن�درون به�وٍس وبراءٍة 
ع�ن األف�راح واللي�ال الم�الح ف�ي 
االه�واِر التي كانت مرتعاً لَعيِش�هم 
الرغيد .أتجول ُمْمسكاً بعكازي الذي 

لم يع�ْد كلما توغلُت ف�ي الُقرِب من 
بقايا المس�اءآِت التي تآكلْت س�وى 
خيِط ُدخاٍن أكلَت�ُه الحروُب ولم يعْد 
لصورت�ي من اث�ر في ه�ذا الخراب 

الذي لم يعد صالحاً للوضوء
*-أرغف�ة تصنع م�ن دقيق الرز في 

جنوب العراق

نصوص.. أتوهم أحيانًا

سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية
في عالم مليء بصور االقتتال والعنف، يصطحب الفيلسوف المغربي، 
ط�ه عبدالرحمن، القارئ في جولة ش�املة داخل ش�خصية اإلنس�ان 
العني�ف وتركيبته االعتقادي�ة والروحية والنفس�ية والخلقية، وذلك 
ضمن كتابه األخير “سؤال العنف بين االئتمانية والحوارية”..الكتاب، 
الصادر مؤخرا عن “المؤسس�ة العربية للفك�ر واإلبداع” في بيروت، 
ه�و عبارة عن قس�مين؛ أولهما ح�وار مطول مع الكات�ب عن العنف، 
أجرته معه المؤسس�ة حول الصورة التي اتخذها العنف في المجالين 
العربي واإلس�المي، حي�ث يرك�ز عبدالرحمن على ش�خصية العنيف 
نفس�يا وفكرا وس�لوكا. أما القس�م الثاني من الكتاب فهو عبارة عن 
دراس�ة حول الح�وار خصصها المفك�ر المغربي لنظرية الفيلس�وف 
الفرنس�ي إيمانويل ليفيناس، مقارن�ا بينها وبين نظرية األمانة، التي 
أّص�ل لها عبدالرحمن )73 عاما( من األصل الديني القرآني. في جولته 
الفكرية، ينطلق الفيلس�وف المغربي من عدد من المسلمات، منها أنه 
“حيثما ُوجد العنف فال دليل، وحيثما ُوجد الدليل فال عنف”، وكذلك أنه 

“حيثما ُوجد العنف فال حوار، وحيثما ُوجد الحوار فال عنف”.

يع�د الش�اعر والمترجم المغرب�ي، نور الدين ض�رار، أحد أه�م الوجوه 
واألس�ماء الش�عرية المغربي�ة الالمعة، الت�ي بزغ نجمه�ا منذ منتصف 
ثمانينيات القرن المنصرم داخل مدونة الش�عر المغربي. وهو واحد من 
هؤالء الشعراء الذين فطنوا مبكًرا إلى االشتغال على البعد الجمالي داخل 

النص الشعري.
وقد صدر له هذه الس�نة عن منش�ورات مرس�م )المغرب( عمل شعري 
جديد موسوم ب�«هلوسات خارج التغطية«. ويتألف هذا العمل الشعري 
الجديد من خمس�ة نصوص ش�عرية طويلة موزعة على 71 صفحة من 
الحجم المتوس�ط في حل�ة أنيقة تتصدره�ا لوحة فني�ة غرابية للفنان 
محم�د نبل�ي.. إن ما يمي�ز تجربة الش�اعر ن�ور الدين ض�رار في عمله 
الشعري الجديد هذا، هو جزالة قاموسه اللغوي والشعري الذي يستدعي 
قارًئ�ا حصيًفا ملًما بثقافات وأدوات معرفي�ة وجمالية تؤهله لردم تلك 
الفجوة بين الذات الشاعرة وواقعها المتشظي، وأيًضا عن ذلك الغموض 
ال�ذي تنطوي عليه نصوصه، هذا فضالً عن براعته في نس�ج صور فنية 

منتزعة من واقعه اليومي، .

هلوسات خارج التغطية

االنطولوجيا عندما جتتمع يف صوت مونولوج الشاعر
قصيدة ) فوق الغيوم ( للشاعر اياد اخلياط

           كتابة - صدام غازي محسن

القصيدة
نامي عل�ي جثث الرم�اد و اجيبي متى 
المكائ�د تنف�ى م�ن الخط�ط الغريبة ، 
تس�فك الدم�اء حي�ن اخس�ر هدهدا و 
تس�فك حين نبعد عن موعدنا ، ارجوك 
نام�ي على حواس�ي فاجعلين�ي رجال 
مس�تغيثا ارجعين�ي الى الح�روب مع 
األسرى ألنفى من الخانات المجروحة 
، من�ذ زمان هالة العش�ق ظه�رت نام 
الندماء على جروح القنابل ، ال تخضعي 
الى ما اس�عى أليه فاالحالم تدمرنا و ال 
ترين�ا كيف الفوق يعيش�ون مع التحت 
بحب و سالم نرى كل اشواطنا مرهونة 
بالقيود المثلثة كلنا قيود من داخلنا الى 
خارجنا ومن عام االول الى 70 نخوض 
صراعا مع المرض الدفين نتلو القرابين 
و ما زلنا جاحدين نتلوا و نقتل و نتلو و 
نغتصب و نتلو و نسرق و نتلو و نخطف 
و نتل�و و ال نتوب حتى لو التوبة دخلت 
قلبنا قلبنا س�يموت عواء يا من خلقت 
بدايت�ي عطف�ا ازرعي الخل�ود بي و ال 
تزرع�ي نهايتي انا مش�تت مبعوث من 
دار تجلس على الت�راب تمارس الرذيلة 
باطن�ا ، ظاهرا نبقى االحب�اب على ما 
اعتقد هتل�ر يعيش فينا و قطز قد مات 
و موس�وليني يحركنا و الطفل قد مات 
و نابلي�ون جعلنا قرق�وزا و الحكواتي 
فق�د يقول متى يفع�ل البقاء لله ، نحن 
الع�دو االول من ذلك الزمان ملعون اتى 
صنع صاروخ�ا و نحن صنعنا الحروب 
و ه�ذا الملع�ون صنع س�فينة و نحن 
صنعنا الب�كاء و العويل و هذا الملعون 
صن�ع النجوم ونحن صنعن�ا الموت لم 
الحي�اة تمارس الجحيم لكي ترمينا الى 
جنة ل�م نتع�ود عليه�ا االرض جنة لو 
قدرها قلبي الحقيقي الجنة تركع لها و 

تقول لنتبادل األس�ماء ، القبر بدأ كبيرا 
علين�ا كأننا ديدان ارجوك يا ايها الدفان 
ادفنا فوق الغيوم لتصل ارواحنا سريعا 

ال اتحمل االنتظار .
------------------

األنطولوجي�ا :Ontologie علم الوجود 
بما هو موجود ويش�مل هذا االسم كل 
تناول فلسفي ينصب على مفاهيم عامة 
مث�ل : الوج�ود – الماهي�ة – الجوهر , 
والمونولوج هي مخاطبة ذاتية أحادية 
وه�ذا ما جم�ع بين الوج�ود والصراخ 

األحادي للشاعر في القصيدة .
 ) نامي علي جثث الرماد و اجيبي متى 

المكائد تنفى من الخطط الغريبة ( 
هن�ا المخاطب�ة الذاتي�ة لل�روح , النها 
أتت مخاطبة أنثى , والروح هي الصفة 
المرتبطة بالجس�د أو الحي�اة . والنوم 
اتى هنا كناية عن الموت , أو اإلستمرار 
بالتخاذل . والمتتبع لنهاية ما وضع بين 
قوسين قول الشاعر أتى مفردا إلسماع 
الجمع فهو ال يقصد بها ش�خصه فقط 

بل كل المجتمع .
يكمل الشاعر في محاورة للروح 

 ) تس�فك الدم�اء حي�ن اخس�ر هدهدا 
و تس�فك حي�ن نبع�د ع�ن موعدن�ا ، 
ارج�وك نامي على حواس�ي فاجعليني 
رجال مس�تغيثا ارجعين�ي الى الحروب 
الخان�ات  م�ن  ألنف�ى  األس�رى  م�ع 

المجروحة(
م�ا  وه�ي  الخس�ارة  اس�تخدم  هن�ا 
مي�ز ال�روح العربي�ة ف�ي كل األحداث 
بالمواط�ن  الت�ي عصف�ت  السياس�ية 
العربي منذ نش�أته , لكن الس�ؤال الذي 

يتبادر للقارئ لم قال 
 ) تسفك الدماء حين أخسر هدهدا (

هنا استخدم الش�اعر قصة الهدهد في 
ملك س�ليمان , فالهدهد هن�ا هو الُملْك 
أي التناح�ر عل�ى الملك وس�فك الدماء 

من أجل العروش ) و تس�فك حين نبعد 
عن موعدن�ا ( أي حتى في أتفه األمور 

نخوض الصراعات وتسفك الدماء .

يكمل الشاعر
 ) من�ذ زم�ان هالة العش�ق ظهرت نام 
الندماء على جروح القنابل ، ال تخضعي 

الى ما اس�عى أليه فاالحالم تدمرنا و ال 
ترينا كيف الفوق يعيشون مع التحت (

يقول في توظيف دقيق 
 )نام الندماء على جروح القنابل (

ولفظ�ة نام هن�ا لم ت�أت أي النوم , بل 
أت�ت للنم�و أي نم�ت باإلس�راف عل�ى 
ثمال�ة جروح القناب�ل , حتى انتقل الى 
الحالة المعيشية السائدة في المجتمع 
حين يلوم األح�الم النها ال ترينا الفرق 
الطبق�ي بين الفوق�ي والتحت�ي , بين 
الغني والفقير ليرجع في صوته لحقبة 
س�بعين عاما م�ن الخ�ذالن وهو عمر 
تحرر الدول العربية بتفاوت في السنين 
من�ذ بدايته حيث انتش�ار األمراض الى 
كل القتل والخطف والتهجير والحروب 

حتى الرذيلة .
توظيف الشاعر للتأريخ والشخوص

يقول الشاعر في توظيف عكس مخيلة 
أغلب القراء مما رسم التأريخ أو وصف 

أو نعت 
 ) ظاهرا نبق�ى االحباب على ما اعتقد 
هتل�ر يعي�ش فين�ا و قط�ز ق�د مات و 
موس�وليني يحركنا و الطفل قد مات و 
نابليون جعلنا قرقوزا و الحكواتي فقد 

يقول متى يفعل البقاء لله (
المعلوم أن الخاس�ر ال يكت�ب التأريخ , 

بل الرابح يفعل فمثال قال 
 ) ظاهرا نبق�ى االحباب على ما اعتقد 
هتل�ر(  المعل�وم أن هتل�ر كم�ا كت�ب 
المنتصر ه�و عدو األنس�انية ونحن ال 
بصدد تكذي�ب أو التصديق , اال أن هتلر 
س�اعد الع�رب ودع�م أمين الحس�يني 
مفت�ي فلس�طين ودرب للع�رب فوجا 
وسانده كما هو واضح للقارئ المتتبع , 
فيكمل الشاعر في اتكاءه على شخوص 

التأريخ وأمجاده في زمن مضى 
 ) و قطز قد مات (

وقط�ز ه�و القائ�د ال�ذي انتص�ر على 

جيوش التتار ف�ي معركة عين جالوت 
, فيعك�س اإلنتص�ار ال�ى ما بع�ده الى 

الدمى التي لم يقلها فعليا مثال 
 )موسليني يحركنا( 

ش�خصية  كان  موس�ليني  والمعل�وم 
ضعيفة كما ذكر التأريخ أما 

 )نابليون جعلنا قرقوزا(
فالمعل�وم ع�ن نابلي�ون دخ�ل مص�ر 
وابتدأت في ذلك الوقت الحكايات تنسج 

على إن نابليون أسلم بل وختن أيضا .
الدقيق�ة  الوص�ف  وظ�ف  الش�اعر 
فأغلبه�ا   , العربي�ة  لمجتمعاتن�ا 
اس�تهالكية وتخاذلية ورب�ط األحداث 
بالتأريخ وشخوصه , فهناك من يصنع 
الص�اروخ ونح�ن نس�تعمله , وهنالك 
م�ن يصن�ع س�فينة ونحن م�ن يصنع 
الب�كاء والعوي�ل ب�ل نح�ن م�ن يصنع 
الموت فينتهي الن�ص في رجاء الدفان 
ك�ي يدفنن�ا لي�س ب�األرض ب�ل ف�وق 
الغي�وم لقص�ر المس�افة الى الس�ماء 
..نرى في هذا النص أن صوت الش�اعر 
المونولوجي هو الص�وت العالي فيه , 
هو من يس�رد ويص�ف ويتألم ..صوت 
داخل�ي امت�زج باألل�م من واق�ع فتح 
عينه علي�ه , حتى في قراءت�ه للتأريخ 
يقراء بعض هذه األحداث التي يعيشها 
أح�داث  عك�س  وق�د   . بأنطلوجيته�ا 
التأري�خ ال من نظرة ما كتبه المنتصر , 
بل من األحداث بواقعيتها كأنما التأريخ 
لم يكت�ب بعد , وه�و توظيف ذكي من 
الشاعر الذي قراء التأريخ بحيادية تامة 
. بل حت�ى في القص�ص القرآنية حين 
اس�تخدم الهده�د وظف ه�ذه المفردة 
وعكس�ها على المل�ك أو الزعامة . هذا 
الن�ص يعتبر نصا مونولوجي�ا بامتياز 
وهو م�ن النصوص الصعبة لعدم توفر 
األصوات بل هو صوته فقط يسرد عن 

الشخوص واالحداث .

ما هي مهنة الكاتب؟
            رشا عمران

إل�ى  الش�عرية  دعوات�ي  إح�دى  ف�ي 
أوروبا، سألني ش�اعر أوروبي: هل لدى 
“اإليجنت” الذي تعتمدينه عالقات قوية 
ف�ي أوروبا، أم فقط في بالدكم العربية؟ 
ابتس�مت بس�خرية قب�ل أن أجيبه بأنني 
لس�ت متعاقدة مع أي “إيجن�ت”، وهذه 
الوظيفة في بالدنا العربية شبه معدومة، 
وإن وج�دت فهي خاصة بالموس�يقيين 
والمطربي�ن والممثلي�ن. أم�ا الش�عراء 
والكت�اب فه�م خ�ارج ه�ذا الموض�وع 
تماما. و”اإليجنت”، أيها الس�ادة، هو ما 
يشبه وكيل األعمال الذي يقوم بالترويج 
اإلعالمي لعميله الكاتب، وينظم له عقود 
الطباعة والترجمة والنشر والمحاضرات 
والمهرجان�ات  والن�دوات  واألمس�يات 
المحلية والدولية. ويتفاوض على األجور 
المطلوبة، وعلى عدد النس�خ المطبوعة 
وع�دد الطبعات، ويج�د المحّررين الذين 
يخرج�ون ل�ه كتبه في ش�كلها النهائي، 
قب�ل طباعٍة خالي�ٍة من األخط�اء، وهو 
ال�ذي ينظ�م حق�وق الكات�ب، ويحصل 
عليه�ا قانوني�ا، وذلك كله مقابل نس�بة 
معقولة م�ن أرب�اح الكات�ب. وبالطبع، 
لإليجن�ت الواح�د أكثر من كات�ب عميل، 
وبالتالي أجره س�يكون عاليا، في مقابل 

م�ا يقّدمه له�م من خدم�ات، لعل أهمها 
اإلعالمي  المادي�ة واالنتش�ار  الحق�وق 

وتأمين ناشر محترم.
كالم�ي،  األوروب�ي  الش�اعر  اس�تغرب 
وس�ألني: كيف أدع�ى إذا، أنا وغيري من 
الع�رب، إلى مهرجانات ش�عرية دولية؟ 
وس�أل إن كن�ا نحن من يقوم بمراس�لة 
الجهات المنظم�ة للمهرجانات لدعوتنا! 
قلت له إننا أيضا ال نفعل ذلك، وإننا غالبا 
ال نحت�رم الش�اعر ال�ذي يفعل ه�ذا، أما 

كيف تتم دعوتنا فهذا عبر جهد شخصي 
م�ن المنظمين للمهرجانات، مضافا إليه 
بعض العالقات الش�خصية التي ال بد من 
وجودها. وكان استغرابه مضاعفا حين 
سألني عن المبلغ الذي يتقاضاه الشاعر 
لقاء طباعة كتابه، فأخبرته أن الش�اعر 
العربي، إال باس�تثناءات قليل�ة جدا، هو 
من يدفع للناش�ر، كي ينش�ر كتابه، وأن 
من يجد ناش�را ال يتقاض�ى ثمن طباعة 
الكتاب يك�ون محظوظا جدا، إذ س�وف 

يكون قد التقى بناشر يقّدر قيمة الكتابة 
وقيمة الكاتب. 

قال: من أين تعيش�ون إذا؟ أال تعيش�ون 
من كتابتكم؟ أليست هذه مهنتكم؟ يبدو 
هذا السؤال بالغ األهمية للكتاب العرب، 
أو عل�ى األقل لمن ما زالوا يعيش�ون في 
البل�دان العربي�ة، إذ ال يمك�ن ألح�د أن 
يعّرف عن مهنته كاتبا، فالكتابة ليس�ت 
حرف�ة وال مهن�ة، إال للذي�ن يعملون في 
الصحاف�ة وظيف�ة يومي�ة، أو يكتب�ون 
ش�به  أو  أس�بوعية  صحفي�ة  مق�االت 
أس�بوعية. هؤالء فقط يمكن للكتابة أن 
تكون بمثابة المهن�ة لهم، أما اآلخرون، 
وه�م األغلبية، فه�م غالب�ا يعملون في 
أعمال أخ�رى، متنوعة ومختلفة، أعمال 
)بتطعمي خبز( كما يقولون، إذ ال يمكن 
التعوي�ل في بالدنا على الكتابة اإلبداعية 
للعي�ش بكرام�ة، فمجتمعاتن�ا أص�ال ال 
تحترم هذه الش�ريحة من البشر، وتنظر 
إليها بوصفها ش�ريحة غريب�ة األطوار، 
وف�ي  الع�ام.  الس�ياق  ع�ن  وخارج�ة 
المقاب�ل، تتعامل األنظمة الحاكمة معها 
كم�ا لو كانت س�قط مت�اع، وتخلق بدال 
عنها فئًة من الكّت�اب معدومي الموهبة 
اإلبداعية، لكنهم موهوبون جدا بالتملق 
والنف�اق، ويحصلون على كل ما تطاوله 
أيديه�م م�ن امتي�ازات. أما دور النش�ر 

العربي�ة فق�د اس�تطاعت تروي�ج فكرة 
أن الع�رب ال يق�رأون، وبالتالي فالكتاب 
“بضاعة خاسرة”. لذا، فهي في غالبيتها 
ال تعطي أية حق�وق للكاتب، إال في حال 
كّتاب الرواي�ات التي حصلت على جوائز 

كبيرة.
أما الشعر وباقي أنواع الكتابة اإلبداعية 
فهي بالنس�بة لدور النش�ر ع�بء ثقيل، 
عل�ى الش�اعر أن يتحم�ل كلفت�ه، ك�ي 
يضمن وجود اسمه في معارض الكتب. 
أم�ا الصحاف�ة الثقافي�ة فيب�دو دورها 
غريب�ا في تكوين نظرة اس�تعالئية نحو 
الكتاب�ة اإلبداعي�ة وأصحابها، إذ ترفض 
معظم الصحف الثقافية منح مكافأة عن 
النص اإلبداعي، بينم�ا يمكنها الدفع في 
مقاب�ل مقال متوس�ط الطول عن ديوان 
ش�عر للشاعر الذي نشر له نص من دون 
مكافأة، وكأن الش�عر يهبط بباراش�وت 
الوحي فع�ال، كأنه ال يأخ�ذ من أعصاب 
كاتب�ه، وال من وقته وجهده، مثلما تأخذ 

كتابة مقاٍل من وقت صاحبه وجهده. 
ثّم�ة في ذل�ك كله ما يوحي ب�أن الكتابة 
اإلبداعي�ة مهنة غير مس�تحبة من أحد. 
لهذا ربما إذا ما س�ألني أحدهم ذات يوم 
ع�ن عملي قد أقول إنني ش�اعرة، لكنني 
“بش�تغل ش�غالنة ش�ريفة ب�اكل منها 

عيش”.
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سمية اخلشاب تغني مع أمحد سعد
أحمد_س�عد  الفن�ان  فاج�أ  القاه�رة:   «
الرومان�ي  امل�رح  حف�ل  يف  جمه�وره 
ضمن فاعلي�ات مهرجان األوبرا الصيفي 
باإلس�كندرية مساء أمس بتواجد الفنانة 

سمية_الخشاب برفقته.
وصع�دت عىل امل�رح لتش�اركه بتقديم 
دويت�و »بالحالل« الذي قامت بتس�جيله 
معه وُعرَِض كش�ارة ملسلس�لها الدرامي 
»الح�الل« يف رمضان امل�ايض، علماً بانها 
امل�رِة األوىل التي تش�اركه بتقديم األغنية 

بشكٍل مبارش عىل املرح.
هذا وتفاع�ل الجمهور خ�الل الحفل مع 
»س�عد« ال�ذي أش�عل حم�اس الجمي�ع 
بمجموع�ة أغان�ي منها »بع�ت الغرام« ، 
»بحبك ي�ا صاحبي«، »عىل وضعك«، »ليه 
جي�ت عليا«، »أنا حد تان�ي«، »مش باقى 
من�ي«، »باتعاير«، »س�ألت نفىس كتري«، 
»ادع�وا لنا ىف الحرم«، كما قّدم من أعمال 
املوسيقى العربية »قال جانى بعد يومني« 
لسمرية س�عيد، »بحلم بلقاك ل� ذكرى«، 
واختت�م الحفل باع�ادة أغني�ة »بحبك يا 

صاحبى« بناًء عىل طلب الجمهور.
تجدر اإلش�ارة إىل أن أخبار الزواج الري 

بني سعد وس�مية لم تتوقف خالل الفرتة 
املاضية بالرغم من نفيهما املتكرر.

هاين سالمة: »طاقة نور« حمطة مهمة يف مسرييت
عرف هاني س�المة كنجم س�ينمائي منذ 
اكتش�فه املخرج الكبري يوس�ف ش�اهني 
وقدم�ه يف فيل�م »املص�ري« ع�ام 1997، 
وتواصلت نجاحاته عرب أفالم عدة، قبل أن 
يدخل عالم الدراما التلفزيونية عام 2013 
ع�رب مسلس�ل »الداعي�ة«، ث�م »نصيب�ي 
وقس�متك« يف 2016. وحقق النجم الشاب 
نجاحاً كبرياً خالل موس�م رمضان املايض 
من خالل مسلسله »طاقة نور«، بمشاركة 
حن�ان مط�اوع وإيه�اب فهم�ي وأرشف 
عبدالغف�ور وهي�دي ك�رم، وم�ن تألي�ف 
حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 
تح�دث هاني ع�ن اختي�اره للمسلس�ل، 
مؤك�داً أن�ه وق�ع يف م�أزق بع�د تقدي�م 
مسلس�ل »نصيبي وقسمتك«، الذي اعتمد 
ع�ىل الحلق�ات املنفصل�ة املتصل�ة، وقدم 
خالله 15 قصة مختلفة، وكان يبحث عن 
ش�كل جديد ومختلف يف تجربته الجديدة، 
ووجد أن س�يناريو »طاقة ن�ور« يوفر له 
ه�ذا التجدي�د، نافياً وجود أي تش�ابه بني 
العم�ل وبني فيلم�ه »الس�فاح« )2009(، 
موضح�اً أنه يمكن أن يجس�د ش�خصية 
القاتل املأجور مئة مرة، ولكن املهم وجود 
اخت�الف يف املوضوع والقص�ة يف كل مرة، 

وهذا ما يفرق بني عمل فني وآخر.
املوضوع�ات  »ت�دور  قائ�اًل:  وأض�اف 
األساس�ية الدرامي�ة ح�ول 26 موضوعاً، 
لذا قد تتكرر بني األعم�ال، لكّن التفاصيل 
تتغ�رّي وأس�لوب الط�رح يتج�دد. حي�اة 
شخصية ليل عبدالسالم مليئة بالتفاصيل 
واألح�داث البعي�دة تماماً عن الش�خصية 
التي جس�دتها يف »الس�فاح«، واستغرقت 
نحو أربعة أش�هر يف التحضريات النفسية 
والبدني�ة للش�خصية قب�ل ب�دء تصوي�ر 
العمل، ما سهل عيّل الكثري من الصعوبات 
التي كان يمكن أن أواجهها خالل تجس�يد 
ال�دور، وعىل رغ�م أنني قدمت كث�رياً من 
أفالم األكش�ن واملطاردات يف الس�ينما، إال 
أنها كانت املرة األوىل التي أقدم ذلك النمط 
ع�رب الدرام�ا التلفزيوني�ة، إذ فك�رت مع 
املخرج رؤوف عبدالعزيز يف تقديم األكشن 

يف ش�كل مختلف عما يقدم يف تلك النوعية 
من األعمال الفنية. اقرتح املخرج استخدام 
لعبة »األيكيدو« واالستعانة بها يف مشاهد 
الحرك�ة، وراقت يل الفكرة، وتمرنت عليها 
ووجدته�ا لعبة ممتعة جداً لكونها تتطلّب 
تشغيل العقل ورد الفعل الريع، كما أنها 
تعتم�د ع�ىل املفاصل أكثر م�ن العضالت، 
لذل�ك ال أعترب الحركة يف املسلس�ل توصف 
بكونها »أكش�ن« م�ن الدرج�ة األوىل. أما 
بالنس�بة إىل مشاهد املطاردات بالسيارات 
فحرصت ع�ىل تقديمها بنف�ي من دون 
االس�تعانة ب� »دوبل�ري«، إلضفاء قدر من 
الصدقية«. وأكد س�المه أّن�ه توّقع نجاح 
عمله قائالً: »كنت أث�ق منذ اللحظة األوىل 

أن املسلس�ل س�يحقق النج�اح، ألن فريق 
العم�ل ب�ذل كل طاقاته ليخ�رج يف أفضل 
شكل«. وأعرب عن سعادته بردود األفعال 
اإليجابي�ة التي تلقاها عىل املسلس�ل منذ 
ع�رض الحلقة األوىل، إذ تفاع�ل الجمهور 
م�ع الش�خصية، وانتظر مصريه�ا حتى 
النهاي�ة. واألكي�د أّن انج�ذاب الجمه�ور 
لألح�داث وانش�غالهم بالش�خصية دلي�ل 
نجاح املسلسل«. وأوضح أنه قرأ كثرياً عن 
مرض »الرصع« الذي كان يعاني منه بطل 
العمل، ليل، وش�اهد نم�اذج تعاني املرض 
من خالل فيديوات ع�رب اإلنرتنت، كما أنه 
اكتشف أن هذا املرض يتخذ أكثر من شكل 
عىل حسب الحالة التي وصل إليها املريض، 

س�واء يف بداي�ة امل�رض أو يف املنتص�ف أو 
املراحل املتأخرة. وأش�ار إىل أن الشخصية 
تحمل جانباً إنس�انياً. فعىل رغم كل الرش 
ال�ذي يظهر منه�ا، يبقى ج�زء من الخري 
داخلها، وهو ما يتواجد يف كل البرش. وأملح 
إىل أن شخصية ليل تعترب من الشخصيات 
الصعبة التي جسدها يف حياته الفنية، كما 
أنه يعتربها أثرت إيجاباً يف مسريته الفنية، 

وأضافت له الكثري عىل املستوى املهني.
وأوضح س�المة أن موسم رمضان الفائت 
تضمن مسلس�الت جيدة كث�رية، ما يؤّكد 
تف�ّوق الدراما املرصية، وتمنى أن تش�هد 
الس�نوات املقبلة مزيداً م�ن التطور يف كل 
اإلمكان�ات س�واء عىل مس�توى التصوير 

واإلضاءة واإلخراج وبقية األدوات املساعدة 
عىل إظهار الصورة يف أفضل شكل. وحول 
رغبت�ه يف دخ�ول املنافس�ة الدرامي�ة عرب 
موس�م رمضان املقبل أكد أنه ال يسري عىل 
مبدأ التواجد كل عام يف مسلسل جديد، بل 
ما يشغله دائماً هو توافر السيناريو الجيد 
الذي يحمسه عىل تقديم العمل، وحتى اآلن 
لم يستقر عىل سيناريو درامي يخوض به 
س�باق رمضان 2018. وكشف أنه يحرض 
حالياً لفيلم س�ينمائي جديد يحمل عنوان 
»خ�رب عاجل«، م�ن إخراج وائل إحس�ان، 
وكان م�ن املفرتض أن يب�دأ تصويره قبل 
ش�هر رمضان امل�ايض، ولكن ت�م تأجيله 

بسبب انشغاله يف تصوير املسلسل.

ولسه بحلم بيوم!

منذ عدة أيام قامت رشكات اإلنتاج بالتعاقد مع النجوم الذين س�يلعبون 
بطولة أعم�ال رمضان ألقادم بعد انتهاء موس�م الحصاد ولم الغلة هذا 

العام.
خرب غريب يف زمن أكثر غرابه مثري للدهش�ة يف زمن صارت فيه الدهشة 
لطعة عىل القفا! لكننا سنحاول أن نتجاوز صدمة الخرب، فغرائب كوكب 
الدرام�ا عندنا أكثر م�ن الهم عىل ألقل�ب وتقطع الخل�ف وتجيب الفقر 
وامل�رض بعيد عنك.. س�نحاول أن نتجاوز صدمة الخرب، ونتس�اءل: هل 
معن�ى تلك الخط�وة املباركة ومازال هن�اك عام كامل ع�ىل رمضان، أن 
الجميع قد ركبته الحماس�ة والعنتلة، وركب بغلة اإلمارة، وطلع القلعة 
لريى موكب النور، وينكشف عنه الحجاب، فريى دراما جديدة غري دراما 
ساعدوا العاجز، واملسلس�الت ما تحرقش مؤمن، فيقدم عمال ال يسقط 
رسيع�ا تح�ت أقدام الزم�ن العابر، أو عىل األقل يعطى نفس�ه مس�احة 
ملش�اهدة أكرب عدد من األفالم األمريكاني وينقى الىل عىل ذوقه، أو يعمل 

توليفة وال توليفة الحاج محمود بناع رشبة الدود!
أم أن املس�ألة مج�رد عملية حجز النج�م خوفا من الرشكات أملنافس�ة 
حاج�ة ك�ده زى حجز املصاي�ف والدكات�رة! حتى يأتى رمض�ان فجأة 

كعادته دائما فيحمل كل منا شواله ليعبيى فيه ما يستطيع من دراما
أغل�ب الظن - الذى ليس هو إثم - أنها عملية ضمان النجم الذى تبيع به 
الرشك�ة، وبعد ذل�ك تبدأ عملية التوليف، التى الب�د أن يمنحها النجم من 
روحه املبدعة، وتجربته الخالقة ىف تخريب شكمان الدراما، ولذلك.. تظل 
أعظ�م األعمال الدرامية، هي التي قدمها التليفزيون أملرصي عىل س�بيل 
املثال: »الش�هد والدموع - ولس�ه باحل�م بيوم - عيلة الدوغ�ري - ليايل 
الحلمي�ة - غواي�ش - أوالد آدم -ثالثية محف�وظ - األيام - أديب - أحالم 

الفتى الطائر – دموع يف عيون وقحة - رأفت الهجان«!
حتى بدأت مدينة اإلنتاج اإلعالمي آخر مسمار يف نعش الدراما، تستقطب 
كل الكت�اب باألجور الفلكية التي تدفعه�ا، ودون أن يقدم هؤالء مردودا 
درامي�ا موازيا لألج�ر، فاملدينة كانت تعمل بنفس املنط�ق.. النجم األول 
وبعدي�ن التولي�ف، ثم اس�تحدثت اخ�رتاع املنتج املش�ارك، حي�ث يقوم 
املنتج�ون بإنتاج أعمالهم الضائعة بأم�وال املدينة، ومن دقنه.. وافتله.. 
فانته�ى الح�ال بالتليفزي�ون امل�رصي إىل القرافة، وتوقف�ت املدينة عن 
اإلنت�اج.. وب�دأ القطاع الخاص يف�رض منطقه وذوق�ه، ويقيس نجاح 
مسلس�له بمدة أإلعالنات وىف س�تني داهية الدراما وس�نينها باس�تثناء 

املنتج الجاد جمال العدل.

بقعة ضوء

محمد الرفاعي

وفاء عامر يف »الرس«
ب�ريوت: تع�ود الفنان�ة وف�اء عام�ر 
للدراما التليفزيونية من خالل مسلسل 
»ال�ر« الذي ينتج�ه زوجه�ا محمد 
ف�وزي. حيث رش�حها مخ�رج العمل 
محمد حمدي لتقديم أحد الشخصيات 
الرئيس�ية يف املسلس�ل ال�ذي س�يتم 

استئناف تصويره يف الشهر الجاري.
ُيذك�ر أن املسلس�ل م�ن بطول�ة مايا 
وانطل�ق  فهم�ي  وحس�ني  ن�رصي 

تصوي�ره قب�ل بداية ش�هر رمضان، 
فيما تصل حلقاته إىل 60، وس�ُيعرَض 

قبل نهاية العام الجاري.
ه�ذا ويف�رتض أن تش�ارك »عام�ر« 
يف مسلس�ل »هج�رة الصعاي�دة« مع 
س�الف فواخرج�ي ال�ذي ل�م يتح�دد 
مص�ريه حت�ى اآلن بانتظ�ار موع�د 
لبداي�ة تصويره بعد تأجيله منذ بداية 

العام الجاري.

ياسمني نيازي متهمة باإلعتداء عىل رشطي
القاه�رة: إُتِهَمت الفنانة الش�ابة ياس�مني 
ني�ازي باالعتداء عىل رشطي م�رور بعدما 
نشبت مش�ادة كالمية بينهما خالل سريها 

بسيارتها عكس السري.
وإَتَهَم الرشط�ي، الذي كان متواجداً بكمني 
أمن�ي تص�ادف وج�وده خ�الل إرتكابه�ا 
املخالفة، الفنانة الش�ابة باإلعتداء اللفظي 
علي�ه بالس�ب والق�ذف، حي�ث ت�م تحرير 

محرض بالواقعة وتوجهت ياسمني إىل قسم 
الرشطة.

وخضعت الفنانة الش�ابة للتحقيق بالنيابة 
الت�ي ق�ررت إخالء س�بيلها بكفال�ة مالية 
قدره�ا 5 اآلف جني�ه، فيما تب�ارش النيابة 
إلحالته�ا  تمهي�داً  بالقضي�ة  التحقيق�ات 
للمحاكم�ة يف ح�ال ع�دم تصال�ح ط�ريف 

الواقعة.

بسمة تعود إىل مرص
القاهرة: عادت الفنانة بس�مة إىل القاهرة بعد غياب 
نحو 4 س�نوات عن مرص حيث كانت تقيم يف الخارج 
برفقة زوجها الس�يايس البارز عمرو حمزاوي والذي 

ال يزال يتواجد هناك.
وغاب�ت الفنان�ة املرصية ع�ن البلد والوس�ط الفني 
بشكل كامل بعد سقوط نظام مريس، عقب تواجدها 
بقوة يف الحياة السياس�ية عقب مش�اركتها يف ثورة 
25 يناي�ر. والبع�ض ع�زا مغادرتها وزوجه�ا البالد 
لتع�رض رم�وز ونش�طاء ث�ورة يناي�ر للمضايقات 
األمني�ة، بجانب املزاج اإلجتماعي الذي إنقلب معادياً 
لهم بس�بب التداعيات السياس�ية واإلجتماعية التي 

أعقبت الثورة وتخبط املشاركني بها.
يذكر أن آخر أعمالها الفنية فيلم »الشيخ جاكسون« 

م�ع املخ�رج عم�رو س�المة ال�ذي قدمه�ا كبطل�ة 
س�ينمائية للم�رة األوىل يف فيلم�ه »زي النه�ارده« 
قبل نحو 10 سنوات، ويش�ارك يف مهرجان تورونتو 

السينمائي.
وكان�ت ق�د أث�ارت زوبعة بمش�اركتها يف مسلس�ل 
»الطاغي�ة« األمريك�ي وإتهامه�ا بالتطبي�ع لعملها 
م�ع كتاب وممثلني إرسائيليني، لك�ن نقابة الفنانني 
املرصية برأتها م�ن التهم التي طالتها وزميلها خالد 

أبو النجا.
ورافقت بس�مة يف رحلة عودتها من الواليات املتحدة 
إبنته�ا الوحي�دة نادي�ة فيما ظ�ل زوجه�ا بالخارج 
ملب�ارشة مهام عمل�ه عىل أن تس�افر له ب�ني الحني 

واآلخر.

ميس محدان: األدوار التي تستهويني حتتاج إىل قدرات متثيلية
غي�اب النجم�ة األردني�ة مي�س حمدان 
عن حض�ور الع�رض الخ�اص لفيلمها 
الجديد »س�مكة وصّن�ارة« أث�ار العديد 
م�ن عالمات االس�تفهام ح�ول غيابها. 
فالبع�ض قال وجود خالف�ات مع فريق 
العم�ل والبع�ض اآلخر أش�ار إىل أن رّس 
غض�ب ميس هو تصعي�د الفنانة رحمة 
حس�ن لتكون ه�ي البطل�ة األوىل للعمل 
بالرغم من أن ميس تس�بقها بس�نوات 
طويلة... وتكّهن�ات عديدة .من جانبها، 
ويف ترصيحات خاص�ة ، أوضحت ميس 
حم�دان أنها لم تح�رض العرض الخاص 
ألنها يف ه�ذا الوقت كان�ت خارج مرص، 
فل�م تتمّكن من الحض�ور، لكن ال يوجد 
أي خالف بينها وبني فريق العمل خاصة 
وأن العمل هو يف النهاية بطولة جماعية 
وال يمك�ن ألح�د أن يس�تأثر ببطولت�ه 
لوحده.وتابع�ت ب�أن الش�خصية الت�ي 

قّدمته�ا يف الفيلم من األدوار القريبة لها 
كثرياً، حيث ت�دور يف إطار اليت كوميدي 
عن فتاة نّصابة تخدع عدداً من الش�باب 
تتعرّف إليهم وال يكتشفون خديعتها إال 
يف النهاية.وعن تقديمها لشخصية الفتاة 
اللبنانية يف الفيلم، تكشف ميس عن أنها 
تجي�د اللهج�ة اللبناني�ة نظ�راً للتقارب 
بينها وب�ني اللهجة األردنية لذلك لم تجد 
صعوب�ة يف تقديمها.وع�ن ابتعادها عن 
تقديم الش�خصية الرومانس�ية، أشارت 
إىل أنه�ا تحاول أن تقّدم أعم�االً متنوّعة 
طوال الوقت لكي تثبت نفس�ها كممّثلة 
وأن الش�خصيات الرشي�رة تس�تهويها 
ألنه�ا تحت�اج إىل ق�درات تمثيلية.وع�ن 
ع�دم عرض الفيلم ملّدة ع�ام بالرغم من 
إنه�اء تصوي�ره من�ذ ف�رتة، أعلن�ت أن 
وفاة منتجه كان الس�بب، وتابعت بأنها 
ص�ّورت الش�خصية الخاص�ة بها خالل 

يومني وس�عدت كث�رياً بتقدي�م التجربة 
مع مجموعة من الش�باب.وأخرياً، وعن 
الحلم الذي تتمّنى ميس تقديمه يف الفن، 

أوضحت بأنها إىل جانب التمثيل والغناء، 
تحلم بتقديم عمل اس�تعرايض عىل غرار 

تجربة الفوازير.

بني هيفاء وهبي وقمر.. هل كسب هادي رشارة؟

عرشة أيام من ص�دور كليب الفنانة قمر 
»kiss my lips« ال�ذي أث�ار جدالً واس�عاً 
كون قم�ر غائبة ع�ن الس�احة منذ آخر 
كلي�ب له�ا »م�ع نف�ي«، األغني�ة التي 
صدرت ع�ام 2015 وألحقتها قمر بكليب 
من إخراج س�عيد املاروق، وبلغت تكلفته 
يومه�ا  واتُّه�م  دوالر،  أل�ف   200 ح�واىل 
امل�اروق بأنه استنس�خ الفكرة عن كليب 

للفنانة تايلور سويفت.  
لكن الفنانة قمر انُتقدت كثرياً عرب موقع 
يوتي�وب وأث�ارت جدالً، وق�ال البعض إن 
الكلي�ب جريء ج�داً وأنه يدخ�ل يف إطار 
الكليب�ات الهابط�ة، بينم�ا رّد آخرون أن 

الكلي�ب »لو كان من فنان�ة أجنبية ملا 
ح�از عىل كل ه�ذا النق�د«، يف محاولة 
للدف�اع عن أس�لوب قم�ر يف اختيارها 

بني الغربي والرشقي هذه املرة.
اعتمدت قمر ع�ىل مجموعة من الفنانني 
األغني�ة،  اختي�ار  يف  س�اعدوها  الذي�ن 
فكانت الكلمات واأللحان لجوزيف جحا، 
واس�تطاع ه�ادي رشارة أن يوّزع األغنية 
بطريقت�ه الفريدة يف دمج املوس�يقى بني 
اللحن الرشق�ي والغربي، وهذا هو ملعب 
ه�ادي رشارة الذي يمّي�زه عن غريه من 

املوّزعني املوسيقيني يف لبنان. 
اختارت قم�ر إلنتاج الكليب املخرج فادي 
حداد كي يصّوره، واعتمدت عىل املصّمم 
العامل�ي نيك�وال ج�ربان يف األزي�اء الت�ي 
ظه�رت به�ا، إىل جانب الستايلس�ت مايا 
ج�ول حداد التي عرفت كي�ف تظهر قمر 

بطريقة ُمبتكرة جداً من خالل األلوان. 
ويف سياق منفصل، ُعلم أن الفنانة هيفاء 
وهب�ي تتحرّض مج�ّدداً إلص�دار ألبومها 
الجديد الذي يت�وىّل هادي رشارة اإلرشاف 

عليه موسيقياً.
هيفاء التي ال زال�ت تعمل بدون عقد مع 
رشك�ة روتان�ا، س�يكون له�ادي رشارة 
حّصة األسد يف ألبومها املقبل، يف وقت بدأ 
رشارة بالتعامل مع منافس�ة هيفا، قمر، 
يف أغنية يبدو أنها س�تحقق نجاحاً، وهو 
أول تع�اون يجمع بني قمر وهادي رشارة 

لجهة املوسيقى.
والس�ؤال: ه�ل س�تتابع قمر مس�ريتها 
الغنائي�ة بإصدارات جديدة، أم س�تكتفي 
بأغنيات منفردة يف وق�ت تحّقق حضوراً 

وتس�ّجل  املنافس�ة،  ضم�ن  جي�داً 
لجه�ة  جي�دة  وأرقام�اً  متابع�ات 
ومش�اهدتها  ألغنياته�ا  االس�تماع 
ع�ىل الرغم من كل االنتق�ادات التي 

تطالها؟!
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       بغداد/ المستقبل العراقي

دعيا وزير الشيباب والرياضة عبد الحسين 
عبطيان، الجزائر اىل املشياركة برفع الحظر 

عن املالعب العراقية«.
املسيتقبل   « تلقيت  لليوزارة  بييان  ونقيل 
العراقيي« نسيخة منه عين عبطيان القول 
خالل استقباله السيفري الجزائري يف العراق 
عبد القادر بن شياعة » اننا نطلب دعم دولة 
الجزائر الشقيقة يف مجال الشباب والرياضة 
والسييما انها مين الدول املتقدمية يف املجال 
الرييايض وذلك مين خالل حضيور املنتخب 
الجزائري اىل العيراق وخوض مباريات ودية 
مع املنتخب الوطنيي لعكس صورة ايجابية 
للعاليم بيان العراق يسيتحق وبجيدارة رفع 

الحظر عنه«.
اىل  تتطليع  الشيباب  وزارة   « ان  واضياف 
التعاون بشيكل كبري ميع الجزائر من خالل 
توقييع مذكيرات التفاهم يف مجال الشيباب 
والرياضة وان من يقف االن مع العراق لرفع 
الحظر عنه مالعبه سيذكره الشعب العراقي 

بشكل مرشف«.
وتابيع عبطيان » كما يذكر موقيف املنتخب 
االردنيي الشيقيق عنيد حضيوره للبيرة 
وخوض مبياراة ودية ضيد املنتخب العراقي 

لرفع الحظر عنه«.
مين جانبه قدم السيفري الجزائري بحسيب 
البيان » شيكره وتقديره للوزير، كما اشاد 
بعمل وزارة الشيباب والرياضية ، حيث اكد 
عىل متابعته املسيتمرة للجهود الطيبة التي 
تبذلها الوزارة والتيي توجت بالرفع الجزئي 
عين املالعيب العراقية، مضيفا انه سييعمل 

عىل حضور املنتخب الجزائري اىل العراق«.
وبين ان » الجزائير سيتبذل ميا يف وسيعها 
ملساعدة العراق بشكل عام والرياضة بشكل 
خاص«، مشييدا يف الوقت نفسيه » بمواقف 

العراق التاريخية مع دولة الجزائر.

خالل لقائه سفريها يف بغداد

وزير الشباب والرياضة يدعو اجلزائر للمشاركة برفع احلظر عن املالعب العراقية

            المستقبل العراقي/متابعة

افادت تقارير فرنسيية، بأن الالعب الفرنسيي 
الصاعيد، كيلييان مبابيي، هيو هيدف باريس 
سيان جيرمان، وأن النادي مستعد لدفع 180 
ملييون يورو لموناكيو، مقابل الحصول على 

خدماته.
المالكيين  إن  “ليكييب”  صحيفية  وقاليت 
يسيعون  الباريسيي،  للنيادي  القطرييين 
لتشيكيل خيط هجيوم ثالثيي، مكيون من 
البرازيلي نيمار، الذي أعلن ضمه مؤخرا من 
برشلونة، وكافاني، ومبابي، لذا يتفاوضون 
من أجل شيرائه.فيما ذكرت “لو باريزيان” 
أن وصول نيمار لنادي العاصمة الفرنسية، 
جعل باريس سيان جيرمان وجهة رئيسية 
لمبابيي )18 عاما(.وأضافيت الصحيفة أن 
الالعب متشوق بشدة للعب إلى جوار نيمار 
الذي دفيع فيه باريس سيان جيرمان 222 
مليون يورو، قيمة الشيرط الجزائي لفسخ 
تعاقده مع برشلونة، وهو رقم غير مسبوق 

في تاريخ كرة القدم.

وذكيرت أيضيا أن النادي الباريسيي، 
ال يخشيى مخالفية قواعيد االتحياد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( الخاصة 
بما يسيمى بي”اللعب المالي النظيف”، 
كميا أنيه يحياول بييع بعيض العبييه 
الحالييين مثيل البولنيدي جرزيجيورز 
كريتشوفياك والفرنسي بليز ماتويدي 
واإليفواري سيرج أورييه واألرجنتيني 
أنخيل دي ماريا.وأوضحيت “ليكيب” 
أن انضميام نيمار للنادي الباريسيي 
سييعزز من تفضيل مبابيي النتقاله 
إليى بارييس سيان جيرميان، اليذي 
ينتظير مين الالعيب إشيارة موافقة 

ليبيدأ مفاوضاته ميع موناكيو، الذي 
حدد سيعره بيي180 مليون ييورو بما 

يجعلها ثانيي أغلى صفقة فيي التاريخ 
بعد نيمار.ويدرك باريس سان جيرمان، 
أن صفقاتيه الباهظية بدأت فيي إزعاج 
األندية األوروبية الكبرى، حيث ستجتمع 
الجمعية األوروبية لألندية األربعاء المقبل 
في مدريد، لتحلييل النظام الحالي في كرة 

ريال مدريد يستخدم ورقة جديدة لضم ديباال
             المستقبل العراقي/ متابعة

فتيح نادي ريال مدريد، أبواب التعاقد مع نجم 
يوفنتيوس اإليطاليي، باوليو ديباال، مسيتغال 
رغبية النيادي اإليطالي في ضم العيب قائمة 

النادي الملكي.
وأكدت صحيفية “موندو 

ديبورتيفيييييييو” 

اإلسبانية، أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو 
بيريز، أبدى اسيتعداده للتنازل عين الكرواتي 
ماتييو كوفاسييتش، إضافية لدفيع نحيو 80 
ملييون ييورو إليى “السييدة العجيوز” لضم 

ديباال.
وأوضحت أن بطل إيطاليا، يرغب في الحصول 
عليى أكبر اسيتفادة ماليية، مين وراء صانع 
ألعابه األرجنتينيي، وال يقبل برحيله بأقل من 

120 مليون يورو على األقل.
أما بخصوص كوفاسييتش )23 عاما(، والذي 
تبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو، فقد 
تقدم البيانكونيري بعرضين لمدريد للحصول 
عليى خدماتيه، سيواء عين طريق الشيراء أو 
اسيتقدامه كمعيار ميع االحتفياظ بالحق في 

الشراء.
والتزال المفاوضات مستمرة، خاصة وأن ريال 

مدريد يعلم بوجود مفاوضات من برشيلونة، 
للتعاقيد مع ديباال، وهو يريد إفسياد الصفقة 
عليه.وانضم كوفاسييتش لصفوف الريال في 
صييف 2015 قادميا من إنتير مييالن، ويمتد 
عقده معه حتى صيف 2021.بينما يلعب ديباال 
)23 عاميا( مع اليوفي منيذ عامين، قادما من 
باليرميو، وجدد معه عقده في أبريل/نيسيان 

الماضي ليستمر حتى صيف 2022.

سيميوين يغلق الباب يف وجه كوستا

مبايب هدف باريس سان جريمان اجلديد

            المستقبل العراقي/متابعة

رفيض األرجنتينيي دييجو سييميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد اإلسيباني، الحديث عن التعاقد مع دييجو كوسيتا، مهاجم تشيلسيي 
اإلنجليزي.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة إيفينينج ستاندرد “ال أحب الحديث عن كوستا ألنه مازال العًبا لفريق آخر وهو 
تشيلسي، ونحن محرومون من التعاقد خالل الصيف الجاري”.

وتابع “أسيعى لتطوير الفريق سيواء في التدريبيات أو مع وجود ظروف مثل هذه تمنعنيا من التعاقدات، 
ولذلك علي العمل وفقاً للمعطيات التي نمتلكها في الوقت الراهن”.

وكان كوسيتا، قد خرج من حسيابات اإليطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، الذي طلب منه 
البحث عن فريق آخر خالل الصيف الجاري.

وكان كوسيتا، قد أعلن سيابًقا أّن كونتي ال يرغب في استمراره في الفريق، بعدما بعث له رسالة 
نصيية جاء فيها “أهياًل دييجو، أتمنى أن تكون بخير، شيكًرا لك على ما قدمته الموسيم الماضي 

وأتمنيى ليك التوفيق في العام المقبل، أنت لسيت ضمين خططي المسيتقبلية”، وهو ما أكده 
المدير الفني لتشيلسي منذ أيام.

وأقيرت المحكمة الرياضية، حرمان الروخي بالنكوس من التعاقدات خالل الصيف 
الجاري، ولن يتمكنوا من التوقيع مع العبين قبل يناير/كانون ثان المقبل، بسبب 

ضم العبين تحت 18 عاما.
وحدد تشيلسيي، مبلغ 50 مليون إسترليني للموافقة على بيع كوستا، في ظل رغبة 

ميالن اإليطالي في ضم الالعب.
             المستقبل العراقي/ متابعة

تنطلق، اليوم الثالثاء، مواجهة ريال مدريد اإلسيباني ومانشستر يونايتد اإلنجليزي، 
فيي كأس السيوبر األوروبي، على ملعب “فيلييب الثاني” في العاصمية المقدونية، 
سيكوبيه.ووصل مانشسيتر يونايتد للمباراة حامياًل للقب اليدوري األوروبي، بعد 
انتصياره على أياكس الهولنيدي بهدفين نظيفين، في فيي 24 مايو/آيار الماضي، 
بينما حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على يوفنتوس اإليطالي 
)1-4( فيي 3 يونيو/حزيران الماضي.ورغم أّن النيادي الملكي هو حامل لقب 
البطولة، بعد الفوز على إشبيلية العام الماضي بنتيجة )2-3(، إال أّن مانشستر 
يونايتيد لديه عامل تاريخي قد يثير تفاؤله قبيل المواجهة المرتقبة.ومع 
فشل الشيياطين الحمر في الفوز ببطولة السوبر األوروبي، منذ 1991، 
وخسيارتهم مرتين عاميي 1999 و2008، إال أنهم حققوا اللقب فقط 
حينما توجوا بكأس الكؤوس األوروبية، التي دمجها في وقت الحق 
ببطولية اليوروبا ليج الحالية، فيما ليم ينجحوا في التتويج 
بالسيوبر األوروبي عندما أحرزوا لقيب دوري األبطال.وفي 
15 مايو/آييار عيام 1991، واجه مانشسيتر يونايتد نظيره 
برشيلونة، في نهائي كأس الكيؤوس األوروبية على ملعب 
فينيورد بهولنيدا، ونجيح الفرييق اإلنجليزي فيي الفوز 
بهدفين لهدف، ليتفوق السيير أليكس فيرجسون على 
يوهان كرويف.واجه مانشستر يونايتد بعد ذلك بطل 
دوري أبطال أوروبا، ريد سيتار بلجراد اليوغسالفي، 
الذي حقق اللقب على حسياب مارسييليا الفرنسيي، 
بركالت الترجيح.واستطاع مانشستر يونايتد االنتصار 
بهدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعبه “أولد ترافورد”، 
ليحصيد أول وآخير لقب له في بطولة كأس السيوبر األوروبي.وكانت المشياركة 
الثانية في السيوبر عام 1999، حينما حصد الشيياطين الحمر لقب دوري أبطال 
أوروبا، بعد انتزاعه من بايرن ميونيخ األلماني في الدقائق األخيرة )1-2(.ولعب 

اليونايتد في السوبر مع التسيو اإليطالي.

وزير النقل يقود مبادرة للصلح بني اهليئتني 
االداريتني اجلديدة والقديمة لنادي امليناء

التاريخ يثري تفاؤل مانشسرت يونايتد
قبل السوبر األوريب

             بغداد/ المستقبل العراقي

رعيى وزيير النقل السييد كاظم 
فنجان الحماميي، أمس االثنين، 
لقياء بيين الهيئتيين االداريتيين 
الجدييدة والقديمة لنادي الميناء 
الرياضيي، وقيال سييادته: انيه 
ومن واجبنا الرسمي واألخالقي 
انطلقنيا بمبيادرة للصليح بيين 
الهيئتين من أجل تقريب وجهات 
النظير وحيل كافية االشيكاالت 
اعضياء  ان  مبينيا:  المتعلقية، 
الهيئتين تفاعلوا مع جميع ما تم 
طرحه وكانت لهم مساع للصلح 
والتفاهم خدمة السيم وسيمعة 

النادي العريق. 
رابطية  عبيرت  جانبهيا  مين 
النادي عن ارتياحها  مشجعي 
الكبير لمواقف السييد الوزير 

العراقية  الرياضية  التيي تخيدم 
ككل. واشار سييادته: أن الهيئة 
اإلدارية الجديدة للنادي ستباشر 
أعمالهيا خيالل الفتيرة القريبة، 
فيميا عبير عين ارتياحيه الكبير 
لما توصل إلييه اللقاء من نتائج 

طيبية. يذكير ان السييد الوزيير 
الماضي  تباحث خالل االسيبوع 
ميع وزيير الشيباب والرياضية 
السييد عبد الحسيين عبطان من 
أجيل إعيادة ملكية ملعيب نادي 

الميناء إلى وزارة النقل.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
يع�د جرس وايهي العظي�م أطول جرس يف العالم و يقع يف 

جمهورية الصني الشعبية
يقال ان اول من اسخ�دم املرايا ) املرآة ( هم اليونان قبل 

امليالد.
إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله أكرب.

وسبابتك  ابهامك  بني  يدك  باطن  عىل  ثلج  قطعة  فرك 
يساهم يف عالج الم االسنان بسبب وجود ممرات األعصاب 

املحفزة للدماغ التي تمنع اشارات األلم!
دقيق�ه م�ن الضحك تع�ادل ساعت�ني من الن�وم لجسم 

االنسان!
تناول الطعام خ�ارج املنزل مع األصدقاء يمكن أن يرفع 

من مستوى السعادة ويقلل من االكتئاب!
السمع هي الحاسة الوحيدة التي ال تتوقف بش�كل كامل 

خالل مراحل نومك!
تدوي�ن افكارك السلبيه يف ورق�ة و الرمي بها يف القمامة 

يمكن ان يساعدك فعالً عىل تعديل مزاجك السيئ!
التف�اح أكث�ر فعالية من القه�وة لجعلك أكث�ر يقظة يف 

الصباح!
كث�ر من الناس يعتقد أن النقود مصنوعة من الورق ، و 

الحقيقة أنها مصنوعة من القطن.

حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:ك�ن ح�ذراً وضع�ك املهن�ي 
ال يتطل�ب أية مغامرة جدي�دة كن حذراً 
جدي�دة  عاطفياً:تط�ورات  بقرارات�ك 

لصالحك يف عالقتك مع الحبيب. 

حظ�ك  الث�ور  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:تكث�ر حركتك باملكتب اليوم 
وتكثر اجتماعاتك عاطفياً:الحبيب يحمل 

لك الكثر من املفاجآت السارة. 

حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
لتكس�ب  الي�وم  لليوم:مهنياً:تتف�اوض 
املزيد م�ن األرباح من صفقت�ك الجديدة 
تستف�ز  وال  به�دوء  عاطفياً:ت�رف 

الحبيب بكالمك. 

حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:تبدو قوياً اليوم و واثقاً من 
عملك ونجاحاتك ثاب�ر عىل هذه الصفة 
عاطفياً:اطل�ب املساع�دة والع�ون م�ن 

الحبيب وال تخجل منه. 

حظ�ك  األس�د  ب�رج  أصح�اب 
وق�ت  تستغ�ل  أن  لليوم:مهنياً:ح�اول 
العمل لصالحك وال تضيعه يف أمور تافهة 
الي�وم وتبدو  عاطفياً:تتمت�ع بجاذبي�ة 

محبوباً للكل. 

حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
الي�وم  بالراح�ة  لليوم:مهنياً:تش�عر 
وبالسعادة بتحقيق�ك لعدد من األهداف 
عاطفياً:ال تهمل مشاعر الحبيب وتؤخر 

ارتباطك به. 

حظ�ك  املي�زان  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:تزده�ر أعمال�ك م�ن جديد 
بعد فرتة من الركود عاطفياً:كن جدياً يف 
عالقاتك العاطفية وال تتالعب بمش�اعر 

اآلخرين. 

حظ�ك  العق�رب  ب�رج  أصح�اب 
اليوم بأفكارك  لليوم:مهنياً:تبدو ممي�زاً 
وقراراتك وتن�ال اعجاب رؤسائك بالعمل 
عاطفياً:اتب�ع قلب�ك وال تعتمد فقط عىل 

عقلك وصدق مشاعرك تجاه الحبيب. 

حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:ي�وم سه�ل يف العم�ل خايل 
من املش�اكل وتمارس من خالله أعمالك 
ق�رب  م�ن  عاطفياً:استف�د  الروتيني�ة 

الحبيب منك وحاول أن تفهمه أكثر. 

حظ�ك  الج�دي  ب�رج  أصح�اب 
هادئ�اً  تك�ون  أن  لليوم:مهنياً:ح�اول 
يستف�زك  أن  ألح�د  تسم�ح  وال  الي�وم 
عاطفياً:تتحم�س للقائ�ك م�ع الحبيب 

وتشعر أنه الشخص املناسب لإلرتباط. 

حظ�ك  الدل�و  ب�رج  أصح�اب 
تش�غلك  املالي�ة  لليوم:مهنياً:األوض�اع 
بالتفك�ر  وقت�ك  كل  وتأخ�ذ  كث�راً 
عاطفياً:تكتشف اليوم الكثر من األمور 

التى كنت تجهلها عن الحبيب 

حظ�ك  الح�وت  ب�رج  أصح�اب 
لليوم:مهنياً:تطلع الي�وم عىل الكثر من 
املش�اريع و تدرسها جيداً عاطفياً:واجه 

الحبيب بشكوكك وال تخفيها.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
كيلو سمك فيليه - 1 / 2 كيلو جمربى - 1/ 
4 كيلو سبيط – كمون – ملح – فلفل - بصل 
مف�روم - ثوم مف�روم – زيت – بقدونس - 

كسربة خرضاء - كسربة ناشفه
طريقة التحضر:

ىف الكب�ه نف�روم سم�ك فيلي�ه وجم�ربى 
وسيبط حتى تجانس الخليط .

ىف بول�ه نضع خلي�ط السم�ك ونتبله بصل 
وث�وم وبقدونس وكس�ربة وكسربة ناشفه 
ونتبله ملح وفلف�ل وكمون وزيت ونقلبهم 
مع بعض حتى تجانس الخليط مع بعض.

نعمل الكفت�ه اصابع عىل االسياخ ونضغط 
عليها لتكون متماسكه.

عىل الش�وايه نرص اسي�اخ الكفته وقلبيها 
حتى تنضج.

احرتام الذات والثقة بالنفس سلطتا املرأة القوية
السلطة تعني توجيه سلوك مجموعة من األشخاص من خالل التأثر 
عليه�م وفقا لتطبيقات وصالحيات يحص�ل عليها بعض األشخاص 
الذي�ن يق�ع ترتيبهم يف قمة اله�رم اإلداري يف العم�ل أو األرسة وهنا 

يكون األب واألم أو األشقاء األكرب يف الغالب..
يف املجتمع�ات الحديث�ة يكتس�ب بع�ض األشخاص ه�ذه “الهالة” 
االجتماعي�ة يف املق�ام األول م�ن خ�الل ق�وة التأث�ر ال�ذي تحدث�ه 
شخصياته�م، اح�رتام الذات، الثق�ة بالنفس إضاف�ة إىل القدرة عىل 
التحّم�ل يف الظروف القاه�رة وغرها العديد من الصف�ات التي تعد 

جاذبة.
وتش�جع املفاهيم الحديثة عىل أن السلطة ال تتحدد بإنجاز املهمات، 
بقدر ما ترتبط ببناء العالقات مع اآلخرين والتمتع بمهارات شخصية 
فري�دة، وهذا هو األمر الذي قارب كث�را بني مفهوم السلطة واملرأة، 
بع�د أن ك�ان حرا عىل الرج�ال؛ فالعديد من النس�اء يف املجتمعات 
ة باتت تمتلك سلط�ة شخصية يف جميع مج�االت الحياة،  املتح�رضّ
ق�د تفوق ما يمتلك�ه الرجل، ليس بال�رضورة أن يسجل هذا التقدم 

امللموس تناميا يف الكم، بقدر ما هو تغير يف نوع املفاهيم واألدوار.

أكرب أملاسة خام تبحث عن مشرت
ت�درس رشك�ة لوك�ارا ديامون�د بع�د نح�و عام�ني من 
استخراجها أملاسة تزن 1109 قراريط بحجم كرة التنس، 
إقامة رشاك�ة مع جهة أخرى لبيعها إن لم تجد مش�رتيا 
خ�الل 6 إىل 8 أسابيع..وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للرشكة 
وليام المب، إن رشكته، التي فش�لت يف بيع أملاسة يف مزاد 
ب�دار سوذبي�ز يف يوني�و 2016، ال ت�زال تتلق�ى عروضا، 
موضح�ا أن رشكة التعدين الت�ي يقع مقرها يف فانكوفر، 

“تدرس خيارا أو اثنني” لتنفيذ عملية بيع مبارشة.
وتابع “إن لم تسفر عن يشء، سنبحث خالل 6 إىل 8 أسابيع 
مقبل�ة الدخ�ول يف رشاكة. أعتقد أنه ينبغ�ي علينا القيام 
بذل�ك. مر عام�ان تقريبا منذ أن اكتش�فنا الحجر الكريم 
والسوق، فيما أعتقد، ترتق�ب النتيجة”..وكانت العروض 
يف مزاد لن�دن توقفت عند 61 مليون دوالر، دون أقل سعر 
طلبته الرشكة، وهو 70 مليون دوالر..واكتشفت املاسة يف 
منجم كاروي التابع للرشكة يف بوتسوانا يف نوفمرب 2015، 

وقيل إن عمرها يرتاوح بني 2.5 و3 مليارات عام.

هاتفك الرقمي يمنعك من النوم!
وج�دت دراسة جديدة أن شاشات األجهزة الرقمية تسبب اضطرابا 
يف النوم بسبب انخفاض مستويات هرمون امليالتونني املسؤول عن 

تنظيم اإليقاع الحيوي.
ويتداخ�ل الضوء األزرق املنبعث من الهوات�ف الذكية، مع الهرمون 
الطبيع�ي الذي تنتج�ه أجسادن�ا، ويساعدنا عىل التحك�م بدورات 

النوم.
وتبدأ عادة مستويات امليالتونني يف االرتفاع عند املساء، وتبقى كذلك 
معظ�م ساعات الليل، ومن ثم تنخفض عن�د الصباح الباكر..ولكن 
معظمن�ا يستخدم األجهزة الذكية قبل الن�وم، حيث يؤدي التحديق 
يف الش�اشات إىل تغير إيقاع الساع�ة البيولوجية، أو ساعة الجسم 
الداخلية..وقال�ت الدكت�ورة لي�زا أوسرتي�ن، املؤلف�ة الرئيسية من 
جامعة هيوستن: »إن النوم مهم جدا لتجديد العديد من الوظائف يف 

جسمنا، والضوء األزرق يقلل من جودة النوم«.
وتجدر اإلشارة إىل أن مش�كلة األرق شائع�ة جدا، ويعتقد أنها تؤثر 
بشكل خاص عىل كبار السن.ويرتبط نقص النوم املنتظم بمخاطر 
اإلصاب�ة باالكتئاب والسمنة  والنوبات القلبي�ة والسكتة الدماغية 

والسكري، كما يقلل من متوسط العمر املتوقع.

 o 1ممثل سوري 2يصنع من قش�ور التفاح
حر النار

 o نزي�ف االنف 4اس�م ذكر o 3متش�ابهان
نصف ارجع 5لتفس�ر املعنى و االسرتسال 

o كلمة الي مبعثرة
6كلمة لالطراء معكوسة

7للتعريف o ضد ياس معكوسة 8ملس يشء 
بيده o واحد باالنكليزي o عكس ايمن

9للن�داء o اك�رب دول�ة يف العال�م مساح�ة 
10اسم جهاز رصد الزالزل

1سنة o مدينة اثرية سورية 2كلمة جوهر 
معكوس�ة o محى شيئ م�ا 3من االسماء 

الخمسة o نعم باالجنبي
4اغنية لراش�د املاجد o للس�ؤال باالجنبي 
5من اخرتع املصب�اح الكهربائي 6للتمني 

o نصف روعة
o كلم�ة اخ�رى  العال�م  7اق�ر نه�ر يف 

للموبايل معكوسة
8ال�م o القمار 9عمر o اسم زوجة فرعون 

10ولد بالغ o حيوان صغر معكوسة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..كفتة بحريات
طب

موتوروال تطلق موديالت جديدة
أعلن�ت رشك�ة موت�وروال ع�ن إطالق 
املوديالت الجدي�دة من هواتفها الذكية 
ج�ي 5 وجي 5 بلس للفئ�ة املتوسطة، 
وذل�ك بع�د خمس�ة أشه�ر فق�ط من 
األسواق.وأوضح�ت  يف  إطالقهم�ا 
الرشكة األمركية أن املوديالت الجديدة 
تمث�ل سلسلة جي 5 إس وتضم أجهزة 
بشاشات أكرب، حيث يأتي الهاتف جي 
5 إس بش�اشة قي�اس 5.2 بوص�ة، يف 
ح�ني يتمت�ع املوديل ج�ي 5 إس بلس 

بشاشة قياس 5.5 بوصة.

التقني�ة  التجهي�زات  باق�ة  وتش�تمل 
للهات�ف الذكي ج�ي 5 إس عىل كامرا 
م�ع  ميغابيكس�ل   16 بدق�ة  خلفي�ة 
خاصي�ة الرتكي�ز التلقائ�ي والتع�رف 
 5 ج�ي  الهات�ف  ويتضم�ن  املرح�ي. 
إس بل�س كام�را مزدوج�ة بدق�ة 13 
ميغابيكس�ل ل�كل منهم�ا م�ع إتاحة 
العدي�د م�ن الوظائ�ف املتط�ورة منها 
تأثرات الوضوح العميق.وترّوج رشكة 
موتوروال لهواتفها الذكية الجديدة من 
خالل الجسم املصنوع من األلومنيوم.

العثور عىل ديناصور متكامل عمره 110 مليون سنة

اكتش�اف  ع�ن  باحث�ون  أعل�ن 
جسم ديناص�ور متكامل يرجع 
إىل نحو 110 ملي�ون سنة، وهو 
محف�وظ بش�كل جي�د جي�دا..

ويرى العلماء أن هذا االكتشاف، 
ال�ذي عث�روا علي�ه بكن�دا، ه�و 
أه�م االكتش�افات الت�ي تخص 
الديناصورات وسيساعد يف رسم 
ص�ورة حقيقي�ة وواقعي�ة عن 

شكل الديناصورات.
النادر  االكتش�اف  كم�ا شبه�وا 
ب�«الف�وز يف اليانصي�ب«، حيث 
الحفري�ات  تحت�وي  الغال�ب  يف 
ع�ىل بقايا مثل العظام واألسنان 
فق�ط، أما ه�ذا االكتش�اف فهو 
جس�م متكام�ل م�ع األنسج�ة 

الرخوة والجلد املتحجر..ويش�به 
الديناص�ور التنني وهو يف الواقع 
ن�وع جديد م�ن نودوسور، وهو 
الت�ي  الديناص�ورات  ن�وع م�ن 
تأكل العش�ب ويعتقد أنها كانت 
الحج�ري  الع�ر  يف  موج�ودة 
وم�ا قبله. وقىض العلماء نحو 7 
آالف ساع�ة يف الحفرية ويف إزالة 
ما ح�ول الديناص�ور ليخرجوه 
سليم�ا من الصخ�ور التي كانت 
تحيط به..وتم اكتشف الحفرية 
أثناء عملي�ة التنقيب عن النفط 
يف ألربت�ا يف م�ارس 2011، وت�م 
اإلفصاح عن�ه للجمهور يف مايو 
2017، ونرشت قصت�ه يف مجلة 

ناشيونال جيوغرافيك.
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سألتني ملاذا أنت مؤمن ؟ تضاعف حمالت بغداد بعد ١٩٣٠

الدكتور محمد داودطارق حرب

عزيزتي ... س�بب إیمانى ھو إجاللى للخال�ق العظیم فأنا أرى فى عظمة 
كل مخلوق دلیالاً على عظمة الخالق.  وس�بب إیمانى حبى لصفات اإلله فهو 
رحمن رحیم، وھو ودود... وھذه الصفة تأس�رنى جدًّا جدًّا ؛ إن اإلله العظیم 
یت�ودد إلى عباده الضعفاء... یتودد إليهم بالعف�و... بالمغفرة... بالرحمة... 
بمضاعفة الثواب...  بالتوفیق... س�بحانه ما أعظمه.  وسبب إیمانى ما أراه 
من طالقة قدرة الخالق... فى كل یوم یكتش�ف العلم جدیداًا من المخلوقات... 
وھ�م أمم أمثالنا... والذى ال نعرفه كثیرا... كثیرا كثیرا... س�بحانه: )َوَیْخُلُق 

َما الَ َتْعلَُموَن( النحل: ٨ 
وس�بب إیمانى أن اإلله العظی�م كرمنى فأنا الخلیفة المك�رم... الخلیفة 
ال�ذى یقوم بتنفی�ذ منهج الله فى األرض قال تعالي:) إِنِّ�ي َجاِعٌل ِفي األَْرِض 
ْمَنا َبِني آَدَم َو وحملناهم  َخلِیَفة(اً البقرة: ٣٠ .. والمكرم لقوله تعالي: ) لََقْد َكرَّ
ْن َخلَْقَنا  لَْناُھ�ْم َعلَى َكِثیٍر ِممَّ یَِّباِت َو َفضَّ ِف�ي الَْب�رِّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّ

َتْفِضیالاً (اإلسراء: 70 
وس�خر لى ما فى السماوات وما فى األرض... وأسبغ على نعمه ظاھرة 
وباطنة.. وس�بب إیمانى... أن حیاتى بیده وموتى بیده.. وس�بب إیمانى أن 
ا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َو ُھَو  سعادتى فى اتباع ھدیه...قال تعالى: ) َمْن َعِمَل َصالِحاً
ُم�ْؤ ِمٌن َفلَُنْحِیَینَُّه َحَیاةاً َطیَِّبةاً َو لََنجزينهم أَْجَرُھْم ِبأَْحَس�ِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن( 
النحل: 97 .. وس�بب إیمانى أنه یخاطب عقلى...بأس�لوب مقنع .. قال تعالى 
: )أََفالَ َیْعِقُلونَ(  یس: ٦٨ ...)أََفالَ َیَتَدبَُّروَن الُْقْر آَن( النس�اء: ٨٢ ...)ألُِ ولِي األْ 

َلَْباِب( آل عمران: ١٩٠ ...إلخ. 
وس�بب إیمانى أنه یأمرنى بالتسامح والرحمة مع اآلخر قال تعالى :)ُخِذ 
الَْعْفَو َو أُْمْر ِبالُْعْرِف َو أَْعِرْض َعِن الَْجاِھلِیَن ( األعراف: 199 .. وسبب إیمانى 
أن�ه جعل حمایتى فى االلت�زام بالعمل الصالح. وأن أقابل الش�ر بالخیر، قال 
تعال�ى:) اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي أَْحَس�ُنَ( المؤمن�ون: 96 .)َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْس�ناًا (

البق�رة: 83 .. وس�بب إیمانى... أنه یأمرن�ى بالع�دل وأن ال أتخلى عنه حتى 
مع الخصوم... قال تعالى :)َو الَ َیْجِرَمنَُّكْم َش�َنآُن َق�ْوٍم َعلَى أاَلَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا 
ُھ�َو أَْق�َرُب لِلتَّْقَوى ( المائدة: 8 .. وس�بب إیمانى ھذه اللغ�ة الخالدة الخفیة 
بین�ى وبین الخالق.. اإلله الحق.. حین أقع فى مك�روه أو ضیق.. ألجأ إلیه... 
ن ُیِجی�ُب الُْمْضَطرَّ إَِذا  أستش�عر العظمة من حبیب�ى األعظم..قال تعالى :) أَمَّ
ُروَن(  ا َتَذكَّ َع اللهَّ ِ َقلِیالاً مَّ وَء َو َیْجَعُلُكْم ُخلََفاء األْْرِض أَإِلٌَه مَّ َدَعاُه َو َیْكِشُف السُّ
النمل: 62 .. حت�ى صرخت فى مرة من كثرة نعیمه وتفضله مع تقصیرى... 
فقل�ت یا رب... أنا أنا وأنت أنت...أنا المقص�ر... وأنت الكریم... أنا المذنب... 
وأنت الغفور... أنا العبد الضعیف... وأنت الرب القوى الحكیم... أنا أنا... وأنت 
أن�ت س�بحانك... ما أعظمك .. أما س�ؤالك: كیف تؤمنین مثل�ى؟! .. الجواب : 
تذكرى نعم الله عليك... فضله... رحمته... ستحبینه لعظيم انعامه ولصفات 
الكمال التى اتصف بها.. تذكرى ...أنه الذى خلقك من عدم ، قال تعالى :) َھْل 
ا( اإلنسان: 1 .. تذكرى  أََتى َعلَى اإلْ ِْنَساِن ِحیٌن ِمَن الدَّْھِر لَْم َیُكْن َشْیئاًا َمْذُكوراً
أن الدنیا فانیة... وأننا س�نموت... والمرجع والمآل إلیه س�بحانه...  تذكرى 
ا... حین نخطئ ال یعاجلنا بالعقوبة وإنما ینادینا...  رفقه بك وبالبش�ر جمیعاً
فى حنان عظیم... )ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن أَْس�َرُفوا َعلَى أَْنُفِس�ِھْم الَ َتْقَنُطوا ِمْن 

ا إِنَُّه ُھَو الَْغُفوُر الرَِّحیمُ( الزمر: 53 ُنوَب َجِمیعاً َرْحَمِة اللهَّ ِ إِنَّ اللهَّ َ َیْغِفُر الذُّ

في سلس�لة تراثي�ات بغدادية كان�ت لنا كلمات عن زي�ادة عدد محالت 
بغ�داد بما يص�ل الى ضعف ما كانت عليه بغ�داد وتحققت هذه الزيادة في 
س�نة ١٩٣٠ وما بعدها اذ لم تحصل زيادة في مساحة بغداد المسكونة من 
اهلها منذ مئات السنين ولكن هذه السنة كانت بداية لتوسع بغداد السكاني   
بحيث يمكن القول ان هذا التاريخ كان االنطالقة الس�كنية والس�كانية في 
بغداد بحيث يمكن القول ان س�كان وعمران مدينة بغداد قد تضاعف واكثر 
ويالح�ظ ان االكث�ر كان في جانب الرصافة اي الجانب الش�رقي من بغداد 
ولم يكن هنالك توسع في الكرخ سوى محلة المنصور الحالية والتي بدأت 
كعدة بي�وت فقط في اربعينات القرن العش�رين وال�ى الجنوب من الكرخ 
كانت هنالك منطقة ش�عبية اسمها الشاكرية نسبة الى شاكر الوادي الذي 
اش�غل مناصب وزارية في العهد الملكي وكانت هذه بيوتات من الطين او 
القصب تضم المجموعات الس�كانية التي وردت من المحافظات الجنوبية 
وفي منتصف خمس�ينات القرن العش�رين كان هنالك بناء لمحطة السكك 
الحديدية او ما يسمى بالمحطة العالمية في عالوي الحلة اما في الرصافة 
فقد كان االمر واس�عا وكبيرا بشكل كان اضعاف ما حصل في الكرخ حيث 
حصلت حركة عمران كبيرة  وتم انشاء احياء ومحالت جديدة حيث ظهرت 
محلة الس�عدون من الباب الش�رقي وجنوبا وتوس�عت االعظمية وظهرت  
محلتا راغبة خاتون او ما يس�مى بالكامب وهيبة خاتون وتوس�عت محلة 
باب الش�يخ وتم بناء مئات القصور في منطقة الكرادة الش�رقية وش�قت 
الش�وارع فيها بع�د ان كانت قرية صغيرة وظهرت محلة الوزيرية ش�مال 
باب المعظم وتطوير منطقة العيواضيه المطلة على دجلة جنوب الوزيرية 
ش�مال باب المعظم وافتتحت ش�وارع جديدة كش�ارع الملك غازي ش�ارع 
الكف�اح وظهر نوع من العم�ران والبناء يماثل الط�راز الغربي في محالت 
بارك الس�عدون جنوب س�احة الطيران وبيوت كبيرة عل�ى نهر دجلة بين 
االعظمي�ة وب�اب المعظم وش�وارع اخ�رى وفي فت�رة امين بغداد ارش�د 
العمري في اربعينات القرن العش�رين تم هدم الباب الشرقي وبعض الدور 
التراثية في الكاظمية وش�ارع الرش�يد حيث اظهر عدم اكتراث بالتراثيات 
لكن�ه تولى تنظيم منطقة الجادرية وفتح ش�ارع فيها وتم انش�اء القصر 
االبيض كدار للضيافة جنوب س�احة الطيران وانشاء پارك السعدون كاول 
متنزه كبير في بغداد وفي سنة ١٩٤٥ تم بناء مدينة بغداد الجديدة كمدينة 
عصرية تماثل المدينة العصرية التي تم انش�اؤها في قاهرة مصر وبعدها 
تم بناء مس�بح االمانة وقامت منطقة المس�بح وعرص�ات الهندية وهكذا 
بدأت بغداد بالتوس�ع وان كانت هنالك محل�ة من الصرائف تمتد مما يقابل 
منطق�ة راغب�ة خاتون حتى منطقة تل محمد او بغداد الجديدة على ش�كل 
سلس�لة صرائف س�كنها اهل الجنوب الذين تركوه وس�كنوا بغداد  بطول 
بحدود عشرين كيلومترا وعرض اليزيد على  خمسمائة متر فقط وبجانب 
هذه الصرائف التي محلها االن ش�ارع محمد القاس�م السريع وكان هنالك 
نهر يمر في هذه الصرائف اسمه إشطيط ينقل مياه بغداد الثقيلة الى نهر 
ديال�ى جنوب بغداد وكان يطلق على هذا التجمع الس�كاني اس�م الميزة او 
المجزرة او خلف السدة الشرقية التي كانت تحيط شرق بغداد او سدة ناظم 

پاشا او تسمى باسم العاصمة .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

اعـالن
تعل�ن رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية اح�دى تش�كيالت وزارة النقل عن 
حاجته�ا اىل مضيفات فقط وحس�ب الضوابط وال�روط االصولية املذكورة 
ادناه عىل من ترغب بالعمل التقديم عىل الربيد االلكرتوني املذكور يف الروط 

وملدة اسبوعني من تاريخ نر االعالن
الروط املطلوبة:

١-ان تحم�ل املتقدمة ش�هادة البكالوري�وس او الدبل�وم او االعدادية برط 
اجادة اللغة االنكليزية 

٢-ان تجت�از املتقدم�ة املقابل�ة بنج�اح وكذلك الفح�ص الطبي ال�ذي يثبت 
صالحيتها للطريان والعمل كمضيفة جوية

٣-ان اليق�ل  طول املتقدمة عن ١٦٠ س�م ويكون الطول متناس�با مع الوزن 
بموجب االنظمة الطبية

٤-ان يكون مظهر املتقدمة الئقا 
٥-ان تجيد املتقدمة اللغة االنكليزية  كتابة وتحدثا

٦-ان اليزيد عمر املتقدمة عن )٢٨( سنة
7-ان تكون املتقدمة غري متزوجة

٨-ان تك�ون املتقدم�ة خالية م�ن االمراض الت�ي تعيق الطريان او املش�اكل 
الجلدية

٩-ان تجتاز  املتقدم����ة اختبارا يف اللغ����ة االنكل����يزية  قبل بدء الدورة 
من قبل لجنة مختصة 

١٠-ان تتوفر لدى املتقدمة معلومات عامة جيدة
١١- ان تك�ون منطق�ة س�كن املتقدمة  ضمن ح�دود امانة بغ�داد الغراض 

النقل
١٢-ان تكون املتقدمة تحس�ن فن التعامل م�ع االخرين ولديها رغبة بالعمل 

الجماعي
١٣-ت�درس جميع امل�واد باللغة االنكليزي�ة وفق منه�ج اق���رته منظ��مة 
ايكاو ) ICAO( واياتا)IATA( املختصة بشؤون الطريان الدويل وانظمة سلطة 

)IRAQI AIRWAYS( وانظمة الركة )ICARS( الطريان املدني العراقية
١٤-سيحدد العدد النهائي للمقبوالت حسب حاجة الركة الفعلية والركة 

غري ملزمة بقبول جميع الطلبات
١٥-توق�ع املتقدمة التي تجتاز الدورة بنجاح عقدا اليؤس�س اىل التثبيت عىل 
املالك الدائم للعمل لدى الركة وتتحمل من تخالف العقد دفع مبلغ الكفالة

١٦-يكون  تقديم الطلبات عن طريق الربيد االلكرتوني التايل:
 irqcrewdep@gmail.com 

مرفقة بالس�رية الذاتي�ة للمتقدمات مع صورة حديثة ويس�تمر التقديم ملدة 
اسبوعني من تاريخ نر االعالن عىل املوقع االلكرتوني للركة 

المهندس 
سامر كريم عبد كبه

المدير العام


