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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

ال يكون الّصديق 
صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثالث: 

في نكبته وغيبته ووفاته

ص3تركيا تلوح بورقة »الطاقة« أمام أربيل.. وبارزاين يطالب واشنطن بـ »ضامنات« لتأجيل االستفتاء

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4ش ترامب يلوح بـ »اخليار العسكري« ضد فنزويال

سلطات البحرين تستمر بمنع الشيعة من إقامة أكرب صالة مجعة

صحيفة »الفيغارو« تشيد بدور العتبات املقدسة بتنمية العراق

قوة أمنية »خاصة« ملالحقة »الفاسدين«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعم�ل وزارة الداخلي�ة عىل تش�كيل 
قوة خاصة مهمتها مالحقة املس�ؤولني 
املتورطني بالفس�اد، وتفعي�ل مذكرات 
إلقاء القبض الصادرة بحّقهم، ومنعهم 
م�ن الهرب خ�ارج الب�الد، ويأت�ي هذا 
بالتزام�ن م�ع تح�رّك برملان�ي يطالب 
بمالحقة املسؤولني الذين أثبت تورطهم 

بالفساد وهربوا إىل خارج البالد.
وت�رّددت أنب�اء ع�ن وج�ود مافيات 
تعمل عىل تهريب كل من تثار الش�كوك 
حول�ه أو تثبت إدانته بملفات فس�اد إىل 

خارج البالد. وقال املتحّدث باسم وزارة 
الداخلية العميد س�عد مع�ن، يف مؤتمر 
صح�ايف إّن »الحكومة تعمل عىل تفعيل 
كاف�ة مذك�رات القب�ض املرس�لة م�ن 
الجه�ات املعني�ة، ومنها هيئ�ة النزاهة 
واملتعلقة بالفس�اد«، مبيناً أّنه »س�يتم 
تش�كيل فوج خاص قريباً ملتابعة هذه 

امللفات وتفعيلها«.
وأش�ار إىل أّن »الجرائم املالية ال تقل 
خطورة ع�ن الجرائم الجنائية، وأّن هذا 
الف�وج س�يعمل عىل تفعي�ل أي مذكرة 
بح�ق أي مته�م بالفس�اد مهم�ا كان 
ارتباط�ه«. ووفق�اً لتقاري�ر حكومي�ة 

 876 ف�إن  عراقي�ة،  رقابي�ة  وأخ�رى 
شخصاً متورطاً بملفات فساد، تمكنوا 
من الهرب خارج البالد،  خالل السنوات 
الس�ت املاضي�ة، بينه�م وزراء ومدراء 
عامون.وتتح�ّدث تقارير ع�ن هدر 48 
مليار دوالر أمريكي بني 2008 و2014.

ويف نوفم�ر 2015، ش�كل مجل�س 
القض�اء األع�ىل هيئة تحقي�ق للنظر يف 
وثائق قدمها رئيس اللجنة املالية الراحل 
أحمد الجلبي، واملتعلقة بقضايا غس�يل 

أموال وتهريب العملة األجنبية.

التفاصيل ص3

الداخلية تعمل على حل »اجلرائم املالية« ومالحقة املتورطني ومنعهم من الفرار خارج العراق
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ص2 تعليق عىل قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـا رقم 41 لسنة 2017العمليات املشرتكة تنفـي إنشـاء قـاعـدة أمـريكيـة قرب تلعفر
الصحة الربملانية تتفق عىل وضع »تسعرية ثابتة« لألدوية وتسعى إىل حتديد »كشفية األطباء« احلكيم يدعو الربملان إىل إصدار ترشيعات توفر البيئة لتمكني الشباب

أفـواج أمنيــة قـرب املستشفـيـات حلـمـايـة األطـبـاء

روين يسجل
 رقام جديدا يف الدوري 

اإلنجليزي
ص10

رئيس الربملان العريب 
يزور العراق االثنني تلبية 

لدعوة رسمية
ص2

فائزون بنوبل يطالبون السعودية بإيقاف إعدام 14 شيعيًا
          بغداد / المستقبل العراقي

وقع أكثر من عرشة فائزين بجائزة نوبل من 
حول العالم رس�الة مفتوحة تحض الس�لطات 
السعودية عىل الرتاجع عن قرار إعدام 14 شيعيا 

بسبب قيامهم بالتظاهر عام 2012. 
وتتفاقم املخاوف من اعدام جماعي وش�يك 
للمجموع�ة الت�ي تتهمه�ا الس�عودية »بجرائم 
ع�دة بينها الش�غب والرسقة والس�طو والتمرد 

املسلَحني«.
وكان�ت العف�و الدولي�ة و«هيوم�ان رايتس 

ووت�ش« اتهمت�ا الس�لطات الس�عودية بإكراه 
املدان�ني ع�ىل اإلدالء باعرتاف�ات تراجع�وا عنها 
الحقا يف املحكمة وبالفش�ل يف توفري محاكمات 

عادلة للمتهمني، وبينهم قارصون. 
ودع�ت الرس�الة التي ن�رشت الجمع�ة امللك 
س�لمان بن عب�د العزيز ونجل�ه ويل العهد األمري 
محمد بن سلمان، إىل »الرحمة« وعدم املصادقة 

عىل األحكام. 
وبني املوقعني األس�قف ديزمون�د توتو، أحد 
رموز النض�ال ضد الفصل العن�ري يف جنوب 
افريقي�ا، والناش�طة اليمني�ة ت�وكل كرم�ان، 

واملحامي�ة االيرانية ش�ريين عب�ادي، إضافة إىل 
رئيس تيمور الرشقية السابق خوسيه راموس-

هورت�ا. وتض�م الئحة املوقعني كذل�ك األمريكية 
الناش�طة ضد األلغام جودي وليامز، والناش�ط 
الهن�دي املداف�ع عن حق�وق األطف�ال كايالش 
س�اتيارتي، ورئي�س جن�وب افريقي�ا الس�ابق 
فريدري�ك دو كل�ريك، والناش�طة الليرية ألجل 
الس�الم ليما غبوي، والناشط املدافع عن حقوق 
العمال الذي شغل منصب رئيس بولندا يف املايض 
ليخ فاونسا، إضافة إىل ناشطة السالم االيرلندية 

الشمالية مايريد ماغواير. 

وزير النقل يبحث مع وزير الدفاع سبل تطوير اكاديمية 
اخلليج العريب للدراسات البحرية

حمافظة بغداد: استمرار عدم جتهيز املشاريع بالكهرباء 
6سينذر بانقطاع املاء عن االطراف 6

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن العراق يف 3 يولي�و بدء منظمة 
اليونس�كو أوىل عملي�ات إع�ادة إعم�ار 
مدين�ة »نم�رود« األثري�ة الواقع�ة عند 
ضف�اف نه�ر دجل�ة ع�ىل مس�افة 30 
كيلومرتا جنوب مدينة املوصل، والتي تعد 
درة الحضارة اآلشورية التي تأسست يف 

القرن 13 قبل املي�الد، بعد تحريرها من 
تنظيم »داعش«. 

وكان تنظيم »داعش« امعن يف تدمري 
واملع�اول  بالجراف�ات  األثري�ة  املواق�ع 
أعم�ال  تصوي�ر  وتّعم�د  واملتفج�رات، 
التخريب يف فيديوهات مثرية أفجعها تلك 
التي اقرتفه�ا يف مدينة نمرود التاريخية 
يف 2015، حي�ث طالت األرضار 70% من 

املدين�ة وفق تريح وكيل وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار قيس رشيد.

وكشف اللواء يف الجيش ضياء كاظم 
السعيدي، الذي ش�ارك يف عملية تحرير 
املدينة يف نوفمر 2016، عن رسقة 200 

لوحة أثرية من مدينة نمرود األثرية.

التفاصيل ص3

سباق مع الزمن إلعادة الروح إىل مدينة »نمرود« األثرية
 يف املوصل

أتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والن�رش ) جريدة 
املستقبل العراقي و وكالة أنباء املستقبل ( بارق واجمل آيات الشكر والتقدير اىل قائد 
رشطة محافظة ميسان العميد ) نزار موهي الساعدي ( للجهود املتميزة التي يبذلها 
لحفظ امن املحافظة واهلها الكرام، يف ظل ظروف امنية صعبة يمر بها عراقنا العزيز 
السيما وان قيادة رشطة محافظة ميسان تقدم اغىل ابنائها عىل امتداد مواقع القتال 
والتص�دي لعصابات داعش االجرامية فضالً عن املحافظة عىل امان ميس�ان الحبيبة 

واهلها املجاهدون.
تحية للعميد نزار موهي الساعدي وضباطه واملنتسبني الغيارى.

واىل مزيد من التقدم والنجاح خدمة للعراق وشعبه العزيز.

قائد رشطة ميسان العميد »نزار موهي الساعدي« شكرًا جلهودكم املتميزة

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة
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رئيس الربملان العريب يزور العراق االثنني تلبية لدعوة رسمية
         بغداد / المستقبل العراقي

الس�عودية  »الري�اض«  صحيف�ة  أف�ادت 
الرس�مية، أمس الس�بت، ب�أن رئي�س الربملان 
العربي مش�عل بن فهم السلمي سيزور العراق 
عىل رأس وفد رفيع املس�توى يوم االثنني املقبل 

تلبية لدعوة رسمية.
وذكرت الصحيفة أن السلمي »سيتوجه عىل 
رأس وفد رفيع املس�توى من الربملان العربي إىل 
جمهورية العراق من 14 إىل 16 آب 2017، وذلك 
تلبي�ة للدعوة املوجهة من رئيس مجلس النواب 
العراقي س�ليم الجب�وري، للتعاون والتنس�يق 
والتش�اور وتب�ادل وجهات النظر ب�ني الربملان 

العربي ومجلس النواب العراقي«.
وأضافت أن »رئيس الربملان العربي س�يلقي 
كلم�ة أم�ام مجل�س الن�واب العراق�ي صب�اح 
ي�وم الثالث�اء 15 آب 2017، يج�دد فيها اإلرادة 
الراسخة للربملان العربي لدفع عالقات التشاور 
والتنس�يق والتعاون مع الربملان�ات العربية إىل 
أعىل املس�تويات، وحرص الربمل�ان العربي عىل 

تجسيد وتعزيز الدبلوماسية الربملانية بما يعضد 
املوقف الرس�مي العربي عىل كافة املس�تويات 

ويف كل املحافل اإلقليمية والدولية«.
وتابعت أن »الزيارة سرتكز عىل دعم الربملان 
العربي لجهود دولة العراق يف محاربة اإلرهاب، 
والتأكيد ع�ىل العمق العربي للع�راق، ورضورة 
عودته ملمارسة دوره الطبيعي يف العمل العربي 
املش�رتك، وتعزي�ز وتمت�ني عالقت�ه م�ع الدول 
العربي�ة، ووقوف الربمل�ان العربي معه رئيس�اً 
وحكوم�ة وش�عباً يف املحافظة عىل اس�تقالله 
وأمنه ووحدة ش�عبه وس�المة أراضيه، ورفض 
الربمل�ان للتدخالت الخارجية يف الش�أن الداخيل 
لجمهوري�ة الع�راق، ودعم م�روع املصالحة 

الوطنية بني مكونات الشعب العراقي«.
وأشارت الصحيفة إىل أن »الزيارة ستتضمن 
املس�ؤولني  اجتماع�ات م�ع ع�دد م�ن  عق�د 
العراقيني، عىل رأس�هم الرئي�س فؤاد معصوم، 
ورئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي، ووزير 
الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري ورؤس�اء الكتل 

النيابية يف مجلس النواب العراقي«.

          مكتب باريس / د. عالء التميمي 

يف زمن يتم فيه تش�ويه الدين إما بسبب عصابات 
القتل والتدمري التي تتخذ من الدين شعاراً لها كتنظيم 
االح�زاب  بع�ض  بس�بب  أو  ومش�تقاته،  »داع�ش« 
اإلسالمية التي استغلت الدين كغطاء للبحث عن النفوذ 
الس�يايس، تربز تجارب مرقة  تقوم بها مؤسس�ات 
دينية تحاول ان تعيد الدين إىل منابعه األصلية الصافية 
املبنية عىل هداية االنسان وخدمته وإسعاده مما أثار 
أعجاب حتى الصحافة األجنبية التي قلما تش�يد بدور 
الدي�ن و خاصة يف الرق األس�المي يف العرص الراهن 
بس�بب ما خلقه اإلرهاب من صورة س�وداوية طغت 

عىل املباديء السامية للدين االسالمي.  
وتح�ت عن�وان )كربالء ع�راٌق آخ�ر.. املدينة التي 
تزده�ر بفض�ل الدي�ن( ن�رت صحيف�ة الفيغ�ارو 
الفرنس�ية مؤخ�راً مق�االً احت�ل صفح�ة كاملة مع 
ص�ورة معربة ملنطقة ما بني الحرمني يف مدينة كربالء 

املقدسة. 
املقال بقل�م االعالمي و الكات�ب الفرنيس املعروف 
ج�ورج مالربون�و ال�ذي زار العراق يف نيس�ان املايض 
يف جول�ة قادته اىل اقليم كردس�تان وبغ�داد ثم كربالء 
والنج�ف. ع�رب مالربونو ع�ن اندهاش�ه واعجابه ملا 
ش�اهده م�ن انج�ازات خدمي�ة حققته�ا العتبت�ان 
املقدس�تان الحس�ينية والعباس�ية يف مدين�ة كرب�الء 
املقدس�ة مث�ل املستش�فيات الحديث�ة ودور األرام�ل 
واأليتام واملدارس واملصانع واملزارع التي غذت السوق 
املحلية بالكثري من املنتجات وس�اهمت بتشغيل آالف 
من األي�دي العاملة مما أدى اىل االكتفاء الذاتي لبعض 
املنتج�ات م�ن ناحية وم�ن ناحي�ة اخرى س�اهم يف 
التخفيف من زخم البطالة املتفش�ية يف بلد يعاني من 

الفساد وسوء اإلدارة بكافة مفاصلة.

ويقول املقال »العتبتان تمثالن مؤسس�تان تحالن 
محل دولة فاش�لة وترفضان تدخ�ل حكومة بغداد يف 

عملها«.
ويف س�ياق حديثه عن العتبة العباس�ية عىل سبيل 
املثال يقول »بموظفيها الستة آالف وخمسمائة تشكل 
العتبة العباس�ية حكومة مصغرة تعمل بش�كل جيد، 
حيث ال وجود للفساد هنا«. وعن مروع املطار الدويل 
الذي تعتزم انش�ائه العتبة الحس�ينية يقول مالربونو 
»ليس باملصادفة ابدا ان يت�م اختيار منطقة »الفرات 
االوسط« وتحديدا املنطقة بني كربالء والنجف لتشهد 

والدة مطاراً كبرياً يحمل اس�م »اإلمام الحسني«  قادرا 
عىل اس�تقبال عرين مليون مس�افر س�نويا بفضل 
افتتاح رشكة طريان سوف تربط كربالء بالعالم«.  كما 
اش�ار املقال اىل أن »العتبة الحسينية تسعى للحصول 
ع�ىل طائرت�ني ايرب�اص ن�وع ATR/ A320 « هذا ما 
رصح ب�ه احد الدبلوماس�يني الفرنس�يني. كما قامت 
العتبة الحس�ينية يف كانون الثاني املايض بفتح مكتبا 
اس�تثماريا دائما لها يف باريس ومراكز ثقافية عدة يف 
مختلف دول كمركز علوم القرآن يف اندونيسيا واملركز 
الثقايف يف الدنمارك«. كما اش�ار املقال اىل قيام  قس�م 

اإلعالم يف العتبة الحس�ينية بنر مجلة فصلية عاملية 
باللغة الفرنس�ية تحمل اس�م »النهضة الحس�ينية« 

تعرب بشكل جيد عن حضارة العراق االسالمية.
وذك�ر املق�ال أكث�ر االس�تثمارات تميزا ملؤسس�ة 
الكفي�ل التابع�ة للعتب�ة العباس�ية وهو املستش�فى 
األكث�ر حداث�ة الذي يقع ع�ىل بعد 5 كيل�و مرتات من 
املدين�ة املقدس�ة وال�ذي يصن�ف الخام�س يف الرق 
األوس�ط من حيث حداثته وفق�ا لتصنيف احد املراكز 
املتخصص�ة يف دبي. املستش�فى يض�م 220 رسيرا و 
يعمل عىل اس�تقدام اطباء من اسرتاليا  الهند وفرنسا 

يف مهمات تستمر ألسابيع. و عن  الدور الذي تقوم به 
العتبتان املقدستان يف دعم الحرب ضد »داعش« يقول 
مالربون�و »عىل الرغم من ان املس�اهمة يف الحرب عىل 
داع�ش تقلل من فرص االس�تثمار لك�ن ذلك لم يمنع 
العتبتني من تش�كيل كل منهما لواء حش�د ش�عبي«، 
وهذا س�اهم مس�اهمة فعال�ة يف صنع ن�رص العراق 
عىل داعش. رغم ان مقال الفيغارو يف معرض اشادته 
بالدور التنموي للعتبات املقدس�ة ق�د ذكر جانب من 
الخدم�ات املقدم�ة للش�عب اال انه لم يذك�ر كل يشء 
كعرات املش�اريع الخدمي�ة األخ�رى ودور العتبات 
يف اس�تقبال النازح�ني م�ن ابناء املحافظ�ات الغربية 
واقامة املخيمات لهم وتوفري كافة الخدمات س�واء يف 
كرب�الء والنجف او يف املناطق املحررة فضالً عن الدعم 
الالمحدود لقطعات الحش�د الشعبي يف جبهات القتال 

ورعاية ارس الشهداء. 
الس�ؤال ال�ذي يظ�ل مطروح�اً م�ا س�بب نج�اح 
مؤسس�تني دينيت�ني يف تقديم الخدمات للش�عب مما 
جع�ل صحيف�ة عاملي�ة كالفيغارو الفرنس�ية تش�يد 
بدورهم�ا يف ح�ني تفش�ل دول�ة لديه�ا كل امكانيات 
النه�وض بمجتم�ع صغري نس�بة اىل م�ا يمتلكه من 
م�وارد طبيعية وطاق�ات برية هائلة؟ انه الفس�اد 
و س�وء االدارة. والس�ؤال اآلخر ملاذا ُترغم املؤسسات 
الديني�ة الت�ي من املف�روض ان ال يتع�دى دورها عن 
ادارة العتب�ات وتقدي�م الخدم�ات للزائري�ن يف تقديم 
كل هذه املش�اريع التي هي م�ن واجب الدولة و ليس 
م�ن واجبها؟ و ما هو واجب الدولة؟ و الس�ؤال األهم 
واألكرب ح�ني يرى الش�عب الفارق بني من يس�تخدم 
ضمريه يف خدمة الش�عب املس�تند اىل وازع ديني مثل 
العتبات املقدسة حيث النجاح الكبري يف املشاريع وبني 
حكومة مكونة من بعض االحزاب والش�خصيات التي 

الهم لها سوى رسقة املال العام؟  

أثار إعجابها خمطط بناء مطار اإلمام احلسني »عليه السالم« 

صحيفة »الفيغارو« تشيد بدور العتبات املقدسة بتنمية العراق وتنتقد »الفساد« احلكومي

        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الداخلي�ة العراقي�ة إن الق�وات 
األمني�ة اعتقلت، أمس الس�بت، زوج�ة قيادي يف 
تنظي�م داعش تحم�ل الجنس�ية اآلذربيجانية يف 

محافظة صالح الدين.
وأوض�ح املتح�دث باس�م الداخلي�ة العمي�د 
س�عد مع�ن يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »مف�ارز مديري�ة اس�تخبارات 
ومكافح�ة إره�اب ص�الح الدي�ن العاملة ضمن 
االتحادي�ة  والتحقيق�ات  االس�تخبارات  وكال�ة 
تتمكن من القبض عىل زوجة احد قيادات داعش 

االرهابية«.
وأض�اف انه�ا »م�ن الجنس�ية االذربيجانية 
وتحمل هوية عراقية مزورة«، مشريا اىل أنه »من 
خالل التحقيق تبني انها زوجة مسؤول العقارات 

لدى داعش االرهابي«
وتاب�ع مع�ن بالق�ول، »ت�م التحف�ظ عليها 
وتوصل�ت التحقيق معها لنتائ�ج هامة«، منوها 
اىل أن »العملية نفذت بعد جهد استخباري ملتابعه 

العصابات االجرامية وكل من يرتبط بها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الس�بت، عن 
تخصيص أفواج أمنية قرب املستشفيات لحماية 
األطباء يف حال حدوث طارئ، مش�ريًة إىل اعتقال 
ثالثة أشخاص »اعتدوا« عىل طبيب يف مستشفى 

الشيخ زايد.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن، 
»خصصن�ا أفواج ق�رب املستش�فيات إضافة إىل 
القوات املس�ؤولة عن حماية املستشفيات تقوم 

بحماية األطباء يف حال حدوث أي طارئ«.
وأض�اف مع�ن يف مؤتم�ر صح�ايف حرضت�ه 
الس�ومرية نيوز، أنه »تم اعتقال ثالثة أشخاص 
اعت�دوا عىل طبيب يف مستش�فى الش�يخ زايد يف 

بغداد«. 
وأعلن�ت وزارة الصحة، أم�س األول الخميس 
)10 آب 2017(، ع�ن اعتق�ال ش�خص »اعتدى« 
عىل أحد األطباء بمستش�فى الشيخ زايد يف بغداد 

أثناء إجراء الفحص لزوجته.

الداخلية ختصص أفـواج أمنيـة 
قرب املستشفيات حلامية األطباء

اعتقال زوجة قيادي بـ »داعش« آذربيجانية 
اجلنسية يف صالح الدين

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس التحالف الوطني عمارالحكيم، أمس 
الس�بت، إىل إص�دار التريعات التي توف�ر البيئة 
املناس�بة لتمكني الش�باب وتوف�ري جميع الفرص 
له�م . وذكر يف بي�ان ملكتبه اليوم بمناس�بة اليوم 
العاملي للش�باب تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه »وإذ نؤكد عقيدتنا الراس�خة بأن الشباب هم 

عماد املس�تقبل، وأنه�م املحرك أألس�اس للتنمية 
وبناء املجتمعات الرصين�ة، نحتفل باليوم العاملي 
للش�باب«. واض�اف الحكيم »وكلنا أم�ل أن تعمل 
مؤسسات الدولة كل حسب تخصصها عىل تمكني 
الش�باب من أن يحتلوا املواقع التي تيرس لهم أداء 

دورهم يف عملية البناء خدمة لألجيال القادمة«.
وتابع »الشباب هم السواعد التي تحمي وتبني 
األوط�ان، وه�م األم�ل واألس�اس لبن�اء مجتمع 

إنساني يعيش فيه الجميع بأمان وسعادة«.
وخت�م الحكيم بالق�ول »إننا وبهذه املناس�بة 
ندع�و إىل حل�ول عملي�ة ملواجهة التحدي�ات التي 
تع�وق دون تحقيقهم آماله�م وطموحاتهم، كما 
نؤكد ع�ىل رضورة إص�دار التريع�ات القانونية 
التي توفر البيئة املناس�بة لتمكني الشباب وتوفري 
جميع الفرص لهم وبما يحق�ق التقدم واالزدهار 

لشعبنا ولألجيال القادمة« .

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة 
النيابي�ة النائ�ب قتيب�ة الجب�وري، 
أمس الس�بت، ان لجنت�ه اتفقت مع 
لوض�ع تس�عرية  الصيادل�ة  نقاب�ة 
ثابت�ة لألدوية، مش�ريا اىل ان اللجنة 
سوف تحدد كشفي����ة الط���بيب 

االسبوع املقبل.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
الجب�وري قول�ه إن »لجن�ة الصحة 
النيابي�ة انج�زت تس�عرية  والبيئ�ة 
االدوية بالتعاون مع نقيب الصيادلة 
االس�بوع امل�ايض«، مؤك�دا بالق�ول 
»اتفقنا عىل ان تكون هناك تس�عرية 
ثابت�ة ع�ىل جمي�ع االدوي�ة حتى ال 

تستطيع أي جهة تجارية أو صيدلية 
أو مذخر التالعب باألسعار«.

وبني الجبوري، إن »أجرة األطباء 
والفح�ص الطب�ي تمت مناقش�تها 
بصورة مس�تفيضة«، مش�ريا اىل ان 
»االسبوع املقبل سيكون لنا اجتماع 
م�ع نقي�ب األطباء للوص�ول إىل آلية 
نهائية لتحديد أسعار الكشف ملختلف 

التخصصات بعد إكمال النقاشات«.
واوض�ح رئي�س لجن�ة الصح�ة 
النيابي�ة، إن »اللجن�ة س�وف تض�ع 
آلي�ة ثابتة بم�ا يخ�دم املواطن وكل 
ج�دول  ل�ه  س�يكون  اختص�اص 
لتحديد أج�ور الفحص ومن ال يلتزم 
اإلج�راءات  بحق�ه  س�تطبق  بذل�ك 

القانونية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الدفاع عرفان محمود الحيايل، 
أمس السبت، سفري اليابان يف لدى بغداد، فوميو 
أيواي، وقدم األخري امللحق العسكري الجديد يف 
الع�راق. وقال املكتب اإلعالمي لوزير الدفاع، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الحيايل، اس�تقبل يف مكتبه اليوم، الس�فري 
الياباني يف الع�راق فوميو ايواي والوفد املرافق 
له«. وقدم السفري، بحسب البيان يف بداية اللقاء 
»امللحق العس�كري اليابان�ي الجديد يف العراق، 

وهنأ بمناس�بة انتصارات قواتنا املس�لحة عىل 
عصابات داع�ش اإلرهابية«.وأضاف إنه »جرى 
خالل اللقاء بحث مستقبل العالقات العسكرية 
بني البلدين، حيث أكد السفري استمرار الحكومة 
الياباني�ة بتقدي�م الدع�م للع�راق يف حربه ضد 
اإلرهاب«. يشار إىل أن العالقات جيدة بني العراق 
واليابان، وحرصت األخرية عىل دعم العراق منذ 
بداي�ة احتالل تنظي�م داعش اإلرهاب�ي ملناطق 
شاس�عة يف البالد، ويحرص سفريها دائماً عىل 
التأكي�د ب�أن بالده داعم�اً للع�راق وجهوده يف 

مكافحة اإلرهاب.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد، أمس الس�بت، ص�دور حكم 
اإلعدام بحق مدانني بجرائم الخطف.

وذك�رت قي�ادة عملي�ات بغ�داد يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان »الهيئ�ة التحقيقية لقي�ادة عمليات 
بغداد اعلنت بع�د متابعتها مللفات عصاب�ات الخطف يف بغداد، 
اعتقال }7{ عصاب�ات خطف، وتحرير }5{ مختطفني، وتابعت 

قضاياهم التحقيقية يف املحاكم املختصة«.
واضاف�ت »إذ تم إحال�ة }37{ متهم اىل محكم�ة الجنايات، 
وصدور حكم اإلعدام بحق }11{ مدانا، والحكم بالس�جن املؤبد 
ل�� }15{ مدانا، وبق�ي }11{ متهما قيد التحقي�ق. وذلك خالل 

الشهرين املاضيني«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد قوات الرطة االتحادية الفريق رائد جودت، أمس 
الس�بت، ان عصاب�ات »داعش« االرهابية خلف�ت االف االطنان 
م�ن القذائف الحربي�ة والعبوات الناس�فة واالفخ�اخ وااللغام 

واملركبات امللغمة واالسلحة الثقيلة يف مدينة املوصل. 
وذك�ر يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
الف�رق الهندس�ية املختصة تب�ذل جهودها اس�تثنائية لتطهري 
الجان�ب االيم�ن للموص�ل وتنظيفه�ا بالكام�ل به�دف اعادة 

النازحني واعمار املناطق املحررة.
واض�اف جودت ان »قوة من الرط�ة االتحادية عثرت عىل 
مركٍز لتدريب الدواعش داخل كنيسة الساعة يف املوصل القديمة 
وقتل�ت ارهابي�ا يرت�دي حزاما ناس�فا ح�اول مهاجمة نقطة 
تفتيش يف منطقة الريموك يف الجانب االيمن للموصل واستولت 
عىل 10 احزمة ناسفة و15بازوركا و30حاوية عتاد متنوع و4 

مدافع هاون«.
اىل ذلك اعلن جودت » تحرير فتاتني وتعتقل الخاطفني خالل 

عمليتني منفصلتني للرطة االتحادية يف بغداد«.

اإلعدام والسجن املؤبد لـ)26( مدانًا 
باخلطف يف بغداد

االحتادية تقتل انتحاريًا 
وتستـولـي عـلـى آالف املقـذوفـات

 وااللغام يف املوصل

         بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت قي�ادة العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، األنباء عن 
إنش�اء قاعدة عسكرية أمريكية قرب قضاء تلعفر غرب مدينة 
املوص�ل والج�اري االس�تعداد لتحري�ره من عصاب�ات داعش 

االرهابية.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م العمليات املش�رتكة العميد 
يحيى رس�ول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »ال 
توجد قاع�دة عس�كرية امريكية ضمن قاط�ع عمليات قضاء 

تلعفر غرب املوصل«.
وبني ان »مشاركة قوات التحالف واالمريكية هي ضمن تقديم 
اإلستش�ارة واإلس�ناد الجوية وتبادل املعلومات االستخباراتية 
والتصوي�ر والرضبات الجوية وعملهم نف�س العمل كما جرى 

بتقديم املشورة يف عملية تحرير املوصل«.
ودعا رسول »وسائل االعالم اىل اعتماد الخرب الدقيق من خلية 
االع�الم الحرب�ي او القادة العس�كريني املعروف�ني او املتحدثني 

الرسميني للوزارات األمنية«.
وكان�ت بع�ض وس�ائل االعالم أف�ادت قبل ايام عن انش�اء 
قاعدة عس�كرية امريكية قرب زمار غرب املوصل لتأمني الدعم 

اللوجستي للقوات العراقية املشاركة بتحرير قضاء تلعفر.

العمليات املشرتكة 
تنفـي إنشـاء قـاعـدة أمـريكيـة 

قرب تلعفر

الصحة الربملانية تتفق عىل وضع »تسعرية ثابتة« لألدوية 
وتسعى إىل حتديد »كشفية األطباء«

احلكيم يدعو الربملان إىل إصدار ترشيعات توفر البيئة لتمكني الشباب

وزير الدفاع يستقبل السفري الياباين واألخري يقدم امللحق 
العسكري اجلديد بالعراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر مطلع، أمس الس�بت، ب�أن وزارة التعليم وافقت عىل اضافة 
درجات عىل مجموع طلبة السادس االعدادي من ذوي الشهداء.

ونقلت وكالة الس�ومرية نيوز عن املصدر قوله، إن »وزارة التعليم العايل 
تواف�ق عىل اضافة ٣٥ درجة عىل مجموع الطالب يف الس�ادس االعدادي 
من ذوي الشهداء عند التقديم للمجموعة الطبية عىل ان ال يقل مجموع 
املتق�دم ع�ن ٦٣٠ درج�ة وتضاف ٥٠ درج�ة عىل مجم�وع الطالب عند 

التقديم للتخصصات االخرى«.
وأعل�ن وزير التعليم العايل عبد ال�رزاق العيىس أن وزارته تنظر بإمكانية 
قب�ول الطالب�ة البرصية آي�ة توفي�ق باملجموعة الطبية م�ن دون أجور 
ضم�ن قناة التعليم الحكومي الخاص )امل�وازي( وفق التنافس ب جامعة 

البرصة.

التعليم توافق عىل إضافة درجات عىل جمموع طلبة السادس االعدادي من ذوي الشهداء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�كيل  ع�ىل  الداخلي�ة  وزارة  تعم�ل 
ق�وة خاص�ة مهمته�ا مالحقة املس�ؤولني 
املتورطني بالفس�اد، وتفعيل مذكرات إلقاء 
القب�ض الص�ادرة بحّقه�م، ومنعه�م من 
الهرب خارج البالد، ويأتي هذا بالتزامن مع 
تح�رّك برملاني يطالب بمالحقة املس�ؤولني 
الذي�ن أثبت تورطه�م بالفس�اد وهربوا إىل 

خارج البالد.
وت�رّددت أنباء عن وج�ود مافيات تعمل 
ع�ىل تهريب كل من تثار الش�كوك حوله أو 

تثبت إدانته بملفات فساد إىل خارج البالد.
وق�ال املتح�ّدث باس�م وزارة الداخلي�ة 
العمي�د س�عد مع�ن، يف مؤتمر صح�ايف إّن 
»الحكومة تعمل ع�ىل تفعيل كافة مذكرات 
القبض املرس�لة من الجهات املعنية، ومنها 
هيئة النزاهة واملتعلقة بالفساد«، مبيناً أّنه 
»س�يتم تش�كيل فوج خاص قريب�اً ملتابعة 

هذه امللفات وتفعيلها«.
وأش�ار إىل أّن »الجرائ�م املالي�ة ال تق�ل 
خط�ورة ع�ن الجرائ�م الجنائي�ة، وأّن هذا 
الفوج س�يعمل عىل تفعيل أي مذكرة بحق 

أي متهم بالفساد مهما كان ارتباطه«.
ووفقاً لتقاري�ر حكومية وأخرى رقابية 
عراقية، فإن 87٦ شخصاً متورطاً بملفات 
فس�اد، تمكن�وا من اله�رب خ�ارج البالد،  
خالل السنوات الست املاضية، بينهم وزراء 

ومدراء عامون.
وتتحّدث تقارير عن هدر 48 مليار دوالر 

أمريكي بني 2٠٠8 و2٠14.
ويف نوفمرب 2٠1٥، شكل مجلس القضاء 
األعىل هيئة تحقيق للنظ�ر يف وثائق قدمها 
رئي�س اللجنة املالية الراح�ل أحمد الجلبي، 
واملتعلق�ة بقضايا غس�يل أم�وال وتهريب 

العملة األجنبية.
ويأت�ي تح�رّك وزارة الداخلّية بعد اتهام 
بالفس�اد، وهروبهم�ا خ�ارج  محافظ�ني 

العراق، بالرغم من نفيهما لهذا املوضوع.

ومؤخراً، كش�ف عضو مجلس محافظة 
األنبار صباح كرحوت عن »هروب« محافظ 
األنب�ار صهي�ب ال�راوي إىل تركي�ا، وق�ال 

كرحوت إن »محافظ االنبار صهيب الراوي 
ه�رب إىل تركيا عن طري�ق أربيل«. وأضاف 
كرحوت أن »هروب ال�راوي جاء بعد وجود 

ملفات فساد وصدور أمر قبض بحقه«.
وس�ارع ال�راوي إىل نف�ي هروب�ه، وأكد 
وجوده يف بغداد بزيارة رس�مية وممارسته 

األعمال والصالحيات.
وقال الراوي يف بيان، إن »ثقتنا بالقضاء 
العراق�ي النزيه لن تتغري«، مش�دداً عىل أن 

»االستهداف السيايس الذي يمارسه البعض 
لخلط األوراق، مصريه الزوال الن اساليبهم 

باتت مكشوفة للجميع«.
الترصيح�ات اإلعالمية  ال�راوي  وك�ذب 
الت�ي »ادعت زوراً تواجدي خ�ارج العراق«، 
مؤك�داً وجوده يف »بغداد يف زيارة رس�مية، 

وممارستي لكافة األعمال والصالحيات«.
باملقابل، كشف النائب مشعان الجبوري 
ع�ن محاولة ه�روب محافظ ص�الح الدين 
أحمد الجبوري إىل خارج العراق بمس�اعدة 

شخصّيات متنفذة من تحالف القوى.
إىل ذل�ك، اكد رئيس هيئة النزاهة حس�ن 
اليارسي صدور 21٦ قرار منع سفر بشأن 

قضايا فساد خالل 2٠17.
وق�ال اليارسي خ�الل املؤتم�ر الخاص 
باع�الن ملخص تقرير الهيئ�ة للعام 2٠17 
، ان “مجم�وع اوام�ر من�ع الس�فر خارج 
العراق الصادرة بحق مسؤولني والتي تتعلق 
بتحقيقات يف قضايا فس�اد خ�الل النصف 

االول من العام الحايل 2٠17 بلغ 21٦ “.
وأض�اف ان “4 اوامر منع س�فر صدرت 
بح�ق وزراء ومن هم بدرجته�م و17 بحق 
ذوي الدرج�ات الخاص�ة وامل�دراء العامني 

ومن هم بدرجتهم”.
وتابع ان “اوامر االستقدام خالل النصف 
االول م�ن ع�ام 2٠17 بلغ�ت 292٣ امرا”، 
مؤكدا “صدور 28 امر استقدام بحق وزراء 

ومن هم بدرجتهم”.
وتابع ان “218 امر استقدام صدر بحق 
ذوي الدرج�ات الخاص�ة واملديرين العامني 
ومن هم بدرجتهم بشأن قضايا فساد خالل 

النصف االول من 2٠17”.
واك�د ان “الهيئة نفذت 91 عملية ضبط 
بالجرم املش�هود 14 منه�ا يف بغداد و77 يف 
بقي�ة املحافظ�ات وبلغ عدد املتلبس�ني 8٣ 
متهما” مبينا ان “قيمة الفس�اد التقديرية 
يف القضاي�ا املغلق�ة بموجب قان�ون العفو 
الع�ام بلغت اكث�ر من 11٠ ملي�ارات دينار 

و٣21 الف دوالر امريكي”.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت رئاس�ة إقلي�م كردس�تان 
العراق، أمس السبت، أن رئيس اإلقليم 
املنتهي�ة واليت�ه طل�ب خ�الل اتصال 
هاتفي مع وزي�ر الخارجية األمريكي 
»ضمان�ات«  تيلرس�ون،  ريك�س 
و«بدائ�ل« لتلبي�ة رغبة واش�نطن يف 
تأجي�ل االس�تفتاء ع�ىل االس�تقالل، 
مؤكدا أن »ش�عب كردستان سيميض 

يف طريقه ويقرر مصريه«.
وأفاد بيان لرئاس�ة كردستان عىل 
تيلرس�ون  أن  االلكرتون�ي  موقعه�ا 
اتصل هاتفيا بمسعود بارزاني معربا 
عن رغبة واشنطن يف تأجيل االستفتاء 
و«تأييده�ا  اإلقلي�م  اس�تقالل  ع�ىل 
اس�تمرار املباحث�ات واملفاوضات بني 

اإلقليم وبغداد«.
وأشار البيان إىل أن تيلرسون »أشاد 
ب�دور ق�وات البش�مركة يف القض�اء 
ع�ىل داعش«، ورح�ب ب�دور بارزاني 
الكردس�تانية  السياس�ية  والقي�ادة 
و«بقرار تش�كيل وفد رفيع املس�توى 
م�ن اإلقليم إىل بغ�داد للتفاوض معها 

حول األمور السياسية«.
ويف ه�ذا اإلط�ار، أك�د بارزاني أن 
اإلقلي�م »س�يزور بغ�داد  وف�دا م�ن 
قريبا للتباحث حول املس�ائل املتعلقة 

بمستقبل العالقات«.
وتساءل بارزاني حسب البيان »ما 
هي الضمانات التي من املمكن أن يتم 
تقديمه�ا لش�عب كردس�تان بمقابل 
تأجيل�ه لالس�تفتاء، وما ه�ي البدائل 
التي ستحل محل تقرير املصري لشعب 

كردستان؟«
»الرشاك�ة  أن  بارزان�ي  واعت�رب 
والتعايش الس�لمي الذي كان يش�كل 
الهدف الرئييس لكردستان مع العراق 
يف املراح�ل التاريخي�ة املتعاقب�ة التي 

م�ر به�ا الجانبان ل�م يتحق�ق، لذلك 
س�يميض شعب كردس�تان يف طريقه 

وسيقرر مصريه«.
ويف الس�ابع م�ن حزي�ران، أعل�ن 

بارزاني أنه س�يتم إجراء اس�تفتاء يف 
مناطق الع�راق الكردي�ة يف 2٥ أيلول 

عىل إقامة دولة مستقلة.
ورغم أن التصويت غري ملزم، فإنه 

يش�كل قاعدة إلقامة دولة مس�تقلة 
مرشوعها يختمر منذ نال أكراد العراق 
حكم�ا ذاتي�ا من حكومة بغ�داد بعيد 

حرب الخليج يف العام 1991.

ويواج�ه اإلعالن معارضة من دول 
إقليمية تضم ماليني األكراد فضال عن 
الوالي�ات املتح�دة، إذ ترفض حكومة 
رئيس ال�وزراء العراقي حيدر العبادي 

االس�تفتاء وتقول إن�ه »ال يتوافق مع 
دس�تور العراق ال�ذي أقر يف 2٠٠٥ وال 
يصب يف مصلحة األكراد سياس�يا وال 
اقتصادي�ا وال قوميا«. وأث�ارت فكرة 

أن  دولي�ة م�ن  االس�تفتاء مخ�اوف 
ينعكس س�لبا عىل الوض�ع يف العراق 
خاص�ة وأن�ه ما ي�زال يخ�وض حربا 
ض�د تنظيم »داع�ش« املتطرف بدعم 
من التحال�ف الدويل بقي�ادة الواليات 
املتحدة. وأعربت واش�نطن عن قلقها 
من االس�تفتاء، معتربة أنه سيش�كل 
انحراف�ا عن األولوي�ات العاجلة، مثل 
هزيمة »داعش« وتحقيق االس�تقرار 
لجميع العراقيني. وترى األمم املتحدة 
أن�ه »ال ينبغ�ي إج�راء االس�تفتاء إذا 
ل�م يتوفر تفاهم مش�رتك ب�ني بغداد 

وأربيل«.
خط�ة  أيض�ا  إي�ران  وتع�ارض 
االس�تفتاء ع�ىل انفص�ال كردس�تان 
تركي�ا م�ن  الع�راق، فيم�ا صع�دت 

تهديداتها من خالل وزيرين بارزين.
وقال رئيس الوزراء الرتكي بن عيل 
يلدري�م، إن ب�الده ال يمكنها التهاون 
حي�ال جه�ود إقامة دول�ة مصطنعة 
جدي�دة ع�ىل حدوده�ا، ال س�يما يف 

سوريا والعراق.
ترصيح�ات  يف  يلدري�م  وأض�اف 
صحفي�ة عق�ب أدائه ص�الة الجمعة 
يف أحد مس�اجد أنقرة، أن تركيا تقوم 
باملش�اورات الالزمة مع الدول املعنية 
يف هذا املوضوع، ولن تسمح بقيام أي 
دولة مصطنعة عىل حدودها الجنوبية. 
بدوره، أكد وزير الطاقة الرتكي براءت 
الب�ريق أن ق�رار الس�لطات يف إقلي�م 
كردستان بش�أن إجراء استفتاء عىل 
االستقالل سيرض بالتعاون الثنائي يف 

مجال الطاقة مع بالده.
ونقلت قناة »خرب ترك« التلفزيونية 
ع�ن الب�ريق، قول�ه إن ق�رار اإلقلي�م 
بإجراء االس�تفتاء سيرتتب عليه ثمن 
سيدفعه شمال العراق بالكامل، الفتا 
إىل أن الرتاجع عن ذلك اإلجراء سيكون 

»خطوة سليمة«، عىل حد تعبريه.

الداخلية تعمل على حل »اجلرائم املالية« ومالحقة املتورطني ومنعهم من الفرار خارج العراق

قوة أمنية »خاصة« ملالحقة »الفاسدين«

يلدريم يصعد من هلجة التهديد: لن نسمح بوجود »دولة مصطنعة«

تركيا تلوح بورقة »الطاقة« أمام أربيل.. وبارزاين يطالب واشنطن بـ »ضامنات« لتأجيل االستفتاء

       بغداد / المستقبل العراقي

الع�راق يف ٣ يولي�و ب�دء منظم�ة  أعل�ن 
اليونس�كو أوىل عملي�ات إعادة إعم�ار مدينة 
»نم�رود« األثري�ة الواقع�ة عند ضف�اف نهر 
دجلة عىل مس�افة ٣٠ كيلومرتا جنوب مدينة 
املوص�ل، والت�ي تعد درة الحضارة اآلش�ورية 
التي تأسس�ت يف الق�رن 1٣ قبل املي�الد، بعد 

تحريرها من تنظيم »داعش«. 
وكان تنظي�م »داع�ش« امع�ن يف تدم�ري 
واملع�اول  بالجراف�ات  األثري�ة  املواق�ع 
واملتفجرات، وتّعمد تصوير أعمال التخريب يف 
فيديوه�ات مثرية أفجعها تلك التي اقرتفها يف 
مدينة نمرود التاريخية يف 2٠1٥، حيث طالت 
األرضار 7٠% م�ن املدينة وف�ق ترصيح وكيل 

وزير الثقافة والسياحة واآلثار قيس رشيد.
وكش�ف الل�واء يف الجي�ش ضي�اء كاظ�م 
السعيدي، الذي شارك يف عملية تحرير املدينة 
يف نوفم�رب 2٠1٦، عن رسقة 2٠٠ لوحة أثرية 

من مدينة نمرود األثرية.
االعت�داء عىل ه�ذا الرتاث اإلنس�اني أكدته 
وزارة الس�ياحة واآلثار العراقية يف الس�ادس 
من آذار عام 2٠1٦ بأن تنظيم داعش عمد إىل 
تجري�ف مدينة »نمرود«، ألس�باب اعتقادية، 
األم�ر الذي دف�ع املدي�رة العامة لليونس�كو، 
إيرين�ا بوكوفا، اىل تأكي�د دعمها يف 2٥ كانون 
ثان�ي 2٠1٦ -وهو اليوم ال�ذي تم فيه تحرير 

نمرود من داعش -، لحماية الرتاث يف العراق، 
داعية اىل تقييم األرضار وحماية اآلثار من أي 

عملّيات نهب وتدمري مستقبلّية.
ويتزامن مرشوع إعم�ار آثار النمرود، مع 
اط�الق وزارة التخطي�ط والتع�اون اإلنمائي، 
خطة إع�ادة اعمار املناطق املحررة أمدها 1٠ 
س�نوات وتبدأ مع مطلع عام 2٠18 وتس�تمر 
لغاي�ة 2٠27، وق�درت الحاجة فيه�ا اىل 1٠٠ 

مليار دوالر.
اليونس�كو زارت  وكان�ت بعث�ة منظم�ة 
مؤخرا موقع مدينة »نمرود« اآلشورية األثرية 
التي تعرض�ت للدمار عىل يدي عنارص تنظيم 
داعش وأجرت عملي�ات معاينة أولية للموقع 

وضبطت تدخالتها يف هذه املرحلة.
ويش�ري مدير آث�ار نينوى، فالح الش�مري 
اىل ان »اللج�ان املش�كلة من قب�ل هيئة االثار 
وال�رتاث ب�دت يف توثي�ق األرضار التي لحقت 
ويف  املح�ررة،  املناط�ق  يف  األثري�ة  باملواق�ع 
مقدمتها مدينة نمرود، وهي خطوة يف طريق 
تنفيذ م�رشوع اإلعم�ار الذي تبنت�ه منظمة 
إن  ع�ن  الش�مري  وكش�ف  )اليونس�كو(«. 
»عملي�ة إع�ادة التأهيل بدأت بالفع�ل يف بناء 
س�ياج عرصي وآمن حول املدين�ة، وبارتفاع 
يزيد عىل الثالثة أمتار، وتعزيز النقاط األمنية 
يف الس�ياج، والغرض منه منع التجاوزات عىل 
ح�دود املدينة من قبل أهايل املنطقة املجاورة، 
كم�ا بدأت عمليات تطه�ري محيط املدينة من 

القنابل والرشاك الخداعية والعبوات والقنابل 
واأللغ�ام، وكل هذه التفاصيل ألجل تحس�ني 
الوض�ع األمن�ي لتهيئ�ة بيئ�ة آمن�ة ملرشوع 
مؤسس�ة  »ب�ارشت  وأض�اف:  يونس�كو«. 
)سميثس�ونيان( األمريكي�ة بتصني�ف قطع 
اآلثار املتناثرة واملحطمة واملترضرة، لكي يتم 
تركيبها بطريقة علمية وصحيحة، مع قطعها 
األصلية، وان قرص اش�ور الثاني، كان البداية 
حيث بقاياه املتناثرة تمال املكان بسبب تعمد 
تنظيم داع�ش اإلرضار به ومحاول�ة إزالته«. 
كما يكش�ف الش�مري عن ان »املرشوع بارش 
أيضا بنق�ل املنحوت�ات املحطم�ة إىل مخازن 

آمنة وبيئة مالئمة«.
 ما كشفه الشمري عن الرشكة األمريكية، 
ينس�جم مع ما اعلن�ت عنه واش�نطن يف 28 
يوني�و 2٠17 عزمها ايفاد فري�ق من الخرباء 
املختص�ني اىل الع�راق لتقيي�م األرضار الت�ي 
لحق�ت بمدين�ة نم�رود االثرية. وق�ال مدير 
مكتب الش�ؤون التعليمي�ة والثقافية بوزارة 
الخارجي�ة األمريكي�ة م�ارك تابل�ني: »من�ح 
املكت�ب مبلًغا قدره 4٠٠ ألف دوالر ملؤسس�ة 

سميثسونيان مقابل العمل التمهيدي«.
ويكش�ف عض�و لجن�ة الس�ياحة واآلثار 
النيابية النائ�ب اياد الش�مري للمونيتور عن 
أن »عملي�ات تامني امل�كان، وتصنيف القطع 
األثري�ة وتقدير حج�م االرضار، ه�و إلكمال 
مل�ف املواقع األثري�ة الذي ُيع�رض يف مؤتمر 

صن�دوق املانح�ني املزمع عقده خ�الل ايلول 
املقب�ل يف باري�س للحصول عىل من�ح كافية 
لتامني تكاليف مرشوع ترميم نمرود، إضافة 

اىل األموال التي رصدتها يونسكو«.
واس�تطرد »اىل ان يت�م إق�رار االعتمادات 
املالي�ة الالزم�ة، فان الف�رق العراقية رشعت 
يف جمع القط�ع األثرية املتناث�رة للمنحوتات 
وإع�ادة تأهي�ل ما دّم�ره داع�ش«. واضاف 
»ضم�ن الخط�ة العراقي�ة يف م�رشوع أعمار 
النمرود مفاتحة جهات دولية أبدت استعدادها 
للمس�اهمة يف إعادة أعمار هذا املوقع األثري 

ومن ذلك الجانب اإليطايل واألمريكي«.
و تتضم�ن الخط�ة أيض�ا وفق الش�مري 
»تدري�ب الك�وادر املحلي�ة وتهيئته�ا مهني�ا 
وبمه�ارات عالية ح�ول طريق�ة التعامل مع 
املواقع املت�رضرة والقطع االثري�ة املحطمة، 
وإع�ادة تركيبه�ا وبناءه�ا بطريق�ة علمية، 
ال تؤث�ر ع�ىل قيمته�ا التاريخي�ة ووضعه�ا 
األص�يل«. وحدي�ث الش�مري يرتب�ط بخطوة 
مهم�ة جدا عىل طريق اعم�ار املناطق االثرية 
املترضرة يف العراق، وهي تسليم وزير الثقافة 
اإليطايلّ داريو فرانجيسكيني نظريه العراقّي 
فري�اد رواندزي، يف 1٣ ماي�و التقرير النهائّي 
للمسح الجوّي لآلثار العراقّية املدّمرة من قبل 
»داعش« يف املوصل واملناط�ق األخرى، والذي 
أعّده فريق إيطايلّ متخّصص، بالتنس�يق مع 

اليونسكو، ويحتوي أكثر من ٥٠٠ صفحة.

العراق يتعاون مع اليونسكو إلعمار درة احلضارة اآلشورية املتضررة بنسبة 70 باملئة

سباق مع الزمن إلعادة الروح إىل مدينة »نمرود« األثرية يف املوصل
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         بغداد / المستقبل العراقي

تح�دث الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب ع�ن 
خي�ار عس�كري ممكن يف فنزويال حي�ث وعد الرئيس 
نيكوالس م�ادورو الذي تفرض علي�ه األرسة الدولية 
عزل�ة، قبل يوم واح�د بالرد »بحمل الس�الح« عىل أي 

عدوان أمريكي.
وقال ترامب لصحافيني يف نيو جريس حيث يميض 
عطلة »لدينا خيارات كثرية لفنزويال، بما يف ذلك خيار 

عسكري ممكن إذا لزم األمر«.
ولم يرد الرئيس األمريكي بش�كل واضح عىل سؤال 
ع�ن تفاصيل ه�ذا اإلعالن الذي يأت�ي يف أوج توتر مع 

كوريا الشمالية.
وقال ترام�ب، الذي كان محاط�ا بوزير الخارجية 
ريكس تيلرس�ون والسفرية األمريكية يف األمم املتحدة 
نيك�ي هايل، »لدينا قوات يف كل أنحاء العالم ويف أماكن 
بعيدة جداً. فنزويال ليس�ت بعيدة جدا والناس يعانون 
ويموتون«. وأضاف أن »الخيار العسكري هو بالتأكيد 

طريق يمكن أن نسلكه«.
وردا عىل سؤال عن هذا اإلعالن، اكتفت وزارة الدفاع 
األمريكية بالقول بلسان الناطق باسمها ايريك باهون 

أنها لم تتلق أي تعليمات بشأن هذا امللف »حاليا«.
ووصف وزي�ر الدفاع الفنزوي�ي فالديمري بادرينو 
ترصيح�ات ترامب ب«العمل الجنوني«. وقال بادرينو 
ان�ه يف ح�ال التع�رض »لع�دوان فس�نكون جميعا يف 
الص�ف األول للدف�اع ع�ن مصال�ح وس�يادة فنزويال 

وطننا الحبيب«.
وثيق�ة  واقتصادي�ة  تجاري�ة  عالق�ات  وترب�ط 
وخصوص�ا يف مجال النفط، بني واش�نطن وكراكاس 
اللت�ني ل�م تعودا تتب�ادالن الس�فراء من�ذ 2010 لكن 
الرواب�ط بينهم�ا تحس�نت إىل ح�د ما يف نهاي�ة والية 

الرئيس السابق باراك اوباما.
وفرض�ت الواليات املتحدة مطل�ع آب عقوبات عىل 

الرئيس الفنزويي الذي وصفته ب�«الديكتاتور«.
ويأتي رد فعل واش�نطن هذا بع�د انتخاب جمعية 
الرئي�س االش�راكي وترفضه�ا  تأسيس�ية يريده�ا 
املعارضة اليمينية، يف اقراع شهد أعمال عنف أسفرت 

عن سقوط عرشة قتىل.
وثبت�ت الجمعية التأسيس�ية الت�ي تنتقدها الدول 

»كرئي�س  منصب�ه  يف  م�ادورو  باإلجم�اع  الغربي�ة، 
لجمهورية فنزويال البوليفارية«.

ومن النادر جدا أن تفرض الواليات املتحدة عقوبات 
ع�ىل رئيس دولة أجنبية يمارس مهامه. ومادورو هو 
الرئي�س الرابع الذي تف�رض عليه عقوب�ات من قبل 
واش�نطن بعد الرئيس السوري بش�ار األسد والزعيم 
الكوري الش�مايل كي�م جونغ اون ورئي�س زيمبابوي 
روب�رت موغاب�ي. وفرض�ت مجموع�ة جدي�دة م�ن 
العقوبات األمريكية هذا األسبوع عىل ثمانية مسؤولني 

فنزويليني شاركوا يف إنشاء الجمعية التأسيسية التي 
وصفت ب�«غري الرشعية«.

وقال وزير الخزانة األمريكي س�تيفن منوتشني أن 
»ه�ذا النظام غري مقب�ول والواليات املتح�دة تقف يف 
ص�ف املعارضة )التي تتصدى( لالس�تبداد إىل أن تعيد 

فنزويال ديمقراطية مزدهرة وسلمية«.
وكان مادورو رصح انه يريد إجراء »محادثة« مع 
ترامب ع�ر الهاتف أو وجها لوج�ه يف نيويورك حيث 
تنعق�د يف أيل�ول اجتماع�ات الجمعي�ة العام�ة لألمم 

املتح�دة. وقال الرئي�س الفنزوي�ي »إذا كان )ترامب( 
مهتم�ا إىل هذا الح�ّد بفنزويال، فأنا هنا. س�ّيد دونالد 

ترامب، هذه يدي«.
وكشف البيت األبيض أن مادورو طلب فعال إجراء 
محادث�ة م�ع ترام�ب، لكنه أوض�ح ضمن�ا ان طلبه 

رفض.
وق�ال البي�ت األبيض يف بي�ان إن »الواليات املتحدة 
تقف مع الش�عب الفنزويي يف مواجه�ة القمع الدائم 
الذي يمارس�ه نظ�ام مادورو«. وأض�اف إن »الرئيس 

ترامب س�يتحدث طوعا مع رئيس فنزويال عندما يتم 
إحالل الديمقراطية«.

وكان م�ادورو أك�د ان�ه يتمن�ى إقام�ة »عالقات 
طبيعي�ة« مع الواليات املتح�دة، لكنه حذر ترامب من 
أن ب�الده »س�رد وس�الحها بيده�ا« ع�ىل أي اعتداء 

محتمل.
من جهة أخ�رى، أعلنت وزارة الخارجية البريوفية 
أّن الب�ريو أم�رت بطرد س�فري فنزويال بس�بب خرق 
كراكاس »للحك�م الديمقراطي«، قبل أن ترد كراكاس 

باملثل بعد ساعات.
وقالت الخارجية البريوفية إن لدى الس�فري دييغو 
مولريو خمسة أيام ملغادرة البريو، وذلك بعد أن عّرت 
ليم�ا عن إدانته�ا إلق�دام فنزويال عىل »خ�رق الحكم 
الديمقراطي«. وكان الكونغرس البريويف قد صوت هذا 

األسبوع عىل طرد السفري الفنزويي.
وبعد س�اعات ردت فنزويال بطرد السفري البريويف 

كارلوس رويس وحددت مهلة مماثلة له.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية »يف ضوء اإلجراء 
الذي تبنته الحكومة البريوفية، نجد أنفسنا مضطرين 

مع األسف لطرد القائم بأعمال البريو يف فنزويال«.
ووص�ف البي�ان الرئي�س الب�ريويف بي�درو بابل�و 
كوتشينس�كي ان�ه »ع�دو« لفنزوي�ال. واته�م البيان 
رئيس البريو »بالتدخل باستمرار« يف الشؤون الداخلية 

للبالد.
وأخ�ريا، أعل�ن وزي�ر الدف�اع الفنزوي�ي فالديمري 
بادرين�و أن قوات األمن اعتقلت قائ�دي الهجوم الذي 
اس�تهدف يف الس�ادس م�ن آب قاع�دة عس�كرية يف 
ش�مال فنزويال. والرجالن هما الكابتن السابق خوان 
كاغاريبانو س�كوت واللفتنانت جيفرس�ن غارس�يا، 

حسبما قال الوزير الفنزويي.
وكان نحو عرشين مس�لحا هاجموا القاعدة فجر 
األحد املايض. وقد قت�ل اثنان منهم خالل املعارك التي 
استمرت ثالث ساعات، واعتقل ثمانية آخرون احدهم 

مصاب بجروح.
وقبيل الهجوم ظهر خوان كاغاريبانو يف تس�جيل 
فيديو انترش عىل مواقع التواصل االجتماعي، محاطا 
برجال ببزات عسكرية ومدجيني باألسلحة. وأعلن انه 
يخوض تمردا عىل س�لطة الرئي�س نيكوالس مادورو 

معترا أن حكمه »استبداد غري مرشوع«.

كاراكاس حذرت من »عمل جنوني« واعلنت استعدادها للمواجهة

ترامب يلوح بـ »اخليار العسكري« ضد فنزويال

»تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا رقم 41 لسنة 2017«
حماكمة رئيس اجلمهورية أمام املحكمة االحتادية العليا يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

نرشت قوات الدفاع الذاتي اليابانية منظومات »باتريوت« 
املضادة للصواريخ عىل أراضيها، بعد إعالن كوريا الشمالية 

نيتها إطالق صواريخ بالستية باتجاه جزيرة غوام.
وأوضح�ت وكالة كيودو الياباني�ة لألنباء أن منظومات 
»باتري�وت« تم نرشه�ا يف بلديتي س�يماني، وهريوش�يما 
الواقعتني يف جزيرة هونش�و، ويف بلديت�ي إهيمه، وكوتيش 
الواقعتني يف جزيرة شيكوكو الجنوبية الغربية. كما توجهت 
س�فينة حربي�ة يابانية م�زودة بنظ�ام )AEGIS( املضاد 
للصواريخ إىل بحر اليابان، بحس�ب قناة NHK. يشار إىل أن 
هذه البلدي�ات األربع يمكن أن تقع عىل مس�ار الصواريخ 
الكوري�ة الش�مالية يف ح�ال إطالقها صوب جزي�رة غوام. 
وكانت س�لطات طوكيو أعلنت، يوم 10 أغس�طس/آب، أن 
قوات الدفاع الذاتي الياباني�ة بإمكانها اعراض الصواريخ 
البالستية الكورية الش�مالية إذا ألقتها بيونغ يانغ باتجاه 
جزي�رة غوام. وكانت قيادة القوات االس�راتيجية الكورية 
الش�مالية أف�ادت، يف وقت س�ابق، يف بي�ان، بأنها تخطط 

لتوجيه رضبة استباقية إىل جزيرة غوام.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرت الس�لطات األمنية البحريني�ة يف منع الغالبية 
الش�يعية من إقامة أكر صالة جمعة له�م يف جامع اإلمام 
الصادق )ع( بالدراز التي تش�هد حصاراً أمنياً منذ أكثر من 
عام. وبث نشطاء صوراً يف وسائل التواصل االجتماعي عن 
إقام�ة مواطن�ني الصالة ف�رادى يف جامع اإلم�ام الصادق، 
الذي كانت تقام فيه أكر صالة جمعة لألغلبية الش�يعية يف 
البالد. ومنذ منتصف العام املايض، منعت السلطات الشيعة 
من إقامة صالة الجمعة، وأس�قطت الجنس�ية عن الزعيم 
الروحي لألغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيىس قاسم، كما 

اعتقلت عرشات رجال الدين الشيعة.

اليابان تنرش منظومات »باتريوت« 
حتسبًا من صواريخ كوريا الشاملية  

سلطات البحرين تستمر بمنع الشيعة
 من إقامة أكرب صالة مجعة 

الشبه بني دبابة »املريكافا« و »تينة« جدي

         القاضي سالم روضان الموسوي

مب�دأ   2005 لع�ام  الع�راق  دس�تور  اق�ر 
مس�اءلة رئي�س الجمهورية عن بع�ض األفعال 
ول�م يجعل�ه مص�ون عنه�ا وغري محص�ن من 
املحاكمة بموجبها وع�ىل وفق حكم املادة )61/

سادس�اً( م�ن الدس�تور التي ج�اء فيه�ا اآلتي 
)أ�  مس�اءلة رئيس الجمهورية بن�اًء عىل طلٍب 
مس�بب، باألغلبية املطلقة لع�دد أعضاء مجلس 
الن�واب. ب � إعفاء رئيس الجمهورية، باألغلبية 
املطلق�ة لعدد أعضاء مجل�س النواب، بعد إدانته 
م�ن املحكمة االتحادية العلي�ا، يف إحدى الحاالت 
اآلتي�ة: 1 الحنث يف اليمني الدس�تورية. 2 انتهاك 
الدس�تور. ٣ الخيانة العظم�ى(  ويعد ذلك األمر 
تط�ور ايجاب�ي يف النظ�ام الدس�توري العراقي 
ويتواف�ق م�ع منط�ق م�ع م�ا يتطلب�ه املنطق 
الديمقراطي الن النظام الرملاني التقليدي يكون 
الرئيس او امللك غري مس�ؤول سياسياً)1(، لذلك 
فان املس�ؤولية السياس�ية والجنائية تعد حجر 
الزاوي�ة والرك�ن األس�ايس يف النظ�ام الرملان�ي 
ويرى احد الكت�اب إذا تخلف هذا الركن ال يمكن 
أن يوصف نظام الحك�م بأنه نظام برملاني وتعد 
من أه�م الضمان�ات للحريات العام�ة)2( ومن 
هذه األهمية للمساءلة باعتبارها إحدى وسائل 
حماية الدس�تور من الخرق وصيان�ة امن البالد 
وش�ؤون األف�راد وحقوقه�م الدس�تورية ف�ان 
الدس�تور العراقي لعام 2005 ثبت مبدأ املساءلة 
السياس�ية والجنائية لرئيس الجمهورية ورسم 
لها طريق يف إجراءات التحقيق واملحاكمة وخالل 
الع�ام الج�اري تق�دم البع�ض ملس�اءلة رئيس 
الجمهوري�ة عن بعض األفعال التي نس�بت إليه 
ومنه�ا ارتكابه فعل الحنث باليمني الدس�تورية 

ومنه�ا الدع�وى الدس�تورية الت�ي أقامه�ا احد 
األف�راد عىل رئيس الجمهوري�ة إضافة لوظيفته 
بموجب الدعوى التي نظرتها املحكمة االتحادية 
العلي�ا بالع�دد 41 لس�نة 2017 وأص�درت فيها 
حكمها امل�ؤرخ يف 2017/6/1٣ الذي قضت فيه 
برد دعوى املدعي وذلك لعدم صدور قانون ينظم 
عملي�ة االته�ام واملحاكمة لرئي�س الجمهورية 
لغاي�ة اآلن مما يجع�ل النظر يف الدع�وى خارج 
اختصاصه�ا ال�ذي ال ينعق�د إال بص�دور ذل�ك 
القان�ون امل�ادة )61/سادس�اً( م�ن الدس�تور 
أقرنت إجراءات املحاس�بة بقان�ون يصدر الحقاً 
وعىل وفق ما ورد يف الفقرة )سادس�ًا( من املادة 
)9٣( من الدس�تور التي جاء فيها اآلتي )الفصل 
يف االتهام�ات املوجه�ة إىل رئي�س الجمهوري�ة، 
ورئي�س مجلس ال�وزراء وال�وزراء، وينظم ذلك 
بقانون( وهذا القانون من القوانني الدس�تورية 
التي اش�رطها الدستور وأصبحت من الواجبات 
عىل مجل�س النواب ترشيعه لكن�ه لغاية اآلن لم 
يلتف�ت إليه ولم يب�ادر إىل ترشيعه وللوقوف عىل 
املبادئ املس�تخلصة من قرار الحكم الصادر عن 
املحكمة االتحادية العليا رقم 41 لس�نة 2017 يف 

2017/6/1٣ اود ان اعرض اآلتي :
رئي�س  محاكم�ة  طل�ب  ح�ق  ل�ه  م�ن 

الجمهورية؟ 
إن الدستور العراقي لعام 2005 كان قد حدد 
آليات لتحريك الدعوى ملساءلة رئيس الجمهورية 
وجعل صالحية طلب مساءلة رئيس الجمهورية 
يف األغلبي�ة املطلقة لعدد أعض�اء مجلس النواب 
فقط ولم يس�مح ألي جه�ة أخرى ان تطلب ذلك 
ويكون بواسطة طلب مس�بب من األغلبية لعدد 
أعضاء مجل�س النواب وعىل وفق ما ورد يف البند 
)آ( م�ن الفق�رة )سادس�اً( من امل�ادة )61( من 

الدستور التي جاء فيها األتي ) أ�  مساءلة رئيس 
الجمهوري�ة بن�اًء عىل طل�ٍب مس�بب، باألغلبية 
املطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب( وهذا الطلب 
اشرط له الدستور ان يكون مسبب بمعنى بيان 
ماهية الخرق الذي املنسوب إىل رئيس الجمهورية 
وبش�كل تفصيي وبيان وجه املخالفة ففي فعل 
الحن�ث باليم�ني الدس�تورية التي أداه�ا رئيس 
الجمهورية عن�د توليه املنصب ف�ان تلك اليمني 
تضمنت عدة أفعال وعىل وفق الصيغة التي صاغ 
بها الدس�تور اليم�ني الدس�تورية يف املادة )50( 
والتي جاء فيها األتي )اُقسم بالله العي العظيم، 
أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن 
وإخ�الص، وان أحاف�ظ ع�ىل اس�تقالل الع�راق 
وس�يادته، وأرعى مصالح ش�عبه، وأس�هر عىل 
سالمة أرضه وس�مائه ومياهه وثرواته ونظامه 
الديمقراط�ي االتح�ادي، وان أعم�ل عىل صيانة 
الحري�ات العامة والخاصة، واس�تقالل القضاء، 
والتزم بتطبيق الترشيع�ات بأمانٍة وحياد، والله 
ع�ىل م�ا أق�ول ش�هيد(. ويالح�ظ إن مف�ردات 
اليمني فيه�ا عدة صور ألفعال الت�زم بها رئيس 
الجمهوري�ة لذل�ك فان طلب املس�ائلة عن حنث 
الرئي�س عن تلك اليمني الب�د وان يتضمن واحدة 
أو أكث�ر من ه�ذه األفعال.فضال ع�ن نص املادة 
)57( م�ن النظ�ام الداخ�ي ملجلس الن�واب التي 
أوضحت كيفية تقديم الطلب إىل رئاس�ة مجلس 
النواب وليس اىل املحكمة االتحادية العليا بشكل 
مبارش وبذلك ف�ان املدعي يف الدعوى ال يجوز له 
ان يك�ون خصم�ا لرئيس الجمهوري�ة يف دعوى 
مس�اءلته عن فع�ل الحنث باليم�ني وما جاء يف 
ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة العليا رقم 41 لس�نة 
2017 حينما لم ترد الدعوى من جهة الخصومة 
فهو ت�رصف في�ه الحكم�ة واملنط�ق القضائي 

السليم ألنها ال تبحث يف خصومة أطراف الدعوى 
إال إذا انعقد له�ا االختصاص الوظيفي فعند ذاك 
تنظ�ر يف موضوع الخصومة ام�ا الطلب يف هذه 
الدعوى أصال ال يق�ع ضمن اختصاصها النوعي 
أو الوظيفي لذلك قضت برده ابتداًء الن املحكمة 
ملزم�ة بالبح�ث أوال يف اختصاصه�ا النوعي أو 
الوظيف�ي ثم تنظر يف صفات الخصوم وأهليتهم 
القانونية وهل يتوفر عىل أهلية التقايض وقانون 
املرافع�ات املدنية العراقي رقم 8٣ لس�نة 1969 
املع�دل قد التف�ت إىل ذلك بان جع�ل االختصاص 
الوظيف�ي أوالً ث�م النوع�ي ويف املرحل�ة الثالث�ة 
املكاني ففي باب االختصاص جعل الفصل األول 
يف املادة )29( مرافعات االختصاص الوظيفي ويف 
الفص�ل الثاني املادة )٣1( مرافعات االختصاص 
النوعي ويف الفصل الثالث االختصاص املكاني يف 
امل�واد )٣6( وما بعدها وهذه الراتبية تحتم عىل 
املحكمة ان تراعيها بمعنى أول ما تبحث فيه هو 
اختصاصها الوظيفي بمعنى هل لها الوالية فإذا 
تحقق�ت من ذلك تبحث ه�ل إنها مختصة نوعياً 
فإذا كان�ت مختصة تذه�ب إىل البحث يف رشوط 
الدعوى األخ�رى أما إذا وجدت إنها غري مختصة 
نوعياً فإنها ال تبحث يف الدعوى أصالً وإنما ترفض 
النظر فيها بالنسبة للمحاكم التي ال نظري لها يف 
املنظوم�ة القانونية مثل املحكمة االتحادية التي 
ال تناظره�ا أي محكمة إما يف املحاكم االعتيادية 
باإلم�كان إحالة الدع�وى إىل املحكم�ة املختصة 
نوعي�ا التي تق�ع ضمن أعماله�ا)٣(. كذلك ارى 
من اسباب عدم الخوض يف مدى صالحية املدعي 
للمخاصمة بان املحكمة تحسبت ملا سيحدث من 
مراك�ز قانونية عند اصدار قان�ون ينظم عملية 
مس�اءلة ومحاكمة رئيس الجمهورية وارى بان 

هذا االتجاه هو عني الصواب.

موضوع الدعوى الحنث باليمني الدستورية
ان القان�ون لم يبني كيفية إحالة الدعوى إىل 
املحكمة االتحادي�ة الن إدانة رئيس الجمهورية 
باعتب�اره ق�د حن�ث باليم�ني الب�د وان يكون 
بموج�ب ق�رار إحال�ة الن ه�ذا الفع�ل هو من 
املس�اءلة الجنائي�ة لرئي�س الدول�ة فضال عن 
الطبيعة السياسية الن النظام القانوني الجنائي 
العراق�ي وحتى العاملي يوجب ان تكون الدعوى 
الجنائي�ة م�ن مرحلت�ني األوىل مرحل�ة االتهام 
واألخ�رى مرحل�ة املحاكم�ة ويف دس�تور ع�ام 
2005 جع�ل مرحلة االتهام بي�د مجلس النواب 
ع�ىل وف�ق م�ا ورد يف امل�ادة )61/سادس�ا/أ( 
من الدس�تور واملادة )57( م�ن النظام الداخي 
ملجلس النواب لكن لم يبني الدس�تور او النظام 
الداخ�ي كيفي�ة اإلحالة وإنما فق�ط انتقلت إىل 
حال�ة إيقاع الجزاء عىل رئي�س الجمهورية بعد 
إدانته بارتكابه فع�ل الحنث باليمني وعىل وفق 
امل�ادة )61/سادس�اً/ب( من الدس�تور واملادة 
)62( من النظام الداخ�ي ملجلس النواب عندما 
جعل�ت صالحي�ة مجلس النواب بس�حب الثقة 
ع�ن رئي�س الجمهوري�ة باألغلبي�ة املطلقة يف 
ح�ال إدانت�ه بفعل الحن�ث باليم�ني وعىل وفق 
الن�ص اآلت�ي )يتم إعف�اء احد أعض�اء مجلس 
الرئاس�ة باألغلبية املطلقة لعدد أعضاء مجلس 
النواب, بعد إدانة احدهم من املحكمة االتحادية 
العلي�ا يف إحدى الح�االت اآلتي�ة: اوال: الحنث يف 
اليم�ني الدس�تورية. ثانًي�ا: انته�اك الدس�تور. 
ثالًث�ا: الخيان�ة العظم�ى( ومن خ�الل ما جاء 
النظ�ام  ونص�وص  الدس�تورية  النص�وص  يف 
الداخ�ي ف�ان إدانة رئي�س الجمهوري�ة تكون 
بع�د إحالة أوراق املس�اءلة التي قام بها أعضاء 
مجل�س النواب والتصويت عىل ق�رار إحالته إىل 

املحكمة االتحادية الج�راء محاكمته عن التهم 
التي تنس�ب إليه الن املادة )61/سادسا/أ( من 
الدس�تور بين�ت طريقة املس�اءلة الت�ي تكون 
حرصاً من أعض�اء مجلس النواب وكذلك قررت 
يف الفق�رة ب من املادة أعاله س�حب الثقة عنه 
من قبل أعض�اء مجلس النواب بع�د إدانته من 
املحكمة االتحادي�ة العليا فيكون من املنطق ان 
تحال األوراق والته�م وقرار اإلحالة من مجلس 
النواب إىل املحكم�ة االتحادية العليا وهذا الحال 
يؤكد ان رئيس الجمهورية ال تجوز مساءلته او 

محاكمته إال من قبل مجلس النواب فقط.
وم�ن خالل ما تقدم أرى ب�ان قرار املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا وردت فيه إش�ارة ضمنية إىل 
الس�لطة الترشيعية للوفاء بواجبها الدستوري 
وترشي�ع القوانني الدس�تورية ومنه�ا القانون 
املش�ار إليه يف املادة )61( م�ن اجل اكتمال بناء 
املؤسسات الدستورية واطر العمل الديمقراطي 

يف ظل الدستور النافذ. 
�����������������������������

الهوامش
 الدكتور عبدالغني بسيوني عبدالله � سلطة 
ومس�ؤلية رئيس الدول�ة يف النظ�ام الرملاني � 
منشورات املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش 
والتوزيع  بريوت � طبعة عام 1995 � ص222

 الدكتور سامر محمد الركاوي � دور رئيس 
مجل�س ال�وزراء يف النظ�ام النياب�ي الرملاني � 
منش�ورات الحلبي الحقوقية بريوت طبعة عام 

2017 � ص٣84 
 للمزي�د انظر الق�ايض عبدالرحم�ن العالم 
� رشح قان�ون املرافع�ات املدنية � منش�ورات 
ج1�   � الثاني�ة  الطبع�ة   � القانوني�ة  املكتب�ة 

ص٣22.

       أبو تراب كرار العاملي 

هن�اك يف أرض الش�موخ ومواطن 
العز، بني جبال الكرامة ووديان املَهاَبة، 
يف إحدى ِقَمم جبل عامل األغّر، ُيحكى 
أّن َج�دِّي - الذي ل�م أدركه يف وَْعِيي - 
ق�د زرع تلك الّتيَن�ة، بل مجموعة من 
أطيب الّتينات التي ما زالت ش�امخة 
اىل يومنا هذا كش�موخ أرضها، حيث 
طيبته�ا تعك�س طيبة قلب�ه وبياض 
فؤاده، وبقية ُسمعته الحسنة أتركها 
ألف�واه َمْن عارصوه وأدركوا ُحْس�ن 
أخالق�ه. ِطي�ُب َم�ذاِق ه�ذه الّتينات 
يتج�ىل بحبائ�ل الَقْط�ر املَُتَدلِّية منها 
وكأنها تنادي األحبة لَِيُهّموا بقطفها، 
ِبَتَفتُّحاِتها  وحالوة َطْعِمه�ا تتجّس�د 
التي تش�به ابتساماِت اس�تقباٍل لُِكّل 
املقبل�ني عليه�ا. ويف بع�ض األحيان، 
ومن شدة اس�توائها تتساقط هاِوَيًة 
ع�ىل ذل�ك ال�راب الطاه�ر لَِتَتفاَوح 
َفُتحاكي سقوط  النَّس�يِميَّة  عبائُرها 
»أسطورة« دبابة املريكافا اإلرسائيلية 

يف حرب تموز  2006، هذه األسطورة 
التي تحول�ت اىل أُلعوب�ة ُدْمَيِويَّة عند 
أقدام مجاه�دي املقاومة اإلس�المية 
يف وادي الحج�ري. فالعام�ل املش�رك 
ب�ني الحالت�ني ه�و الس�قوط، إال أن 
األول ه�و س�قوط َطوع�ي ُيَعرِّ عن 
تواضع ه�ذه الحبات النقية وتواضع 
زارعه�ا، فيزيده�ا ش�موخاً وُيَح�ّي 
من عذوبتها، أما اآلخر فهو س�قوط 
َقهري َتَذلُّي ق�د أُْمرَِغت أُنوف أفراده 
يف ت�راب أرضن�ا األَِب�ّي، َوَكأَّن�ي بهذا 

ال�راب يس�تمّد طهارَت�ه م�ن ع�رق 
أقدام املجاهدين املمتزج بعس�ل التني 
املتس�اقط َفينفج�ر منهم�ا َنْهٌر عىل 
تيه ش�عٌب مقاوم يكسوه  إحدى ضفَّ
رداء ال�رشف، رافعاً هتاف�ات النرص 
وأص�وات التهلي�ل لُِيس�ِمع العال�م - 
الذي اجتمع إلبادته وس�حق س�الحه 
- بأن خسئتم وَتْعساً لكم، فنحن قوم 
ال ُنقَه�ر وال نخض�ع، ب�ل أن جيوش 
االس�تكبار وجحافل الطغاة هي التي 
تهوي عند أعتاب مجاهدينا، فُتصبح 

ِعْرًة ل�كل ماك�ٍر يربَُّص بنا س�وءاً، 
وش�واهد ال�كالم وآث�اره ه�ي ع�ىل 
الضفة األخ�رى من النَّْهر، حيث بكاء 
جنود الع�دو ونحيبهم وفرار ألويتهم 
كفرار الف�ران من الِقَط�ط وهروب 
النِّعاج من الذئاب. ومن هذا السقوط 
اىل ذاك، تتساقط سلسلة من مشاريع 
تجت�اح  الت�ي  الغرب�ي  االس�تكبار 
يات مختلفة  منطقتن�ا تح�ت ُمَس�مَّ
أوس�ط  »رشق  متبعث�رة،  وعناوي�ن 
جديد« وغريه، لِيكتب التاريخ وُتؤرِّخ 
»ِتيَنَة«َج�دِّي، وبمق�دار  أّن  األجي�ال 
م�ا َيَتَع�ذَُّب َمذاُقه�ا يف ألس�نة األهل 
واألحباب وجمي�ع الرشفاء واألحرار، 
ت�زداُد مرارًة يف َحلِْق كل معتٍد غاش�م 
وع�دوٍّ ذليل. رحَم اللُه َج�دِّي وجميَع 
املؤمنني الطيِّبني، وأعزَّ اللُه مجاهدينا 
األب�رار، وطوبى لس�واعدهم املباركة 
التي أََذلَّت هذه »األسطورة املزعومة« 

و »األكذوبة املُضِحكة«.
]ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر 
أن األرض يرثها عبادي الصالحون[. 
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اعالن
اىل الرشيك�ه اي�ه خالداحمد اقتىض 
حضورك اىل بلديه التاجي الستخراج 
اج�ازه بناء للعق�ار 6251 الرشيك 

هناء مجهول جواد

اعالن
أقام املدعي ) سفيان ديوان زيدان ( 
دعوى قضائية لتبديل اسمه وجعله 
)س�لوان( بدال من )س�فيان( فمن 
لدي�ه حق االع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

 
اعالن

قدم املواطن )عيل حسني مشعان ( 
طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله 
)الخالدي( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام امل�اده 24 م�ن قان�ون 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لديه حق 
االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
ق�دم املواط�ن )بدر حس�ني مش�عان ( طلبأ ي�روم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )الخالدي( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام املاده 24 من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

 
اعالن

ق�دم املواط�ن )كريم ج�وده عاي�ش ( طلبأ ي�روم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )العاريض( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام املاده 24 من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االحرار 
العدد 106 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه ) نجاح حمزه فاضل ( 
م / تبليغ 

اقامت عليك املدعية ) صفاء عباس عبد س�تار ( الدعوى 
املرقمة اع�اله والتي ادعت فيها بان�ك مطلقها بموجب 
قرار الطالق املرقم 2026 / ش / 2016 وقد استولدت من 
ف�راش الزوجية الطفل ) ملحم ( وقد اخذه منها بالقوة 
وطلب�ت دعوتك للمرافعة والحكم بض�م حضانة الطفل 
اعاله لها وتحميلك الرس�وم واملصاريف ل�ذا وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
رس�ميتني عىل موعد املرافعة الق�ادم يف 15 / 8 / 2017 
الس�اعة التاسعة صباحا وبحالة عدم حضورك ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفقا للقانون.
القايض  خالد محمد االعرجي

محكمة قوى االمن الداخيل بالبرصة 
مقتبس الحكم الغيابي رقم: 1891/ 2015

اسم املتهم ورتبته: الرشطي والء عبداللطيف زعر 
خمي�س / قيادة رشطة محافظ�ة البرصة – رقم 

الدعوى وتاريخها: 2015/1768.
تاري�خ ارتكاب الجريم�ة: 2011/10/29 ، تاريخ 
الحكم 2015/12/29 ، املادة القانونية : 5/ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 و 37 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 

.2008
خالص�ة الحك�م: -حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخيل الخامسة عىل املدان الغائب )الرشطي والء 

عبداللطيف زعر خميس( غيابياً بما ييل: - 
1.بالحبس البس�يط ملدة )س�تة أشهر( وفق املادة 
5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة 69/

أوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر 
عمله من تاريخ 2011/10/29 ولحد االن.

2.بالحبس البسيط )سنة واحدة( وفق املادة 37/
أوالً من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة 
69 م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 إلهماله مما 
تسبب بحصول ارضار بالعجلة الحكومية املرقمة 
)898( ن�وع فورد بيك اب وتضمينه مبلغ مقداره 
)2060000( مليوني وس�تون ألف دينار عن قيمة 
امل�واد املوصوفة أعاله اس�تناداً للفق�رة ثانياً من 

املادة أعاله يستحصل منه بالطرق التنفيذية.    
3.إخراجه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ ثانياً 

من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
4.إعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه أينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

استناداً ألحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د.
5.إلزام املواطنني األخبار عن محل اختفاء املحكوم 

أعاله استناداً ألحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د.
6.حج�ز أموال�ه املنقولة وغ�ر املنقولة اس�تناداً 

ألحكام ملادة 69/ رابعا من ق.أ.د.
7.تحديد اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره ثالثون ألف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
صدر القرار باتفاق اآلراء قابالً لالعراض اس�تناداً 
ألحكام امل�ادة 71/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف 2015/12/29.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 693 

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) عدنان 
دواي ضاري ( ال�ذي فقد يف محافظة صالح الدين 
بتاري�خ 25 / 10 / 2014 ول�م يع�رف يشء ع�ن 
مص�ره لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف قضاء 
بلد – ناحية االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 
قيرص عباس رشيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام 

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 3927

التاريخ : 2017/7/5
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/6/14  لتس�جيل تمام العقار املرقم 2309 
محلة الرشادية يف الكوفة اىل طالبة التسجيل املجدد 
) ام�رة طالب جب�ار( لتس�جيله مجددا باس�مه 
بصفت�ه املال�ك الحائز للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري) 43( لس�نة 
1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل النرش هذا 
االعالن  وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد 2299

التاريخ 2017/8/9
اعالن

بناء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي�ة صابرين 
عبد س�اجت الذي يطلب تس�جيل لقبه م�ن فراغ اىل 
الجبوري فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وة وفق احكام امل�ادة 24 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واألمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك

العدد 474/ب/2016
التاريخ 2017/3/20

اعالن
بالنظر الكتس�اب الحكم الص�ادر من هذه املحكمة 
بالع�دد 474/ب/2016 يف 2016/11/30 الدرج�ة 
القطعية واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم )47/

العكب�ة( عفك املدرجة اوصافه ادن�اه بيعا باملزايدة 
العلني�ة وان القيم�ة املق�درة له ه�ي 40.000.000 
اربع�ون ملي�ون دين�ار فقد ق�ررت ه�ذه املحكمة 
االعالن عن بيع�ه باملزايدة العلنية مل�دة ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني  بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة عفك يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف يوم املزايدة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك
القايض
ناظم عبد خنجر

االوصاف
1-دار س�كن مبن�ي من الطابوق قدي�م تحتوي عىل 
)غرف�ة ن�وم وصالة ومطب�خ وصحيات ومس�احة 
مش�كوفة وارضي�ة الدار من االش�تايكر ومس�قف 
بالش�يلمان درج�ة عمران�ه رديء يطل عىل ش�ارع 
فرعي من الشوارع املطلة عىل شارع املحيط واملؤدي 

اىل سوق عفك من جهة اليمني.
2-الدار مجهزة بخدمات املاء والكهرباء.

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأجر 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )ثالث س�نوات(وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن 
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة %200 
من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية 
املذكورة  اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما 
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجر االمالك 
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها(وفقا ألحكام 
قان�ون بيع وإيجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن 
تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة %200 
من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم األخ�ر من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة 
)الحادي�ة عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوم�ا من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ساحة وقوف ومبيت 1
قرب مسجد السهلة/150×40مبالالسيارات

سنة واحدةبداية شارع ميسان

ساحة وقوف ومبيت 2
مقابل مسجد الكوفة/3003م2بالالسيارات

سنة واحدةمقابل صحن ابو طالب

سنة واحدةعمارة البلدية6×3م27-9حوانيت3
سنة واحدةعمارة البلدية3×3م94حانوت4
سنة واحدةشارع السكة3.4م×10.25م3أحانوت5

مجاور سياج 2.9×0.5م35حانوت6
سنة واحدةالمستشفى

مجاور سياج 1.6×0.6م27حانوت7
سنة واحدةالمستشفى

سنة واحدةعمارة البلدية13×12م15شقة8
سنة واحدةشارع السكة13×5.6م5شقة9

3×4م مع مساحة 4كشك10
ثالث سنواتشارع الكورنيشمضافة 200م2

سنة واحدةواجهة الكراج الموحد4×6م1-3-4-5-6مخازن11

حوانيت12
-63/7-63/5-63/3

-63/13-63/11
63/19-63/17-63/15

سنة واحدةواجهة مخزن البلدية3×4م

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالنإعالن العدد : 157
التاريخ 2017/8/6

العدد : 161
التاريخ 2017/8/10

الموقعالمساحةرقم الملك )رقم القطعة(رقم البلوكجنس الملكت
خلف ملعب الكوفة90م42-5-14-17البلوك االولقطعة صناعية1
خلف ملعب الكوفة45م322ب-32أالبلوك االولقطعة صناعية2
خلف ملعب الكوفة96م372البلوك االولقطعة صناعية3
خلف ملعب الكوفة45م32-29-41-47-49البلوك الثانيقطعة صناعية4
خلف ملعب الكوفة90م32-5البلوك السادسقطعة صناعية5
خلف ملعب الكوفة77م42-21البلوك العاشرقطعة صناعية6
خلف ملعب الكوفة74م142البلوك العاشرقطعة صناعية7
خلف ملعب الكوفة78م15البلوك العاشرقطعة صناعية8
خلف ملعب الكوفة72م172-19-20-1البلوك العاشرقطعة صناعية9

خلف ملعب الكوفة78م22-3-11-16-10-18-19-9البلوك الحادي عشرقطعة صناعية10
خلف ملعب الكوفة72م132أ-20-21-22البلوك الحادي عشرقطعة صناعية11

3-4ب-14-15-16-17-18-البلوك الثاني عشرقطعة صناعية12
خلف ملعب الكوفة72م24-21-20-192

خلف ملعب الكوفة77م52-22البلوك الثاني عشرقطعة صناعية13
خلف ملعب الكوفة78م72-10-11البلوك الثاني عشرقطعة صناعية14
خلف ملعب الكوفة84م92البلوك الثاني عشرقطعة صناعية15
خلف ملعب الكوفة90م52-6-7-12-10-11-12البلوك الثالث عشرقطعة صناعية16

ساحة من االرض النشاء مخزن عليها 17
على جزء من القطعة 2500م2بالللسيراميك والكاشي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  التق�ى 
الحمام�ي وزير الدفاع عرفان الحيايل يف 
مق�ر وزارة الدفاع بحض�ور قائد القوة 
البحرية وعميد اكاديمية الخليج العربي 

للدراسات البحرية. 
ويف بداي�ة اللقاء ق�دم الحمامي تهانيه 
األمني�ة  الق�وات  بانتص�ارات  للحي�ايل 
الباه�رة وتحري�ر مدين�ة املوص�ل من 
اإلره�اب الداعيش، فينا بح�ث الوزيران 
بعض املش�اكل واملعوقات التي تقف يف 
طريق تطوي�ر اكاديمية الخليج العربي 
للدراسات البحرية من خالل فتح ابواب 
االكاديمية ام�ام جميع الطلبة الراغبني 
باالضاف�ة  البحري�ة  العل�وم  بدراس�ة 
اىل فت�ح كليات واقس�ام جدي�دة داخل 
االكاديمية لتكون بمصاف االكاديميات 
البحري�ة البحري�ة املوج�ودة يف ال�دول 
املتقدم�ة والدول املجاورة، واس�تعرض 
الجانب�ان اهم املش�اريع التطورية لدى 

الوزارتني والتي فيها عمل مشرتك«. 
م�ن جانب�ه تق�دم الحمام�ي بع�رة 
نواظري ليلية متطورة الس�تخدامها من 
قب�ل الق�وة البحرية مقدمة م�ن وزارة 

النقل ووصلت اىل املوانئ العراقية«. 
فيم�ا اش�اد الحي�ايل بما تقدم�ه وزارة 
النق�ل من خدمات عىل كاف�ة الصعد ال 
سيما توزيع قطع األرايض السكنية عىل 
موظفي الوزارة، مثنيا عىل الدور الكبري 
الذي قدمته الوزارة يف نقل النازحني من 

وأىل مدينة املوصل«.
من جه�ة اخرى تفقد وزير النقل مرآب 

الع�الوي يف بغ�داد، واطل�ع ميدانيا عىل 
مش�اكل العمل التي تقف بوجه سائقي 

املركبات«. 

واس�تمع الحمام�ي اىل املش�اكل الت�ي 
تواج�ه الس�ائقني والعامل�ني يف املرآب، 
موجها بحلها جميعا من قبل مس�وؤيل 

اق�ى  توجي�ه  س�يتم  واال  امل�رآب 
العقوب�ات االداري�ة اذا ثب�ت تقصريهم 
يف تقدي�م افضل الخدمات للمس�افرين 

والسائقني«. 
وق�ال انه »من ال�روري متابعة عمل 
تش�كيالت ال�وزارة بم�ا يتطل�ب جهود 

مضاعف�ة من قب�ل العامل�ني للوصول 
اىل مرحل�ة يت�م فيها تقدي�م االنجازات 
ومعالج�ة اإلخفاقات وإرب�اكات العمل 

التي تعيق من تقدمه«. 
االلت�زام بضواب�ط  اىل  الجمي�ع  داعي�ا 
العمل واخالقياته واالبتعاد قدر اإلمكان 

عن ش�بهات الفس�اد التي تنهك موارد 
الدولة«. 

وتحدث بق�وة من أجل االرتق�اء بواقع 
وادام�ة  بالنظاف�ة  واالهتم�ام  امل�رآب 
الحافالت باس�تمرار والس�عي إىل إبداء 

روح التعاون مع املسافرين.

وزير النقل يبحث مع وزير الدفاع سبل تطوير اكاديمية اخلليج العريب للدراسات البحرية
تفقد مرآب العالوي وشدد على ضرورة حل مشاكل السائقني واملسافرين
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الكهرباء تعلن معاجلة مشاكل 
خطوط نقل الطاقة ملحطات 

املياه يف الراشدية واحلسينية

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، عن معالجة 
جميع مش�اكل خطوط نق�ل الطاقة 
الكهربائية ملحط�ات املياه يف مناطق 

)الراشدية، الحسينية(«.
وقال مدير عام توزيع كهرباء الصدر 
ويف املياح�ي يف بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»ت�م معالجة جميع مش�اكل خطوط 
نقل الطاقة الكهربائية ملحطات املياه 
يف مناط�ق )الراش�دية، الحس�ينية(، 
وه�ي اآلن تعم�ل بخطوط مس�تثناة 

مستقرة«.
م�ن  »العدي�د  أن  املياح�ي،  وأض�اف 
مش�اريع املياه ال تتوفر فيها مولدات 
خاصة، لحاالت الطوارئ التي تحصل 
للمنظومة الكهربائية من إطفاء لعدد 

من الساعات«.
ودع�ا املدير العام، الجه�ات املعنية يف 
أمانة بغداد ل�«محاس�بة املتجاوزين 
الواصل�ة  الكهرب�اء  خط�وط  ع�ىل 
يتس�بب  التج�اوز  ألن  للمحط�ات، 
ع�ن  الكهربائي�ة  الطاق�ة  بانقط�اع 
املحطات وحرمان املواطنني من نعمة 

املاء.

مدير عام رشكة توزيع املنتجات يفتتح حمطة تعبئة املوفقية يف حمافظة واسط
    بغداد / المستقبل العراقي

بن�اء عىل توجيهات مع�ايل وزير النفط 
اللعيب�ي  حس�ني  ع�ي  جب�ار  الس�يد 
ومتابع�ة حثيث�ة من قبل الس�يد وكيل 
الوزارة لش�ؤون التوزي�ع معتصم أكرم 
حس�ن. افتتح مدير ع�ام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس عي عبد 
الكريم املوس�وي محطة تعبئة املوفقية 
الحكومية يف محافظة واسط بعد انجاز 
تشييدها بشكل كامل. وحر االفتتاح 
نائب املحافظ السيد عادل الزركاني وعدد 
من أعض�اء مجلس الن�واب والحكومة 
املحلية يف املحافظة ومدراء التش�كيالت 
النفطية وجمه�ور غفري من املواطنني. 
وأوضح املوس�وي بأن محطة املوفقية 

الحكومي�ة تم إنج�از العمل فيها بوقت 
قيايس بل�غ 320 يوم وف�ق املواصفات 
الحديثة والتي واكب�ت التطور الحاصل 
يف كافة منافذنا التوزيعة، مش�رياً إىل أن 
املحط�ة تعمل اآلن بطاقة خزن 54000 
ل�رت )بنزين( و54000 لرت)نفط ابيض( 
وع�دد  الغ�از(  )زي�ت  ل�رت  و108000 
مضخ�ات البنزي�ن) 4( مزدوجة بواقع 
8 اذرع  ونف�ط) 1( مزدوجة اي ذراعني 
تجهي�ز و زيت الغاز )3( مزدوجة اي ٦ 
آذرع تجهي�ز. وبني املوس�وي أن ناحية 
املوفقي�ة أصبح�ت اآلن تتمت�ع بوجود 
منفذ توزيعي لسد حاجة املواطنني من 
املنتج�ات النفطي�ة ونحن مس�تمرون 
بخط�ة الرك�ة يف إنش�اء العدي�د من 
الحاج�ة  وحس�ب  التعبئ�ة  محط�ات 

الس�كانية وإملكاني�ة. من جانبه أش�اد 
نائب املحافظ بدور وزارة النفط متمثلة 
برك�ة التوزيع بما تقدمه من خدمات 
النفطي�ة  املنتج�ات  توف�ري  يف  كب�رية 
للمحافظ�ة وماانجزته يف هذا اليوم من 
بن�اء محط�ة املوفقي�ة ماه�و إال دليل 
واقعي عىل تلك الخدمات مثنيا يف الوقت 
ذاته عىل فرع الرك�ة يف املحافظة من 
خالل االس�تقرار الواض�ح وامللموس يف 
قطاع الوق�ود. املواطنون بدورهم عربو 
ع�ن ش�كرهم وامتنانه�م ملع�ايل وزير 
النفط والسيد مدير عام رشكة التوزيع 
الهتمامه�م الكب�ري بقط�اع الوق�ود يف 
الخدمية  الدوائ�ر  املحافظ�ة مطالب�ني 
األخرى أن تحذو حذوهم وتوفري أفضل 

الخدمات ألبناء املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ان هيئة التقاعد الوطنية هي الجهة 
الوحي�دة التي تدفع رواتب الش�هداء وعوائلهم، نافيا أية عالقة لدائرة الضمان 
االجتماعي باملوضوع، وواصفا االخبار التي تناقلتها بعض الجهات بهذا الشأن 

بانها مجرد >تشويش<.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف الوزارة، عي جعفر الحلو، 
يف بي�ان، ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه >ال دخل للوزارة برواتب الش�هداء 

وعوائلهم الن هيئة التقاعد الوطنية هي املسؤولة عن منح تلك الرواتب<.
وبني الحلو ان >التش�ويش ل�دى البعض افقدهم التمييز ب�ني ما يهم املواطن 
وبني ما يرونه ش�خصياً فيم�ا يخص القوانني املصوت عليه�ا والتي تأتي بعد 
مناقش�ة وعرضها عىل الخرباء واملستش�ارين<، مضيف�ًا ان >االنتقادات التي 
يريد البعض توجيهها للوزارة جزافاً بانها دعمت قانون التأمينات االجتماعية 
ال�ذي يريد البعض تصويره بأنه يس�تهدف عوائل الش�هداء وبموجبه س�يتم 

تخفيض رواتبهم، عارية تماما عن الصحة<.
واك�د ان >تل�ك االنتق�ادات مجافية للحقائ�ق وبعيدة كل البعد عن ما س�عت 
وتس�عى اليه الوزارة من ضمان راتب تقاعدي لريحة العمال وهو من ضمن 

املهام الرئيسية لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال يف وزارة العمل<.
كما اشار اىل ان >وزارة العمل عملت عىل ادخال العديد من التغريات والتعديالت 
عىل قانون التأمينات االجتماعية من اجل ان يخرج يف فقراته الخاصة للطبقة 

العمالية بأفضل صورة لرفع مستواهم املعايش.

العمل: نحن اجلهة الوحيدة التي تدفع 
رواتب الشهداء وعوائلهم

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مرصف الرافدين ان »فروع�ه يف بغداد واملحافظ�ات حققت طفرة نوعية 
وإقباال واسعا من قبل املواطنني لتقديم الخدمات املرصفية لهم.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان فروعه ش�هدت رواجا وإقباال واسعا خصوصا بعد إطالق السلف والقروض 
فضال ع�ن القروض الخاص�ة باإلس�كان والراغبني براء وحدات س�كنية يف 

مجمع بسماية وقروض البناء عىل قطعة ارض تصل اىل خمسني مرت.
 وأضاف البيان ان املرصف منح قروض املشاريع الصغرية واملتوسطة وقروض 
الس�يارات كما اعلن عن بيع الدوالر بالتسعرية الرسمية وغريها من الخدمات 

التي تقدم للمواطن.

مرصف الرافدين: إقبال واسع شهدته فروعنا 
للتقديم عىل القروض والسلف

إيرادات النقل اخلاص يف متوز بلغت
أكثر من مخسة مليارات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أمس الس�بت، عن تحقي�ق الركة العام�ة إلدارة النقل 
الخاص أكثر من خمس�ة مليارات كإيرادات يف ش�هر تموز املايض، مش�رية إىل 
أن الزيادة عىل اإليرادات قدرت بثالثة مليارات دينار قياس�ا بالش�هر ذاته من 
الع�ام املايض.ونقلت ال�وزارة عن مدير عام الركة قي�س امليايل قوله يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »حجم إيرادات الركة لشهر تموز 
من ه�ذا العام بلغت )5181119144( خمس�ة ملي�ارات و181 مليون و119 
أل�ف و144 دين�ارا، بزيادة قارب�ت ثالثة ملي�ارات دينار عن ذات الش�هر من 
الع�ام املايض«.وأضاف امليايل، أن »تلك الزيادة يف اإلي�رادات املالية تأتي بفضل 
متابعة وتوجيه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي من خالل التواصل املستمر 
لحيثي�ات عمل املرائب وتقدي�م جميع أنواع الدعم للرك�ة والتي حققت تلك 
األرباح املالية مما س�تنعكس إيجابا عىل واق�ع عملها وموظفيها«. وتابع، أن 
»الزي�ادة قدرها ثالثة مليارات دينار عن ش�هر تموز الع�ام املايض«، مبينا أن 
»إيرادات الركة لش�هر حزيران من هذا الع�ام بلغت )320٦1784٦3( مليار 
دينار، وهذه األرقام ستعطي أهمية كبرية لدور العاملني يف الركة يف تحقيق 
تلك اإلي�رادات املالية والطموح يف زيادتها من خ�الل تكثيف العمل واملتابعة«.

وكانت الركة العامة ل إدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل أعلنت، يف )25 
تموز 2017(، عن ارتفاع وارداتها يف بغداد إىل ٦7 مليون دينار يوميا.

حمافظة بغداد: استمرار عدم جتهيز املشاريع بالكهرباء سينذر بانقطاع املاء عن االطراف

االنشائية تناقش عمليات النقل والتفريغ ملادة السرياميك املرصي املتعاقد عليها

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد عن توقف تجهيز املشاريع املنتجة 
للم�اء يف مناط�ق االط�راف بالكهرباء رغم اس�تثنائها 
من القط�ع املربمج لكون هذه املش�اريع تالمس حياة 

املواطن يف تلك املناطق ».
ويف بي�ان ملحافظة بغداد ونق�ال عن مدير ماء املحافظة 
رعد خ�ريي اكد خالل�ه ان »االنقطاع املس�تمر بتجهيز 
الطاقة الكهربائية قد يتسبب بايقاف املشاريع وبالتايل 
س�يؤثر ذلك ع�ىل عملي�ة انت�اج وتوزيع امل�اء الصالح 
للرب اىل املواطن�ني يف مناطق االطراف، الفتا اىل اجراء 
اتصاالت فورالية وعاجلة باملسؤولني يف وزارة الكهرباء 
وزودناه�م بالعناوي�ن الخاص�ة باملحطات املس�تثناة 
م�ن القط�ع املربم�ج ووع�دوا ان ه�ذا اليوم سيش�هد 
رف�ع موضوع القط�ع وان تجهيز املش�اريع بالكهرباء 

سيستمر ».
بالوقت ذاته طالب مدير املاء وزارة الكهرباء » بان تكون 
هناك معالجة فعلية ملش�كلة الكهرباء وعملية التجهيز 
العتبار املاء يمثل عصب الحياة واليمكن االستغناء عنه 
ولكونه هذه الخدمة تالمس حياة املواطن بشكل مبارش 
، مش�ريا اىل ان مديري�ة م�اء محافظة بغ�داد وبتوجيه 
ومتابع�ة مس�تمرة م�ن قبل محاف�ظ بغ�داد املهندس 
عط�وان العطواني مس�تنفرة لكل طاقاته�ا وجهودها 
البري�ة وااللية ملتابعة مش�اريع املاء يف جميع مناطق 
االط�راف والس�عي املس�تمر لتطوي�ق املش�كلة وعدم 

تفاقمها حتى التتحول ازمة يصعب السيطرة عليها«.
واض�اف خريي » انن�ا بانتظ�ار وع�ود وزارة الكهرباء 
بتحس�ن تجهيز الطاقة الكهربائية للمحطات املستثناة 
لضمان اعادة الخدمة وتجهيز املواطنني باملاء يف مناطق 
االطراف ، الفتا اىل ان الحمل املطلوب لتش�غيل مشاريع 
امل�اء اليقل كل مروع عن 3 مي�كا واط بينما املوالدات 
املخصصة لتش�غيل املروع الواحد تعمل بطاقة واحد 
مي�كا اي مامعناه تقوم بتش�غيل نص�ف املروع وان 
هذه املول�دات اليمكن ان تبقى مس�تمرة بالعمل الكثر 

م�ن 10 س�اعات وذل�ك لع�دم تحمله�ا لح�رارة الج�و 
واضعاف قدرتها التوليدية ».

واوضح » ان مشاريعنا تس�د حاجة املواطن حال توفر 
الطاقة الالزمة لتشغيلها وعكس ذلك سيؤدي اىل حدوث 
انقط�اع وش�ح بامل�اء يف مناط�ق االط�راف ، مؤكدا ان 
محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني قد اوعز ومنذ 
تسنمه مهام عمله باحداث تغيري من خالل الضغط عىل 
الحكوم�ة االتحادية لتظافر الجهود ودعم املش�اريع يف 
مناطق االطراف الس�يما مش�اريع املاء التي تحتاج اىل 
الكثري من اج�ل اعادة تأهيلها والبدء بمش�اريع اخرى 
س�اندة لعملها بغية القضاء عىل ش�ح املاء يف االقضية 
والنواحي ».من جهتها عزت املديريات الفرعية للكهرباء 
يف العاصمة س�بب انقط�اع الكهرباء املس�تمر وايقاف 
التغذية للطاقة عن محطات املاء التابعة ملحافظة بغداد 
اىل عدم تجهيز املديرية العامة للطاقة باالنتاج الكايف ».

يشار اىل ان » محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني 
قد اسهم وبشكل فاعل يف تحقيق لقاءات باملسؤولني يف 
وزارة الكهرب�اء وكذلك بمعايل وزي�ر الكهرباء من اجل 
ايج�اد افض�ل اللحلول الالزمة لتحس�ني تجهيز الطاقة 
الكهربائية يف العاصمة وكذلك اس�تحصال املوافقة عىل 
اس�تثناء املش�اريع املنتجة للماء يف مناط�ق االطراف ، 
فضال عن املطالبات املتكررة للس�يد املحافظ بما يخص 
حص�ة العاصم�ة م�ن الطاق�ة وع�دم التج�اوز عليها 
واس�هامه بش�كل واض�ح وملم�وس بتحس�ني تجهيز 

الطاقة الكهربائية يف بغداد .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد 
االنش�ائية يف وزارة التجارة عن مناقشة 
عمليات الشحن والتفريغ ملادة سرياميك 
كليوبات�را امل�رصي التي س�تصل خالل 
االسابيع املقبلة ودراسة كافة املتعلقات 
الخاص�ة بالعق�د .واض�اف مدي�ر ع�ام 
الركة وكالة زهري احمد س�لمان خالل 
ترؤسه اجتماع هيئة املديرين يف الركة 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، بانه 
تم خالل االجتم�اع التاكيد عىل موضوع 
تعزي�ز االعتمادات مع امل�رصف العراقي 
T B I  ( ملتابع�ة املص�ارف   ( للتج�ارة 
املؤهل�ة للتعام�ل معها وكذل�ك مطابقة 
بوليص�ة التأمني لروط العقد وحس�ب 
املعايري الدولية .مضيفاً بانه تم التوجية 

بتنس�يق العم�ل ب�ني أقس�ام ) الرقاب�ة 
والتدقي�ق – امل�ايل – التس�ويق – تقني�ة 
املعلومات ( ومدير مبيعات بغداد لرتميز 
مادة الس�رياميك وف�ق معاي�ري  الحجم 
تهي�أة  اىل  مش�رياً   , والقي�اس  والل�ون 
العجالت بكافة وانواعها وتصليح العاطل 
منه�ا لتك�ون مس�تعدة لنق�ل البضائع 
ومادة السرياميك حال وصولها اىل ميناء 
ام ق�رص وضم�ن خطة جدول الش�حن 
املوضوعة .من جانب اخر حقق اسطول 
الرك�ة العام�ة لتجارة املود االنش�ائية 
)897( نقل�ة ضمن الخطة املركزية التي 
وضعتها الوزارة لنق�ل مفردات البطاقة 
التموينية اضافة اىل نقل املواد االنشائية 
املتنوعة ب�ني فروع ومجمع�ات الركة 
وذلك خالل ش�هر تم�وز املايض .أكد ذلك 
مدي�ر قس�م النق�ل والصيان�ة املهندس 

ماج�د صال�ح أض�اف ان ه�ذه النقالت 
حقق�ت إيرادات مالي�ة للركة تقدر ب� 
)٦78,58٦,129( دين�ار م�ن خالل نقل 
امل�واد الغذائية املخصصة ضمن مفردات 

البطاقة التموينية من امليناء والسايلوات 
واملجمعات الخزنية كافة إضافة إىل نقل 
املواد اإلنش�ائية املتنوعة يف بغداد وكافة 

فروع الركة .
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يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة و االختصاص 
يف مج�ال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق ودول العالم للمش�اركة يف مناقصة 
تجهيز مادة الحنطة بكمية ) 50,000 ( طن » خمس�ون الف طن » ±5% كحد ادنى من مادة 
الحنطة الصلبة من املناش�ئ ) امريكي / كندي /اس�رايل ( وحس�ب املواصفات املعتمدة لدى 
الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية س�تكون حس�ب خيار املش�ري وان يكون 

الدفع بطريقة ) اعتماد مستندي ( مع مالحظة ماياتي :
-عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسار عرب 
الربيد االلكروني لوزارة التجارة / مكتب الوزير /قسم العقود العامة عىل العنوانيني التاليني 
) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq  ( خ�الل ف�رة االع�الن من الس�اعة 

8:00 صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
-متطلبات التاهيل املطلوبة :

تقدي�م تامين�ات اولية بموجب خطاب ضمان bid bond او صك مصّدق او س�فتجة ) عىل ان 
يرد الصك او السفتجة طي كتاب رسمي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر 
فيه ان الصك او السفتجة هو تامينات اولية تخص املناقصة ( لصالح الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب صادرة من اي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسبة %1 
من مبلغ العطاء ويتم ذكر اس�م ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تكون التامينات 

االولية  نافذة ملدة ) 35 ( يوم ابتداءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

اوال / بالنسبة للرشكات العراقية : 
-يقدم العطاء موّقع ومختوم ) النسخة االصلية ( .
-ارفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة االصلية ( .

-ذك�ر العنوان الكامل للرشك�ة ) رقم الهاتف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة لس�كن املدير 
املف�وض للرشكة ( ألغراض املراس�الت  ضمن املواعيد املّح�ددة يف رشوط املناقصة عىل إن يتم 

إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.
-هوية األحوال املدنية .

- بطاقة سكن.
-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب.

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .
- شهادة تأسيس الرشكة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من 

دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة.
- الحس�ابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاس�ب قانوني و مختومة م�ن قبل نقابة 

املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني.
- قائم�ة باالعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة الش�حن واعتم�ادات مرصفية ..الخ معززة 

بتأييد من جهات التعاقد املعنية  .
ثانيا / بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية :

-يقدم العطاء موّقع ومختوم ) النسخة االصلية ( .
-ارفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة االصلية ( .

-ذك�ر العنوان الكامل للرشك�ة ) رقم الهاتف , الربيد االلكروني , النقاط الدالة لس�كن املدير 
املف�وض للرشكة ( ألغراض املراس�الت  ضمن املواعيد املّح�ددة يف رشوط املناقصة عىل إن يتم 

إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة  خالل )7( أيام  من تاريخ حصوله.
-شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسيس مع 
نسخة مرجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة  

/عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا .
-الحسابات الختامية للرشكة للسنتني األخريتني مصّدقة من قبل محاسب قانوني.

-قائم�ة باالعم�ال التجارية املماثلة مثل بوليصة الش�حن واعتمادات مرصفي�ة ..الخ معززة 
بتأييد من جهات التعاقد املعنية  .

ثالثا/ الرشوط العامة : 
-يج�ب ان يق�دم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجع�ة ) موّقع ومخت�وم بختم الرشكة ( 
بالنسبة للرشكات العراقية , ومصّدق رسميا من قبل السفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة 

للمثيل الرشكات العربية واالجنبية .
-تقدم الرشكة مايثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها 

التخصيص للسنتني االخريتني .
-تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن.

-بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ني رشاء رشوط املناقصة وتقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املح�دد يف رشوط املناقص�ة بعد  دف�ع قيمة  رشوط املناقص�ة البالغ�ة ) 500,000 ( دينار » 

خمسمائة الف دينار » غري قابلة للرد .
-يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) مكتب الوزير / قسم العقود العامة  يف مقر الوزارة 
الكائ�ن يف  بغ�داد / املنصور / ق�رب بناية معرض بغداد الدويل / قاط�ع مبنى مكتب الوزير( 
يف موعد اقصاه )) الس�اعة 10:00 صباحا«  بتوقي�ت  العراق / بغداد من يوم االحد املصادف 

2017/8/20 وتكون الع���روض نافذة لل���رد لغاية  2017/8/24((.
-يقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق 
العطاءات يف مقر الوزاة / قسم العقود العامة , وان العطاءات املتاخرة سوف ترفض , وسيتم 
فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي 
)مكتب الوزير / قس�م العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية 
معرض بغداد الدويل( ليوم االحد املصادف 2017/8/20 الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بغداد 

/العراق .
-س�وف يس�تببعد اي عط�اء غري مس�تويف لل�رشوط اع�اله وان ال�وزارة غري ملزم�ة باوطأ 

العطاءات.
-اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقص�ة عطلة رس�مية يف العراق ، فيعت�رب اليوم الت�ايل موعدا لغلق 

املناقصة.
www.mot.gov.iq  و   www.iraqitic.com : املوقع االلكروني  -

)F5 املناقصة رقم 2017/1 بناء ورشة للوحدات(
ي�رس املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائي�ة /صالح الدين بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقيم عطاءاتهم للعمل الخاص )بناء ورش�ة للوحدات F5 ملحطة 

كهرباء مال عبد الله الغازية ( مع مالحظة ماياتي :
baiji_elee_/ 1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /صالح الدين /قس�م التجارية

tijaryia@yahoo.com ( خالل س�اعات الدوام الرس�مي وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2- متطلبات العمل املطلوبة ) حس�ب تندر املواصفات واملخططات املرفق طيا (

3-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء باللغة )اللغة العربية ( بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليم�ات  ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق  البالغة )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي

4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل ) املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية صالح الدين /محافظة كركوك /ناحية مال عبد الله( يف املوعد املحدد علما ان اخر موعد للغلق  
هو نهاية الدوام الرس�مي ليوم االثنني املوافق 2017/9/4 العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 

العنوان التايل )املديرية  العامة النتاج الطاقة الكهربائية صالح الدين موقع كركوك /ناحية مال عبد الله ( يف الزمان والتاريخ يوم الثالثاء املوافق 2017/9/5
5-السعر التخميني) 245.000.000( فقط مائتان وخمسة واربعون مليون دينار عراقي 

6-عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني  بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطاءاتهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني  منفصلني مختومني ومؤرش 
عليها رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكروني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد. 

7-يتم اس�تبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولم يس�تلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
واملديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويكون العطاء بظرفني مغلفني 

-الظرف االول يتضمن العرض التجاري ش�امال الس�عر فقط مع التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي  معتمد بمبلغ 2.450.000 
مليونان واربعمائة وخمس�ون دينار عراقي

-الظرف الثاني يتضمن العرض الفني والذي يتضمن املواصفات الفنية املطلوبة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمسكات 
الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة مصدقة ونافذة ، براءة الذمة رضيبية نافذة مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحسابات الختامية للرشكة مع وثائق تسجيل املكتب بالنسبة 

للمكاتب  وتقديم شهادة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة
8-عىل مقدم العطاء ان يقدم نسخة اصلية واحدة مميزة ومؤرش عليها كلمة اصلية من وثائق املناقصة كما هو مذكور يف املادة )11( من التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات 

كما يجب عىل املتقدم ان يسلم عدد من النسخ الغري اصلية املميزة بكلمة نسخة )نسخة واحدة ( ويف حال وجود اي اختالف بني النسخة واالصل يتم اعتماد النسخة االصلية

Iraqi Ministry of Trade ) MOT ( , General Contracts Department , is pleased to invite the 
qualified and experienced companies  who have experience in supplying wheat and have 
similar trading deals with Iraq & countries of the world to  participate in a  tender for 
purchasing the quantity of ) 50.000 ( mt ±5% in minimum of hard wheat from ) USA/ 
CANADA / AUSTRALIA(  origins according to  the specification adopted by Grain Board 
of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by 
L/C.
The following should be noted :
-The qualified companies who want to obtain additional information should contact ) General 
Contracts Department ( via it>s official e-mails ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.
gov.iq( during the  official working days of tender period from 08:00 AM -13:30 PM Iraq /
BLT (.
-The requisite qualification requirements : 
Offers must be accompanied by bid bond or  certified  check or bill of exchange )provided 
that check or bill of exchange  should be submitted attached to an official letter issued by the 
bidder and to be presented with offer. this letter  has to mention that the submitted check or 
bill of exchange  is a bond related to the said tender( issued through any Iraqi  bank )inside 
Baghdad( depended by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above 
tender at rate  of 1% of the bid>s value issued by the bidder in favor of Grain Board Of Iraq . 
Bid bond must be valid for )35 days( starting from offers validity>s expiry date .
Document required from Iraqi companies :
-Offer should be  signed & stamped )original copy ( 
-Purchase bill of tender ) original copy ( 
-Mention the full details of the company address  ) phone no . – e- mail address – indicative 
points of the home address for the  company>s Commissioner director( for the purpose of 
correspondences within  the specified dates stipulated in tender`s conditions   provided that 
the company should notify the contracting party  of any change in it>s address within 7 days 
of the date of change 
-ID .
- Habitation card .
- A letter of  no objection from the  State Authority of Taxes  .
- Valid trade chamber ID  .
- Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified   
recently by Companies Recorder Directorate in Ministry of Trade .
-Final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified 
by the Iraqi Accountants and Auditors Union
-List of the same trade dealing  such as bill of lading , letter of credits …etc    supported by 
confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
-Offer should be  signed & stamped )original copy ( 
-Purchase bill of tender ) original copy ( 
-Mention the full details of the company address  ) phone no . – e- mail address – indicative 
points of the home address for the  company>s Commissioner director( for the purpose of 
correspondences within  the specified dates stipulated in tender`s conditions   provided that 
the company should notify the contracting party  of any change in it>s address within 7 days 
of the date of change.
-Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of 
incorporation in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office 
or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system,  
legally certified .
-Final financial statement for the last two years authenticated by an  auditor.
-List of the same trade dealing  such as bill of lading , letter of credits …etc supported by 
confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions :
-Representative of Iraqi companies have to present dully official certified  authorization   
for their representation according to law ) signed & stamped by the company>s stamp( , 
and regarding  Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present 
authenticated  authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
-The bidders have to submit a proof of their previous  dealing with export & import wheat 
and are continuing their specialization activity for the last two years .
-The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
-Bidders who are willing to participate in this tender , they have to visit the General Contracts 
Department in the head  quarter  of MOT   located in  Baghdad / Almansour City – nearby 
Baghdad International Fair , and submit an official letter to obtain this tender>s conditions 
against nonrefundable amount of 500.000 Iraqi Dinars.
- The bids to be delivered to the following address : )General Contracts Department   at 
Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad 
International Fair ( at the specified date )10:00 AM Iraq/ BLT on 20/08/2017 ( and offers 
are valid to reply  up to 24 /08/2017 .
- Bidders to submit full detailed offer in a closed  envelope sealed  with  the stamp of the 
company>s name and marked with the tender>s no. &name .These offers must be put in the 
tenders box in the head  quarter  of MOT/ General Contracts Department . 
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders  or their 
representatives who are willing to attend this process at the following address )General 
Contracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad 
International Fair ( at the specified date ) 10:00 AM BLT /Iraq on 20/08/2017(.
Note :
-Any offer received out of the above mentioned terms and conditions will be neglected, 
Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers
-If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the  
closing date will be on the next day
-websites:  www.iraqitic.com  &   www.mot.gov.iq

اعالن
غلق اكتتاب بأسهم رشكة مؤتة للتحويل 

املايل / مسامهة خاصة 
يعل�ن مرصف اله�دى – الف�رع الرئييس 
بغداد – الك�رادة – حي الوحدة ومرصف 
اله�دى – فرع الحارثية – بغداد الحارثية 
– شارع الكندي عن غلق االكتتاب لرشكة 
مؤت�ة للتحويل املايل – مس�اهمة خاصة 
يف نهاي�ة الدوام الرس�مي لي�وم االربعاء 
املصادف 9 / 8 / 2017 علما لم يتم بأي 
س�هم من االس�هم املطروح�ة لالكتتاب 
والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 55 ( خمسة 

وخمسون مليار دينار . مع التقدير 
املدير املفوض ملرصف اهلدى

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الحر

رقم االضبارة 2017/129
التاريخ: 2017/8/3

اعالن 
نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة ل�رشاء العقار  
تسلس�ل)13812/1م21 حيدري�ة الكائن يف 
كربالء –حي العس�كري –خل�ف حي العامل  
العائد للمدين )انتظار حس�ني عباس( لقاء 
طل�ب الدائن  )حس�ني حس�ن عباس(البالغ 
)8000000( دينارا80% م�ن القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل امل�دة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�وم التس�جيل 
والداللية عىل املش�ري  وذل�ك للمادة 98 من 

قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقم�ه : 13812/1م21 حيدرية  

-كربالء-حي العسكري-خلف حي العامل
2-جنسه ونوعه : دار مفرزة ثالث مشتمالت 

بصورة غري رسمية ملك رصف
3-ح�دوده واوصاف�ه : دار مف�رزة اىل ثالث 
مش�تمالت االول غ�ري مش�غول يحتوي عىل 
غرفة نوم واحدة مبني من البلوك ومس�قف 
بالش�يلمان املش�تمل الثاني بمساحة 75م2 
مشغول من قبل  حسني حسن عباس يحتوي 
عىل غرف�ة ن�وم وصالة ومجموع�ة صحية 
مبن�ي م�ن الطابوق ومس�قف بالش�يلمان  
املش�تمل الثال�ث يحت�وي ع�ىل غرف�ة ن�وم 
ومطبخ وصحيات مبني من البلوك ومسقف 

شيلمان 
4-مشتمالته :

5-مساحته: مساحة العقار 2.61.50م2
6-درجة العمران:عقار قديم ايل للسقوط

7-الشاغل : غري مشغول 
امل�ارد  العق�ار  :قيم�ة  املق�درة  8-القيم�ة 
بيع�ه واحد وعرشي�ن مليون دين�ار ومئتان 
وخمس�ون ال�ف دين�ار  21.250.000 ال�ف 
دينار قيمة س�هام املدينة البالغة اس�هم من 

اصل 14 سهم  
9-ب�دل املزاي�دة االخ�ري : القيم�ة العمومية 

للعقار 85000000 مليون  

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

اعالن
رقم االخطار 2017/72

اىل/املتهم الهارب )الرشطي عيل ناجي عناية 
هاشم ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشات
مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة 37 م�ن ق.ع.د 
عط�ل  يف  لتس�ببك   2008 لس�نة   14 رق�م 
جهاز الالس�لكي نوع سيبورا املرقم 29647 

وحصول كرس يف الشاشة وبما ان 
مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وال�زام املواطن�ني الذي�ن يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخبار الجه�ات املختصة 
استنادا للمادة 69/اوال وثانيا و ثالثا ورابعا 
م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف الدير

العدد 49/ش/2017
التاريخ 2017/8/9

اىل ناطق خميس شبيب
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة مايه�ن خل�ف يونس 
الدعوى الرشعية املرقمة 49/ش/2017 تطلب 
فيها التفريق للهجر استنادا الحكام املادة 2/43 
م�ن قان�ون االح�وال الش�خصية وق�د اصدرت  
ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 49/ش/2017 
يف 2017/8/6 املتضم�ن الحك�م بالتفري�ق بني 
املدعى عليه ناطق خميس شبيب واملدعية مايهن 
خلف يونس  واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرة 
واقع�ا للم�رة االوىل حي�ث اليحق لهم�ا الرجوع 
اىل بعضهم�ا اال بمه�ر وعق�د جديدي�ن وع�ىل 
املدعي�ة االلت�زام بالعدة الرشعي�ة البالغة ثالثة 
ق�روء  اعتبارا من تاري�خ الحكم يف 2017/8/6 
وع�دم الزواج برجل اخر اال بع�د انقضاء عدتها 
ولكونه ص�در بحقك غيابي�ا وملجهولية اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني اس�تنادا للمادة 1/21 مرافعات مدنية  
ويعترب ه�ذا تبليغا لك بالحكم الغيابي ويحق لك 

االعراض خالل عرشة ايام من تاريخ التبليغ 
القايض

حسن داخل غانم 

فقدان
فقدت مني هوية املوظف )وسن عبد امللك ( من 
وزارة الكهرب�اء مديرية انت�اج كهرباء الجنوب 
محط�ة كهرب�اء الهارث�ة فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1888/ش/2017
التاريخ 2017/7/16

تش�كلت محكم�ة االحوال الش�خصية يف املعقل 
بتاري�خ 2017/7/16 برئاس�ة القايض الس�يد 
ش�اكر محمود حمود امل�أذون بالقضاء بأس�م 

الشعب واصدرت لقرار االتي :
املدع�ي /فاض�ل كاظم ج�رب /وكيل�ه املحامي 

محمد عيل عودة املحمداوي
املدعى عليها /حسنة نارص عبد جاسم

الق�رار /ادع�ى املدعي ان املدع�ى عليها زوجته 
الداخ�ل بها رشع�ا وقد طلقها  خ�ارج املحكمة 
بتاري�خ 1986/3/27 طالق�ا رجعي�ا الغياب�ي 
وطلب�ت دعوت�ه للمرافع�ة والحك�م بتصدي�ق 
الطالق وتحميله الرسوم واملصاريف وللمرافعة 
الغيابي�ة العلنية والطالع املحكم�ة صورة القيد 
الع�ام الص�ادرة م�ن دائ�رة االح�وال املدنية  يف 
املعق�ل بالع�دد 9230 يف 2017/5/23 واملؤرش  
فيه�ا زواج املدع�ي م�ن املدعى عليه�ا بموجب 
عقد الزواج بالعدد 244 يف 1986/6/10 وورقة 
الطالق الخارج�ي الصادرة من رجل الدين عبود 
م�ال الل�ه املؤرخ�ة يف 1986/3/27 املتضمن�ة 
طالق املتداعيان طالقا رجعيا غيابيا واقعا للمرة 
االوىل واطلع�ت املحكم�ة عىل مح�رض االنتقال 
الجاري من قبل هذه املحكمة  املتضمن االطالع 
عىل سجالت رجل الدين لالطالع عىل واقعة طالق 
املتداعي�ني واملؤيدة لالدعاء علي�ه ولكل ماتقدم 
قرر الحكم بتصديق وصحة  الطالق الذي اوقعه 
املدع�ي فاض�ل كاظم ج�رب عىل زوجت�ه املدعى 
عليها حس�نة نارص عبد جاسن خارج املحكمة 
بتاريخ 1986/3/27  طالقا رجعيا غيابيا واقعا 
للمرة االوىل واعتبارة طالقا بائنا بينونة  صغرى 
واليح�ل للمدع�ي مراجعة املدع�ى عليها اال بعد 
ومهر جديد والعدة عىل املدعى  عليها النقضائها 
وتحميل املدعي الرس�وم واملصاريف ولم تحكم 
املحكم�ة باتع�اب املحاماة لعدم وج�ود رابح يف 
الدع�وى وص�در القرار اس�تنادا  الح�كام املواد 
34و37و38و39من قانون االحوال الش�خصية 
االثب�ات  قان�ون  م�ن  و21و22و25و67و76 
مرافع�ات  و154و156و161و166و177و203 
مدني�ة حكما غيابي�ا قابال لالع�راض والتمييز 

وافهم علنا يف 2017/7/16
القايض

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/صالح الدين

املهندس
سعد ابراهيم محودي

املدير العام وكالة

اعالن مناقصة

Acting Manager of General Contracts Department
Ministry of Trade

اعالن

 MOT/WHEAT/4/2017 : رقم املناقصة
رقم التبويب : 33 املوازنة اجلارية

تاريخ االعالن : 2017/8/13

Ministry  Of  Trade 
General Contracts Department

Tender No : MOT/WHEAT/4/2017 
Classification  No : 33 CURRENT BUDGET 
Date : 13/08/2017
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بال ضوء وال كفن

مسافر

            أنعام الشيخ عبود 

جبُت البحَر
بسفينتي الصغرى

أبحُر هائماً
أتنفُس أضواَء الليِل

إمتدْت كفُّ مبتلٌَّة بالهمِس
إقتحمْت هواجسه

فأيقظْت الرعَب في داخلي 
كنُت أستِحمُّ  بدموِع الشتاِء

واأللُم مازاَل يستوطنني
مْن خلِف شرفٍة غادرها القمُر منُذ زمٍن 
حاً بالحزِن فهمَس لي واآلَن قْد عاَد موشَّ

قْت في عروقي فتدفَّ
أغنياٌت تنزُف ظلَّ أشرعٍة بيٍض 

َة ذكرياٌت بتُّ أراها وثمَّ
تالحقني حيثما أسيُر
 دوَن أْن  تعتَق سبيلي

رحُت أتتبُع خطى الريِح
فضعُت في زحمِة قلقي ويقيني

حاولُت ترَك كلِّ شٍئ 
في محراِب شيخوختي

ح لي هناَك مْن يلوِّ
من رواٍب تساقطت

قًة أحالمها وبقيْت مطوَّ
بأرِق إنتظارها

أنا هنا مؤرُق الفؤاِد
سأزوُر معابَر الضياِع

بال ضوٍء وال كفٍن 
سوى ذاكرٍة جلدْت صباها 

بأنامَل مجذوبٍة في عالٍم ثنائٍي ممزٍَّق
المَس المدى البعيُد 

وظلَّ يحبو على خطى المستحيِل

             عدنان جمعة

ال مفر 

من وجع يعتريني 

فمنذ شوق المرأة سكن روحي 

وأنا أعانق حزن أزمنتي 

وغبار شوارع بغداد

أحمل ذكريات بعمق المسافات

بعيداً عن سطوة القلق 

أجلس تحت نخلة 

أسرد لها الحكايات 

لتعزف بناي الجنوب

أغنية لمسافر

كي يستفيق من الفصل األخير

ليستريح الوجع

أو يصدأ االنتظار.

          د.حمد حاجي /تونس

1 - هنا
يرب�ي الب�ط والتف�اح .. ويق�رأ صحيف�ة.. آخ�ر 

تقليعات الموضة. 
يرتشف الفوتكا..

البيان�و،  بمفاتي�ح  تلع�ب  طفلتهم�ا، منهمك�ة 
تدندن..

واألم تصفف الزهور على الطريقة األمريكية.
مع قرقع�ة الكؤوس تمّر تقاري�ر الموت اليومي 

بالعمود الصحفي األخرس!

جماعات .. جماعات..
2 - برميل متفجر

بانبهار تحدق العائلتان به ..
ينطلق م�ن البي�ت المقابل .. يضع كرس�يََّا فوق 

رأسه، ويحرك قدميه الثابتتين على الحبل..
يتقدم كالطائرة.. 

يتقدم ..
لحظة يقترب، يتماسك.. 

يعلو صياح..
يوشك يس�قط.. يفقد البهلوان توازنه، ينزل بكل 

حمولته ..

يس.. ق.. ط..
قط 

بم.. بم ..!
-3 هناك

األب يس�رد الحكاي�ا والخرافات مس�تندا لجدار 
بيته المهدم..

الطفلة .. في صمت تلعب بالقمامة. 
واألم تقش�ر الث�وم وتغس�ل الثي�اب بالح�وض 

العمومي.. 
ينتظ�رون البهلوان يمنحهم بيتا من الصفيح في 

مخيم..!

ثالث قصص قصرية جدًا.. هبلوان

الطبقة القائدة
 

مؤل�ف الكت�اب الفكري »الطبق�ة القائدة« هو الباح�ث األكاديم�ي العراقي د. خالد 
المعيني وقد صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

يحمل الكتاب عدة عناوين فرعية منها: دور الكفاءات الوطنية في بناء الدولة المدنية، 
قواني�ن نقل الق�وة من الدولة إل�ى المجتمع، دراس�ة في جذور وواقع ومس�تقبل 

الطبقة الوسطى في العراق.في تذييله لكتابه يذكر الدكتور خالد المعيني:
ش�كلت شريحة الطبقة الوسطى العمود الفقري، والرافعة في نهوض معظم الدول 
المتقدمة، وكانت وظيفتها بمثابة القاطرة التي تقود بقية الشرائح نحو المستقبل 
وباالتجاه الصحيح، وذلك بسبب من طبيعة خصائصها التي تتسم بالوعي والعقالنية 

والواقعية وكونها الشريحة األكثر إنتاجاً مادياً وفكرياً. 
وكثي�راً ما ش�كلت من خالل موقعه�ا صمام أمان ه�ذه المجتمع�ات المتقدمة من 
خ�الل تخفيف حدة الصدمات والمطبات التي تتعرض لها، كما أن حراك هذه الطبقة 
يعد مقترباً وش�رطاً ال بد منه في أي فرص����ة لتش�كيل المجت������مع والدولة 
المدنية، حيث يتم من خاللها بانس�يابية، تحول عناصر القوة من إطار الس�لطة الى 

مفاصل المجتمع.

صدرت حديثاً عن دار الفارابي، بيروت، رواية »7 أيام 
في بغداد« لفوزية عرفات. 

نقرأ من الرواية »كانت تعلم أنَّ حبيبها وسيماً، لكنها 
لم تتوقع أن يكون بهذا السحر، وكيف لرجل واحد أن 
يختصر بوجهه ومالمحه العميقة سحر الشرق كله، 
س�افرت عبر تفاصي����ل وجه�ه الهادئة إلى أعظم 
المدن، رأت بغداد في عينيه الداكن������تين، وبيروت 
في مقلتيه الواس�عتين، وأزقة دمش�ق ف�ي غمازتيه 
الغائرتي�ن، رأت ع����قدا من لؤلؤ الدرة صاغه أمهر 

الص���اغة مرتسماً ف�وق ثغره الباسم«.
فوزي�ة عرف�ات لبناني�����ة، من محافظ�ة البقاع، 
طالب�ة دكت������وراه في مج�ال اآلث�ار والمتاحف، 
وناش�طة ف�ي مج�ال حماي�ة اإلرث الثق�����اف�ي 
العرب�ي. »س�بعة أي���ام ف�ي بغ���داد« ه�و عملها 

الروائي األول..

»7أيام يف بغداد«

ساناز داودزاده: بدال من حلمك.. ينام يورانيوم خمصب يف رسيري
شاعرة إيرانية ختترب مقدرتها على االبتسام يف زمن عابس

            شريف الشافعي
 

المرأة والحربة وجهان لعملة واحدة في النص 
الش�عري االيراني ألحديث اذ انطلقت القصيدة 
الجديدة إلى آفاق بعيدة من االفضاء اإلنس�اني 
سعًيا إلى تجاوز ألمألوف والتمرد على الثوابت 
الجمالية والمجتمعية في آن، من من دون اهدار 
لقيم�ة الموروث. هنا، تك�ون المرأة هي الرمز 
األكثر وضوًح�ا داخل النص ألش�عري لترجمة 
انعكاس�ات تلك الرغبة االنس�انية الجارفة في 
التح�رر والتم�رد، والتفاعل مع القديم بش�كل 
تثويري، ويتجلى ذلك أكث�ر وأكثر عندما تكون 
الم�رأة ذاته�ا هي مبدع�ة القصي�دة. كنموذج 
لمثل هذه ألكتابة الس�اعية إلى تحريك السكون 
وتقدي�م صورة أكثر ايجابي�ة وتفاعلية للمرأة، 
يأتي ديوان الشاعرة االيرانية المعاصرة »ساناز 
داودزاده ف�ر«، الص�ادر حديًثا باللغ�ة العربية 
بعن�وان »أمش�ي على ح�روف ميت�ة« عن بيت 
الش�عر في فلس�طين بترجمة الشاعر والكاتب 

الفلسطيني محمد حلمي الريشة.
من ألنافذة مباش�رة، تختبر الش�اعرة االيرانية 
س�اناز داودزاده فر مقدرتها على االبتسام في 
زمن عاب�س، والطيران في واقع ضيق، مطبق، 
خان�ق، كصن�دوق أس�ود. ال ش�يء يمك�ن أن 
يقيد حرية الذات الش�اعرة، المتس�لحة بقلمها 
الرصاص ضد رصاصات العالم. هي الحركة في 
مواجه�ة الكمون، وهي رغبة الذات االنس�انية 
في الخروج من قمقمه�ا، لتحقيق مرادها بكل 
الس�بل، وان ل�م يكن هن�اك درب، فمن الممكن 
خلقه خلًقا بفعل االرادة. تقول ساناز: “النَّافذُة، 
ابتسامُة الجداِر بالنِّس�بِة إلي ألَنَّني كنُت أَختبُر 

ألطيران بقلِم رَصاٍص، ألنافذة بدايُة ألطيران”
س�اناز داودزاده ف�ر، مث�ل حصاته�ا ال يمك�ن 
أن تخض�ع خطواته�ا االنس�انية للكب�ح، وال 
خطوطه�ا الفنية، اذ تبدو لوحاتها هي األخرى 
جامح�ة، بقدر ما تب�دو انطالقتها على األرض 
وفي الفضاء بعيدة المدى. واذا كانت المرأة التي 
بداخلها قد »ُفِقَدت باألَمس ِفي وروِد َشادِرها«، 

فانه�ا الي�وم ق�د ظه�رت ف�ي »أَزهار ش�جرة 
التفاح«. األل�وان دائًما تس�تجيب للنداء وتأتي 
بالجديد، هك�ذا تنطلق الذات الش�اعرة، وهكذا 
يعلو ص�وت ُخطى الحصان، تق�ول: »عنَدما الَ 
أَس�تطيُع أَن أَذهَب، أَرسُم ِحصاًنا، صوُت ُخَطي 
الحصاِن، يمكُن َس�ماعُه حتى مْن بيِن األَلواِن، 

هذِه لوحة الَ يمكُن كبُح ِجماِحها«.
التحدي ه�و الذي يحك�م تجربة س�اناز عادة، 
والق�درة على االتي�ان ببديل لف�ك الحصار، أي 
حصار م�ن أي توع حتى ل�و كان بخنق ألرؤية 
فانه�ا دائًم�ا تمتل�ك الخ�الص: »أَن أَراَك؛ ه�ذِه 
َعادٌة، حيَن الَ تكوُن هنأ أَراَك أَكثَر«. هذا ألتحدي 
تصاحب�ه رغب�ة متج�ددة في التطهر، وغس�ل 
ال�ذات مما قد يعتريها من ش�وائب تعطلها عن 
تحقيق منجزها وإرضاء طموحها وجموحها، 
وهكذا يصير الوضوء نوًعا من أنواع أالش�تعال 
»تق�ُف داخَل النَّ�اِر، وأَنا الَّتي أَصي�ُر رماًدا، أَنَت 
�ا أَنا فأَحت�رُق بدوِن ن�اٍر، وهكَذا  الَ تحت�رُق، أَمَّ

سيكوُن كلٌّ منَّا ظاهرا
ف�ي رحلته�ا ألوع�رة تمش�ي الش�اعرة »على 
ح�روف ميتة«، وفق عن�وان ألدي�وان حيث قد 
تتأل�م الكلم�ات أحيانا وتموت بع�ض ألحروف 
لك�ن الوص�ول آٍت ال محال�ة: »للوُص�وِل اِليَك، 
أَمش�ي َعلى ُح�روِف َميت�ِة، ربَّما كلم�ٌة تقوُل: 
آٍه، مَع الكلمِة الُمصابِة أَيًضا، سأَمش�ي بجانِب 
مس�افاِتَك«. وتراه�ن الش�اعرة عل�ى مفارقة 
مبدئي�ة من خالل العنوان »أمش�ي على حروف 
الس�اكن،  أو  الثاب�ت  ه�و  فالم�وت  ميت�ة«، 
ل  والدينامية كائنة في فعل المشي. وهناك تحوُّ
م�واٍز، لبع�ث ألحروف بطاق�ة طائ�ر الفينيق، 
ال�ذي يحيل إل�ى أج�واء أس�طورية وتراثية لم 
تخل منه�ا تجربة س�اناز داودزاده فر، التي لم 
تمنعها رغبتها في التم�رد واالنطالق والتحرر 
من التمسك بجذورها كشاعرة وامرأة وإنسانة 

من بالد فارس.
العشق األبدي

هن�ا، الش�اعرة تذي�ب الفواصل بي�ن األمكنة، 
لتتح�رك فوق الثواب�ت بحرية، كم�ا أنها تبحر 

ف�ي الزم�ن بطالق�ة، إل�ى الماض�ي أو ص�وب 
المس�تقبل، طارح�ة قضيته�ا الخاص�ة ج�دًّا، 
كراغب�ة ف�ي العش�ق األب�دي الخالد، م�ن غير 
ن�ي الهجرُة فيك،  قي�ود: »ااذ أزلت الُحدوِد، ُتهمِّ
بدوِن تأْش�يرٍة، قضيَّتي لَيسْت سياسيًَّة، هربت 
 ، عاش�قة، اِذا أَعوُد، سيخيطون لَِساني وشفتيَّ
، من دون حديث، مع الحدود، ِبال وطن«.  الح�بُّ
التجربة الشعرية هنا تنفتح لحظاتها المعيشة 
وتفاصيلها العابرة على أكثر من محور، فهناك 
الطرح المعرفي، واالستنتاج الذهني، والحكمة 
المتوارث�ة من الج�دات واألج�داد، والتصوف، 
والفلسفة، والوعي بالتاريخ والتراث، فشاعرة 

اي�ران المعاص�رة ت�درك أنه�ا ابن�ة الحض�ارة 
الفارس�ية، ولعل ذلك يفس�ر تقديمه�ا الديوان 
بعب�ارات تثب�ت فيها حض�ور رحي�ق األجداد، 
وقدرة الحاضر والمستقبل على أن يتواصال مع 
الماضي: »َرح�ل جدِّي، وبقَي لطف�ُه ُهنا، لوُن 
اللُّطِف أَخضُر، وأَن تكوَن األَخضَر، َفهذا جريمٌة 
�عُر يبقى أَخض�َر أَيًضا، حّتى بعَد  الَ ُتغَتفُر، الشِّ

تنفيِذ الجريمِة فيِه«.
هذا الوع�ي بال�ذات، وبالزمن، لدى الش�اعرة، 
جع�ل ل�كل عناص�ر التجرب�ة الحياتي�ة أبعاًدا 
وأصداًء متجذرة، بل ان األلم له تاريخ، والجرح 
لها ُعمق: »أَجزاٌء كبيرٌة منِّي، مثَل َسمكٍة ذهبيٍَّة 
صغيرٍة، م�َع كلماٍت ُممطرٍة وغيِر مأْلوفٍة، اِناُء 
يِّ�ِق كابوٌس م�َع ماٍء عك�ٍر، قْد جعَل  الم�اِء الضَّ
َحراش�في أُحفوريًَّة، أَلمي َمحفوٌر ِفي جَسدي، 
بالُحروِف المس�ماريَِّة، سُتش�اهدوَن أَلمي ِفي 
المتحِف«. هذه الذات المتألمة، التي ُولدْت وهي 
تبكي، وعاش�ت وه�ي تصرخ، تع�رف أنها في 
طريقها إلى رحيل ما، لكنها قابضة على جمرة 
التوه�ج، وش�غف الحي�اة، ولذل�ك ه�ي تتمنى 
االحتفاظ الدائم بابتسامة محددة، هي ابتسامة 
الموناليزا، حتى في لحظة التالش�ي، الحقيقية 

أو المفترضة.
ورغ�م خوفه�ا من غ�ٍد يفتق�د الطفول�ة، فان 
ال�ذات الش�اعرة مؤمن�ة بأن�ه ال ت�زال هن�اك 
»طفول�ة كثيرة« تنتظرها في الكبر. هذه الذات 
المشتعلة، والمنقسمة، التي تقر بأن العالم من 
دخان، وبأن المسافة بين البداية والنهاية أقصر 
من س�يجارة »أَدوُر داخَل ُدخاِن سيجارِتَك الَّتي 
أَش�علَتها، ومَع آخِر رش�فٍة ِمنها َيبَقي َعقُبها، 
والَ شيَء َيبَقى منِّي«، هي الذات المحتفظة في 
الوقت نفس�ه بأس�رار الوجود، وكيمياء البقاء 
الالنهائ�ي، ويكف�ي اعادة ش�حنها وش�حذها 
بوق�ود العش�ق لكي تفج�ر الذات أس�طورتها 
، الَ تستطيُع  الخالدة: »عنَدما أَش�مُّ رائحَة الحبِّ
مروح�ُة أَيَّ مصن�ٍع، أَن تك�وَن منافس�ًة لِ�ي، 
مزِّقون�ي كَبَت�الٍت، وأَرِس�ُلوني اِل�ي باري�َس، 
واْدُعوني ُجولييَت، سأَكوُن العطَر األَكثَر بيًعا«. 

وحت�ى اذا اعتراها الس�قوط ذات لحظة أو في 
م�كان ما، فان هذا الس�قوط ستكس�وه الحلة 
األس�طورية أيًضا، وس�تبقى الرقصة األخيرة 
منقوشة على الحجر: »قْد أَسقُط ِفي مكاٍن َما، 
ل�ْم ُتولَُد الحروُف فيِه بعُد، وال يوجُد تدقيٌق بأَيِّ 
تفكيٍر، هناَك بثياٍب مَن الزُّهوِر، س�َأرقُص وأَنا 
ُرَك، وس�َأنقٌش َرقصتي ِف�ي َحجٍر، وحتَّى  أَتذكَّ
بع�َد بلي�وِن س�نٍة، س�يكوُن الحبُّ معَن�ى هذِه 

الرَّقصِة«.
وألنها تطرح قوانيها الخاصة، تمضي الشاعرة 
س�اناز داودزاده ف�ر على طري�ق الرفض حتى 
نهايته، متذمرة مما يش�هده العالم من حروب 
واره�اب وآالم ودم�اء، متش�بثة بمعن�ى أولي 
للس�الم، يمك�ن التقاط�ه م�ن حض�ن دافئ أو 
قبل�ة بريئة: »ش�فتاَك غائبت�ان، وال أحد يدرك 
آالم�ي، الكل منش�غل بداعش وح�دود أوروبا، 
لم يدركوا أن الس�الم هو القبل�ة، وحضن بقي 
وحي�ًدا«. بمثل ه�ذا الرصيد االنس�اني، الذي ال 
ُيس�تهان به، فان »الرِّياح الَ تستطيُع أَن تأْخَذنا 
مَعها، ألَنَّنا مليئوَن بالحجارِة، وثقيلوَن«. هكذا 
يبقى االنسان، وتظل االنسانية، وتزول خطايا 

البشرية، وهفوات األرض.
ه�ذه المقارن�ة، بي�ن الزائل األرض�ي، والباقي 
االنساني، ال تمنع الذات الشاعرة أن تكون مرآة 
لألمكن�ة، مثلما أنها ملتق�ى لألزمنة: »اِذا ُزلِزَل 
أَيُّ م�كاٍن ِفي األَرِض، س�يَتصدَُّع بذلِ�َك، أَيًضا، 

َقلبي«.
 ويدف�ع الوعي باألمكنة الش�اعرة إلى التفرقة 
بين مدن الملح واألس�منت المعاصرة، التي قد 
تدمرها القذائف وتذيب أركانها عوامل التعرية، 
وبين الم�دن العريقة في الحض�ارات القديمة، 
الت�ي ال ت�زال حاض�رة إل�ى اآلن ف�ي العق�ول 
والقلوب، رغم مأس�اوية العصر الجديد، عصر 
ِة لياٍل،  التس�ليح واالقتتال ووأد األحالم: »لِع�دَّ
ٌب ِفي  وَبدالً م�ْن ُحلِمَك، ين�اُم ُيورانُي�وم مخصَّ
َس�ريِري، قبَّلتُه، كلُّ مدينٍة َص�ارْت عشَّ ُغراٍب 
أَبي�ض مَن الدُّخاِن، وتخيُّلي، لِعدَِّة َس�نواٍت، مْن 

، صاَر أَكثَر ُسخونًة«. كابوٍس ُنوويٍّ

ادباء يف الذاكرة..  ابراهيم عبد القادر املازين ١٨٨٩ - ١٩٤٩
            عبد الرحمن عناد وناس

تنوعت مواهبه بين الش�عر والرواية والنقد االدبي 
والصحافة ، اخذ مكانه المستحق كواحد من شعراء 
العصر الحديث في مصر ، وعرف بأسلوبه الساخر 
في كتاباته ، ناقدا المظاهر الس�لبية في مجتمعه ، 
جمع في ثقافته بين التراث العربي واالدب االجنبي 
، محاوال ترك القوافي واالوزان الى الكتابة النثرية 

التي برع فيها ، مخلفا قرابة ثالثين كتابا .
ابراهيم عبد القادر المازني ١٨٨٩ - ١٩٤٩

شاعر ، روائي ، ناقد ، صحفي مصري 
ولد في قرية كوم مازن بمحافظة المنوفية 

اراد بع�د انهاء الثانوية دراس�ة الط�ب لكنه اصيب 
باالغماء في قاعة التشريح 

التح�ق بمدرس�ة الحق�وق ، وتركها ه�ي االخرى 
الرتفاع مصاريفها الى مدرسة المعلمين 

عمل مدرسا عام ١٩٠٩
اعتزل التدري�س لقيود العمل ووش�ايات العاملين 

ليتجه الى الصحافة 
عم�ل في جريدة ) االخب�ار ( مع امين الرافعي ، ثم 

في ) السياسة ( االسبوعية وجريدة ) البالغ ( 
درس االدب العرب�ي القديم بعم�ق ، كما اطلع على 

االدب االنكليزي 
انتخ�ب عض�وا في كل م�ن مجمع اللغ�ة العربية ، 

والمجمع العلمي العربي في مصر 
نش�ر مقاالته في العدي�د من المج�الت والصحف 

االسبوعية والشهرية 
اعتب�ر واح�دا من رواد مدرس�ة ) الدي�وان ( واحد 

مؤسسيها مع عبد الرحمن شكري والعقاد 
تحرر في ش�عره م�ن االوزان والقواف�ي ودعا الى 

الشعر المرسل 
اعتمد في كتاباته اس�لوب الفكاهة والسخرية من 

بعض مظاه�ر المجتمع المص�ري ، حتى انه هجا 
نفسه لعرجه وقصر قامته 

قيل عنه االب الشرعي لمدرسة الضحك االسود 
اجاد اللغة االنكليزية وترجم عنها خاصة الشعر 

ق�ال عنه عب�اس محمود العقاد : ) ل�م اعرف فيما 
عرفت من ترجمات للنظم والنثر اديبا واحدا يفوق 
المازني في الترجمة من لغة الى لغة شعرا ونثرا ( 
م�ن مؤلفات�ه : ابراهيم الكات�ب ، ابراهي�م الثاني 
، خي�وط  الهش�يم  ، حص�اد  المازن�ي  احادي�ث   ،
العنكبوت ، ديوان المازني ، رحلة الحجاز، صندوق 
الدنيا ، عود على بدء ، قبض الريح ، الكتاب االبيض 
، قصة حياة ، من النافذة ، الجديد في االدب العربي 
باالش�تراك مع طه حس�ين واخري�ن ، الديوان في 
االدب والنق�د مع عباس العق�اد ، ترجمة مختارت 
م�ن القص�ص االنكلي�زي ، ثالث�ة رجال وام�رأة ، 
االنس�ان والغرور ، سحر الحب ، الشاعر المحتضر 

، كأس النسيان ، وغيرها 
من اقواله : انظر في الكتب بعيني ، ال بعين الكاتب 
والش�اعر ، واحس بقلبي ال بقلب س�واي ، واتلقى 

واقع الحياة منها ال من ايحاء الكتب 
ما خير علم في الحياة وفطنة اذا حال ضعف العزم 

دون المطالب 
ان طاقة االنس�ان محدودة ، لكن�ه ليس عاجزا كل 

العجز.
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مرينا شلفون: حتى لو ارتديت العباءة سيقولون إنني جريئة
قد تبدو لك صعبة يف التعامل للوهلة األوىل، 
لتكتش�ف يف ما بع�د أنها ممثل�ة صادقة 
ورصيحة يف وق�ت أصبحت فيه الرصاحة 
ُتس�مى جرأة... ال يزعجها السؤال عن أي 

يشء طاملا أن لديها اإلجابة املُقنعة. 
تحب الحرية وتمّل كثرياّ حتى من نفسها 
أحياناً... هي الفنانة مرينا ش�لفون، التي 
بدأت عملها مع كبار املخرجني السوريني، 
وتّوج�ت أعماله�ا برشاكاته�ا مع أش�هر 
النجوم يف س�ورية، لتكتسب خربة واسعة 
يف العم�ل الفن�ي... كم�ا ُعرف�ت ب�أدوار 
الرش و»اإلغراء« بس�بب مالمحها القوية 

والجميلة. 
يف حوارنا معها، تحّدثت مرينا عن أعمالها 
انتظاره�ا لش�خصيات  الجدي�دة، وع�ن 
جدي�دة فني�اً، وع�ن حقيق�ة ارتباطه�ا 
بالفن�ان جو رع�د، وعملها م�ع الفناَنني 
عايص الحالني وماجد املرصي، كما روت 
قص�ة انتحال ش�خصيتها وكش�فت عن 

الفنانة التي تالحقها.
- كيف تعرّفني عن »سهر« يف »الغريب«؟ 

مسلس�ل  يف  »س�هر«  ش�خصية  أق�ّدم 
»الغري�ب«، وه�ي فت�اة تعمل عن�د رجل 
أعم�ال مه�م، وتنش�أ بينهم�ا عالقة غري 
رشعي�ة. ومع تط�ور األحداث، نكتش�ف 
أن »س�هر« تخّبئ يف داخله�ا وجعاً يتمثل 
يف عائلته�ا املس�ؤولة عنه�ا، مم�ا ي�ربر 

ترصفاتها غري السوية.
- م�اذا عن مش�اركتك يف سلس�لة »بقعة 
ض�وء« هذا الع�ام، وما هي الش�خصيات 

التي ستقدمينها؟ 
ل�م أق�رأ بع�د أي لوح�ة من لوح�ات هذا 
املسلس�ل، فما ش�جعني عىل املشاركة يف 
هذه السلس�لة، هو أنني سأظهر بصورة 
جديدة ومختلف�ة عما اعت�اده الجمهور 
من�ي. وأح�ب أن أقدم لوح�ات قريبة من 
األزم�ة الس�ورية لك�ن بش�كل كوميدي، 
فقد أصب�ح من الرضوري أن نأخذ األمور 

بشكل كوميدي كي ال نصاب بالجلطة.
- مش�اركتك يف »مدرس�ة الح�ب«، ه�ل 

ساهمت يف ذيوع شهرتك؟ 

إيلّ  أض�اف  مسلس�ل  الح�ب«  »مدرس�ة 
الكث�ري، وزاد جماهرييتي عربياً من خالل 
فنان�ني عرب، أذكر منه�م ماجد املرصي، 
الذي ترّشفت بالعمل معه، ألنه إنسان راٍق 
ج�داً يف تعامله مع الفنان�ني ويهتم بأدق 
التفاصيل، ويتفاني يف س�بيل تقديم عمل 
ناج�ح. كم�ا ترشفت بالعمل م�ع املخرج 
صف�وان نعم�و للم�رة األوىل، كذل�ك عيل 

العمياني، ويمك�ن أن أكرر تجربتي معه، 
فهو مخرج محرتف.

- كي�ف تفرسي�ن ش�عبية تل�ك األعم�ال 
املشرتكة؟ 

أعتقد أن الناس أحبوا رؤية الفنانني العرب 
من كل ال�دول يف عمل واحد، إضافة إىل أن 
تلك األعمال ليست معقدة، وال تحوي ذاك 
العمق الذي تعودنا عليه يف األعمال الدرامية 

الس�ورية أو املرصية، كما يف مسلس�الت 
»ليايل الحلمي�ة«، و«الرحايا«، و«ذكريات 
الزمن القادم«، و«زمن العار«... فاألعمال 
العربية املشرتكة متاَبعة لتضّمنها أفكاراً 
بس�يطة وفنانني لطفاء من دول مختلفة 
ويرت�دون أزي�اء جميلة، والن�اس عموماً 

يحبون متابعة قصص الحب، ولَِم ال؟
- يف إحدى خماس�يات مسلس�ل »رصخة 
روح«، جس�دت دور »الرا« التي تحاول أن 
ترسق حبيب صديقتها. كيف تترصفني يف 

موقف مشابه؟ 
ل�م أتعرض ملوق�ف كهذا، لك�ن إذا حصل 
فس�أحزن كث�رياً، ويف النهاية س�أقول له 
»مع الس�المة«، فمن ال يريدني ال أريده، 

ومن يبيعني أبيعه.
- كن�ت يف »الع�راب«، »ل�ني« حبيبة االبن 
األك�رب للع�ّراب، ال�ذي أدى دوره الفن�ان 
ع�ايص الحالني، كي�ف كان التعامل معه 

أثناء العمل؟ 
وجدت�ه كأي فن�ان، لك�ن ما يمي�زه عن 
غ�ريه م�ن الفنان�ني أن�ه نج�م يف الغناء 
العربي، وأنا أحّبه وأحب فنه، فهو إنسان 
متواضع وظريف ج�داً، وفخورة بأن هذا 
الدور عرّف جمهور الفنان عايص الحالني 

بمرينا شلفون عربياً.
- ت�ردد الكث�ري ع�ن مش�اركتك يف كلي�ب 

لعايص الحالني... 
ه�ي مج�رد ش�ائعة، والفكرة ل�م ُتطرح 
اساس�اً، لكنن�ي أتمنى الظه�ور يف كليب 

ل�«فارس األغنية العربية«.
بالج�رأة،  دائم�اً  مل�اذا يق�رتن اس�مك   -
وُتثار حولك الضج�ة عىل مواقع التواصل 

االجتماعي؟ 
يف الحقيق�ة ال أع�رف، فحت�ى لو لبس�ت 
العباءة س�يقولون إنني أظهر بجرأة، ويف 
النهاية من أحبني أهالً به، ومن لم يحبني 
أقول ل�ه ال تتابعني عىل مواق�ع التواصل 

االجتماعي. 
وط�وال مس�ريتي الفني�ة ل�م أق�ّدم دوراً 
مبتذالً، وش�خصية »سعاد« التي أديتها يف 
مسلسل »سكر وسط«، كانت من أصعب 

الش�خصيات التي أُسندت إيلّ، ألنها تطرح 
قضي�ة االنح�راف االخالقي م�ن دون أن 

تخدش الحياء.
- ملاذا يس�ند إليك املخرجون أدوار الجرأة، 

هل مالمح وجهك هي السبب؟ 
املالم�ح الجريئ�ة ميزت تفاصي�ل وجوه 
الكث�ري م�ن الفنان�ني العاملي�ني والعرب، 
فخدمهم شكلهم ليؤدوا دور املالك واملرأة 
الربيئ�ة كالفنان�ة مريم فخ�ر الدين، أما 
الفنان�ة هند رس�تم فق�د جس�دت أدوار 

اإلغراء بشكلها ومالمحها. 
ولك�ن املخ�رج املح�رتف والج�ريء ه�و 
ال�ذي يض�ع فناناً غ�ري متوق�ع يف مكان 
غ�ري متوقع م�ن الجمه�ور، ويعمل عليه 
ليخرج�ه بالش�كل الصحي�ح، ولعل أكرب 
مث�ال عىل ذل�ك، الفنان تيم حس�ن، الذي 
أوكل الي�ه املخ�رج اللي�ث حج�و دوراً يف 
مسلس�ل »االنتظ�ار« يختلف ع�ن كل ما 
قدمه س�ابقاً، فاملعروف عن تيم مالمحه 
االرس�تقراطية والراقي�ة، بينم�ا لع�ب يف 
العمل دور ابن الش�وارع بذقن�ه الطويلة 
ورأس�ه األصلع، وحقق نجاح�اً، وما زال 

الناس يتذكرونه يف ذلك الدور.
- كنت »ش�غف« يف مسلس�ل »نس�اء من 
ه�ذا الزم�ن«، الكاتب�ة الت�ي تس�عى اىل 
الش�هرة بوس�ائل رشي�رة، ويف مسلس�ل 
»خواتم« لعب�ت دور »هند« املحامية التي 
تس�تغل معرفتها بدهاليز القضاء لتنفيذ 
مصالحه�ا الرشي�رة، ملاذا تالحق�ك أدوار 

الرش؟ 
بس�بب  كان�ت  الرشي�رة  األدوار  حت�ى 
وحاجب�اي  فعين�اي  القوي�ة،  مالمح�ي 
وحت�ى نظراتي كلها توح�ي بالقوة، وكل 
تفصي�ل يف وجه�ي يوح�ي بالق�وة، لكن 
لألس�ف لم ي�أت حتى اليوم من يكتش�ف 
يف مرين�ا ش�لفون جانباً آخ�ر يف موهبتها 
التمثيلية، وهذه هي املش�كلة االساس�ية 
يف عال�م الفن، فعندما ينجح ممثل يف دور 
م�ا، يطلبه باق�ي املخرجني لتأدي�ة أدوار 
مش�ابهة يف أعماله�م، فيضعونه يف قالب 

محدد من الشخصيات.

كوميديا..
سودة ومنيلة!

هن�اك فرق بني الكوميدي�ا.. وبني رضب البانجو، أو رشب س�يجارتني 
حش�يش، وه�ات ي�ا رذال�ة وس�ماجة، حتى يفط�س الن�اس كحمري 

البلدية.
وهن�اك فرق ب�ني أالرتجال ال�ذى يعتمد بالدرجة األوىل ع�ىل خفة الدم، 
والثقاف�ة والتجربة الحياتية، وبني االس�تهبال الذى ال يحتاج إال لكتاب 
ألف نكتة ونكتة بتاع زمان، والذى صار من مخلفات عرص موالنا جحا 

األول!
وهن�اك فرق ب�ني األعمال الكوميدي�ة، التى كنا نعرفها س�واء اختلفنا 
أو اتفقن�ا مع م�ا تقدم، وبني تلك املوجة الجدي�دة التى ظهرت بظهور 
س�تديو مرص، ومنه لله بق�ى أرشف عبدالباقى، حيث يتصور أصحاب 
هذه املدرس�ة، أن أى عمل كوميدى عبارة عن فكرة.. واديها إفيهات.. 

تديك دوالرات، وما الدنيا إال إيفيه كبري.
لقد بدأنا نعيش عرص الكوميديا ثقيلة الظل، أبطالها ليسوا بالرضورة 
يمتلك�ون موهبة الضحك بق�در ما يحفظون كتاب أل�ف نكتة ونكتة، 
ومجموعة من اإلفيهات التى تصيب املشاهد بالسكتة والجرب والعياذ 
بالله وبالتايل س�قطت الكوميديا أو ما يس�مونه خطأ كوميديا �� هذا 
العام س�قوطا مروعا، وال س�قوط الح�اج كوبر بع�د أن رضب الفتة، 
وإذا توقفن�ا أم�ام أح�د  هذه األعم�ال وه�و ىف االالالند، نب�دأ من تلك 
الفكرة املرسوقة باألس�اس من أعمال كثرية، أقربها عشان أخوانا الىل 
نظره�م ضعيف، فيلم البداية لصالح أبو س�يف، وملناش دعوة برضو 
أنه�م كابتن اس�م صاحب الفكرة بش�جاعة، وال ش�جاعة أبو مصعب 

الزرقاوى، لننتهى مبارشة إىل النهاية.
فم�ا بني البداية الفكرة، والنهاية.. ال يشء غ�ري مجموعة من املمثلني، 
القادرين �� باس�تثناء محمد سالم ��� عىل إصابتك بالجلطة والذبحة 
يتنافسون ىف اإلفيهات، إفيهات من عينة أنا بحبك يا بلبغة.. بس ناقصك 
ورنيش وألنه ال توجد حكاية باألساس، فكل يشء جايز، يقابلوا صنيني 
م�اىش، ويطلعوا بعد ك�ده يتكلموا عربى، ما ي�رضش، يدخلوا معتقل 
أجنبى قديم خري بركة.. كل واحد ىف دماغه حاجة من املؤلفني الخمسة، 
يكتبها، والىل مش عاجبه يروح القسم.. وأنا أقرتح عىل وزارة الداخلية 
أن تستخدم هذا املسلسل، ىف انتزاع االعرتافات من املجرمني، فاملجرم أو 
اإلرهابى الىل يركب دماغه ويرفض يتكلم، يحبس�وه ىف أوضة لوحده، 

ويفرجوه عىل خمس حلقات كفاية.. ال يعرتف.. ال يفيص.

بقعة ضوء

محمد الرفاعي

الفنانة املغربية سعيدة فكري تطلق أغنية »منصورة«
الرباط: بعد أسابيع عىل طرح أغنية »ولد 
الزنقة« التي تناولت فيها ظاهرة »أطفال 
املغربي�ة  الفنان�ة  أطلق�ت  الش�وارع«، 
س�عيدة فكري أخرياً أغني�ة جديدة تحت 
عنوان »منص�ورة«، تالمس، من خاللها، 
ظاهرة مجتمعية أخ�رى، هي »خادمات 
البيوت«.وجاء ش�كل ومضم�ون األغنية 
الجدي�دة وفي�اً لالختي�ارات الفني�ة التي 
اش�تهرت به�ا ه�ذه الفنانة الت�ي يقول 
عنها كثريون إنها »رائدة األغنية امللتزمة 
يف املغرب«.وتع�رف فكري، التي عاش�ت 
لس�نوات يف الواليات املتح�دة، ك�«فنانة 
تنشط من أجل السالم وحقوق اإلنسان«؛ 
فيما تتميز بالجمع ب�ني التلحني والغناء 
بأكثر من لغة والعزف عىل القيثارة؛ كما 
يحسب لها أنها استطاعت إضافة ملستها 
املغربي�ة ع�ىل عدة أس�اليب موس�يقية، 
كال�روك والبلوز والج�از والفولك والبوب 
والكون�رتي والريك�ي، لخل�ق أس�لوبها 
يف  الش�خيص. وترك�ز س�عيدة فك�ري، 
أغانيه�ا، عىل مش�اكل وقضايا اإلنس�ان 
املغربي، هي التي، يق�ال عنها إنها ظلت 
تتأب�ط قيثارته�ا، ع�ىل امت�داد أغانيه�ا 

وألبوماته�ا، كما لو أنها تتأبط رشاش�اً، 
والت�ي بالق�در ال�ذي تب�دو في�ه هادئة 
ووديع�ة، يف ظاهر كالمها وابتس�امتها، 
تتح�ول، يف أغانيه�ا، إىل ضم�ري ي�رصخ 
بالكلم�ات واملواقف املدافع�ة عن هموم 
أبناء الوطن، وأحالمهم وآالمهم وآمالهم 
يف مغرب أفضل.ولس�عيدة فك�ري، التي 

الفن�ي ع�ام 1994،  انطل�ق مش�وارها 
تاريخ ص�دور ألبومها األول »ندمانة«، 9 
ألبومات، آخره�ا »الدنيا يف امليزان«. ومن 
أش�هر أغانيه�ا »س�الوني ع�ىل العذاب« 
املدف�ون«  و«ال�رس  الرحم�ة«  و«قل�وب 
و«ع�ىل الهامش« و«حن�ة« و«امليزيرية« 

و«جبال الريف«.

مرييام عطاهلل: لو عاد يب الزمن اىل الوراء، ملا أعدت جتربة »ستار أكاديمي«

ما نعرفه عن الفنانة مرييام عطالله، أنها 
مطربة من الجيل الجديد سطع نجمها مع 
املوس�م األول من برنامج املواهب »ستار 
أكاديم�ي«، لكن م�ا ال يعرف�ه الكثريون 
عنه�ا، أنه�ا درس�ت التمثي�ل أكاديمياً يف 
س�ورية، وقدم�ت العدي�د م�ن العروض 

املرسحية، واألعمال الدرامية املعروفة. 
مريي�ام الت�ي تحتف�ل بص�دور ألبومه�ا 
الجديد »الل�ه بيعلم«، ترّصح ب�أن الغناء 
أبعده�ا ع�ن التمثي�ل، وأن�ه لو ع�اد بها 
الزمن اىل الوراء، ملا خاضت تجربة »ستار 
أكاديمي«، الذي كان سبب شهرتها. وهي 
اليوم تعود إىل الدراما من خالل مشاركتها 
يف مسلس�ل »قناديل العش�اق«... مرييام 

عطالله يف حوار.
تعودي�ن  الدرام�ا  ع�ن  انقط�اع  بع�د   -
ه�ذا  خصوصي�ة  م�ا  ب�»رضس�انة«... 

الدور؟ 
م�ن الجمي�ل أن أع�ود للعم�ل يف الدراما 
بعد انقط�اع طويل عنها، و»رضس�انة« 
يف مسلس�ل »قناديل العش�اق«، هي فتاة 
تعم�ل يف منزل »أيف« وهي األكثر ش�غباً 

بني الفتيات.
- هل شاركِت يف العمل لكون الدور يتطلب 

ممثلة تجيد الغناء؟ 
بمح�ض  ج�اءت  العم�ل  يف  مش�اركتي 
الصدفة، فقد طلبني املخرج س�يف الدين 
سبيعي للعمل بعدما علم أنني أريد العمل 
يف الدرام�ا م�ن جدي�د، ومس�احة الغناء 
يف دوري أصغ�ر بكث�ري من باق�ي األدوار 
النس�ائية األخرى، لك�ن املخرج رأى أنني 

مناسبة لهذا الدور.
- لوال انشغالك بالغناء، لكنت من أهم 

نجمات الدراما السورية اليوم... 

بالفعل، الغن�اء أبعدني ع�ن التمثيل، وال 
أنكر أن برنامج »ستار أكاديمي« أطلقني 
وحفر يل اسماً يف الوسط الغنائي العربي، 
لكن لو اس�تمررت يف التمثيل، لكنت اليوم 
أملك أرشيفاً درامياً مهماً، فعندما كنت يف 

الس�نة الرابعة يف املعهد العايل للفنون 
املرسحية، ُطلب�ت للقيام ببطولة 

ثالث�ة أعم�ال درامية م�ن أهم 
املخرجني السوريني... ولو عاد 
بي الزمن اىل الوراء، ملا أعدت 
أكاديمي«،  »س�تار  تجرب�ة 
لكن الدراما ل�م تكن يف تلك 
االيام قد حظيت بالش�هرة 
عربياً كما هو الحال اليوم، 
فلدين�ا نج�وم س�وريون 
ليس�وا معروف�ني خارج 
آخرون  ونجوم  سورية، 
انطلق�وا من�ذ س�نوات 

وأصبحوا نجوماً عرباً.
ع�ىل  تندم�ني  ه�ل   -
»س�تار  تجرب�ة 

أكاديمي«؟ 
الن�دم،  بمعن�ى  لي�س 
أكاديم�ي«  »س�تار 

كان هّم�اً كب�رياً، وأنا لم 
أكن مس�تعدة لخ�وض تلك 

التجربة، فقد غ�رّي الربنامج حياتي 
وحّولني من إنس�انة بسيطة تميش 
خطوة خط�وة إىل أخرى مش�هورة 
أمامها مس�ؤوليات كب�رية، فيومها 
لم أك�ن أُخطط لحياتي املهنية، كما 

لم أكن أملك أدوات لهذه الشهرة.

فيفي عبده تفيش رسًا 
عن محل إيمي سمري غانم؟ 

املرصيةفيف�ي  الراقص�ة  ون�رشت 
عبدهمقط�ع فيدي�و عىل حس�ابها 
الش�خيص عىل أحد مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ، ظه�رت في�ه املمثل�ة 
غانموه�ي  س�مري  املرصيةإيم�ي 
تب�ارك البن�ة فيف�ي الت�ي زارتها يف 
املستش�فى بع�د ان رزق�ت بطفل�ة 
ي�ا  م�ربوك  »مربوكجليل�ة،  قائل�ًة: 

هنادي، مربوك لك يا فوفا، وانش�الله 
ربنا يحفظها لكم. مربوك لكم كلّكم 
وربن�ا يحميها انش�الله. م�واه.. 5 

مواه«.
ومن جهتها ردت فيفي عبدو قائلًة: 
»وعقبال ما نش�يل ي�ا رب إبنك انت 
وحس�ن ال�رداد. إبن�ك أو بنت�ك م�ن 

حسن الرداد. بحبك أوي. مواه«.

السبكي يفاوض بويس
عىل فيلم جديد

»ملك« أصغر معجبة تقلد نانيس عجرم

منة عطية تغني »اجلواز حلو« يف بث مبارش استعدادًا لطرحه يف عيد األضحى

القاهرة: يفاوض املنتج أحمد الس�بكي الفنانة الش�عبية بويس لبطولة فيلم جديد 
م�ن إنتاج�ه يبدأ تصويره مطلع ش�هر أكتوبر املقبل للعرض خالل موس�م نصف 
العام.ويج�ري الس�بكي مفاوضات مكثفة مع بويس القناعه�ا بالفيلم الجديد عىل 
أن يش�اركها يف بطولته محمود الليثي الذي س�بق وأن قدمت معه عدد من األعمال، 
فيما لم تحس�م موقفها بش�كل نهائي حتى اآلن.بويس تلقت عدد من السيناريوهات 
خالل األيام املاضية بعد نجاحها يف مسلس�ل »الحساب يجمع« بينما لم تحسم موقفها 

النهائي من أي عمل حتى اآلن.

بريوت: جس�دت معجبة صغرية مش�اهد من كليب الفنان�ة اللبنانية #نانيس_عجرم »أه ون�ص« الذي انترش منذ 
قرابة عرش سنوات بحرفية الفتة.ونرشت عجرم الصور التي تداولها محبوها عرب مواقع التواصل بعنوان »الطفلة 

ملك أصغر معجبة لنانيس عجرم«. حيث القت تفاعالً وثناًء عىل براءة أدائها وموهبتها وقدرتها عىل التقليد.

انضمت الفنانة الشابة منة عطية لفيلم »بث مبارش« حيث تقوم بغناء الربومو الدعائى للفيلم بعنوان »الجواز حلو« 
وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمد عبد املنعم وتوزيع خالد نبيل.

»بث مبارش« فيلم اجتماعي كوميدي تشويقي يكشف عن ملفات الفساد التي توجد يف املجتمع وكيفية مواجهتها.
»بث مبارش« بطولة س�امح حسني ومحسن منصور وسامية الطرابليس وطاهر ابوليلة ويارس الطوبجي وايمن 

منصور انتاج : احمد بجة وريمون لحظي ومراد مجدي تأليف: طارق رمضان واخراج : مرقس عادل .
وكان�ت قد طرحت منة أحدث ألبوماتها بعنوان »ميخصنيش« عىل قناة مزيكا والذى تعاونت فيه مع عدد 
كبري من الش�عراء وامللحن�ني واملوزعني منهم محمد البوغة، مالك ع�ادل، أحمد عيل مويس، محمد عبد 
املنعم، تراث، خالد نبيل، باس�م منري.واأللبوم من إنت�اج ارشف كرم رشكة ليديا، ويضم األلبوم 10 

أغاني متنوعة مابني الرومانيس، والدراما.

سالف فواخرجي تعتذر عن »روح«
س�الف  الس�ورية  الفنان�ة  إعت�ذرت  القاه�رة: 
فواخرجي عن بطولة مسلسل »روح« الذي كان 
يفرتض أن تتواج�د من خالله بالدراما املرصية 

الطويلة للمرة األوىل.
وجاء اعتذار الفنانة الس�ورية بس�بب تأخر 
الرشك�ة املنتج�ة يف تحدي�د موع�د لتصوير 
العمل أكثر من مرة خالل الشهور املاضية، 
حيث كان يفرتض أن يبدأ التصوير إعتباراً 
من بداية مايو امل�ايض لكن تأجل املوعد 

أكث�ر من مرة بس�بب ع�دم القدرة عىل تس�ويق العمل 
بش�كل جيد رغم املحاوالت الت�ي قام بها مخرجه خالد 

الحجر.
فواخرجي اعتذرت بش�كل نهائي، وأبلغت فريق العمل 
بحماس�ها للمرشوع لكن يف الوقت نفس�ه لن تستطع 
البق�اء طويالً دون عمل انتظ�اراً لبداية التصوير يف أي 
وق�ت، خاصة وأنه�ا تلقت عروض لالش�رتاك يف أعمال 
آخرى بلبن�ان يصعب عليها معها االرتباط باملسلس�ل 

الذي وافقت عليه سلفاً.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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       بغداد/ المستقبل العراقي

احي�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، امس 
السبت، ال�12 من شهر آب الجاري اليوم 
العاملي للش�باب تحت ش�عار ) ش�بابنا 
حم�اة بناة ( ال�ذي يقام بجمي�ع انحاء 
العالم ويخصص لالنش�طة والفعاليات 
الش�بابية، باحتفالي�ة كب�رة نظمته�ا 
ال�وزارة ع�ى امل�رح الوطن�ي يف بغداد 
بحض�ور وزي�ر الش�باب والرياضة عبد 
الحس�ن عبط�ان وممثلة االم�ن العام 
املتح�دة للش�ؤون االنس�انية يف  لالم�م 
العراق ليزا غراندي ومبعوثة االمن العام 
لشؤون الشباب وممثل صندوق االسكان 
لالم�م املتحدة باالضافة اىل عدد كبر من 
ممث�ي منظمات املجتم�ع املدني املعنية 
بش�ؤون الش�باب وش�خصيات رسمية 
واملوظف�ن  لل�وزارة  املتق�دم  وال�كادر 

وجمهور شبابي كبر«. 
والرياض�ة ع�ن  الش�باب  وع�ر وزي�ر 
»س�عادته بم�ا حققه ش�باب العراق يف 
الفاصلة الزمنية بن مناس�بتن تمثالن 
الي�وم العاملي للش�باب يف الع�ام املايض 
واليوم وم�ا اثمر اولهما م�ن انتصارات 
عظيمة حققها ش�باب العراق عى اعتى 
عصاب�ات مجرم�ة بتاري�خ االنس�انية 
وكان�ت  الداع�ي،  باالره�اب  متمثل�ة 
تضحياته�م وبطوالته�م باس�م العال�م 
اجمع والقيم االنسانية التي دافعوا عنها 
وهو فخر لنا والس�يما ان ش�بابنا كانوا 
انموذجا لشباب العالم يف هذه املنازلة«. 
واضاف عبطان ان »ابداع وارصار الشباب 
العراق�ي ع�ى التمي�ز والبن�اء بمختلف 
امليادي�ن كان الس�بب االول يف رفعة البلد 
وتجاوزه الكثر من الصعاب يف مجاالت 
الرياضة والثقافة والفنون واملش�اركات 
االجتماعي�ة ،منوها ان »وزارة الش�باب 

والرياض�ة وبحك�م تماس�ها وعملها يف 
القطاع الش�بابي تفخر بان شبابها من 
املهندسن والفنين واالدارين استطاعوا 
ان يقدم�وا انج�ازات كب�رة واضاف�ات 
مهمة يف مي�دان البناء واالعم�ار والبنى 
التحتي�ة ومازالوا يقدمون بذات الكيفية 
التي يبدع به�ا ابطال الرياضة االنجازية 
والرياضي�ن من اللجن�ة البارملبية الذين 
سجلوا اروع االنتصارات يف االستحقاقات 
العاملية رغم كل الصعوب�ات والتحديات 

التي واجهتهم ماديا وامنيا«. 
الع�راق  وق�دم عبط�ان باس�م ش�باب 
شكره وتقديره اىل منظمة االمم املتحدة 
وممثلياتها العاملة يف العراق عى دورهم 
الكبر يف تبني مش�اريع تطويرية تخص 

قطاع الشباب. 
م�ن جهتها قدم�ت ممثلة االم�ن العام 
للشؤون االنسانية يف العراق ليزا كراندي 
التهنئ�ة لش�باب العراق بهذه املناس�بة 
مثمن�ة دور وزارة الش�باب والرياض�ة 

املش�اريع  م�ع  التواص�ل  يف  ووزيره�ا 
االنسانية التي تالمس واقع عمل الشباب 
ومكانته�م يف العراق بمختلف الفعاليات 
واملناس�بات منوه�ة بان ش�باب العراق 
املب�دع وامكاناته الكب�رة وتميزه كانت 
الحاف�ز دائما لتحم�ل اعباء مس�ؤولية 
العم�ل يف الع�راق . كما بارك�ت غراندي 
االمنية  للق�وات  العظيم�ة  االنتص�ارات 
العراقي�ة وش�باب العراق ع�ى االرهاب 
وصناع�ة الس�الم الذي ننش�ده. وبينت 

ممثلة االمن العام لالمم املتحدة لشؤون 
الش�باب جاكام�ا انه�ا تش�عر بالفخر 
الحض�ارات  بل�د  الع�راق  يف  لتواجده�ا 
والسالم، مش�يدة بما شهدته من اندفاع 
وحماس للعمل الشبابي العراقي ولحجم 
االبداعات الرس�مية املس�جلة باسمهم، 
وعرفت جاكاما ببنود االمم املتحدة التي 
تتعلق باالمن الشبابي والعمل املستقبي 
ال�ذي يعطيهم جانبا هائ�ال من االهمية 
الخاص  الحفل  املجاالت.وشهد  بمختلف 

بي�وم الش�باب العامل�ي اقام�ة فق�رات 
متنوع�ة بمختل�ف االبداعات الش�بابية 
استهلت بعرض مرحي تجسيدي قدمه 
مجموعة من شباب فرقة ثقافة وفنون 
الش�باب بعن�وان ) انكيدو ( ق�دم داللة 
حضارية عر سلس�لة الزمن وما حققه 
ش�باب العراق من انج�ازات ظلت ماثلة 
للعيان، كما افتتح السيد الوزير معرضا 
فني�ة  وفق�رات  الفوتغرافي�ة  للص�ور 
متنوع�ة ب�دات بفيلم )ش�دة ورد( الذي 

عر ع�ن تنوع العمل االبداعي الش�بابي 
يف الدف�اع عن الوط�ن والبن�اء والتطور 
العلم�ي مع فس�حة االمل الكب�رة التي 
تخط بسواعد الشباب فضال عن وصالت 
غنائية تراثية وعرض مرحي كوميدي 
ملجموع�ة والية بطيخ يف االحتفالية التي 
تفاعل معها الجمهور الشبابي الكبر يف 
املرح.ويف الختام كرم الوزير، مجموعة 
من ابطال الحش�د الش�عبي والرياضين 

واالعالم الحربي.

عبطان: التحديات والصعاب تظهر معدن الشباب احلقيقي يف األمن والبناء

بحضور رسمي ومجاهريي وزارة الشباب تشارك باحياء اليوم العاملي للشباب

            المستقبل العراقي/متابعة

اقترب باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي من إبرام صفقة 
ضخمة جديدة خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

الن�ادي  أن  الفرنس�ية  )ليكي�ب(  صحيف�ة  وأف�ادت 
العاصم�ي رص�د 60 ملي�ون ي�ورو لض�م البرازيلي 

فابينيو، نجم موناكو.
وأضاف�ت أن فابيني�و كان يري�د االنضم�ام إل�ى 
صفوف بي إس ج�ي قبل الصيف، ووصول نيمار 

للفريق عزز رغبته.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن الن�ادي والالعب اتفقا 

على عقد مدته 5 مواسم.
وبحس�ب )ليكي�ب(، فإن تعقي�دات صفقة ضم 

كيليان مبابي الذي يرفض موناكو التخلي عنه، 
دفعت باريس س�ان جيرمان إل�ى منح األولوية 

لفابينيو )23 عاما(، رغم أنه لم يستسلم بعد بشأن مهاجم 
بطل الدوري الفرنسي.

وكان باري�س س�ان جيرمان ع�رض على موناكو الش�هر 
الماض�ي 45 مليون يورو مقابل مباب�ي، إال أن العرض قوبل 

بالرف�ض من قب�ل نائب رئي�س الن�ادي، فاديم فاس�يليف، لكن 
الفريق العاصمي أضاف 15 مليون يورو.

وزير النقل يزور نادي الزوراء ويلتقي مجعًا من مشجعيه ويوجه بتقديم دفعات مالية رسيعة للنادي

روين يسجل رقاًم جديدًا يف الدوري اإلنجليزي

             بغداد/ المستقبل العراقي

زار وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، مقر نادي 
الزوراء الرياضي واجتمع سيادته بالهيئة االدارية 
للن�ادي بحض�ور رابط�ة مش�جعيه واألولتراس 

وعدد من المشجعين المخضرمين. 
وفي بداي�ة االجتماع اس�تعرض الوزير آلية دعم 
الوزارة للن�ادي وكيفية االرتقاء بمس�تواه وحل 
مش�اكله المالية عبر ربط النادي باحد المشاريع 
االستثمارية او بعض الطرق االخرى التي توفر له 

مردود مالي وميزانية تليق باسمه وسمعته. 
ووع�د الحمامي “بتقدي�م دفعات مالية س�ريعة 
للن�ادي لح�ل بع�ض أش�كاالته المادي�ة، ووجه 
س�يادته بص�رف جمي�ع مس�تحقات الالعبي�ن 

المتأخرة واالس�تعداد لموسم االنتقاالت المقبل، 
وح�ث إدارة الن�ادي على اس�تقطاب العبين جدد 
بمس�تو ع�ال من أج�ل اس�تعادة الن�ادي مكانته 
المرموقة. فيما ابدى الحمامي بعض المالحظات 
بخصوص ضرورة التمس�ك بالالعبي�ن المهمين 

في الن�ادي وعدم التفري�ط بهم لكونهم 
العمود الفقري لنادي الزوراء. بعد 
ذلك استمع الوزير الى مالحظات 
الهيئة االدارية ومشاكلهم والتي 
واس�تمع  مادي�ة،  اغلبه�ا  كان 
ايضا الى مالحظات المشجعين 
جميع�ا وتم رعاي�ة الصلح بين 
المتخاصمي�ن خدم�ة لس�معة 

واسم النادي العريق.

            المستقبل العراقي/متابعة

ق واي�����ن روني رقًما  حقَّ
جديًدا الي�وم الس�بت، 

بمشاركت�ه م����ع 
إيفرتون أمام ستوك 
بالج��ولة  سيتي، 
االفتتاحية م����ن 
الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وقال�ت ش�بكة “أوبت�ا”، إنَّ روني يش�ارك 
مجدًدا بقمي�ص إيفرت�ون بالبريميير ليج، 
ألول م�رة بع�د 4837 يوًما، ليك�ون النجم 
اإلنجليزي بذل�ك صاحب أكبر ف�ارق زمني 
لتمثي�ل فري�ق واح�د، عل�ى م�دار تاري�خ 

البطولة.
وعاد روني، إلى صفوف ناديه القديم خالل 
فترة االنتق�االت الصيفي�ة الجارية، بعدما 

قررت إدارة مانشس�تر يونايتد الس�ماح له 
بالرحيل، في صفقة انتقال حر.

كان النج�م اإلنجليزي غ�ادر إيفرتون 
في سن صغيرة، بانتقاله للمانيو في 
2004؛ حيث ارتدى قميص الشياطين 
الحمر 13 عاًما، توج خاللها بالعديد 

المحلي�ة واألوروبية  األلقاب  من 
والعالمي�ة، كم�ا ب�ات اله�داف 

التاريخي للفريق.

كلوب يرفع يده عن كوتينيو
             المستقبل العراقي/ متابعة

ألمح األلماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول 
اإلنجلي�زي، ف�ي مؤتم�ره الصحف�ي بعد مب�اراة فريقه 
األولى ف�ي الدوري اإلنجليزي أمام واتف�ورد، إلى أنه لن 
يتدخل في رحيل العبه البرازيلي المحتمل كوتينيو.ورد 
كلوب على سؤال حول إمكانية رحيل كوتينيو 
عن الفريق لنادي برش�لونة :”كمدرب لدي 

رؤساء يقررون ما إذا كان سيتم بيع الالعب أو ال، علي أن 
أقبل أنني لن أتخذ هذا القرار، عليك أن تس�أل الرؤس�اء”.

وأضاف :”ل�م يكن لدي وقت للتفكير في هذا واضطررت 
للتحضير للمباراة، لو كنت مس�تاء ألخبرت الالعب، وأود 
أن أق�ول أنني ل�م أتلق أي طل�ب للرحيل م�ن أي العب”.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في بيان رسمي أنه لن يبيع 
أي الالعب البرازيلي كوتينيو مؤكًدا أنه س�وف يبقى مع 

الفريق في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن محامو نجم ك�رة القدم البرازيلي، نيمار، أنه وافق على دف�ع غرامة قيمتها ثمانية ماليين 
ري�ال برازيل�ي )2,5 ملي�ون دوالر(، لتس�وية خالفاته مع س�لطات الضرائب ف�ي البرازيل.وقال 
المحام�ي مارك�وس نيدر، إن نيمار، المنتقل حديثا من برش�لونة اإلس�باني إلى باريس س�ان 
جيرمان الفرنس�ي، في صفقة قياس�ية، س�يدفع المبلغ رغم اقتناع�ه “بعدم ارتكابه 
أي مخالفة”.وأض�اف نيدر، محامي الش�ركة التي تدير أعم�ال نيمار وعائلته: 
“القضية مس�تمرة منذ ثالثة أعوام، واآلن تتجه النية لحسمها واالنتقال 
لمرحلة جديدة، رغم عدم اقتناعنا”.وكانت الس�لطات البرازيلية قد 
اتهمت نيم�ار، بالتهرب من دفع مبلغ 63 مليوًنا و600 ألف ريال 
برازيل�ي )19 مليون و700 أل�ف دوالر( لصالح الضرائب، منذ 
2011 وحتى عام 2013، الذي شهد انتقاله للعب في إسبانيا.

وقبل أيام، بات نيمار أغلى العب في تاريخ كرة القدم، بعد 
أن انتق�ل م�ن برش�لونة إلى س�ان جيرمان، ف�ي صفقة 
قيمته�ا 222 مليون يورو )262 ملي�ون دوالر(.وتجري 
الس�لطات اإلس�بانية أيضا تحقيقات مع عائلة نيمار، 
وإدارة برشلونة، لالش�تباه في التهرب من الضرائب، 
من خ�الل إخفاء القيم�ة الحقيقية لصفق�ة انتقال 

الالعب عام 2013.

             المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م نادي برشلونة اإلسباني مصير خماسي الفريق، 
التركي أردا توران والبلجيكي توماس فيرمايلين والبرازيلي 
دوج�الس بيري�را والمغرب�ي مني�ر الح�دادي باإلضاف�ة إل�ى 
سيرجيو س�امبر.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية 
أن دوج�الس هو األق�رب للرحيل عن الفريق لينض�م لصفوف بنفيكا 
البرتغال�ي، بع�د االجتماع ال�ذي تم بي�ن ممثلي الفريقين ي�وم الخميس 
الماضي، وهو الالعب الذي قضى آخر موسمين معارا لسبورتنج خيخون.

وأوضح�ت الصحيف�ة أن ت�وران متمس�ك بالبقاء في برش�لونة، رغم 
خروجه من حسابات إرنس�تو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، وموافقة 
الن�ادي الكتالون�ي عل�ى بيع�ه إلى جلط�ة س�راي بمبل�غ 30 مليون 
يورو.وأش�ارت إلى أن فيرمالي�ن بات قريبا من الع�ودة للبريميرليج 
واالنضمام إليفرتون اإلنجليزي خالل األيام المقبلة، بعد رفض روما 
اإليطالي تفعيل بند أحقية الشراء.وواصلت “برشلونة قرر التخلص 
م�ن منير الحدادي واإلبقاء على س�امبر، ألن الالع�ب المغربي لن 
يج�د له مكانا في تش�كيل النادي الكتالوني”.ولم يش�ارك توران 
وال دوج�الس في مباراة كأس خوان جامبر ضد شابيكوينس�ي 
البرازيلي، بينما غاب فيرمايلين لإلصابة.وتخلى برش�لونة عن 
كريس�تيان تيو لصالح ريال بيتيس اإلس�باني بمبلغ 5 ماليين 
ي�ورو، بينما رح�ل الفرنس�ي جيرم�ي ماثيو إلى س�بورتنج 

لشبونة بالمجان خالل الصيف الجاري.

نيامر يسوي أزمته يف الربازيل

برشلونة حيسم مصري 
مخايس الفريق

باريس سان جريمان عىل أعتاب صفقة 
ضخمة جديدة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
تنزل الدمعة من العني اليرسى قبل العني اليمنى اذا بكى 
الش�خص من ألم أو حزن واذا كانت أول دمعه من العني 

اليمنى ف سببها السعاده.
احذية الكعب العايل كانت يف السابق للرجال

أكل الثوم و البصل يساعد يف ترسيع نمو شعرك.
يقال أن وزن النمل املوجود يف األرض جميعها يفوق وزن 

البرش بنسبة 10-1 .
كم�ا أن بصم�ة االصبع تميز كل انس�ان ع�ن اآلخر فإن 

بصمة اللسان كذلك .
يف كل ع�ام يتحط�م أكث�ر من ع�رشة آالف منق�ار طائر 

بسبب اصطدامها بزجاج النوافذ .
يف بنجالدش ُيحكم عىل طلبة املدارس بالسجن إذا اتهموا 

بالغش يف اإلمتحان النهائي .
احرتاق مادة الزجاج ينتج طاقة تكفي ملش�اهدة التلفاز 

ملدة ثالث ساعات .
يص�ل عدد ان�واع الحيوانات املوجودة ع�ىل األرض حوايل 

املليون .
تعت�ر مادة الزجاج م�ن املواد غري القابل�ة للتحلل حيث 
يتطل�ب تحليله�ا ماليني الس�نني وهذا ما يس�هل عملية 

اإلحتفاظ بها وإعادة تصنيعها ماليني املرات بسهولة .

أن�ت تحمل حمالً ثقي�اًل من املش�كالت؛ ابدأ 
بتخفي�ف األثقال ع�ن كاهلك، وإال فس�وف 
تستمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن تصل إىل 
اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات املهنية 
والخاص�ة بدون إضاعة الكثري من الطاقة يف 

نفس الوقت.

الة  يتبني حالًيا أن جميع أش�كال التعاون فعَّ
ألن أهداف�ك تتوافق وتتزام�ن مع أهداف من 

حولك.
اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية 
وخل�و ذهن�ك، وق�م يف املرتب�ة األوىل بإنجاز 

األعمال الخاصة بالفريق.

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة يف طبيعتها 
حيث أن�ك تتفاهم جيًدا م�ع جميع األطراف 

وكل من تتقابل معه.
اس�تمتع بهذه الفرتة التي فيه�ا يعكس لك 
الجميع تعاطفه�م، وانتفع من هذه الطاقة 
اإليجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه 

حاول االبتعاد عن االسرتاتيجية القديمة التي 
تنتهجها يف حل املش�كالت وحاول اس�تخدام 
أس�اليب وطرق جدي�دة ال تجده�ا محبطة. 
يف بع�ض األحي�ان املس�ارات غ�ري التقليدية 
قد تس�فر ع�ن نتيج�ة أكثر إرض�اء لجميع 

األطراف املعنية.

سوف تحصل عىل السكينة والصفاء الذهني 
اللذان طاملا بحثت عنهما. من خالل تلك القوة 
الداخلي�ة، فأنك تنب�ع منك الثق�ة والنزاهة. 
س�وف يطل�ب من�ك أصدقائ�ك املقرب�ني أو 
زمالئك بالعمل املس�اعدة والعون، فال تتأخر 

عن تقديم املساعدة قدر اإلمكان

العالق�ات  لجمي�ع  ج�ًدا  مناس�ب  الوق�ت 
الش�خصية، س�واء كانت جدي�دة أو قديمة. 
س�وف تجد عمليات التواص�ل مع من حولك 
ملهم�ة وغنية ألف�كارك الخاصة. لكن يجب 
أال تفكر فقط يف املزايا التي يجلبها لك هؤالء 

املعارف

لق�د وصلت إىل حائط س�د يف الوق�ت الحايل، 
ويبدو أن ال يشء يحرز تقدًما وأنت عىل وشك 

االستسالم.
اعتر مثل هذه األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، 
وسوف يتضح لك قريًبا أهمية امليض قدًما يف 

خططك.

العم�ل اآلن يف غاي�ة الس�هولة بالنس�بة لك، 
ولذل�ك، يمكن�ك تخصيص وقتك مله�ام أكثر 
أهمية، ولك�ن تأكد من عدم فق�دان الرتكيز 
ع�ىل اله�دف. العالقات األرسي�ة متناغمة يف 
الوقت الح�ايل – ويرجع الفض�ل يف هذا إليك 

أيًضا!

سوف يتعرض عملك لالختبار اليوم، ولكن ال 
داعي للتوتر إذا كنت قادًرا عىل إظهار املعرفة 
الس�ليمة. س�ُتختر أيًضا يف حياتك الخاصة، 
ويف هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة 
نظرك. ال تفقد تركيزك عىل الهدف الحقيقي، 

حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

أن�ت تش�عر أن الطاق�ة املوج�ودة بداخل�ك 
ق�د تنفج�ر يف أي وقت، ولألس�ف، هذا ليس 

شعوًرا جيًدا.
ال تستس�لم للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل 
يشء بداخل�ك ألنك ق�د تع�ادي املحيطني بك 

وتجرحهم دون قصد.

ال يب�دو أن جب�ال املش�كالت واالضطراب�ات 
اليومي�ة يف طريقه�ا إىل التاليش. ك�ن حازًما 
وح�اول اس�تعادة رأيك فيما ه�و مهم، وإال 
قد تعاني من انتكاس�ات دائمة. وازن األمور 
بعناية، وفكر يف األهداف التي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

س�وف يك�ون لديك س�بًبا جيًدا لك�ي تفرح، 
وتك�ون مس�رتيًحا مع العالم م�ن حولك ويف 
م�زاج مناس�ب لالحتف�ال بهذا اإلحس�اس. 
جمي�ع املقابالت، س�واء مع زم�الء العمل أو 
العائلة، س�وف تكون مجدي�ة للغاية. لكن ال 

تتمادى يف ذلك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 حب�ة بنج�ر - 1 كوب حمص مس�لوق - 
نصف ك�وب زيت زيت�ون - 2 معلقة كبرية 
طحين�ة - 3 معلقة كبرية عصري ليمون -1 

معلقة صغرية ثوم مفروم – ملح – كمون
للتزيني:

جبنة قريش
بقدونس مفروم

طريقة التحضري:
يوض�ع البنج�ر يف الكب�ة، ويض�اف إلي�ه 
الحمص وعص�ري الليمون وزي�ت الزيتون، 

ويرضب جيداً.
يضاف الثوم وامللح والكمون، ويرضب مرة 

أخرى حتى ينعم.
يوضع يف الطبق، يزين بالفيتا والبقدونس.

يقدم بارد مع الخبز البلدي.

اخرتاع مثلجات ال تذوب يف اليابان!
قال باحثون يابانيون إنهم اكتش�فوا مركبا طبيعيا يف فاكهة الفراولة 
يجع�ل املثلجات تحتفظ بخواصها لعدة س�اعات، وال تذوب حتى عند 
التعرض لدرجة ح�رارة مرتفعة..وأوضح العلم�اء بجامعة “كانازاوا 
الياباني�ة” أن هذا االكتش�اف جاء عن طري�ق الصدفة..وكانت بداية 
االكتش�اف عندما طلب من أحد مصنعي املرطبات أن يصنع مثلجات 
معين�ة من الفراولة التي ال تلقى رواجا يف اليابان، نظرا لتأثر زراعتها 
بالهزات األرضية، ما أثر عىل الش�كل الخارج�ي لثمار الفراولة.ووجد 
صاح�ب هذا املصنع أن خليط الفراولة يبقى متحجرا وال يذوب، حتى 
حينم�ا يتم إدخاله يف صناع�ة املثلجات..ولفك ه�ذا اللغز درس فريق 
البحث بجامعة كانازاوا، خواص هذا الخليط املس�تخرج من الفراولة، 
ووجد أن مركب “البوليفينول” املس�تخلص من الفراولة كان مسؤوال 
ع�ن بقاء اآليس كري�م جامدا لعدة س�اعات..وبالفعل فق�د تم إنتاج 
املثلج�ات التي ال تذوب يف بعض مناطق اليابان، وجلس بعض الزبائن 
يتناولونه تحت أشعة الش�مس املبارشة لكنه لم يذب.وقال الباحثون 
إن هذا االكتش�اف س�يغري صناعة املثلجات حول العالم، لكنه ال يزال 

يباع فقط يف اليابان ولم ينتقل إىل بلد آخر.

توقعات هناية العالـم الوشيكة »هراء«
قال عالم فلك مرصي إن ما أش�يع عن نهاية وشيكة للعالم يف سبتمر 
املقبل نتيجة اصطدام كوك�ب غامض باألرض، مجرد “هراء” ليس له 
أس�اس من الصحة.ووص�ف أرشف لطيف تادرس رئيس قس�م الفلك 
باملعه�د القوم�ي للبحوث الفلكي�ة والجيوفيزيقية، م�ن يروجون تلك 
اإلش�اعات بأنه�م منجمون ودجالون ومهووس�ون بس�يناريو نهاية 
العالم..ون�وه إىل أن هن�اك تليس�كوبات مخصص�ة ملراقبة األجس�ام 
القريبة من األرض والشمس، وليست لدينا معلومات عن أن تلك املناظري 
رص�دت أجرام�ا غريبة..وكش�ف أن هناك مقياس�ا يدع�ى “تورينو” 
لقياس خط�ر اصطدام األجس�ام الفضائية باألرض مث�ل الكويكبات 
واملذنبات، وأن هذا املقياس له تدريج خطر حتى املستوى العارش، ولم 
يت�م إبالغ املؤسس�ات الفلكية عن أي مرحلة للخط�ر حتى اآلن..وكان 
مهتمون ب�”نظريات املؤامرة”، روجوا أن الحياة عىل كوكبنا س�تنتهي 
يف غضون أس�ابيع قليلة. وبحسب صحيفة “دييل ميل” فإن الكسوف 
الشميس هذا الشهر سيكون مقدمة الصطدام كوكب يسمى “نيبريو” 
باألرض. من جهتها، نفت وكالة الفضاء األمريكية يف وقت سابق وجود 

كوكب “نيبريو”، واعترت الحديث عنه مجرد خدعة. 

ردود فعل الرضع عىل األطعمة اجلديدة ؟!
ق�ال باحثان أمريكيان إن معظ�م األطفال َيعرضون يف مرحلة 
ما من عمرهم عن الكثري من أنواع األطعمة، وخاصة األطفال 
من ذوي األمزجة كثرية االمتعاض إزاء الطعام الذي لم تألفه..

وأوضح الباحثان يف دراس�تهما التي نرشت يف مجلة “تش�ايلد 
ديفلوبمن�ت” املتخصصة يف أبحاث تط�ور النمو لدى الطفل، 
أن مزاج إنس�ان ما يؤثر تقريبا عىل معظم جوانب حياته وأن 
هذا املزاج بمثابة نظارة يرى بها اإلنسان العالم يف ضوء معني 

وبطريقته الخاصة والفريدة.
وأضاف كينثيا ش�تيفرت وكام�ريون مودينج من جامعة والية 
بنسلفانيا ، أن دراس�ات قليلة فقط هي التي ركزت عىل مدى 
تأث�ري انفت�اح الطفل عىل الجدي�د يف س�لوكه الغذائي. ودرس 
الباحث�ان ردود فع�ل األطفال الصغار ع�ىل األطعمة واأللعاب 
الجديدة.وش�ارك 136 طف�ال وأمهاته�م يف تج�ارب يف املختر 
أجريت عىل هؤالء األطفال عندما كانوا يف س�ن س�تة أش�هر، 
وعندما بلغوا س�ن 12 ش�هرا، وعندما وصلوا لسن 18 شهرا.

ورغ�م تأكي�د الباحث�ني عىل أن انفتاح اإلنس�ان ع�ىل أطعمة 
ما س�لوك فطري، إال أنه باس�تطاعة األطفال كثريي التململ 
م�ن األطعمة تجرب�ة الطعام الجديد عليه�م تماما كما يمكن 
لألطفال كثريي الخجل تعلم التعامل بانفتاح أكثر مع الناس.

ج�ارة  2دول�ة  محتل�ة  س�ورية  1هضب�ة 
لسوريا

3منطقة س�ياحية س�ورية o ه�زار ولعب 
4ش�خص بالغ o س�وف لن نرضخ 5جسم 
س�ماوي o بمعنى س�وى )مبعثرة( 6الم يف 
األع�ىل o ترأس 7نه�ر صغري o نقل�م القلم 
8أرض سبخة مليئة باملاء والنباتات o قرية 
 o س�ورية ق�رب الح�دود اللبناني�ة 9للنفي
وحدة عملة اجنبية 10مدينة سورية جنوب 

جبال طوروس قرب الحدود الرتكية

1س�احة الش�هداء وس�ط دمش�ق o أهال 
)بالعامية(

2ملل o موبايل 3األساس واملنبع 4الشخص 
ال�ذي يت�وىل األمور o يف الس�لم املوس�يقي 

5ثياب o الالحرب
6حرف ناصب o صنف 7الكاتب أو الخطاط 
املنمق لكتابته o نزيل الوسخ باملاء 8شاعر 

عربي سوري راحل
9مملكة سورية قديمة

10أهم أسواق سوريا

عموديافـقـي

بدون تعليق

محص بالبنجر
ملرضى القلب

ق اليوم..
طب

الضغوط النفسية عنارص مدمرة جلهاز املناعة
تق�وم مجموعة امل�واد الدفاعي�ة يف جهاز 
املناعة بصد هجمات الفريوسات والبكترييا 
ع�ىل الجس�م، وع�ىل رأس�ها الفريوس�ات 
الكبدي�ة واإلصاب�ة باألنيمي�ا وااللتهابات 
بمختل�ف درجاته�ا، ويعد الجل�وس طيلة 
الي�وم م�ن أب�رز األس�باب الت�ي يمكن أن 
تضع�ف الجه�از املناع�ي دون ممارس�ة 
بع�ض التمارين الرياضية، حيث تؤدي قلة 
الحرك�ة إىل افتقاد الجس�م ملجموعة كبرية 

من العن�ارص الغذائية النافع�ة التي تقوم 
بتقوي�ة الجه�از املناعي..من جه�ة ثانية 
يؤدي االنش�غال الدائ�م والتعرض لضغوط 
يومية ونفس�ية إىل إضع�اف جهاز املناعة، 
فتزيد ف�رص اإلصابة بنوبات الرد وضعف 
نبضات القلب. كما أن تناول كميات كبرية 
من الدهون املش�بعة يقلل كف�اءة الجهاز 
بااللتهاب�ات  الجس�م  ويصي�ب  املناع�ي، 

واألمراض.

جدل البوركيني يطفو عىل الشواطئ

انتقل�ت ع�دوى منع ارت�داء املايوه 
الرشعي “البوركيني” عىل شواطئ 
دول  يف  الس�ياحية  املنتجع�ات 
أوروبي�ة، إىل الفن�ادق والش�واطئ 
املرصي�ة، ع�ىل خلفية من�ع الكثري 
من املنش�آت الفندقية والس�ياحية 
النس�اء والفتي�ات الالت�ي يرتدي�ن 
البوركين�ي م�ن الن�زول إىل املياه..

ودفعت املضايقات وزارة الس�ياحة 
الجمع�ة،  التدخ�ل،  إىل  املرصي�ة 
وإص�دار ق�رار لصال�ح مرتدي�ات 
البوركين�ي، وألزم�ت الفنادق بعدم 
منعهن م�ن الن�زول إىل املياه، ومع 
تصاع�د لهج�ة التحدي م�ن جانب 
إدارات املنش�آت الفندقي�ة تراجعت 
الوزارة وأرجأت تنفيذ القرار إىل حني 
دراس�ة األمر باس�تفاضة.ويرفض 

وق�رى  فن�ادق  أصح�اب  بع�ض 
س�ياحية يف مرص ارتداء البوركيني 
داخل حمامات السباحة بدعوى أنه 
“ناقل لألمراض وملوث للمياه، مما 
يجره�م ع�ىل تغيريها واس�تهالك 
كمي�ات كبرية منها يوميا، يف الوقت 
ال�ذي زادت في�ه أس�عار املياه عن 
مس�توياتها السابقة”. كانت وزارة 
الس�ياحة قالت إنها تلقت العرشات 
من الش�كاوى من س�يدات وفتيات 
منعن من نزول حمامات الس�باحة 
الس�ياحية  املنتجع�ات  وش�واطئ 
الس�احلية،  املحافظ�ات  بمختل�ف 
بدعوى ارتدائهن البوركيني، وذكرن 
يف ش�كاواهن أن مررات املنع أنهن 
يسنئ لسمعة السياحة ويتسببن يف 

تلوث املياه.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1499
  االحد 13 آب 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

مامعنى الديمو...؟ يف وطني الطابـع الصـادر فـي بغـداد سنـة ١٩١٨ 
هو االغىل ثمنًا يف الطـوابـع البغداديـة 

مهدي السبهان طارق حرب

حينما ينتهي العالم, التضيء فيه إال  جماجم المفكرين األحرار. هذا 
ماقال�ه البريكان ,وهو يش�عر بمواكب الحرمان, تمر أمام�ه , يوما بعد 
آخ�ر ولم تكن تلك المواكب ألنه تضور  جوعا ذات يوم, أو أئتزر بقميص 
ب�ال, أو ألنه فقد الس�بل الحياتية, ذات الصالة الروحي�ة باإلبداع .بل ألن 
المش�هد رمادي وضبابي أكثر من ايام الجوع. فهذا  موكب الس�ياب يمر 
من أمام عينيه الغائرتين .ليفقده امل اللقاء ثانية, برفيق الصبا  وشريك 
المف�ردات ,وصاح�ب النج�وى على ش�ط الع�رب. فال بأس بأن يس�قي 
الش�طان دموع�ه الحرى. وهذا موك�ب آخر ترفرف علي�ة مالئكة الرب, 
ويحفه الرحمن باللطف ,وتحمله االكف حزنا,ويخاطبه البريكان بصوت 
تخنق�ة العبرات وكأن لس�ان حاله يقول .التغادر ن�وري جعفر التغادر. 
تبك�ي من حولك ثكل�ى .هذه الليلة البيادر. ويس�تمر الع�زف الجنائزي, 
لمواك�ب المبدعين, فلم تكن الس�ماء ملونة بفرش�اة فائق حس�ن, الذي 
أعادوا رفاته إلينا ,كرفاة هندية تحمل غليونا قزحيا ببهاء األلوان, وعبير 
التبغ كرائحة القهوة ,يطوف ثنايا المتحف .وهاهي نازك المالئكة تسلم 
أجنحتها بس�كون لرياح الغربة .فتعصف به�ا إلى مثواها األخير, حاملة 
معها آنين األدباء ولوعة ش�اعر انهكه الحزن. وهذا الباش�ا الذي توقفت 
عنده الدراما العراقية. مخلفا وراءه مس�رحا اكتس�ت ستائره بالسواد 
.فالمختار انهكته مش�افي دمش�ق وس�أم االنتظار ,وقرر االنضمام إلى 
كوكب�ة الراحلي�ن. والمبدع الق�اص ,محمود عبد الوهاب ع�اش اللوعة 
والوحدة, وربما الغربة في وطنه, فاستأذن األصحاب وأعلن الرحيل إلى 
عالم الملكوت .ويس�تمر العزف الجنائزي وأعالمنا في الغربة والمنفى. 
فهناك صالح جياد.  وفيصل لعيبي وأحمد مطر ,وآخرون فروا من حضن 
الوطن, ليحتظنهم وطن ,آخر فأصبحت السعادة للمبدع وغاية المنى, أن 
يفر من وطنه فرار القطاة من النس�ور. هذي مأس�اتك ياوطني ,مبدعك 
تح�اوره أرصف�ة الطرق�ات ومعاصمه تن�زف قيحا ,والخ�وف يطارده 
حت�ى في الحلم في زمن الردة وغي�ر الردة .. والحرية والديمو........?  ال 
أفه�م مامعنى  الديم�و .....?في وطني ,الكل  يخط بس�فر الكذب ونفاق 
الع�رب معاني الديمو..... وينظر مابين الفين�ة واألخرى, والمبدع يقتله 
الرعب وتطارده األش�باح والوالي اليفقه ش�يء مماقلنا هذي مأس�اتك 
ياوطن�ي .عقولنا مهاجرة كطي�ور النورس باحثة ع�ن روض أوفر ماء 
وأكث�ر آمنا ونحن نمجد ماضينا حد التخم�ة. و في باريس تقام  األفراح 
بعق�ول تأويه�ا من ش�رق احاله بؤس. م�ن يوقف نزف اإلبداع, ويس�د 
دروب الحرم�ان, ويبق�ي إش�راقة صب�ح بوج�ه االفذاذ. هذي مأس�اتك 
ياوطني نخب الش�عوب يموت�ون بأوطانهم ,ويش�يعون بعزف جنائزي 
مهي�ب. إال أبناءك ياوطني ماتوا ف�ي الغربة والمنفى, وحاضرهم يذبحه 
الرعب ,فصاروا كطيور النورس, تأويهم كل الش�طأن االشاطئك المثقل 
بالفوه�ات ورصاص الرحمة, اهذي مواس�م هج�رة أم إرث هذا أم  ماذا 
فاجعت�ك الكبرى باقية,  والش�عب كنع�ام الصحراء, واإلرث المس�موم 
سيس�ري في الجسد الخاوي ,والساسة تلعب لعبتها ,من يدري من يقتل 
م�ن .... من يوقف نزف اإلبداع. فالفكر األيمن ,والفكر األيس�ر, والجنب 
ال�رأي ,والجنب األعور .اليعنيهم هذا النزف فالساس�ة لعبتهم كبرى في 

الماضي والحاضر والقادم أخطر .

في سلس�لة تراثيات بغدادية كان�ت لنا كلمات عن الطوابع 
الت�ي صدرت ف�ي بغداد ذلك ان بغداد عرف�ت الطوابع اول مرة 
زمن والي بغداد محمد نجيب پاش�ا الذي حكم بغداد من ١٨٤٢ 
الى س�نة ١٨٤٨ ذلك ان هذا الوالي الذي ينتس�ب الى عائلة ذات 
قدر وحشم في االستانه كانت العدالة تصاحبه وعمل بجد في 
بغ�داد واجرى اصالح�ات فقد ابطل بيع الرقي�ق وبنى حديقة 
النجيبي�ة وه�ي اول متن�زه حكومي في بغداد ش�هدت س�نة 
١٨٦٣ اع�الن الديانة البهائية ومكانه�ا حاليا مدينة الطب في 
ب�اب المعظم وفي عهد هذا الوالي ص�درت الول مرة الطوابع 
ف�ي بغداد وطرحت لالس�تعمال والت�داول عل�ى الرغم من ان 
الدول�ة العثمانية اصدرت  نظام التلغراف س�نة ١٨٥٩ وكانت 
اول خدمة بريدية منتظمة سنة ١٨٦٨ حيث يتم نقل البريد على 
الجمال لربط بغداد  في دمش�ق واوربا وصدر نظام البوسطة 
س�نة ١٨٧١ وتم افتتاح دوائر بري�د في بغداد وكانت الخدمات 
البريدية تشمل نقل الرس�ائل والطرود والنقود وفقا لتعريفة 
االتحاد البريدي الدولي وكانت دائرة پاش مديرية البرق والبريد 
في بغداد ويش�رف عليها الپ�اش مدير وكانت هذه الدائرة تدر 
دخ�ال ماليا كبيرا لوالية بغداد وفي ١٩١٣ تولى حس�ين ناظم 
پاشا والي بغداد االهتمام والرعاية بالبريد وتولت شركة الهند 
الش�رقية ادارة البريد حتى س�نة ١٩١٨ وتم خالل هذه الفترة 
 i.e.f  استخدام طوابع ذات طبعة اضافية مطبوعة عليها الرمز
لتش�كيلة مختلفة م�ن الطوابع العثمانية وبما يس�مى اصدار 
بالد م�ا بين النهرين  وم�ع االنتداب البريطاني ب�دأت الخدمة 

البريدية البريطانية
واذا كان ه�واة الطوابع العراقية ان مجموعة طوابع بغداد 
الص�ادرة س�نة١٩١٧ هي أن�در الطوابع البغدادي�ة وهي فعال 
كذلك بحي�ث يصل  ثمنها الى مايزيد على العش�رة االف دوالر 
لكن هنال�ك مجموعة الطوابع البريطاني�ة الصادرة في بغداد 
س�نة ١٩١٨ هي اعلى س�عرا ون�درة بحيث وصل الس�عر الى 
مايزيد على الخمس�ة والعشرين الف دوالر وهو طابع االربع) 
عان�ات(  لوجود خط�أ فيها يتمث�ل بإنها كان�ت داخل االطار 
مقلوبة حتى ان احدى المجالت االنگليزية اعلنت اكتشاف هذا 
الخطأ وطلبت من هواة جمع الطوابع البحث في مجموعاتهم 
للعثور على هذه الطوابع فهنالك على االقل طبعة كاملة تحمل 
ه�ذا الخطأ وفي مقالة اخرى رجحت الجريدة اس�تعمال هذه 

الطوابع في احد مكاتب بريد بغداد سنة ١٩٢٠
وص�درت ف�ي بغداد س�نة ١٩٢٣ التش�كيلة ذات ١٢ طابعا 
الت�ي تضم ص�ور مناظر وصور م�ن التاري�خ القديم محاطه 
بالكلم�ات postage & revenue iraq  وبعده�ا ظهر اول طابع 
بغ�دادي يحمل صورة الملك فيص�ل االول وكانت قيمته روپية 
واحدة س�نة ١٩٢١ وفي سنة ١٩٣١ وبعد اعتراف عصبة االمم 
بالع�راق كدول�ة س�نة ١٩٣٢ ص�درت طوابع جدي�دة بالعملة 
الجديدة الفلس وبعد تسلم الملك غازي السلطة بعد وفاة الملك 
فيصل ظهرت صورته في الطوابع وفي س�نة ١٩٤٢ صدر اول 
طابع في بغداد يحمل صورة الملك فيصل الثاني بعمر السابعة 
وطوابع جديدة بنفس الصورة بعمره الذي وصل الرابعة عشر 
وف�ي س�نة ١٩٤٩ صدر اول طاب�ع تذكاري بمناس�بة الذكرى 
٧٥ التح�اد البري�د العالمي وكان اخر طابع ف�ي العهد الملكي 
بصورة جزئية للملك فيصل الثاني سنة ١٩٥٨ قبل انقالب تموز 
في هذه الس�نة واعالن الجمهورية علما انه تم تأسيس نادي 
الطواب�ع العراقي س�نة ١٩٣٠ ويظهر دليل المملكة الرس�مي 
لس�نة ١٩٣٦ دوائر البريد واس�تعدادها لتسلم الرسائل لجميع 
انح�اء العالم حي�ث كانت تلك الدوائر ترتب�ط بوزارة االقتصاد 
والمواص�الت وحددت االس�عار للطواب�ع البريدي�ة التي تبدأ 
بالفلس�ين ال�ى ٢٠٠ فلس والى نصف دينار وال�ى دينار اي ما 
يساوي ثالثة غرامات ذهب وثلث الغرام وهو سعر الدينار في 
تلك االيام وهذا الطابع كان على شكل مستطيل  قرمزي غامق 
ولكون ص�دور هذا الطابع زم�ن الملك غازي من س�نة١٩٣٣ 
الى س�نة ١٩٣٩  فإنه يحتوي على ص�ورة تصفيه له باللباس 
العس�كري وجهات الطابع االربع مزخرفة وفي الزاوية العليا 
كلمتا العراق والبريد بالعربية وبالزاوية العليا اليس�رى عبارة 
idsq postage باالنگليزية  وفي الزاوية الس�فلى اليمنى قيمة 
الطاب�ع كتابة ورقما بالعربية وفي الزاوية الس�فلى اليس�رى 

قيمة الطابع كتابة ورقما باالنگليزية .

ام�ضاءات منمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

أكد عدد من علماء الفلك اكتشافهم أربعة كواكب شبيهة 
باألرض تدور في كوكبة الحوت على بعد 12 سنة ضوئية 
تقريبا من كوكبنا..وفي مقال نش�ره موقع arXiv قال 
العلماء: »لقد تمكنا من اكتشاف 4 كواكب تشبه األرض 
ف�ي كوكبة الح�وت. ونعتق�د أن اثنين منه�ا يقعان في 
منطق�ة تجعلها مرش�حة لوج�ود الماء على س�طحها 
أكث�ر من الكواكب التي تم اكتش�افها مؤخرا في محيط 
ن����جم »TRAPPIST-1« الموجود في كوكبة الدلو«..

وأوضح العلماء أن كتلة هذه الكواكب التي اكتش�فوها 
مؤخ�را تع�ادل 1.7 تقريبا من كتل�ة األرض، ما يجعلها 

من أصغر األجس�ام الس�ماوية المكتش�فة بالقرب من 
النجوم الشبيهة بالشمس..واستخدم العلماء الكتشافها 
معدات حساس�ة ج�دا، قادرة على قياس أدق اإلش�ارات 
اإلش�عاعية الكونية عن طريق فلترة التلوث اإلش�عاعي 
ال�ذي يصادف�ه علم�اء الفل�ك أحيان�ا لرص�د األجس�ام 
السماوية باس�ت���خدام التلسكوبات العادية..وأضافوا 
أن »األجرام األربعة التي اكتش�فناها تع�د من الكواكب 
الصخري�ة. الكوكبان األبعد هما األكثر ش�بها باألرض، 
لكنهما معرضان بشكل مستمر لخطر المذنبات والنيازك 

كونهما محاطان بكم هائل من الحطام الكوني«.

اكتشاف أربع »توائم لألرض«

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة المستقبل 
العراقي للصحافة والنش�ر ) جريدة المس�تقبل 
العراقي و وكالة أنباء المس�تقبل ( بوافر الشكر 
والتقدير الى النقيب )علي جواد ( مدير مكتب قائد 
ش�رطة محافظة ميس�ان لما يقدمه من تعاون 
كبي�ر في تس�هيل امور ومتطلب�ات المواطنين، 
مت�م�ن�ي��اً ل�ه دوام النجاح ف�ي عمله والمزيد 

من التقدم في خدمة العراق واهله.
علي الدراجي

رئيس مجلس االدارة

شـكـر وتـقـديـر


