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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

ثالث تُورث ثالثا: النشاط يورث الغنى، والكسل 
يورث الفقر، والشراهة تورث املرض

ص3الربملان ينهي قراءة قانونه وخيصص األسبوع املقبل لـ »استجواب الوزراء«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 االتصاالت الرسية بني الرياض و»تل أبيب« خترج إىل العلن

البـابـا فرنسيـس يعتـزم زيـارة ميانمـار وسـط جتـاهـل ملأسـاة الروهينغـا

رئيس برملان كردستان يقر بـ »فشل« االستفتاء ويدعو حكومة اإلقليم إىل ترك »عقليتها املريضة«

االحتادية حتكم بعدم دستورية االستفتاء وتقرر إلغاء »آثاره كافة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اصدرت املحكم�ة االتحادية العليا، أمس 
االثنني، حكماً بعدم دستورية االستفتاء 
الذي جرى ي�وم 25 أيلول 2017 يف اقليم 
خارج�ه،  املناط�ق  وبقي�ة  كوردس�تان 
مق�ّررة الغ�اء االث�ار والنتائ�ج املرتب�ة 
علي�ه كاف�ة، فيم�ا رحب مكت�ب رئيس 
الوزراء بالحكم. وقال املتحدث الرس�مي 
إياس الس�اموك يف بيان تلقت »املستقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  العراق�ي« نس�خة 
االتحادي�ة العلي�ا عق�دت جلس�تها )..( 
برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 

االعضاء كاف�ة ونظرت يف دعاوى الطعن 
بعدم دس�تورية االس�تفتاء الجاري يوم 
25 ايل�ول امل�ايض يف اقلي�م كوردس�تان 

وبقية املناطق خارجه«.
واض�اف ان »ق�رار املحكم�ة  اف�اد ب�أن 
املدعى عليه رئيس إقليم كوردستان عند 
تولي�ه رئاس�ة اإلقليم قد أص�در إضافة 
لوظيفت�ه األم�ر اإلقليمي املرق�م )106( 
يف يوم 2017/6/9 وال�ذي أعلنه إعالمياً 
رئي�س ديوان رئاس�ة إقليم كوردس�تان 
وأي�ده املدع�ى عليهم�ا رئي�س مجلس 
محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة 
لوظيفتيهما«. وأوضح املتحدث الرسمي 

ان »املحكم�ة ذك�رت أن  األم�ر اإلقليمي 
املش�ار إليه وقد تضمن إجراء االستفتاء 
ي�وم 2017/9/25 يف إقليم كوردس�تان 
واملناط�ق األخ�رى خ�ارج اإلقلي�م التي 
ش�ّملت باالس�تفتاء وقد جاء االستفتاء 
للمش�مولني به بسؤاالً واحداً ونصه )هل 
تواف�ق عىل اس�تقالل إقليم كوردس�تان 
إدارة  خ�ارج  الكوردس�تانية  واملناط�ق 

اإلقليم وإنشاء دولة مستقلة(«.
وأك�د أن »املحكمة وجدت وبالهدف الذي 
سعى إليه والغرض الذي اجري من اجله 

االستفتاء .
التفاصيل ص3

بـاريـس 
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املؤمتر الوطني يدعو إىل تنظيم محالت توعية ضد »ثقافة اليأس« يف املجتمعنائب يتبنى مقرتح »يلزم احلكومة« بتثبيت موظفي العقود 
وزارة اخلارجية: موقف العراق ال ينسجم مع اهتام ايران وحزب اهلل احلكيم لكتلتي احلكمة الربملانية والوزارية: جيب االنتصار بملف اخلدمات

حمافظ البرصة يبحث
 مع مستشار السفارة اليابانية 

القضايا التي هتم اجلانبني
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اليونسيف تكشف عن 
»تراجع حاد« جلودة حياة 

األطفال عرب العالـم
ص4 ص4

السيد نرص اهلل: عىل العالـم االحتفال بالنرص العراقي
       بغداد / المستقبل العراقي

اكد االمني العام لحزب الله الس�يد حسن نرص 
الل�ه، مس�اء امس االثن�ني، ان جماع�ة »داعش« 
الوهابية كبنية عس�كرية وكتنظي�م قد انتهت يف 
الع�راق ولم تعد تس�يطر ع�ىل اي مدين�ة عراقية 
وان القوات العراقية وصلت اىل الحدود الس�ورية، 
واش�ار الس�يد ن�رص الل�ه اىل ان مح�ور املقاومة 
بانتظ�ار انته�اء التطه�ر الكام�ل والي�وم الذي 
س�تعلن في�ه الحكوم�ة العراقية الن�رص الكامل. 

وقال الس�يد ن�رص الل�ه، ان حزب الله من�ذ بداية 
مؤامرة داعش الوهابية يف العراق وبالتنس�يق مع 
الجان�ب العراقي ارس�ل ع�ددا كبر م�ن قادته اىل 
هناك وس�قط للحزب ش�هداء وجرحى، مؤكدا ان 
حزب الله س�يقوم مع الجان�ب العراقي بمراجعة 
للموق�ف ويف ح�ال انتف�اء الحاج�ة لع�دم وجود 
مقاتيل حزب الله هناك س�يتوجهون اىل س�احات 
اخرى.واوضح الس�يد نرص الل�ه ان »هذا ال عالقة 
له ببيان الجامعة العربي�ة االخر حول الحزب بل 
له عالقة بانتهاء داعش الوهابية«.اما فيما يتعلق 

باي�ران، فقد عّد الس�يد نرص الله ان اي�ران تقدم 
نموذجا عن طبيعة العالقة بني ش�عبها فيما بينه 
عىل اختالف قومياته وعىل عالقة الش�عب بالدولة 
وعالق�ة الدولة بالش�عب، وتوجه بالع�زاء اليران 
ش�عبا وقيادة  بعد الزلزال الذي رضب غرب ايران 
االس�بوع املايض.وحول س�وريا، اكد السيد حسن 
نرص الله ان تحرير مدينة البوكمال رشق س�وريا 
انجاز عسكري كبر جدا واهمية املوضوع انه اخر 

مدينة تسيطر عليها داعش الوهابية يف سوريا.
التفاصيل ص4

وزير الداخلية ونظريه الكويتي يناقشان 
منح سامت الدخول واملنافذ املشرتكة

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل سفري 
2اململكة املتحدة الـجـديـد 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس 
االثن�ني، إىل دولة الكويت يف زيارة رس�مية.

وج�رى اس�تقبال رس�مي حاف�ل يف املطار 
األم�ري لرئي�س الجمهورية ع�زف خالله 

النشيدان الوطنيان لجمهورية العراق ودولة 
الكوي�ت، التي حرض أمرها الش�يخ صباح 
األحمد الجابر الستقبال رئيس الجمهورية.

وج�اءت زي�ار معص�وم تلبي�ة لدع�وة من 
الش�يخ صباح األحم�د الجاب�ر الصباح، يف 
إطار تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني، 

حيث ت�رأس معص�وم وفد رفيع املس�توى 
ضم وزير الداخلية قاس�م األعرجي، ووزير 
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمام�ي، ورئيس 
هيئة االستثمار سامي األعرجي، وعددا من 

املسؤولني الحكوميني.
التفاصيل ص3

العراق يفتح »صفحة جديدة« يف العالقات مع الكويت 
تتضمن دعاًم العامر املناطق املحررة

وزير النقل يعلن عن موعد استقبال بغداد للطائرات الكويتية
كشف عن حماوالت أمريكية إلنقاذ »داعش« يف العراق وسوريا
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وزارة اخلارجية: موقف العراق ال ينسجم مع اهتام ايران وحزب اهلل
         بغداد / المستقبل العراقي

اإلثنين،  الخارجيية،  وزارة  أصيدرت 
توضيحاً بشيأن تحفظ العيراق من البيان 
الختاميي إلجتماع وزراء الخارجية العرب، 
فيما أكدت أن موقف العراق ال ينسجم مع 
اإلتهام املوجه مبارشة إىل إيران وحزب الله 

اللبناني برعاية اإلرهاب.
وقال املتحدث الرسيمي لليوزارة أحمد 
»املسيتقبل  تلقيت  بييان  يف  محجيوب، 
العراقيي« نسيخة منيه، إن »وفيد وزارة 
الخارجيية العراقيية املشيارك يف االجتماع 
الطارئ ملجلس جامعة الدول العربية حمل 
موقف التحفظ عيى الفقرتن )٨ و٩( من 
القيرار الصيادر عن هذا االجتمياع بعنوان 
التدخيات االيرانيية يف الشيؤون الداخلية 
»الفقرتين  أن  مبينياً  العربيية«،  لليدول 
أعاه تضمنتا إتهاماً مبيارشاً للجمهورية 
االسيامية يف اييران ولحزب الليه اللبناني 

برعاية ودعم االرهاب«.

وأكد محجوب ان »هذا االتهام ال ينسجم 
ميع موقف العيراق الواضيح واملنطلق من 
التعريف الواقعي والدقيق لإلرهاب وتحديد 
افكاره ووسيائله وأدواته وأدائيه العدائي 
للشعوب واإلنسانية، ما يستدعي التفريق 
بين املوقف السييايس من بعيض الجهات 
تجاه البعض االخير وبن االتهام الرصيح 
باإلرهاب دون مستند ملموس«، مستطرداً 
»ما يضييع الفرصة عى املنطقية والعالم 
يف تحدييد الجهيات الراعيية والداعمة له، 
ويمنيح الفرصة لإلرهياب يف تربير افعاله 
حن يحصل عى امتياز االشرتاك يف الوصف 

مع جهات سياسية ودولية أخرى«.
هيذا وعقيد وزراء الخارجيية العيرب، 
األحد، اجتماعاً طارًئ يف العاصمة املرصية 
القاهرة، ملناقشية ما أسيموه بالتدخات 
اإليرانيية يف املنطقية، فيما تحيدث األمن 
العيام لجامعية اليدول العربيية يف البييان 
الختاميي عين تحفظات عراقيية ولبنانية 

عى بعض بنود البيان الختامي.

          بغداد / المستقبل العراقي

برمليان كردسيتان يوسيف  رئييس  وجيه 
اىل  االنتقيادات  مين  سييا  صيادق،  محميد 
حكومة كردسيتان، معتيربا أن نهجها »قىض 
عيى مكتسيبات ربيع قيرن« وعليهيا التخيل 
عن ما وصفيه بي«العقلية املريضة يف شيطب 
اآلخرين«، فيما تسياءل كيف ينجح اسيتفتاء 
يف منطقة محاطة بي«دول املعادية« للتطلعات 
القوميية لشيعب ليسيت لديه قيوة تدافع عن 
حيدوده وحكومتيه ال تسيتطيع دفيع نصف 
رواتيب موظفيها. وقال صادق، إن »األسيلوب 
الذي جرى بموجبه تفعيل برملان كردستان لم 
يكن ملبياً لطموحاتنيا، كنا نريد تفعيله بعيداً 
عن التدخيات الحزبية، لكين يف الحقيقة كان 
الهدف من تفعيله باألساس هو رشعنة عملية 
االسيتفتاء فحسيب«، مؤكيدا أن »االسيتفتاء 

جرى بقرار حزبي خارج إرادة الربملان«. 
وحيذر صادق مين أنيه »يف حال اسيتمرار 
التدخيات الحزبيية واسيتخدام الربملان فقط 
لرشعنة القرارات الحزبية، فهذا أمر ال يتطابق 
مع تطلعاتنا وأهدافنا«، معتربا أن »الوقت حان 
للمراجعة والتخيل عن السياسات غري املقبولة 
يف التعامل بن األحزاب، فهي سياسات شوهت 

صورة اإلقليم أمام الرأي العام العاملي«.
وتابيع صيادق، أن »نظام الحكيم املتبع يف 
اإلقليم منذ ربع قرن أثبت فشيله وحان الوقت 
لتغييريه، ألن هذا النظام فشيل مين النواحي 
السياسيية والعسيكرية واالقتصاديية، بل إنه 
عيرض الشيعب ملسيتقبل مظليم ومجهول«، 
مشيددا بالقيول »أتمنيى أن تتخيى القيادات 

السياسيية عن هذه العقلية املريضة يف شطب 
اآلخرين وإنكارهم«.

وأشار اىل أن »الجهات التي قررت االستفتاء 
لم تجري أي تقييم أكاديمي سيايس ودبلومايس 
وعسيكري وأمنيي واقتصيادي سيليم لعملية 
االسيتفتاء وتداعياتها«، متسائا »كيف يمكن 
إلقليم أن يجري االستفتاء يف حن أن حكومته 
ال تسيتطيع دفيع نصيف رواتيب موظفيها؟ 
وكيف ينجح استفتاء يف منطقة محاطة بكثري 
من اليدول املعادية للتطلعات القومية لشيعب 
ليسيت لديه قوة عسيكرية منتظمة ومسلحة 
تسيتطيع أن تدافيع عن حيدوده حين يعلن 

دولته املستقلة؟«. 
وقال صيادق، »أجيري االسيتفتاء يف وقت 
خرست فيه القيادة الكردية كل أشيكال الدعم 
اليدويل وعاندت وليم تباِل بدعيوات العالم وما 
عرضتيه القيوى العظمى من ضمانيات بديلة 
لاسيتفتاء«، مبينا أن »كل هذا كان قرص نظر 
سياسياً، وخطأ فادحاً للقيادة السياسية، ولو 
جرى االسيتفتاء عيرب الربملان وهو املؤسسية 
الرشعيية املمثلية للشيعب، وليس عيرب قيادة 

حزبية لكان األمر مختلفاً«. 
التيي تسيببت بهيذه  »القيوى  أن  وبين، 
امليآيس والكيوارث السياسيية عليهيا أن تعي 
أنيه ال يمكن لهيذه األمور أن تسيتمر إىل ما ال 
نهاية«، عازيا السيبب اىل أن »ما حصل أعادنا 
إىل بداية التسيعينات وقىض عيى كل املنجزات 
واملكتسيبات التي حققناها خال ربع قرن يف 
معاركنا العسيكرية أو السياسيية، لذلك يجب 
عى الجمييع أن يتحمل مسيؤولياته ويعرتف 

بفشله«.

أدان »التصرفات الديكتاتورية« وحتدث عن خسارة أعادت األكراد إىل التسعينيات

رئيس برملان كردستان يقر بـ »فشل« االستفتاء ويدعو حكومة اإلقليم إىل ترك »عقليتها املريضة«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمن العام لحزب املؤتمر الوطني العراقي 
آراس حبيب، اميس االثنن، أن نزاهة االنتخابات 
ال يمكن أن تختزل بحماية الصناديق من التزوير 
بل بعيدم تزوير إرادة الناخب، كما دعا إىل تنظيم 

حمات توعية ضد »ثقافة اليأس والاجدوى«.
وقال حبيب، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسيخة منيه، إن »نزاهة االنتخابيات ال يمكن أن 
تختيزل بحماية الصناديق مين التزوير، بل بعدم 
تزوير إرادة الناخب عرب ضخ مفاهيم من شأنها 
التأثري يف توجهه لصالح أطراف ال تزال تلعب عى 

وتر الغرائز ال العقل واملنطق«.
خيال  مين  يحياول  »البعيض  أن  وأضياف 
الشيائعات تعمييم ثقافية الييأس والاجدوى يف 
األوسياط الشيعبية«، داعيياً إىل »تنظيم حمات 

توعية لدحر هذه املمارسات الضارة«.
ولفيت حبييب، إىل أنيه » حتى نبنيي مجتمعاً 
معاىف نحتاج إىل دور أكثر فاعلية للنخب الفكرية 

والثقافية باتجاه الحث نحو التغيري الصحيح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عملييات بغداد الفريق الركن جليل 
الربيعي، أمس االثنن، اعتقال عصابات مخدرات 
يف العاصمية، فيما تعهيد بي«القضياء« عى تلك 

العصابات تماماً.
ونقلت وكالة »السيومرية نيوز« عن الربيعي 
القيول إن »قيوات أمنيية تابعة لقييادة عمليات 
بغداد تمكنيت، اليوم، من اعتقيال عدة مجرمن 
يف  باملخيدرات  للمتاجيرة  عصابيات  يشيكلون 

منطقتي البتاوين والزعفرانية«. 
وأضياف، »تيم أيضيا اعتقيال ميورد رئييس 
لهذه العصابيات، وبحوزته مواد مخدرة ضمنها 
الكريسيتال«، متعهدا بي«محاسيبة كل من يورد 
ويتعياط املخدرات والقضاء عيى تلك العصابات 

تماما«. 
يذكير أن تجارة املخدرات راجت يف العراق بعد 
أحداث 2003، جراء الرتاخي األمني الذي سياد يف 

تلك الفرتة.

قائد أمني يعلن اعتقال »عصابات خمدرات« 
ببغداد ويتعهد بـ »القضاء عليها«

املؤمتر الوطني يدعو إىل تنظيم محالت 
توعية ضد »ثقافة اليأس« يف املجتمع

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس السييد عميار الحكييم رئييس التحالف 
الوطنيي بمكتبه يف بغداد اجتماعا لكتلتي الحكمة 

النيابية والوزارية.
وبحث السييد الحكيم ميع الكتلتين تطورات 
االوضاع السياسيية يف العيراق والجوانب الخدمية 
واقرار القوانن املهمة التي تسياهم يف االسيتقرار 
االمني والسيايس، مبينا اهمية االخذ بعن االعتبار 

تطورات املرحلية الحالية كونها تختلف تماما عن 
املراحل السابقة. وشدد الحكيم عى تنفيذ الربامج 
املطروحية باالمكانات املتاحة والسيعي مع الكتل 
االخرى عى تقديم الخدمات للمواطن، مشددا عى 
اهمية االنتصار يف ملف الخدمات كونه من امللفات 
التي سيتأخذ شيكا ضاغطيا يف املرحلية القادمة 
بعد تجاوز االزمة العسيكرية واحتال االرض من 
داعش وتحديات الوحيدة الوطنية، الفتا اىل اهمية 
االنتخابيات القادمية كونهيا مفصليية يف تارييخ 

العراق الحديث مشددا يف الوقت نفسه عى اجرائها 
يف موعدهيا املحيدد املثبيت دسيتوريا. وعن وحدة 
العيراق واملحنة التي تم تجاوزها، اكد الحكيم عى 
احقاق الحقوق وفق الدسيتور والقوانن النافذة ، 
مبينا اهمية الهدوء السييايس الداخيل كي يتمكن 
العراق من استثمار نقاط قوته يف استعادة مكانته 
االقليمية والدولية كاعب اساس يف جميع امللفات 
مين منطليق كونه االكثير اهلية للعيب دور جرس 

التواصل بن خصوم املنطقة.

         بغداد / المستقبل العراقي

تبنى النائب عن التحالف الوطني 
عييل الصيايف، أميس االثنين، تقديم 
مقيرتح قرار يليزم الحكومة بتثبيت 
موظفيي العقيود العاملين يف دوائر 

الدولة بعد 3 سنوات من االن.
وقال الصيايف يف مؤتمير صحفي 
عقيده يف مجلس النيواب إنه »ألجل 

انصياف وطمأنية اصحياب العقود 
العاملين يف مختليف دوائير الدولية 
سينقدم   ، املحافظيات  وبجمييع 
مقرتحا إللزام الحكومة بصيغة قرار 
مين مجلس النيواب لتثبيت موظفي 
العقيود العاملين يف مختليف دوائر 
ومؤسسات الدولة بعد 3 سنوات من 
االن »، مشيريا اىل ان »املقرتح يقيض 
باسيتمرار عميل موظفيي العقيود 

بنفس رواتبهم الحالية لحن تثبيتهم 
بعد ذلك«.

يتضمين  »املقيرتح  ان  واضياف 
احتسياب ميدة الخدميية الطويلية 
ملوظفيي العقود بعيد تثبيتهم الحقا 
ألغراض العاوة والتقاعد«، مبينا انه 
»سييميض لجمع تواقيع من النواب 
اىل هيئية رئاسية  املقيرتح  لتقدييم 
مجليس النيواب ويحيال اىل اللجيان 

القانونية  املختصية إلعداد الصياغة 
تمهييدا لعرضه عى مجليس النواب 

ويأخذ سياق الترشيع«.
واكيد ان »املقرتح يأتيي مراعات 
لازمية االقتصادية الراهنة التي يمر 
بهيا البلد، فضا عن طمأنة موظفي 
العقود باستمرار عملهم واكتسابهم 
الخربة السيما ان اغلبهم من اصحاب 

الشهادات«.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء األعى القايض فائق زيدان يف 
مكتبه ببغداد أمس االثنن، السفري الربيطاني  الجديد يف العراق 

السيد جون ويلكس.
وبحث الجانبان خال اللقاء سيبل تطيور العاقات وإدامة 

التعاون بن البلدين يف املجال القضائي والقانوني.
وأبدى السيفري ويلكس اسيتعداد بريطانيا لتقديم الدعم إىل 
القضاء العراقي يف مجال التدريب وتطوير القضاة العراقين يف 

مجاالت مكافحة اإلرهاب والدعاوى االقتصادية والتجارية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، إلقاء القبض عى ارهابي هارب 
من محافظية االنبار. وذكر بييان لعمليات بغيداد تلقت وكالة 
}الفرات نيوز{ نسيخة منه انه »بناًء عى معلومات استخبارية 
دقيقية تمكنيت قواتنا االمنية وبالتعاون ميع مفرزة من االمن 
الوطني مين القاء القبض عى ارهابي مطليوب قضائيا هارب 
مين محافظية االنبار يكنيى }ابو عيل طبابية{ ويتواجد يف حي 
الجهياد ضمن جانيب الكيرخ يف العاصمة بغيداد«. وأضاف ان 

االرهابي »ينتمي لعصابات داعش والية االنبار قاطع الورار«.

         بغداد / المستقبل العراقي

صّدقت محكمة التمييز االتحادية حكمها عى محاٍم الحبس 
الشديد ملدة سينتن الرتكابه جريمتن تتعلقان بتمليك عقارات 

تابعة لدائرة التسجيل العقاري يف الديوانية. 
وقيال املفتش العام لوزارة العدل حسين حميود العكييل، يف 
بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه أن »محكمة جنح 
الرصافية املختصة بقضاييا النزاهة سيبق أن اصدرت حكمن 
عيى املحاميي امليدان }ف.س.ل{، ولعيدم قناعية رئييس هيأة 
النزاهية/ اضافة اىل وظيفته بالقيرار، طعن به مطالبا نقضه، 
لكين محكمة التمييز االتحادية صدقيت حكمها بعد ان وجدت 
بيأن املحكمة املذكورة راعت عند اصدارها القرار تطبيق احكام 

القانون تطبيقا صحيحا العتمادها االدلة الكافية«.
واضياف العكيييل، أن »املحامي املدان قيام يف جريمته االوىل 
بتزويير كتيب تملييك عقيارات وكتيب تأيييد اسيتمرار خدمة 
للمستفيدين من العقارات، وحكمت عليه بالحبس الشديد ملدة 
سنتن، مبينا أن الجريمة الثانية تتعلق برتويج معاملة تسجيل 
يف دائرة التسجيل العقاري يف الديوانية استنادا اىل الكتب املزورة 

وحكمت عليه املحكمة بالحبس البسيط ملدة سنة واحدة«.
ولفت اىل ان »الجريمتن مرتبطتان مع بعض ويجمع بينهما 
وحدة الغرض، لذا قررت املحكمة تنفيذ العقوبة األشيد استنادا 
اىل احيكام امليادة }142/ ق.ع{ واالحتفياظ للجهية املتيررة 

}بلدية الديوانية{ املطالبة بالتعويض امام املحاكم املدنية«.

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل 
سفري اململكة املتحدة اجلديد

القـوات األمنيـة تلقـي القبـض 
عىل »داعيش« هارب من األنبار

التمييز تصّدق حكاًم باحلبس سنتني 
عىل حماٍم زّور كتب متليك عقارات

نائب يتبنى مقرتح »يلزم احلكومة« بتثبيت موظفي العقود 

احلكيم لكتلتي احلكمة الربملانية والوزارية: جيب االنتصار 
بملف اخلدمات

         بغداد / المستقبل العراقي

ناقيش وزيير الداخلية قاسيم االعرجي، 
اميس االثنن، ونظريه الكويتي خالد الجراح 
منح سيمات الدخول واملنافذ املشيرتكة بن 

البلدين.
وقال املكتيب اإلعامي لألعرجيي يف بيان 
تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إنه 
»عيى هامش زييارة وزيير الداخلية قاسيم 
األعرجيي إىل دولية الكوييت ضمين الوفيد 
الرسمي الذي ترأسه رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم، التقى األعرجي بنظريه الكويتي يف 

مقر إقامته يف القرص األمريي«.

الداخليية  »وزيير  أن  البييان،  وأضياف 
الكويتيي رحيب باألعرجي وجرت مناقشية 
عيدد مين املواضييع األمنيية ذات االهتمام 
املشيرتك وبحيث سيبل تفعيلهيا مليا فييه 
مصلحية الشيعبن«، موضحياً أن »من أبرز 
هذه املواضيع منح سيمات الدخول واملنافذ 
املشيرتكة بن البلديين الجاريين، فضاً عن 

أحوال الجالية العراقية يف دولة الكويت«.
ووصل رئييس الجمهورية فؤاد معصوم 
عيى رأس وفد حكومي بينهم وزير الداخلية 
قاسيم األعرجيي، صبياح الييوم االثنن، إىل 
الكويت يف زيارة رسمية، فيما كان باستقباله 

أمري الكويت صباح االحمد الجابر الصباح.

وزير الداخلية ونظريه الكويتي يناقشان منح سامت الدخول 
واملنافذ املشرتكة
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة، أمس االثنني، ان الس�لطات 
املرصية استأنفت اس�تقبال معامالت إصدار تأشريات 

السياحة بعد ان توقفت للفرتة املاضية.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة أحمد محجوب، 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
الخارجي�ة »تؤكد ع�ى أهمية هذه الخط�وة يف تعزيز 
العالقات الثنائية ودعم قطاع السياحة واالقتصاد بني 

البلدين الشقيقني«.
وأضاف كما تش�يد ال�وزارة »بدور العم�ل الدبلومايس 
االس�تثنائي م�ن قب�ل الجانب�ني يف تذلي�ل مث�ل هذه 

العقبات«.

مرص تستأنف منح تأشريات السياحة للعراقيني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أمس 
االثن�ني، حكم�ًا بعدم دس�تورية االس�تفتاء 
ال�ذي ج�رى ي�وم 25 أيل�ول 2017 يف اقلي�م 
كوردس�تان وبقية املناط�ق خارجه، مقّررة 
الغ�اء االثار والنتائج املرتبة عليه كافة، فيما 

رحب مكتب رئيس الوزراء بالحكم.
وق�ال املتحدث الرس�مي إياس الس�اموك يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
)..( برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 
االعضاء كافة ونظرت يف دعاوى الطعن بعدم 
دس�تورية االس�تفتاء الجاري يوم 25 ايلول 
امل�ايض يف اقليم كوردس�تان وبقي�ة املناطق 

خارجه«.
واض�اف ان »قرار املحكمة  اف�اد بأن املدعى 
علي�ه رئي�س إقليم كوردس�تان عن�د توليه 
رئاسة اإلقليم قد أصدر إضافة لوظيفته األمر 
اإلقليم�ي املرقم )106( يف ي�وم 2017/6/9 
وال�ذي أعلن�ه إعالمي�اً رئيس ديوان رئاس�ة 
إقليم كوردستان وأيده املدعى عليهما رئيس 
مجل�س محافظة كرك�وك ومحافظ كركوك 

إضافة لوظيفتيهما«.
وأوضح املتحدث الرسمي ان »املحكمة ذكرت 
أن  األم�ر اإلقليمي املش�ار إلي�ه وقد تضمن 
إجراء االس�تفتاء يوم 2017/9/25 يف إقليم 
كوردس�تان واملناطق األخرى خ�ارج اإلقليم 
التي شّملت باالس�تفتاء وقد جاء االستفتاء 
للمش�مولني ب�ه بس�ؤاالً واح�داً ونصه )هل 
كوردس�تان  إقلي�م  اس�تقالل  ع�ى  تواف�ق 
واملناطق الكوردس�تانية خارج إدارة اإلقليم 

وإنشاء دولة مستقلة(«.

وأك�د أن »املحكم�ة وج�دت وباله�دف الذي 
س�عى إلي�ه والغ�رض الذي اجري م�ن اجله 
االس�تفتاء وهو اس�تقالل إقليم كوردستان 
خ�ارج  باالس�تفتاء  املش�مولة  واملناط�ق 
اإلقلي�م ع�ن العراق وإنش�اء دولة مس�تقلة 
خ�ارج النظام االتح�ادي لجمهورية العراق، 
ال�ذي نصت عليه املادة )116( من الدس�تور 
واملتكون من العاصمة واألقاليم واملحافظات 

الالمركزية واإلدارات املحلية«.
واش�ار إىل أن »األمر اإلقليمي املنوه عنه آنفاً 
وفقا لقرار املحكمة وإجراء االس�تفتاء بناء 
عليه يتعارض ويخالف أحكام املادة )1( من 
الدستور والتي تنص عى )جمهورية العراق 
دول�ة اتحادية واحدة مس�تقلة ذات س�يادة 
كاملة، نظ�ام الحكم فيها جمه�وري نيابي 
)برملاني( ديمقراطي وهذا الدس�تور ضامن 

لوحدة العراق(«.
وذكر املتحدث الرس�مي أن »هذه املادة التي 
تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت املحكمة 
االتحادي�ة العليا قد تولت تفس�ريها بالقرار 
الصادر عنه�ا بتأري�خ 2017/11/6 وبعدد 
)122/اتحادي�ة/2017( والذي خلصت فيه 
إىل أن دس�تور جمهورية العراق لسنة 2005 
ال يجي�ز انفص�ال أي مك�ون م�ن مكونات 

نظامه االتحادي الوارد ذكره يف املادة )116( 
من الدستور، والذي ألزمت املادة )109( منه 
الس�لطات االتحادية الثالث املنصوص عليها 
يف املادة )47( من الدس�تور وهي السلطات،  
وحس�ب وروده�ا تراتيبي�اً يف ه�ذه امل�ادة، 
التنفيذي�ة  والس�لطة  الترشيعي�ة  الس�لطة 
والس�لطة القضائي�ة وذل�ك باملحافظة عى 
وحدة العراق وس�المته واستقالله وسيادته 

ونظامه الديمقراطي االتحادي«.
حك�م  ف�أن  علي�ه  »وبن�اء  أن�ه  ويواص�ل 
املحكم�ة أك�د أن االس�تفتاء ال�ذي اجري يف 
ي�وم 2017/9/25 يف إقليم كوردس�تان ويف 
املناطق األخرى خارج�ه ووفقاً للهدف الذي 
اجري من اجل تحقيقه وهو اس�تقالل اقليم 
كوردس�تان واملناط�ق األخ�رى خارجه التي 
ش�ّملت باالستفتاء, ال س�ند له من الدستور 
ومخالف ألحكامه عليه واس�تناداً إىل أحكام 
الفقرة )ثالثاً( من املادة )93( من الدس�تور 
قرر الحكم بعدم دستورية االستفتاء الجاري 
ي�وم 2017/9/25 يف إقليم كوردس�تان ويف 
املناطق األخرى التي ش�ّملت به وإلغاء اآلثار 

والنتائج كافة املرتتبة عليه«.
وأك�د أن »ق�رارات املحكم�ة االتحادية العليا 
بات�ة وملزمة للس�لطات الكافة اس�تناداً إىل 

املادة 94 من الدستور«.
ب�دوره، رحب مكت�ب رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي بحك�م املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
الذي صدر عنها اليوم برفض اس�تفتاء اقليم 

كردستان.
وذكر بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »نعرب عن ترحيبن�ا بالحكم القضائي 
ال�ذي اصدرته املحكمة االتحادية العليا بعدم 
دس�تورية االس�تفتاء ال�ذي ج�رى ي�وم 25 
ايلول 2017 يف اقليم كردس�تان والغاء االثار 

والنتائج كافة املرتتبة عليه«.
وأضاف »نؤكد انه جاء معززا ملوقف الحكومة 
الدستوري يف بسط السلطة االتحادية ورفض 
االستفتاء وعدم التعامل معه، وندعو الجميع 
اىل احرتام الدس�تور والعمل تحت س�قفه يف 
حل جميع املس�ائل الخالفي�ة وتجنب اتخاذ 

اية خطوة مخالفة للدستور والقانون«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
االعتيادية الثالثة والثالثني التي عقدت 
برئاس�ة س�ليم الجب�وري، وبحضور 
174 نائب�ا، أمس االثنني، عى قانونني 

وانهى قراءة 4 مقرتحات قوانني.
ويف مستهل الجلسة نوه الجبوري اىل 
ص�دور قرار م�ن املحكم�ة االتحادية 
باعتب�ار ماحصل من اس�تفتاء يف 25 
ايل�ول املايض الغ�ي االثر وال اس�اس 
له، مش�ريا اىل ان مجلس النواب يعزز 
ماصدر من املحكمة االتحادية ويثني 
ع�ى اللجنة النيابي�ة املكلفة بمتابعة 
اعضاء املجلس املشاركني يف االستفتاء 
وماقدمته من تقرير لرئاسة املجلس، 
داعيا اىل حضور كافة اعضاء مجلس 
الن�واب اىل الجلس�ات ع�ى ان يق�وم 
القضاء بمتابعة ماهو مكلف به وفقا 
لتقري�ر اللجن�ة النيابية الذي يس�تند 
لبعض االجراءات التي فيها مخالفات 

قانونية ودستورية.
وص�وت املجل�س ع�ى تاجي�ل ادراج 
طل�ب نياب�ي مق�دم م�ن 150 نائب 
يتضمن حل مجلس محافظة كركوك 

عى جدول اعمال الجلسة.
وش�دد الرئيس الجبوري عى رضورة 
الحفاظ عى ارواح املواطنني وحماية 
السلم والتعايش املجتمعي يف محافظة 

كركوك بعيداً عن التصعيد.
م�ن جانب�ه، اكد ئ�ارام ش�يخ محمد 
نائب رئيس مجلس النواب عى وجود 
طلب�ات س�ابقة م�ن الن�واب تتعل�ق 
بقرارات عدة من بينه�ا الغاء قرارات 
مجلس قيادة الث�ورة املنحل الخاصة 
بكرك�وك ضم�ن الحال�ة التصعيدي�ة 
رئاس�ة  هيئ�ة  رأي  لك�ن  الراهن�ة 
املجل�س يركز عى من�ع التصعيد بني 
املكونات، الفتاً إىل قيامه باالتصال مع 
مكونات يف مجل�س محافظة كركوك 
وهم بص�دد حل املش�اكل يف املجلس، 
مقرتحاً منح اعضاء مجلس محافظة 
كركوك فرصة لحل املشاكل بعيدا عن 

التصعيد.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل استكمال 
التصويت عى مرشوع قانون انتخابات 

مجالس املحافظات واالقضية واملقدم 
واالقالي�م  القانوني�ة  اللجنت�ني  م�ن 
واملحافظ�ات غري املنتظمة يف اقليم اىل 
الجلسة املقبلة عى ان يتم االتفاق عى 
النقاط الخالفي�ة املتعلقة بانتخابات 

محافظة كركوك.
املجل�س  رئاس�ة  هيئ�ة  وارج�أت 
التصوي�ت عى القايض الس�يد موفق 
محمود العبيدي رئيس�ا لالدعاء العام 
والقايض السيد جاسم محمد العمريي 
رئيس�ا ل�الرشاف القضائي بن�اًء عى 
كت�اب موج�ه م�ن مجل�س القضاء 
االعى تم التصوي�ت عى درجه ضمن 

جدول اعمال الجلسة.

وص�وت املجلس عى م�رشوع قانون 
اىل  الع�راق  جمهوري�ة  إنضم�ام 
االتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية 
ع�ى املع�دات املنقول�ة والربوتوك�ول 
امللحق بها بش�أن املسائل التي تخص 
مع�دات الطائ�رات واألعالنات املكملة 
لالنضم�ام اليها الخاص�ة بجمهورية 
العراق واملقدم من لجنتي العالق���ات 
الخارجي��ة والخدم��ات واالعم��ار 
به�دف التغلب عى املش�اكل الخاصة 
للطائ�رات  تموي�ل  ع�ى  بالحص�ول 
املدني�ة ومعداتها املنقولة ذات القيمة 
العالية وتأمني حقوق امللكية والتاجري 
والتمويل املضمون باالصول وانش�اء 

نظام تسجيل دويل لحماية الضمانات 
الدولي�ة عى املع�دات املنقولة وتعزيز 
استقاللية االطراف املعنية يف العمليات 
املتعلق�ة بها ولغ�رض االنضم�ام اىل 

االتفاقية املذكورة.
وانجز املجلس التصويت عى مرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهوري�ة الع�راق 
اىل اتفاقي�ة الحري�ة النقابية وحماية 
التنظي�م النقاب�ي رق�م )87( لس�نة 
1948. )لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة، 
املدن�ي،  املجتم�ع  مؤسس�ات  لجن�ة 
االجتماعية(.  العمل والش�ؤون  لجنة 
بغية تعزيز الحرية النقابية كوس�يلة 
لتحسني اوضاع العامال القرار السلم 

وتكري�س الحق يف تاس�يس النقابات 
واالنضم�ام اليه�ا وحمايته�ا والحق 
يف االنضم�ام منظم�ات دولية للعمال 
والصح�اب العمل ولغ�رض االنضمام 

اىل االتفاقية.
واجل�ت هيئة الرئاس�ة التصويت عى 
صيغة قرار بخص�وص تعويض ذوي 
الضحاي�ا واملصابني واصح�اب الدور 
واملنشأت املترضرة نتيجة الزلزال الذي 

وقع يوم 12 ترشين الثاني 2017.
من جانبه اكد الس�يد طورهان املفتي 
ممث�ل الحكومة يف مجلس النواب عى 
وج�ود توجيه خ�الل جلس�ة مجلس 
الوزراء االخرية بارسال لجنة حكومية 

لتقدير وتقييم االرضار سواء مايخص 
االه�ايل او املنش�ات الحكومية ، مبينا 
بان الحكومة ستقوم بتعويض االهايل 
مع العمل ع�ى تقييم وضع الس�دود 

املائية.
ويف شأن اخر، اعلن الرئيس الجبوري 
عن تخصيص جلسات االسبوع املقبل 
واعتب�ار من ي�وم االثنني الس�تجواب 
ع�ددا م�ن ال�وزراء بناء ع�ى طلبات 
مقدمة من قبل ع�دد من النواب الفتا 
اىل ان مجل�س الن�واب س�يقوم ي�وم 
االربعاء املقبل باقامة مؤتمر موس�ع 
يف مجل�س الن�واب وث�م يف محافظ�ة 
النج�ف االرشف الحياء ذك�رى مرور 

نص�ف قرن عى رحيل الش�يخ محمد 
رضا الش�بيبي احد ابرز الش�خصيات 
الوطنية، مش�رياً اىل عقد اجتماع ضم 
لجنتي الخدمات والثقافة واالعالم مع 
االتص�االت واالع�الم وبحضور  هيئة 
ممثل الحكومة ملناقش�ة قانون هيئة 
االع�الم واالتصاالت حيث ت�م االتفاق 
عى ادراج مرشوع قانون املعلوماتية 
للميض بش�كل مت�وازي م�ع مقرتح 

قانون االعالم واالتصاالت.
وات�م املجل�س الق�راءة االوىل ملق�رتح 
قانون تعديل قانون انتخابات مجلس 
النواب العراقي رقم )45( لسنة 2013 

واملقدم من اللجنة القانونية.
وانج�ز املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح 
املفتش�ني  مكات�ب  الغ�اء  قان�ون 
اللجن�ة  م�ن  واملق�دم  العمومي�ني 
القانونية لصدور قانون االدعاء العام 
واستحداث دائرة املدعي العام االداري 
وامل�ايل وقضاي�ا املال العام يف رئاس�ة 
االدعاء العام وتاس�يس مكاتب لها يف 
الوزارات والهيئات املستقلة ولرتشيق 
الهيكلي�ة الحكومية ومنع االزدواجية 

يف املهام.
وقررت هيئة الرئاس�ة تاجيل القراءة 
االوىل ملق�رتح قانون اللجن�ة االوملبية 
الوطني�ة العراقية واملق�دم من لجنة 
الش�باب والرياض�ة ع�ى ان يتم عقد 
اجتم�اع نهائي م�ع اللجن�ة االوملبية 
لغ�رض التوص�ل اىل صيغ�ة نهائي�ة 

ملقرتح القانون.
واكم�ل املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح 
قان�ون مجل�س الن�واب وتش�كيالته 
واملقدم من اللجنتني القانونية واملالية 
م�ن اج�ل بي�ان املرك�ز الدس�توري 
والقانون�ي لرئي�س واعض�اء مجلس 
الن�واب كم�ا اوج�ب الدس�تور وبيان 
وب�ني  بين�ه  العالق�ة  اوج�ه  بع�ض 
الس�لطات االخرى والتاس�يس المانة 

عامة وتشكيالتها.
وانهى املجاس قراءة تقرير ومناقشة 
املعلم�ني  حماي�ة  قان�ون  مق�رتح 
اللجنت�ني  م�ن  واملق�دم  واملدرس�ني 

القانونية والرتبية.
بعده�ا تق�رر رف�ع الجلس�ة اىل يوم 

االثنني املقبل 27 /2017/11.

رئيس الوزراء رحب باحلكم ودعا إىل جتنب أية خطوة خمالفة للدستور

االحتادية حتكم بعدم دستورية االستفتاء وتقرر إلغاء »آثاره كافة«

يصوت على قانونني.. وأجل ادراج طلب يقضي حبل جملس حمافظة كركوك

الربملان ينهي قراءة قانونه وخيصص األسبوع املقبل لـ »استجواب الوزراء«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وصل رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم، أمس 
االثنني، إىل دولة الكويت يف زيارة رسمية.

وجرى استقبال رسمي حافل يف املطار األمريي 
لرئي�س الجمهوري�ة ع�زف خالله النش�يدان 
الوطني�ان لجمهورية العراق ودول�ة الكويت، 
التي حرض أمريها الشيخ صباح األحمد الجابر 

الستقبال رئيس الجمهورية.
وجاءت زيار معصوم تلبية لدعوة من الش�يخ 
صب�اح األحمد الجابر الصب�اح، يف إطار تعزيز 
العالق�ات بني البلدين الش�قيقني، حيث ترأس 
معصوم وفد رفيع املستوى ضم وزير الداخلية 
قاس�م األعرج�ي، ووزير النق�ل كاظم فنجان 
الحمام�ي، ورئي�س هيئة االس�تثمار س�امي 

األعرجي، وعددا من املسؤولني الحكوميني.
والتق�ى رئي�س الجمهوري�ة الش�يخ صب�اح 
األحم�د الجاب�ر الصباح أم�ري دول�ة الكويت، 
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 

البلدين وسبل تطويرها.   
وأك�د الرئي�س معص�وم وأم�ري الكوي�ت عى 
أهمية العالقات األخوية ب�ني العراق والكويت 
ورضورة تعزيزها بما يخدم مصالح الش�عبني 
الش�قيقني.  كما أكد الجانبني عى رضورة حل 

جميع املس�ائل العالق�ة والخالفات وتجاوزها 
والب�دء بمرحلة جدي�دة من العالق�ات املثمرة 
والبناءة. كم�ا عرب الرئيس معصوم عن عميق 
ش�كره ألم�ري الكويت ع�ى الدع�وة الكريمة، 
مؤكداً عى أهمية مد جسور التواصل والتعاون 
بني البلدين، خاص�ة وان العراق خرج منترصاً 
عى االٍرهاب واستطاع بقوة وتحدي العراقييني 
ودع�م األصدقاء يف العالم، م�ن هزيمة تنظيم 

»داعش« االٍرهابي وتحرير االرايض املغتصبة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن العراق يتطلع إىل 
دعم كبري إلع�ادة اعمار املناطق املحررة والتي 
دمرها االٍرهاب لكي تع�ود الحياة االجتماعية 
اىل طبيعته�ا، مش�دداً ع�ى ان الع�راق يع�ول 
كثريا عى مؤتمر الدول املانحة الذي سيعقد يف 

الكويت. 
ب�دوره، جدد الش�يخ صب�اح األحم�د الجابر 
الصباح وقوف بالده إىل جانب العراق كما عرب 
عن س�عيه وترحيبه الكب�ري بتطوير العالقات 

بني البلدين.
واس�تقبل رئي�س الجمهورية يف مق�ر اقامته 
رئيس مجلس الوزراء يف دولة الكويت الش�يخ 

جابر املبارك الحمد الصباح.
األوض�اع  اس�تعراض  اللق�اء  خ�الل  وج�رى 
السياسية واألمنية وعالقات األخوة بني البلدين 

الشقيقني العراق والكويت .
كما أكد معصوم عى عمق العالقات التاريخية 
بني العراق والكويت، معرب�ا عن تطلع العراق 
إىل بناء عالقات متطورة بينهما ورفع مستوى 
التع�اون االقتص�ادي والتج�اري، بم�ا يع�زز 

املصالح املشرتكة للشعبني الشقيقني.
م�ن جانبه، هنأ س�مو الش�يخ جاب�ر املبارك 
الحم�د الصب�اح باالنتص�ارات الت�ي حققتها 
الق�وات العراقي�ة ع�ى االره�اب، مؤك�دا عى 
أهمي�ة تعضي�د التع�اون والتنس�يق يف جميع 
امليادين، مشريا إىل ان مصالح البلدين املشرتكة 
كبرية وينبغي العمل ع�ى تعزيزها ودفعها إىل 
األمام. كما استقبل رئيس الجمهورية، رئيس 

مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم.  
ويف مستهل اللقاء، أعرب الرئيس معصوم عن 
شكره لدولة الكويت لحفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة، مش�ريا اىل عمق العالقات التاريخية 

بني البلدين الشقيقني.
كما اش�اد بمواق�ف الكويت الداعم�ة للعراق، 
الس�يما يف حربه التي يخوضه�ا ضد االرهاب، 
فيم�ا أك�د رغبة الع�راق بتطوي�ر عالقاته مع 
الكوي�ت يف املج�االت كاف�ة، وانه�اء املس�ائل 

العالقه بني البلدين.
 وش�دد الرئيس معصوم ع�ى ان العالقات بني 

البلدين تجاوزت كل األزمات الس�ابقة، معربا 
ع�ن أمل�ه يف ان تص�ل العالق�ات إىل مس�توى 
الطموح وخاصه يف مجاالت االستثمار والتبادل 
التجاري وتسهيل دخول الرشكات الكويتيه اىل  

العراق.  
بدوره، عرب رئيس مجل�س األمة الكويتي عن 
ترحيبه بالرئيس والوفد املرافق له وأكد تطابق 
الرؤى الكويتيه والعراقية يف السعي إىل تطوير 

العالقات الثنائية يف املجاالت كافة.
م�ن جانب�ه، اعلن وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمامي عن عودة الطائرات الكويتية للهبوط 
يف املطارات العراقية »منتصف الشهر املقبل«.

وقال املكتب االعالمي لوزير النقل يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »كاظم 
فنجان الحمام�ي ألتقى نظريه الكويتي يارس 
حس�ن ابل وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير 
الدولة لشؤون االسكان يف الكويت، عى جانب 
لق�اءات الوف�د العراق�ي ال�ذي ي�زور الكويت 

برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم«.
بالوزي�ر  االجتم�اع  بع�د  الحمام�ي،  واعل�ن 
الكويت�ي، »عودة الطائ�رات الكويتية للهبوط 
يف املطارات العراقية منتصف الش�هر القادم«، 
مبديا »ارتياحه لهذه الخطوة التي تعرب عن بدء 

صفحة جديدة من العالقات بني الجانبني«.

وزير النقل يعلن عن موعد استقبال بغداد للطائرات الكويتية

العراق يفتح »صفحة جديدة« يف العالقات مع الكويت تتضمن دعاًم العامر املناطق املحررة
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السيد نرص اهلل: عىل العالـم االحتفال بالنرص العراقي
كشف عن حماوالت أمريكية إلنقاذ »داعش« يف العراق وسوريا

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الطاق�ة اإلرسائي�ي يوف�ال 
ش�تاينتز إن تل أبيب أج�رت اتصاالت رسية 
م�ع الس�عودية، وس�ط مخاوف مش�ركة 
بش�أن إي�ران، وذلك يف أول كش�ف من نوعه 
ملس�ؤول كبري يف البلدين ع�ن تعامالت طاملا 

كانت محوراً للشائعات.
ج�اءت ترصيح�ات وزير الطاق�ة، وهو 
عض�و يف مجل�س ال�وزراء األمن�ي املصّغ�ر 
لنتنياه�و، يف مقابل�ة ل�ه مع إذاع�ة جيش 

االحتالل اإلرسائيي.
وق�ال ش�تاينتز »لدينا عالق�ات مع دول 
إس�المية وعربية كثرية، جان�ب منها رسي 
بالفعل، ولس�نا ع�ادة الطرف ال�ذي يخجل 

منها«.
وأض�اف الوزي�ر اإلرسائي�ي أن »الطرف 
اآلخ�ر هو املهتّم بالتكّتم ع�ى العالقات. أما 
بالنسبة إلينا فال توجد مشكلة عادة، ولكننا 
نح�رم رغب�ة الط�رف اآلخر عندم�ا تتطّور 
العالقات، س�واء مع الس�عودية أو مع دول 
عربية أو إس�المية أخرى، وهناك )عالقات( 

أكرب كثرياً.. )لكننا( نبقيها رساً«.
ول�م يق�ّدم أي تفاصيل لدى س�ؤاله عن 
سبب إخفاء إرسائيل عالقاتها مع السعودية، 
كما لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية 

رداً عى ترصيحاته.
ولكن السعودية كانت قد نفت أي عالقات 

دبلوماسية مع إرسائيل.
الخارجي�ة  نف�ت  امل�ايض،  والش�هر 
الس�عودية ما تداولته بعض وس�ائل اإلعالم 
حول زيارة أحد املس�ؤولني رفيعي املستوى 
يف اململك�ة إلرسائي�ل رساً، مؤك�دة أن »هذا 
الخ�رب عاٍر عن الصحة جمل�ة وتفصيالً، وال 
يمّت للحقيق�ة بصلة«. وما أث�ار التكّهنات 
حول العالقات السعودية واإلرسائيلية أنهما 
يّتفق�ان يف الوقوف ض�د التهديدات اإليرانية 
يف الرشق األوس�ط، وأدى التوّت�ر املتزايد بني 
طه�ران والرياض مؤخراً إىل زيادة التكهنات 
بأن املصالح املشركة قد تدفعهما إىل العمل 
معاً. كم�ا زار مبعوث�ون للرئيس األمريكي، 

دونالد ترامب، يس�عون إلبرام اتفاق س�الم 
بدع�ٍم  واإلرسائيلي�ني  الفلس�طينيني  ب�ني 
إقليمي، الس�عودية عدة م�رات، منذ أن توىل 
ترام�ب منصب�ه. وقال�ت الس�عودية إن أي 
عالقات مع إرسائيل تتوقف عى االنس�حاب 
اإلرسائي�ي من األرايض العربية التي احتلّتها 

يف حرب 1967.
وأش�ار وزير الخارجية الس�عودي عادل 
الجب�ري يف مقابل�ة م�ع وكال�ة »روي�رز«، 
لدى س�ؤاله عن تقارير بش�أن التعاون مع 
إرسائيل، إىل مبادرة الس�الم الس�عودية التي 

أقرّتها جامعة الدول العربية ألول مرة يف عام 
2002 كأساس إلقامة أي عالقة.

ق�ال الجب�ري »نق�ول دائم�اً إن�ه إذا م�ا 
ت�م ح�ل ال�رصاع اإلرسائي�ي الفلس�طيني 
عى أس�اس مب�ادرة الس�الم العربي�ة، فإن 
إرسائيل ستتمتع بعالقات طبيعية وعالقات 
اقتصادية وسياس�ية ودبلوماس�ية مع كل 
ال�دول العربي�ة، وإىل حني يح�دث ذلك ليس 

لدينا عالقات مع إرسائيل«.
من جانب آخر، تنطلق نهاية كانون األول 
املقبل، فعاليات بطولة العالم للش�طرنج يف 

العاصم�ة الس�عودية الري�اض، بمش�اركة 
العب�ني دولي�ني من مختل�ف أنح�اء العالم؛ 
من بينه�م إرسائيليون ينتظ�رون الحصول 
ع�ى تأش�ريات لدخ�ول األرايض الس�عودية 

واملشاركة يف البطولة العاملية.
وذك�رت صحيف�ة »يديع�وت أحرونوت« 
العربي�ة أن 11 الع�ب ش�طرنج إرسائي�ي، 
يعدون من أبرز الالعبني عى مستوى العالم، 
س�يطلبون الحصول عى تأشريات دخول إىل 

السعودية، ما يضعها أمام اختبار هام.
وأش�ارت إىل أنه يف حال رفض السعودية 

لالعب�ني اإلرسائيلي�ني بالدخ�ول فإنه�ا قد 
تخرس الحق باستضافة املباريات، بل يمكن 
يص�ادر  أن  ال�دويل«  الش�طرنج  ل�»اتح�اد 
صندوق الجوائز الذي يصل ملاليني الدوالرات. 
وقال�ت »أم�ا إذا وافق�ت )الس�عودية( عى 
اس�تضافة اإلرسائيليني فستكون قد أقدمت 
ع�ى خط�وة تاريخي�ة، يس�مح يف إطاره�ا 
لإلرسائيليني بدخول اململكة علنا ألول مرة«.

ونقلت الصحيفة عن املتحدث باسم اتحاد 
الشطرنج اإلرسائيي »ليؤور ايزنربغ«، قوله 
»إن سياس�تنا يف االتح�اد تق�وم عى تطوير 

هذه اللعبة يف إرسائيل واس�تخدامها كجرس 
لتطوير العالقات بني الهيئات والدول«.

وأض�اف »نح�ن نهت�م بقي�ام الالعب�ني 
اإلرسائيلي�ني تقدي�م طلب�ات للحصول عى 
تأش�رية دخول ونتوقع م�ن اململكة العربية 
السعودية )بمساعدة فيدا( املوافقة عليها«.

املش�اركة  ح�ول  مناقش�ات  أن  وب�ني 
اإلرسائيلي�ة يف البطول�ة ق�د ج�رت خ�الل 
اللقاءات التي عقدها قادة »اتحاد الشطرنج 
العامل�ي«، موضح�ا أن تل أبي�ب تلقت دعوة 
رس�مية للمش�اركة يف املباري�ات املتوقع أن 
تجرى يف الس�عودية بني 26 و30 كانون أول 

تحت شعار »كلنا أمة واحدة«.
وكان�ت الس�عودية ق�د التزم�ت عملي�ا 
بتنفي�ذ رشوط »اتح�اد الش�طرنج ال�دويل« 
)في�دا(، والتي تحدد أن ع�ى الدولة املضيفة 
الس�ماح ل�كل العب�ي الش�طرنج يف العال�م 
الذي يس�تحقون ذل�ك مهنيا باملش�اركة يف 

املباريات.
االتح�ادات  الدولي�ة  االتح�ادات  وتل�زم 
املحلية الراغبة يف اس�تضافة بطوالت عاملية 
بع�دم رفض اس�تضافة أي فري�ق يتأهل إىل 
هذه البطوالت، كرشط لقبول االس�تضافة، 
حت�ى ل�و ل�م ترتب�ط الدول�ة املس�تضيفة 
بعالقات دبلوماس�ية مع الدول�ة املتأهلة أو 

كانت يف حالة حرب معها.
ويب�دو أن )إرسائي�ل( ب�دأت بمح�اوالت 
تفعيل التطبي�ع مع الدول العربية من خالل 
البط�والت الرياضي�ة، حي�ث ش�ارك فري�ق 
إرسائي�ي ببطولة للج�ودو يف أبوظبي ولعب 
تحت علم االتحاد الدويل وعزف نشيد االتحاد 
ال�دويل كذلك حني ف�از العب�وه بامليداليات، 
وت�م االتف�اق عى الس�ماح له�م برفع علم 
)إرسائي�ل( يف البطولة املقبل�ة، كما تقرر أن 
يشارك فريق آخر يف بطولة مماثلة يف املغرب 

قريبا.
واضطرت الس�عودية إلزال�ة القيود عى 
لب�اس املش�اركات يف البطول�ة، بع�د تهديد 
بعضهن بمقاطعة البطولة إذا ما اش�رطت 
لتغطي�ة  العب�اءة  ارت�داء  عليه�ن  اململك�ة 

أجسامهن كلها حتى القدمني.

السعودية قد تسمح لإلسرائيليني بدخول أراضيها علنًا

االتصاالت الرسية بني الرياض و»تل أبيب« خترج إىل العلن

باريس متنع صالة املسلمني يف الشوارع

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه البابا فرنس�يس رس�الة إىل ش�عب بورما، عرب 
فيها ع�ن توقه للقائهم، قبل زيارة مقررة له مليانمار يف 

الفرة من 27 إىل 30 نوفمرب/ترشين الثاني الجاري.
وقال البابا يف رس�الة فيديو بعثها إىل ميانمار: »أيها 
األصدق�اء األع�زاء، وأن�ا أس�تعد لزيارة بالدك�م، أرغب 
بإرس�ال كلمة تحية وصداق�ة لجمي�ع مواطنيها، وأنا 

أتوق كثريا للقائكم«.
وأضاف البابا يف رس�الته أنه يعتزم زيارة ميانمار يف 
الفرة من 27 إىل 30 ترشين الثاني الجاري، مشريا إىل أن 
»هدف زيارتي هو تثبيت الجماعة الكاثوليكية بميانمار 
يف إيمانه�ا بالله وش�هادته يف اإلنجيل، ال�ذي يعلم قيمة 
كرام�ة كل رجل وامرأة، ويطالبنا بفتح قلوبنا لآلخرين، 

وخاصة الفقراء واملحتاجني«.
وتاب�ع الباب�ا »يف الوقت نفس�ه، أتمنى زي�ارة البالد 
بروح االحرام والتشجيع لجميع الجهود الرامية إىل بناء 
االنس�جام والتع�اون لخدمة الصالح الع�ام«، ف�«نحن 
نعيش يف زمن يشعر فيه املؤمنون وفاعلو الخري بحاجة 
متزايدة للنمو يف التفاهم واالحرام املتبادلني، والحفاظ 
عى بعضن�ا البعض كأف�راد يف األرسة البرشية الوحيدة 

ألننا جميعا أبناء الله«.
وتتزامن زي�ارة البابا مع ترصيح�ات أممية ودولية 
تؤك�د اضطه�اد أقلي�ة الروهينغ�ا املس�لمة يف ميانمار 
خاصة العن�ف الجنيس والتعذيب، مع املحكمة الجنائية 

الدولية.
وقد رصحت براميال باتن املس�ؤولة األممية الكبرية، 
بداية األسبوع الجاري أنها ستثري قضية اضطهاد أقلية 
الروهينغ�ا املس�لمة يف ميانمار خاص�ة العنف الجنيس 

والتعذيب، مع املحكمة الجنائية الدولية.

       بغداد / المستقبل العراقي

خلص تقرير ملنظمة اليونس�يف نرش، أمس االثنني، 
إىل أن االضطراب�ات والرصاع�ات والحك�م الس�يئ م�ن 
ضمن األسباب الرئيس�ية لراجع جودة الحياة بالنسبة 
لطفل من بني كل 12 طفال يف تعداد أطفال العالم البالغ 
عدده�م 2.2 ملي�ار طفل. وتم تس�جيل أك�رب تراجع يف 
جنوب الس�ودان، الت�ي تعاني من ح�رب أهلية دموية، 
حي�ث يعت�رب األطف�ال يف وضع أس�وأ مقارن�ة بالجيل 

السابق.
وقال لورانس ش�اندي، مدير إدارة البيانات والبحث 
والسياس�ة باليونس�يف أن�ه« عى الرغم م�ن أن الجيل 
السابق شهد مكاسب واسعة وغري مسبوقة فيما يتعلق 
بمستويات املعيشة بالنس�بة ملعظم أطفال العالم، فإن 
حقيقة أنه تم اس�تبعاد أقلية منس�ية م�ن األطفال من 
ذل�ك التصني�ف، دون ذن�ب م�ن جانبهم أو م�ن جانب 

أرسهم أمر مثري للسخرية.
وقد س�جلت أكثر م�ن 14 دولة، تش�مل الكامريون 
وزامبي�ا وزيمباب�وي زي�ادة يف ع�دد األش�خاص الذين 
يعيش�ون بأق�ل م�ن 90.1 دوالر يومي�ا. كم�ا تم رصد 
انخفاض يف عدد األطف�ال امللتحقني باملدارس االبتدائية 

يف 21 دولة، منها سوريا وتنزانيا.
وقد ارتفعت نس�بة األطفال أقل م�ن 19 عاما الذين 
يلق�ون حتفه�م يف أح�داث عنيف�ة يف س�بع دول وهي 
جمهوري�ة إفريقي�ا الوس�طى والعراق وليبي�ا وجنوب 

السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.
ويش�ار إىل أن جمي�ع ه�ذه الدول تش�هد رصاعات 
كبرية. ويأتي إص�دار التقرير بالتزامن مع اليوم العاملي 
للطف�ل، وهو اليوم الذي تبنت فيه األمم املتحدة اتفاقية 

حقوق الطفل عام 1989.

البابا فرنسيس يعتزم زيارة ميانامر 
وسط جتاهل ملأساة الروهينغا

اليونسيف تكشف عن »تراجع حاد« 
جلودة حياة األطفال عرب العالـم

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الداخلية الفرنيس جريار كولومب أن 
الس�لطات الفرنسية ستمنع املس�لمني من الصالة 
يف أحد الش�وارع يف ضاحية باريس الش�مالية، بعد 
سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان يف املنطقة 
اعت�ربوا األم�ر اس�تخداما غ�ري مقب�ول لالماك�ن 

العامة.
وق�ال وزي�ر الداخلي�ة ج�ريار كولوم�ب خ�الل 
برنام�ج س�يايس إذاعي »ل�ن يقيم�وا الصلوات يف 

الشارع، سنمنع الصالة يف الشارع«.
ومن�ذ اذار، ي�ؤدي املس�لمون ص�الة الجمعة يف 
الش�ارع يف كلييش احتجاجا ع�ى إغالق مصى كان 

داخل بناء تملكه الحكومة تم تحويله إىل مكتبة.
ويتهم املسلمون يف فرنسا السلطات بعدم توفري 
أرض مناس�بة لبناء مس�جد جديد، فيم�ا أقر وزير 
الداخلي�ة بالحاج�ة إىل إيجاد بديل قائ�ال »يجب أن 

يكون لدى املسلمني مكانا للصالة«.
وأضاف كولومب »سنحرص عى إيجاد حل لهذا 

النزاع يف األسابيع القليلة املقبلة«.
وأعلنت جمعية إسالمية محلية أنها تنوي إقامة 

الصالة يف وسط املدينة الجمعة املقبل.

وح�اول نح�و 100 نائب يف الربمل�ان الفرنيس يف 
10 ترشي�ن الثاني منع مس�لمني من إقامة الصالة 
يف شارع يف ش�مال باريس، حيث حاولوا التشويش 

عى املصلني بأدائهم النشيد الوطني الفرنيس.
واعرض رئي�س بلدي�ة كلييش اليمين�ي ريمي 
م�وزو ع�ى الص�الة يف الش�ارع، مش�ريا إىل وجود 
مس�جد آخر يف ش�مال البل�دة، إال أن االئمة رفضوا 
هذه الفكرة، معتربين أن مس�احة املسجد صغرية 
ج�دا. وتعي�ش يف فرنس�ا أك�رب جالي�ة مس�لمة يف 
أوروبا، يقدر عددها بنحو خمس�ة ماليني ش�خص 
وقد ش�كل القلق مما وصفه ال��100 نائب فرنيس 
ب�«تحدي االس�الم« للقوانني العلمانية الصارمة يف 

فرنسا محور نقاش كبري يف الحملة الرئاسية.
ويشكو القائمون عى شؤون املسلمني يف فرنسا 
من عدم توفري مس�احات كافي�ة ألداء الصالة، مع 

استمرار الجدل حول بناء مساجد جديدة.
والع�ام 2011، قارن�ت ماري�ن لوب�ان زعيم�ة 
الجبه�ة الوطني�ة )اليمني املتطرف( مش�هد صالة 
املسلمني يف الشارع باالحتالل النازي لفرنسا خالل 
الحرب العاملية الثانية، م�ا أدى إىل محاكمتها بتهم 
التحري�ض عى الكراهية، لك�ن املحكمة برأتها من 

التهم املوجهة إليها.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد االمني العام لحزب الله الس�يد حسن نرص 
الله، مس�اء ام�س االثن�ني، ان جماع�ة »داعش« 
الوهابي�ة كبنية عس�كرية وكتنظيم ق�د انتهت يف 
العراق ولم تعد تس�يطر عى اي مدينة عراقية وان 
القوات العراقية وصلت اىل الحدود السورية، واشار 
الس�يد ن�رص الل�ه اىل ان محور املقاوم�ة بانتظار 
انته�اء التطه�ري الكامل واليوم الذي س�تعلن فيه 

الحكومة العراقية النرص الكامل. 
وقال الس�يد نرص الله، ان حزب الله منذ بداية 
مؤامرة داعش الوهابية يف العراق وبالتنس�يق مع 
الجانب العراقي ارسل عددا كبري من قادته اىل هناك 
وس�قط للحزب ش�هداء وجرحى، مؤكدا ان حزب 
الله سيقوم مع الجانب العراقي بمراجعة للموقف 
ويف حال انتفاء الحاج�ة لعدم وجود مقاتي حزب 

الله هناك سيتوجهون اىل ساحات اخرى.
واوضح الس�يد نرص الله ان »ه�ذا ال عالقة له 
ببي�ان الجامعة العربية االخ�ري حول الحزب بل له 

عالقة بانتهاء داعش الوهابية«.
ام�ا فيم�ا يتعلق باي�ران، فقد عّد الس�يد نرص 
الل�ه ان اي�ران تق�دم نموذجا عن طبيع�ة العالقة 
بني ش�عبها فيما بينه ع�ى اختالف قومياته وعى 
عالقة الش�عب بالدول�ة وعالقة الدولة بالش�عب، 
وتوج�ه بالعزاء اليران ش�عبا وقي�ادة  بعد الزلزال 

الذي رضب غرب ايران االسبوع املايض.
وح�ول س�وريا، اكد الس�يد حس�ن ن�رص الله 
ان تحري�ر مدين�ة البوكم�ال رشق س�وريا انجاز 
عسكري كبري جدا واهمية املوضوع انه اخر مدينة 

تسيطر عليها داعش الوهابية يف سوريا.

واعترب السيد نرص الله ان اهمية البوكمال تأتي 
يف كونه�ا مدينة حدودية وعى معرب القائم، مؤكدا 
ان الوص�ل بني الح�دود العراقية الس�ورية تحقق 
وهذا ما عملت عى منعه االدارة االمريكية، وش�دد 
الس�يد حس�ن نرص الله عى ان مرشوع التقسيم 

قد سقط.
وأش�ار الس�يد ن�رص الل�ه اىل ان�ه م�ع تحرير 
البوكمال سقطت جماعة داعش الوهابية ويمكن 
للتاريخ ان يس�جل نهايتها، لكنه حذر من ان هذا 
ال يعن�ي انته�اء الجماع�ة التكفريي�ة وان داعش 
الوهابي�ة مازال�ت موج�ودة يف بع�ض االج�زاء يف 

سوريا ولكن بنية الدولة انتهت. 
واكد الس�يد حس�ن نرص الله ان�ه يف البوكمال 
قامت الواليات املتحدة بكل ما تس�تطيع ملساعدة 
داعش الوهابية وان القوات االمريكية امنت غطاء 
ج�وي لداعش الوهابية يف ه�ذه املنطقة، موضحا 
ان داعش الوهابية كانت تتحرك بش�كل مكشوف 
وسالح الجو االمريكي لم يقم بقصفها وكان يمنع 

سالح الجو الرويس من قصف االرهابيني.
واضاف الس�يد نرص الل�ه ان االمريكيني هددوا 
بقصف القوات الس�ورية اذا قصف الروس داعش 
الوهابي�ة اضافة اىل انهم كانوا يقدمون املعلومات 
للجماع�ة التكفريي�ة، وخاض�وا حرب�ا الكرونية 
للتش�ويش عى القوات التي تقاتل جماعة داعش 

الوهابية
واكد الس�يد نرص الل�ه انه بع�د هزيمة داعش 
الوهابي�ة قام�ت الق�وات االمريكي�ة بتأم�ني  كل 
التس�هيالت النس�حاب قوات داعش الوهابية وتم 
اس�تيعاب االرهابيني يف مناطق ما يس�مى بقوات 
املروحي�ات  ان  موضح�ا  الديمقراطي�ة،  س�وريا 

االمريكي�ة كان�ت تنتش�ل اش�خاصا م�ن داع�ش 
الوهابي�ة، وه�ذا االم�ر تك�رر يف اكثر م�ن مكان 
واش�ار نرص الله اىل ان  االمريكيني كان همهم  ان 
تصمد داعش الوهابية  يف البوكمال حتى النهاية ، 
مؤك�دا ان هذا دليل عى تورط امريكا بدعم داعش 

الوهابية.
وتوج�ه االمني الع�ام لح�زب الل�ه بالتحية اىل 
كل املقاتل�ني الذي�ن ش�اركوا يف تحري�ر البوكمال 
من الجيش الس�وري وفصائل املقاوم�ة العراقية 
ومقائ�ي لوائ�ي زينب�ون وفاطميون كم�ا توجه 
بالش�كر الكب�ري اىل قائد قوة القدس اللواء قاس�م 
س�ليماني واوضح ن�رص الله ان اللواء س�ليماني 
كان موج�ودا يف الكثري من املع�ارك وليس فقط يف 

املعركة االخرية.
وقال الس�يد حس�ن نرص الله ان�ه عندما يعلن 
داع�ش  ع�ى  نرصه�م  والس�وريون  العراقي�ون 
الوهابي�ة يج�ب االحتف�ال بالنرص الكب�ري، الذي 
وصفه بانه انتصار القيم االنس�انية عى التوحش 
ودعا كل شعوب املنطقة ان تقف وقفة تأمل حول 
من اوج�د داعش الوهابي�ة ودعمه�ا ومولها وان 
تتس�اءل ايضا من ح�ارب داعش، مؤك�دا ان هذا 

النقاش يجب ان يحرض بقوة.
واش�ار الس�يد نرص الله اىل ان الرئيس الركي 
رج�ب طيب اردوغ�ان حليف ام�ريكا قال رصاحة 
وعلن�ا ان ام�ريكا تم�ول داع�ش الوهابي�ة وهذه 
فضيح�ة للوالي�ات املتح�دة. واوض�ح ان مح�ور 
املقاوم�ة اس�تطاع ان يلح�ق الهزيم�ة بداع�ش 
الوهابي�ة خ�الل س�ن��وات قليلة بينم�ا الواليات 
املتحدة كانت تقول ان القضاء عى داعش الوهابية 

يحتاج اىل 30 سنة.
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وزارة الصناعة واملعادن
رشكة اور العامة

ملحق اعالن
تعل�ن رشكة اور العامة بتمدي�د موعد غلق اعالن فرصة 
اس�تثمارية يف القطاع الصناعي ) انشاء مصنع متكامل 
النتاج قابلوات الضغط املتوس�ط( رق�م 1 /ع/ م ض م 
/ 2017 ليكون يف ي�وم الثالثاء املصادف 2017/12/26 
بدال من التاريخ 2017/11/28 فعىل الراغبني باالشرتاك 

يف الفرصة االستثمارية اعاله مراعاة ذلك
ء . املدير العام وكالة

اعالن مزايدة
للمرة االوىل

اس�تنادا لقان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املع�دل تعلن رشكتنا عن 
اجراء مزايدة علنية لبيع )اطارات واثاث ومضخات تجهيز( واملتضمنة )اطارات عدد /373( 
واث�اث ومضخات تجهيز عدد /15( يف موقع مخازن مس�تودع وقود العمارة الكائن يف مركز 
العمارة يف الس�اعة )العارشة( صباحا وتكون قائمة املزاي�دة مفتوحة ملدة )15( ايام تبدامن 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف الرسمية واذا صادف يوم املزايدة  عطلة رسمية فتمدد اىل 
اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل الراغبني االش�رتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان 
واملكان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بنس�بة )20%( والبالغة )493,000 
اربعمائة وثالثة وتس�عون الف دينار( واجور خدمة بنس�بة )2%( والبالغة )49,300 تس�عة 
واربعون الف وثالثة مائة دينار( عىل ش�كل صك مصدق المر رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/فرع ميس�ان بمبلغ اجمايل )542,300 خمس�مائة واثنان واربعون الف وثالثة مائة دينار( 
قبل االش�رتاك باملزايدة وعىل املزايدين استصحاب املستمسكات الرسمية ) االصل واملصورة( 
نسخ ملونة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن وعليه تسديد املبلغ كامال قبل 
استالم املواد ورفعها من املوقع املذكور خالل خمسة عرش يوما من تاريخ املصادقة علما ان 

املبلغ االجمايل للمزايدة هو 
)) 2,465,000 ((  مليون�ان واربعمائ�ة وخمس�ة وس�تون الف دينار وبعكس�ه يعترب ناكال 

وتصادر كافة التامينات ويتحمل فرق البدلني 
لالستفس�ار عن املزايدة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مقر فرع ميسان � القسم املايل قرب 

حي الشبانة مجاور نقابة املهندسني الزراعيني
ع / املدير العام
قاسم مطرش قاسم
مدير فرع ميسان

اعالن دعوة
اىل / السادة مساهمي رشكة ارض الوطن للتامني )مساهمة خاصة( – املحرتمني 

املوضوع/ اجتماع الهيئة العامة السنوي 
اس�تنادا الحكام املواد 86و87 – ثانيا من قانون الرشكات رقم 21لس�نة1997 وتنفيذا لقرار 

مجلس ادارة الرشكة املتخذ بجلسته بتاريخ 2017/10/11 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة ارض الوطن )مس�اهمة خاصة ( الذي 
س�ينعقد يف الس�اعه العارشة من صباح يوم الخميس املواف�ق 2017/12/7 يف مقر الرشكة 
الكائ�ن يف )بغداد-محلة904-زقاق44-دار7( للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه 

وكما ييل :- 
1-مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31 

2-مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحس�ابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 
 2016/12/31

3-مناقشة تعيني مراقب حسابات الرشكة لعام 2017 وتحديد أتعابه وفقا لتعليمات مجلس 
مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات 

4-اقرار معالجة الخسارة 
5-اقرار مقسوم االرباح 

6-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 
راجني من جميع االعضاء الحضور اصالة او انابة بموجب س�ند االنابة او وكالة مصدقة من 
كاتب العدل عىل ان توجد االنابات والوكاالت قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع 
واس�تنادا الحكام املادة)91( من قانون الرشكات املذكور اعاله يف الزمان واملكان املعينني مع 

ابراز شهادة االسهم بما ينسجم واحكام املادة)94( من القانون املذكور 
ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االسبوع الالحق يف 

نفس الزمان واملكان املعينني املصادف يوم الخميس املوافق 2017/12/14 
رئيس جملس االدارة 
فريد جمبل حسني

اعالن
تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف النج�ف االرشف عن اجراء 
املزاي�دة العلنية عن االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه  فعىل 
الراغب�ني  يف االش�رتاك باملزاي�دة العلني�ة  مراجع�ة مديرية 
الوقف الشيعي يف النجف االرشف  وخالل مدة سبعة ايام من 
تاري�خ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخ�ر من املدة املذكورة 
مس�تصحبني معهم التامينات البالغ�ة 20% من بدل التقدير 
وبصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم 
ال�ذي يليه موع�دا للمزايدة وعىل املزايد جلب ب�راءة ذمة من 
الرضيب�ة و هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن مصورات 
+ اصلي�ة واليج�وز ملوظفي االوقاف واقاربه�م حتى الدرجة 
الرابعة من دخ�ول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة 
اج�ور النرش والداللي�ة واملصاريف االخرى علما بان تس�ديد 
ب�دل االيج�ار صفقة واح�دة وخالل ثالثون يوم�ا من تاريخ 

االحالة وبعكسه يعترب ناكال

  مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اب�ي  يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الخصيب 

العدد: 1331
تنويه

نرش يف جريدة الرشق العدد 2656 وجريدة 
املس�تقبل الع�دد 1551 يف 2017/11/12 
اىل املدع�ى عليه / عبدالل�ه مبارك محمود 
ون�رش رقم الدعوى 1138 خطأ والصحيح 
 2017/11/20 املرافع�ة  وتاري�خ   1331
خطأ والصحيح 2017/11/30 لذا اقتىض 

التنويه.

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
يف النجف

العدد : 35/مجدد/2013
التاريخ 2017/11/20

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناء عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 
239 محل�ة الحوي�ش البالغ�ة مس�احته 
153,12 واحد اولك وثالثة وخمس�ون مرت 
مربع واثنا عرش س�نتيمرت مربع  اىل رزاق 
ومحمد اوالد عباس محمد حس�ن وخرية 
خض�ر محم�د ومحس�ن ع�يل وص�ادق 
ومه�دي وايم�ان اوالد وبن�ات عب�د االمر 
عب�اس وعدن�ان جاس�م عب�اس بموجب 
ق�رار تثبيت العائدية الص�ادر بالعدد 35/

 2017/11/19 بتاري�خ  مج�دد/2013 
والصادر من رئاس�ة لجنة تثبيت امللكية يف 
النجف لذا نعلن ه�ذا القرار فعىل من لديه 
اعرتاض ع�ىل مضمونه الطعن ب�ه تمييزا 
ل�دى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزي�ة خالل مدة 
)ثالث�ون يوم�ا( اعتبارا م�ن الي�وم التايل 
لن�رش هذا االع�الن وان انته�اء املدة وعدم 
ورود اشعار بتقديم طعن ستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف النج�ف وفقا لقرار 

تثبيت العائدية 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف النجف

تنويه
مديري�ة  اع�الن  م�ن  س�هوا  س�قط 
تنفي�ذ الس�ماوة  يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد )1557(  رق�م اإلضبارة 
2016/1030 يف 2017/11/16 والخاص 
ببيع س�هام املدين للعقار املرقم 7/55 م6 
ابو محار باملبلغ  )ثالثة وس�بعون مليون 
وس�بعمائة واربعون الف دينار ( حيث  لم 

يذكر كلمة من اصل الدين  
لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1503

التاريخ 2017/11/12
اعالن

 نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
 3  /93986( تسلس�ل  العق�ار(  )تم�ام 
مجم�ع بيتي( الكائ�ن يف )النجف( العائد 
للمدين / س�عد ج�دوع الش�افعي املدير 
اضاف�ة  الش�افعي  ملجموع�ة  املف�وض 
لوظيفت�ه البالغة )   ( لق�اء طلب الدائن 
) عيل صاحب عبد الزهرة( البالغ )اربعة 
واربعون ملي�ون وخمس�ة وثالثون الف 
44,035,000  80% م�ن القيم�ة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش 
يوما من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم 
التس�جيل والداللي�ة عىل املش�رتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 
الزه�رة  عب�د   الحس�ني  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : النجف : مجمع بيتي 

السكني 93986 
2 � جنسه ونوعه :

3  � حدوده واوصافه  : بلدية النجف 
4 � مشتمالته : العقار يقع يف مجمع بيتي 
الس�كني وهو يقع عىل شارع فرعي 10 
مرت وال يحتوي عىل ب�اب رئييس ويتألف 
م�ن س�احة امامي�ة وطارمة مس�قفة 
ومطبخ وخلف املطبخ مكش�وفة وكذلك 
يحت�وي ع�ىل مدخ�ل بضمن�ه صحيات 
وصالة وغرفة نوم واحدة وحمام وكلدور 

وبضمنه سلم يؤدي اىل الطابق االول
ويتألف الطابق االول من 

كل�دور وغرف�ة نوم ع�دد اثن�ان وحمام 
وجميع سقوف الطابقني من الكونكريت 
املس�لح واالرضي�ة ل�كال الطابق�ني غر 
مبلط�ة وال يحتوي عىل ابواب وش�بابيك 

عدا اثنان يف الطابق االول
وجمي�ع الج�دران يف كال الطابق�ني غر 
بامل�اء  مجه�ز  غ�ر  والعق�ار  ملبوخ�ة 

والكهرباء
5 � مساحته  :200م2

6 � درجة العمران : قيد االنشاء 
7 � الشاغل : ال يوجد

8   � القيمة املقدرة : س�بعة وخمس�ون 
مليون 57,000,000 مليون

9  � ب�دل املزايدة االخر : لم يحصل راغب 
باملزايدة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/1427

2015/709
التاريخ 2017/11/20

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة س�هام 
املدي�ن توفي�ق صال�ح روي�ي البالغ�ة 
)21546( س�هم من اص�ل االعتبار الكيل 
العق�ار تسلس�ل  ) 74511960( س�هم 
3/27 م5 ام التل�ول والجالج�ة الواقع يف 
الس�ماوة والعائ�د للمدي�ن توفيق صالح 
رويي املحجوز لق�اء طلب الدائن عامر 
عطي�ة كن�وش وع�داي عرن�وص البالغ 
49,548,20 ملي�ون دين�ار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

املواصفات 
1 � موقعه ورقمه : س�ماوة / 3/27 م5 

ام التلول والجالجة � طريق املهدي 
تس�قى  زراعي�ة   : ونوع�ه  جنس�ه   �  2
بالواسطة مملوك للدولة /  حق الترصف 

للمدين اعاله
3 � ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا هو مثبت 

صوره قيد العقار اعاله
4 � مشتمالته : زراعية تسقى بالواسطة 
ومغروسة باشجار النخيل ودور سكنية 

5 � مس�احته : 25 م�رت مرب�ع / اولك / 
211 دونم

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشاك

8 � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدي�ن من 
س�هامه بالعق�ار اع�اله ثالث�ة مالي�ني 

وخمسون الف دينار  

وزارة العدل 
دائرة  التسجيل العقاري العام

دائرة  التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 6738

التاريخ 2017/11/19
اعالن

تسجيل عقار مجدد
الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل 
بالتاريخ 2017/11/13 التس�جيل تمام 
العقار املرقم )3195( محلة ) الرشادية( 
يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل )حس�ني 
صبر حس�ني( لتس�جيله مجددا بأسمه 
بصفت�ه املال�ك الحائ�ز للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار 
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض 
املدير 
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

تنويه 
كن�ا قد نرشن�ا يف جري�ده املس�تقبل  بالعدد 
)1543 ( يف 24 / 10 / 2017 اع�الن مديري�ه 
زراع�ه ص�الح الدي�ن وق�د ورد يف االعالن ت 
القطع�ه )3 / 6 / 64 / 65 (  )13( حق�ل 
خط�اء والصحي�ح ) 7 / 6 / 64 / 65 ( يف 
حقل املس�احه )109 ( خطاء والصحيح )70 
( دون�م ورد يف ت )14 ( حقل املس�احه )60( 
دونم خطاء والصحيح )109 ( دونم يف ت )15 
( حقل املساحه ) 54 ( دونم خطاء والصحيح 
) 65 ( دون�م ويف ت ) 16 ( حق�ل املس�احه ) 
70 ( دون�م خطاء والصحيح ) 54 ( دونم ويف 
حق�ل التخمني ) 70 ( دينار خطاء والصحيح 

) 700 ( دينار لذا اقتىض التنويه

االتحاد التعاوني يف ذي قار
اعالن دعوة الهيئة العامة

تدع�و جمعية الش�موخ التعاونية الخدمية 
اعض�اء الهيئة العام�ة لحض�ور االجتماع 
ملناقش�ة عم�ل  العام�ة  للهيئ�ة  الس�نوي 
الجمعية والخدمات التي تقدمها للساكنني 
يف املجمع واملش�اكل واالم�ور االخرى وذلك 
يوم الس�بت 2017/12/9 الس�اعة الثالثة 
عرصا يف مق�ر الجمعية وعند ع�دم اكتمال 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل السبت 
2017/12/16 يف نف�س الزم�ان وامل�كان 

املحددين اعاله .
مجلس ادارة الجمعية

تنوي�ه
الحاق�ا بإعالنن�ا املرقم 3339 واملنش�ور يف 
جريدتي املرشق واملستقبل العراقي بتاريخ 
2017/10/18 س�قط سهوا بدالت االيجار 

املقدرة للعام 2017 للمحالت ادناه :
دكان  1/7/رساي  م�ن  املل�ك  رق�م   
/11/7 وم�ن  دكان  5/7/رساي  اىل 

دكان  16/7/رساي  اىل  دكان  رساي 
و2/5879/110جزي�رة-دكان-2600000 
9/7/رساي  اىل  دكان  6/7/رساي  وم�ن   ،
دكان 3200000 والعقار 10/7 رساي دكان 
5000000 و 17/7/رساي دكان 2200000 
والعق�ار 1/116/اىل 3/116 بب�دل ايج�ار 
2000000 والعق�ار 4/2476/69 بطح�اء 
دكان و5/2476/69 بطحاء دكان والعقار 
والعقار   2250000 3/5879/110جزي�رة 
–والعق�ار  –دكان  بطح�اء   3/2476/69
 2750000 ق�دره  بمبل�غ  س�ويج   1/81
والعقار 83 حويزة/دكان 750000 والعقار 
2/81 ببدل ايجار 1750000 و 3/81 ببدل 
ايج�ار 1200000 و 1/545 س�ويج بمبلغ 

قدره 3200000 

فقدان باج
فق�د مني الباج الوزاري الص�ادر من وزارة 
العدل باس�م/ جنان نعمة مسعد فمن يعثر 
عليه االتصال عىل الرقم 07832013405 او 

تسليمه ملصدره .

فقدان
فق�دت هوي�ه التنمي�ه الصناعي�ه معم�ل 
حداده ن�ور املصطف�ى بالرق�م 70228 يف 
م�ر  رزاق  )ضي�اء  باس�م   16/4/2016
زوي�ن( عىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ه التنمي�ه الصناعي�ه معم�ل 
نجاره ن�ور املصطف�ى بالرق�م 70233 يف 
م�ر  رزاق  ضي�اء   ( باس�م   17/4/2006
زوي�ن( عىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
املرقمة466باس�ًم  ف�رن  اج�ازة  فق�دت  
عب�د التاج منص�ور عيال فم�ن يعثر عليها 
الرق�م07830562446 مخبز  االتصال عىل 

الصويرة(

فقدان
فق�دت مني إج�ازة الس�وق الص�ادرة من 
مديرية مرور بغداد باس�م / س�جاد محمد 
نعيم فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار.

تبليغ
عبي�د  ج�زل  صاح�ب  س�عد   ( ع   . ر  اىل 
الدبيساوي ( الذي يسكن محافظة ميسان 
العم�ارة / حي الكرامة املنس�وب اىل قيادة 
حدود املنطقة الثالثة رسية مغاوير القيادة 
نظ�را الرتكابك�م جريمة الغياب الرس�مي 
ومجهولي�ة اقامتك�م ل�ذا تق�رر تبليغك�م 
بارتكابكم الجريمة اعاله وس�يتم احالتكم 
اىل املحاك�م املختص�ة وفق امل�ادة ) 5 ( من 
قان�ون العقوب�ات لق�وى االم�ن الداخ�يل 
رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل والجله وجب 

التبليغ.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3677 / ش / 2017 
التاريخ 20 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / عقيل نعمان حسني

اقامت املدعية وجدان نارص حسني الدعوى املرقمة 
اعاله تطالب فيها بتأييد الحضانة لالطفال س�جاد 
ومريم وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبلي�غ قرر تبليغك اعالن�اً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 27 / 
11 / 2017 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / جابر عبد جابر

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من الجامعة املفتوحة يف البرصة باس�م / س�ندس ياس�ني 

بناي، فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.

اعالن
اىل الس�يد حس�ن لفته جوده نظرآ ملجهولية اقامتك ارج�و الحضور خالل ثالثون 
يوم�آ لغرض اكمال معاملة اج�ازة بناء كونك رشيكي بالعق�ار املرقم 35410/3 

مقاطعه 4 جزيرة النجف حي ميسان .
رشيكك 
حيدر عبد االمر مهدي

اعالن دعوة دائنني
 اني املصفية املحامية رغد سعد ياسني لرشكة االعتماد الدولية للتجارة و املقاوالت 
العام�ة املحدودة ادع�و كل من له حق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل العنوان 

التايل السماوة الحيدرية 
املصفية املحامية 
رغد سعد ياسني

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان املحاميان ش�اطي 
براهي�م م�وس و احم�د اس�ماعيل 
لرشك�ة الصنوب�ر الدارة الفن�ادق و 
املطاع�م املح�دودة ادع�و كل من له 
حق او دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي 
عىل العن�وان التايل العن�وان املنصور 
- حي دراغ -عمارة محمود علوش - 

الطابق االول 
املصفيان املحاميان 
واحم�د  م�وس  ابرهي�م  ش�اطي 
اسماعيل

محكمة جنح قضايا النزاهة يف البرصة 
العدد:52/ج/نزاهة/2017

التاريخ: 2017/11/19
اعالن 

اىل املتهم الهارب / ضياء فوزي عباس الربيعه
حيث تب�ني إنك مجه�ول اإلقامة والعن�وان، كونك 
مطلوب امام املحكم�ة يف القضية املرقمة 52/ج/

نزاهة/2017 وفق احكام امل�ادة )312 من قانون 
العقوب�ات( فقد اقتىض تبلغ�ك امام هذه املحكمة 
صباح يوم املحاكمة املوافق 2017/11/27 لتجيب 
ع�ن التهمة املوجه�ة اليك وبخالفه س�وف تجري 

محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض/ طالب صباح صيوان

اسم ت
بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهالعقار

1
وصايا 
السيد 
هاشم 
زيني

5 جزء من 
)1000,000( 16م2براق705

مليون دينار  

كافي 2
عبود

القطعة 
الزراعية 

المرقمة 64 
مقاطعة 33

قضاء 
المناذرة

1دونم و 15 
اولك و 50م2

 )600,000(
ستمائة الف  

دينار

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

رشكة عامة
هيئة توزيع اجلنوب )فرع ميسان(

)جلنة البيع واالجيار(



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بتوجي�ه م�ن وزير النق�ل كاظم 
وب�إرشاف  الحمام�ي  فنج�ان 
مدير عام الرشك�ة العامة ملوانئ 
العراق ومتابعة معاون مدير عام 

الشؤون البحرية«. 
قس�م  وفني�ي  مهن�ديس  أنج�ز 
املسافن البحرية يف الرشكة العديد 
م�ن االعم�ال س�يما م�ن اع�ادة 
للعم�ل وتأهيل الحف�اوة ) برصة 
( بع�د تصليح منظوم�ة الحماية 
التابع�ة للمح�رك الرئييس وربط 
رأس التولي�د الخ�اص بمنظومة 

الحفر«. 
وقال مدي�ر عام الرشك�ة رياض 
الكب�رة  »الجه�ود  ان  س�وادي 
الت�ي بذلها العامل�ون يف الرشكة 
أسهمت يف اعادة العمل للحفارة ) 
برصة( التي لو تم اعادة صيانتها 
خارج البالد لكلفت املوانئ مبالغ 

مالية كبرة«. 
»الحف�ارة  ان  س�وادي  واض�اف 
)ب�رصة( ق�ادرة االن ع�ى انجاز 
اعم�ال الحف�ر البح�ري بكفاءة 
عالية وان القنوات املالحية املؤدية 
العراقي�ة وواجه�ات  املوان�ئ  اىل 
اىل  مس�تمرة  بحاج�ة  االرصف�ة 
اعم�ال الحفر لغ�رض تخليصها 
أعماقها  الرتسبات لتحس�ن  من 
لتتمك�ن موانئن�ا م�ن اس�تقبال 

البواخر الكبرة والعمالقة« .
كما عقدت الرشكة العامة ملوانئ 
العراق ندوة بخص�وص الرشاكة 
ب�ن القطاع�ن الع�ام والخاص 
التنفيذ والتشغيل  وتحليل تجربة 

املش�رتك لقطاع املوانئ ، بحضور 
معاون مدير عام الرشكة الكابتن 
عدنان محس�ن وع�دد من ممثيل 

تشكيالت الوزارة«. 

وش�هدت الندوة إلق�اء محارضة 
بخصوص م�ا وصلت اليه املوانئ 
العراقي�ة من تقدم كب�ر بفضل 
ادارته�ا الجي�دة والحديث�ة م�ع 

التي  التش�غيل املش�رتك  رشكات 
تكاد تك�ون االوىل يف العراق حيث 
ترتف�ع عائداتها س�نويا وبالتايل 
فهو انتع�اش لالقتصاد الوطني« 

.
س�رت  منفص�ل  صعي�د  وع�ى 
الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود ، 30 حافل�ة اىل مخي�م 

ومعس�كر  االنب�ار  يف  الخالدي�ة 
الحباني�ة لنق�ل وإع�ادة العوائل 
النازحة ضمن جهود وزارة النقل 
يف اللجن�ة العلي�ا الغاث�ة واي�واء 

النازحن«. 
وقال مدير ع�ام الرشكة عبد الله 
لتوجيهات  بأنه »اس�تنادا  لعيبي 
فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر 
النق�ل  جه�ود  ف�ان  الحمام�ي 
متواصل�ة يف عملية نقل النازحن 
م�ن خالل التنس�يق م�ع الفريق 
املشرتك الغاثة العوائل النازحة«. 
واوضح ان »عملية النقل اصبحت 
ترتكز ع�ى اعادة العوائل النازحة 

من مخيمات اإليواء اىل مناطقهم 
التي تحررت وخاصة بعد تحقيق 
قواتن�ا االمنية النرص الكامل عى 

العصابات التكفرية«. 
وب�ن ان »الرشك�ة س�رت اليوم 
30 حافل�ة مقس�مة ب�ن مخيم 
االنب�ار بح�دود 19  الخالدي�ة يف 
حافل�ة ومعس�كر الحباني�ة 11 
العوائ�ل  وإع�ادة  لنق�ل  حافل�ة 
النازحة اىل مناطقهم يف ) تكريت 
، س�امراء ،حرف النرص ، املوصل 
، تلعف�ر ، كركوك ( وهناك جهود 
مس�تمرة إلعادته�م اىل مناط�ق 

سكناهم .

املوانئ تعلن اعادة اعامر وتأهيل احلفارة »برصة« وتقيم ندوة بشأن الرشاكة بني القطاع العام واخلاص
املسافرين والوفود تسري 30 حافلة اىل خميم اخلالدية ومعسكر احلبانية

www.almustakbalpaper.net العدد )1558( الثالثاء  21  تشرين الثاني  2017 حمليات6

التجارة: رصد 215 خمالفة 
للمطاحن والوكالء والناقلني 

واالفران يف بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن »تنفيذ اللجان 
الرقابية املش�رتكة يف الرشكة عدد من 
الزيارات التفتيشية للمطاحن العاملة 
واملخاب�ز  واالف�ران  الطح�ن  ووكالء 
والناقل�ن يف بغداد رصدت من خاللها 

215 مخالفة«.
واضاف مدير عام الرشكة طه ياسن 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  عب�اس 
الرقابي�ة  »اللج�ان  ان  العراق�ي«، 
املش�رتكة نفذت 165 زيارة للمطاحن 
العاملة يف بغداد جرى خاللها س�حب 
نم�وذج   65 و  طح�ن  نم�وذج   294
حب�وب الغ�راض الفح�ص املختربي 
وتم تاش�ر 29 مخالف�ة فيما حققت 
لجان رقابة الوكالء 290 زيارة لوكالء 
الطح�ن تم فيها س�حب 235 نموذج 
طح�ن للفحص املخت�ربي نتج عنها 
تأش�ر 49 مخالفة فيم�ا رصدت تلك 
اللجان ايضا )16( مخالفة للناقلن«.

وبن ان »لجان رقابة املخابز واالفران 
حققت 258 زيارة للمخابز واالفران يف 
بغداد اسفرت عن رصد 121 مخالفة 
حيث س�يتم احالة جمي�ع املخالفات 
اىل االقسام واللجان املختصة لتطبيق 

الرشوط الجزائية بحق املخالفن«.
و اش�ار ياس�ن اىل ان »لجن�ة رقابية 
مش�رتكة تابعة لفرع تصنيع الحبوب 
زي�ارات  ع�دة  حقق�ت  كرك�وك  يف 
تفتيش�ية ش�ملت عدد م�ن املطاحن 
العامل�ة يف املحافظ�ة وتخلل�ت تل�ك 
الزي�ارات متابع�ة وتدقي�ق خلط�ات 
الحبوب املستلمة واالطالع عى نوعية 
الطح�ن املنت�ج م�ع س�حب عينات 
عش�وائية من االنتاج لغرض الفحص 

املختربي.

اخلطوط اجلوية تبارش بإجراء الفحص 
B737-800 الثقيل عىل طائرة

   بغداد / المستقبل العراقي

بارشت املالكات الهندسية والفنية يف قسم االدامة الدورية يف الخطوط الجوية 
العراقية بصيانة طائرة Yl-ASE/800-B737، يف مركز الصيانة العاملي داخل 
مطار بغداد الدويل«. وق�ال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مران فريد يف 
بيان العالم الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، بأن »هذه الطائرة ستخضع اىل 
الفحص الثقيل C2 وضمن فرتة زمنية قدرت ب45 يوماً وسيتم تفكيك جميع 
اجزاء الطائرة وفحصها بش�كل دقيق وإعادة تركيبها واس�تبدال القطع التي 
تحت�اج اىل تغي�ر«. واضاف فريد ان »هذه العملية تضم�ن اضافة التحديثات 
املطلوبة من املصنع«. يذكر ان تلك الفحوصات تجرى الول مرة يف العراق حيث 
يوف�ر مبالغ مالية كبرة للرشكة ياتي ذلك ضمن االهتمام املبارش لوزير النقل 
عرب زيارته املستمرة ملقر الرشكة وتأكيده عى اهمية تطوير مهارات وقابليات 
املهندسن والفنين عرب تكثيف الدورات التخصصية لهم والتي اثمرت عن ذلك 

املنجز املتحقق اليوم .

حمافظ البرصة يبحث مع مستشار السفارة اليابانية القضايا التي هتم اجلانبني
    البصرة / المستقبل العراقي

التق�ى محافظ البرصة  اس�عد عبداالم�ر العيداني 
يف ديوان املحافظة مستش�ار السفارة اليابانية لدى 
جمهورية الع�راق جرو كانزاوا , وت�م خالل اللقاء 
مناقش�ة اهم القضاي�ا التي تهم الجانب�ن ».وافاد 
بيان ديوان املحافظة تلقته »املس�تقبل العراقي«،ان 
»محاف�ظ الب�رصة يف مس�تهل حديثه رح�ب بهذه 
الزي�ارة مثمن�ا يف الوق�ت  ذات�ه موق�ف الحكوم�ة 
الياباني�ة الداع�م للعراق يف جميع املج�االت , ناهيك 
ع�ن  مس�اهمة ال�رشكات الياباني�ة يف العدي�د من 
املش�اريع االقتصادية والخدمية يف املحافظة » .من 
جانبه عرب املستش�ار الياباني كانزاوا عن س�عادته 

بزي�ارة الب�رصة , قائ�ال : الب�رصة تحظ�ى بأهمية 
خاص�ة لدينا فه�ي عمق العراق االس�رتاتيجي , من 
هنا جاءت مش�اركة الرشكات الياباني�ة العاملة يف  
البرصة وعى وترة متصاعدة يف مختلف القطاعات 
واهمها الطاق�ة  الصحة والتعلي�م واملاء« .واضاف 
»نح�ن بصدد انجاز مرشوع ماء الهارثة الذي وصل 
اىل نس�ب انجاز عالي�ة والذي سيس�هم يف الحد من 
ازم�ة املي�اه الصالحة لل�رشب يف الب�رصة » .وختم 
حديث�ه بالق�ول : لدينا خط�ط مس�تقبلية خاصة 
بمش�اريع االعم�ار والبناء يف  عم�وم املحافظة وقد 
تطرقنا اليها مع  رئي�س الحكومة التنفيذية وابدى 
استعداده الكامل للتعاون وتذليل كافة العوائق التي 

تعرتض سر تنفيذها .

   ذي قار / المستقبل العراقي

دع�ا النائب األول ملحاف�ظ ذي قار عادل 
الدخي�يل الحكوم�ة املركزية إىل تش�كيل 
غرفة عمليات لحماية جنوب العراق من 
كارثة انسانية واقتصادية بسبب انقطاع 
املي�اه ، فيم�ا أق�دم فالح�و املحافظ�ة 
ع�ى قطع الط�رق احتجاج�اً عى نقص 
ش�ح املياه وانعدامها بع�د توقف مئات 
املزارع�ن وتعرضه�م لخس�ائر فادح�ة 

بسبب التصحر الذي رضب اراضيهم« .
وق�ال الدخييل  إنه »بات من الواجب عى 
رئي�س ال�وزراء التدخل الش�خيص لحل 
أزمة انقطاع املياه عن محافظة ذي قار 
وامتداد األزمة ملحافظة البرصة ، مطالباً 
بتش�كيل غرفة عملي�ات مركزية عاجلة 
ُت�دار يف املحافظ�ة وتض�م كل الجه�ات 
املعني�ة لتدارك املوقف قب�ل حلول كارثة 
انس�انية واقتصادية وبيئية تهدد سكان 

جنوب العراق » .

أخ�ذ  املحافظ�ة  »فالح�ي  أن  وأوض�ح 
يلجئ�ون إىل التظاه�ر و قط�ع الط�رق 
بس�بب انقطاع املياه عن معظم املناطق 
الزراعية وتعرضهم لخسائر مادية كبرة 
، مس�تغرباً من عدم الت�زام وزارة املوارد 
للمحافظ�ة  املق�رّة  بالحص�ص  املائي�ة 
وعجزه�ا ع�ن معالج�ة األزم�ة وع�دم 

اكرتاثها ملا يجري ملناطق الجنوب » .
وكشف نائب املحافظ عن »املبارشة بحفر 
اآلب�ار يف ع�دد م�ن املناطق واالس�تعانة 

بدائرة الحفر يف وزارة النفط كحلول آنية 
لتفادي الهجرة القرصية لس�كان القرى 
واألرياف الذين شّكل انقطاع املياه أزمة 
حقيقية تهدد حياتهم وثروتهم الزراعية 

والحيوانية » .
مضيف�اً أن »غرف�ة عملي�ات املحافظ�ة 
تواص�ل رف�ع التج�اوزات ع�ى الحصة 
املائي�ة بالتع�اون م�ع قي�ادة عملي�ات 
الرافدي�ن ومتابع�ة انخفاض مناس�يب 

املياه بشكل مستمر يف االهوار .

   كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�عبة الرقاب�ة الصحية يف قط�اع الهندي�ة لدائرة صحة 
كرب�الء، عن قيامه�ا بحملة تفتيش�ية ش�ملت عدداً م�ن املحال 
التجارية وأسواق البيع بالجملة، ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع، 
مش�رة إىل إتالف كميات من امل�واد الغذائية الصلبة غر الصالحة 
لإلس�تهالك البرشي. وقال مدير القطاع ماجد حمزة الس�عدي يف 

بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، إنه » تم القيام بحملة تفتيشية، 
وبمس�اندة مكتب مكافحة الجريمة اإلقتصادية يف مديرية األمن 
الوطني، ش�ملت عدداً من املحال التجارية وأسواق البيع بالجملة 
، موضحاً إنها »أس�فرت عن إتالف قراب�ة ) 900 ( كغم من املواد 
الغذائية املُعلبة، عازياً سبب إتالفها إىل كونها منتهية الصالحية«. 
وتابع الس�عدي إن »عملي�ة إتالف املواد الغذائي�ة، تمت يف مواقع 
الطمر الصحي، وفقاً ملحارض رسمية وبحضور أصحاب العالقة«.

وب�ننَ مدي�ر القط�اع إن »الحم�الت الرقابي�ة متواصل�ة بصورة 
مس�تمرة، ألهميتها يف متابعة ورصد امل�واد الغذائية املعروضة يف 
األس�واق حفاظانَ عى صحة وس�المة املواطنن«.و دعا املواطنن 
إىل »التع�اون م�ع الف�رق الرقابية الصحي�ة، واإلخبار ع�ن املواد 
الغذائية املنتهية الصالحية والتالفة يف املحال واألس�واق التجارية 
واملطاع�م«، والتأكد م�ن صالحية امل�واد الغذائية قب�ل رشائها«، 

واإلبالغ عن »املخالفن إىل شعبة الرقابة الصحية يف القطاع«.

وزير الكهرباء يبحث مع وفد من حمافظة 
صالح الدين تأهيل الشبكة الكهربائية

الرافدين يوضح آلية دفع سلف الزواج 
ملوظفي دوائر الدولة

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي, يف مكتبة بمقر الوزارة وفداً من 
محافظ�ة ص�الح الدين ضم النائب مش�عان الجبوري و مدي�ر توزيع كهرباء 
ص�الح الدين وعدد من اهايل منطقتي الزوية واملس�حك لبحث تاهيل الش�بكة 

الكهربائية يف املحافظة« .
واثن�ى الوفد الضيف اثناء اللقاء بجه�ود الوزير ومالكات الوزارة باعادة التيار 
الكهربائ�ي اىل محافظة صالح الدين بعد تحريرها م�ن براثن داعش االرهابي 
بوقت قيايس, داعن الس�يد الوزير لتلبية احتياجات املحافظة من مستلزمات 

الشبكة الكهربائية لسد النقص الحاصل يف عدد من مناطق املحافظة« .
ووجه الفه�داوي »بتلبية جمي�ع احتياجات محافظة ص�الح الدين من خالل 
اللجنة الفنية املش�كلة يف الوزارة وبالتنس�يق مع مديرية توزيع كهرباء صالح 

الدين لسد النقص يف محوالت شبكات التوزيع يف املنطقتن املذكورتن .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين ان »س�لف ال�زواج ملوظفي دوائ�ر الدول�ة والبالغة 3 
مالين دينار يكون تس�ديدها بأقساط ش�هرية اعتبارا من الشهر التايل لتسلم 

السلفة«.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
، ان »تسديد سلفة الزواج عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني او صك من دائرة 
املس�تلف اىل املرصف مانح الس�لفة بعد اس�تقطاع مبلغ القس�ط مع الفائدة 

الشهرية من راتبه« .
وأش�ار البيان اىل انه يف حال عدم االس�تقطاع من الراتب يتم تسديده نقدا من 

قبل املستلف.

البنك املركزي يصدر تقريرًا حول الودائع ويوضح الوضع املرصيف يف العراق
   بغداد / المستقبل العراقي

أفاد تقرير للبنك املركزي، امس االثنن، 
بانخف�اض الودائ�ع املالي�ة املرصفية 
لعام 2016، مبينا أن الودائع الحكومية 
تركزت يف مرصف الرافدين، مش�را اىل 
»ضعف مس�اهمة القط�اع املرصيف يف 
الناتج املحيل اإلجمايل، فيما لفت اىل أن 
العراق بحاجة لزي�ادة فروع املصارف 
إليص�ال الخدم�ات املرصفي�ة اىل اكرب 
عدد من الس�كان«. وبن التقرير الذي 
أع�ده البنك املرك�زي العراق�ي وتلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، أن 
حس�ب   2016 لع�ام  املالي�ة  الودائ�ع 
مؤرش هر فندل – هرشمان »سجلت 
انخفاضا لتصل اىل 62.4 تريليون دينار 
مقارن�ة بمبل�غ ق�دره 63.3 تريليون 

دينار يف ع�ام 2015، وانخفاض حجم 
املوجودات املرصيف من 222.8 تريليون 
دينار عام 221.2 تريليون دينار، مبينا 
أن »معظم املوجودات ترتكز يف مرصف 
الرافدين، مما يعن�ي أن هناك احتكارا 
من قبلها س�ينعكس سلبا عى مرصف 
بش�كل  امل�رصيف  والجه�از  الرافدي�ن 
»معظ�م  أن  التقري�ر  عام«.وأض�اف 
الودائ�ع الحكومية ترك�زت يف مرصف 
الرافدين وبواقع 2392 نقطة من أصل 
3050 نقط�ة كما هو الحال بالنس�بة 
للموجودات، مشرا اىل »ارتفاع رؤوس 
أموال املصارف اىل 11.7 تريليون دينار 
عام 2016 بعد أن كانت 10.1 تريليون 
دين�ار يف عام 2015 نتيجة تأس�يس 8 
مصارف خاصة جديدة منها 7 مصارف 
تج�اري  م�رصف  وواح�د  إس�المية 

أن »مؤرشات  التقرير  أجنبي«.وأوضح 
السالمة املالية بينت معدل نسبة كفاية 
رأس املال للقطاع املرصيف بلغت %128 

لعام 2016 مقارنة بالنس�بة نفس�ها 
لع�ام 2015 والبالغ�ة 106%<، مؤكدا 
أن »هذه النسبة املرتفعة تعكس قدرة 

وكف�اءة الجه�از املرصيف، وه�ي أعى 
من النس�بة املحددة من قبل لجنة بازل 
البالغ�ة 8% والنس�بة املح�ددة من قبل 
البن�ك املرك�زي البالغ�ة 12%«. ولف�ت 
التقرير اىل أن »حجم االنتش�ار املرصيف 
لم يتغر كثرا خالل السنوات املاضية، 
حي�ث بلغ يف ع�ام 2016، 2.81، أي ما 
يق�ارب 3 فروع لكل 100 ألف نس�مة، 
مم�ا يعني أن الع�راق بحاجة اىل زيادة 
ع�دد ف�روع املص�ارف بغي�ة وص�ول 
الخدمات املرصفية اىل اكرب عدد ممكن 
م�ن الس�كان، مؤك�دا »ارتفاع نس�بة 
الق�روض للقط�اع الخ�اص اىل الناتج 
املحيل اإلجم�ايل اىل 9.2% يف عام 2016 
مم�ا يكش�ف م�دى ضعف مس�اهمة 
املح�يل  النات�ج  يف  امل�رصيف  القط�اع 

اإلجمايل.

ذي قار تدعو احلكومة املركزية إىل تشكيل غرفة عمليات حلامية اجلنوب من »كارثة انسانية«

الرقابة الصحية يف قطاع اهلندية تتلف كميات من املواد الغذائية الصلبة لعدم صالحيتها

فالحو احملافظة يقطعون الطرق احتجاجًا على انقطاع املياه
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اإلنسان العراقي والدولة
          سعد العبيدي

ان العالق�ة ب�ن االنس�ان والدول�ة عالق�ة 
متشابكة، فاإلنسان يف األصل هو من يؤسس 
الدولة، والدولة يف األس�اس ه�ي التي تنظم 
عيشه فيها وإدامة وجوده ضمن مجتمعها 
الواس�ع، وبضوء ه�ذا ولتأط�ر العالقة بن 
طرفن أساسين أصبحت لإلنسان أي انسان 
ويف أي دول�ة ومجتمع حق�وق الزمة يريدها 
من الدولة، وعليه واجبات كذلك الزمة يؤديها 

اىل الدولة.
والدولة هي األخ�رى وعىل نفس املفهوم لها 
حقوق الزمة عىل االنس�ان تريد منه تأديتها 
ولديه�ا واجبات تؤديها ملن يعيش وس�طها، 
لكي تستمر الحياة يف معادلة عالقات افضل 

لإلنسان، وقدرة أعىل للدولة.
من ه�ذا نعوٌد اىل ش�كل العالقة ب�ن العراق 
ودولت�ه العراقية، من�ذ تأسيس�ها حديثاً يف 
الع�ام 1921 وحت�ى وقتن�ا الراه�ن لم يجد 
املتاب�ع أن طبيعة العالقة بن الطرفن كانت 

س�ليمة أو قد أقيمت عىل أسس صحيحة، إذ 
ش�عر قس�م من أهل العراق ومنذ ذاك الحن 
عىل س�بيل املث�ال أن الدولة ليس�ت دولتهم، 
وشعر القسم اآلخر بعد العام 2003 كذلك أن 

الدولة ليست لهم. 
وش�عروا معاً يف أوقات متفاوتة أن الدولة لم 
تمنحهم حقوقهم وه�ي ممثلة بالحكومات 
املتعاقبة وأجهزتها ومؤسس�اتها السياسية 
واألمنية والخدمية لم تعطهم االستحقاقات 
الواج�ب اعطاؤه�ا ليعيش�وا رض�اً مقب�والً 

وأمانا، فقد ميزت بن األبناء، وقاتلت البعض 
م�ن األبناء واهانت واعتقلت وأغنت وأفقرت 
وتعاملت مع البعض عىل انهم بعيدون عنها 
غر مخلص�ن لها وأحياناً موال�ون لغرها، 
قست عليهم وقس�وا عليها، وبقيت من ذاك 

الحن اىل هذا ضعيفة واهنة.
أم�ا االنس�ان مؤس�س الدولة، فل�م يفكر يف 
كيفي�ة تقويمه�ا أو اعادة تأسيس�ها، وبدال 
م�ن التفكر ب�ات يرقها يف ال�ر والعلن، 
يتعمد التج�اوز عىل أمالكها ومش�اريع لها 

بالرتايض أو الغصب، يرمي االنقاض يف أنهر 
كان يرشب منها ويس�قي الزرع منها،ينرش 
زبالته يف شوارعها، يستغل ارصفتها، ال يدفع 
الرضائ�ب، الغى خدمة الوطن لها، اس�هم يف 
تفتيتها اىل أجزاء، وما زال البعض يس�عى اىل 
وأدها. إنها عالقة شاذة بن الدولة واالنسان، 
الخس�ارة يف نتيجة التفاعل ملعادلتها تشمل 
كال الطرفن االنس�ان العراقي الذي لم يعش 
بس�ببها ف�رتة أم�ان واس�تقرار وال رف�اه 
ع�ىل الرغ�م من غن�ى الدولة، وكذل�ك الحال 

بالنس�بة اىل الدولة التي أضعف فتور أبنائها 
وابتعاده�م عنه�ا قدراتهاوقلل م�ن هيبتها 
وباملحصل�ة فت�ح الب�اب أم ال�دول األخ�رى 

للتدخل يف شؤونها والنفاذ اىل جسدها. 
نتيجة ال ب�د من تعديلها يف ه�ذا الزمن الذي 
اتاحت فيه الديمقراطية املجال أمام االنسان 
ألن ينتخب من يس�تطيع تعديلها وأن ينتقد 
من يفش�ل يف التعديل أو حتى يطيح به، وإذا 
لم تعدل ستبقى الدولة عليلة ويبقى انسانها 

مضطربا غر راٍض عنها اىل أبد اآلبدين.

معركتنا القادمة
          حسين علي الحمداني

ل�م ينته بع�د ع�ام 2017 الحافل ب�كل يشء يف 
تاري�خ العراق املع�ارص، هذا العام ش�هد حتى 
اآلن نهاية تنظيم ”داع�ش” يف العراق أي نهاية 
الحرب العاملية )الثالثة( –إن صح التعبر- هذه 
الحرب التي كانت أرض العراق وسوريا مرحا 
رئيس�يا لها وهنال�ك أراض أخرى يف دول قريبة 
وبعي�دة ش�هدت من اإلرهاب ما جعلها تش�كل 
تحالف�ا دوليا تجاوز الخمس�ن دول�ة من أجل 
التص�دي لهذا الفكر املتطرف الذي عاث فس�ادا 

يف األرض.
ونحن يف الع�راق اآلن تجاوزنا مرحلة “داعش” 
ومرحلة تقسيم العراق التي راهن عليها البعض 
ط�وال الس�نوات املاضي�ة وال نبال�غ إن قلنا إن 
مرشوع صناعة الفدرالي�ات يف العراق بات غر 
مقب�ول ش�عبيا وال يمكن له أن يش�كل)نغمة(

طامل�ا راه�ن البعض عليه�ا وظ�ل يرددها بن 
الحن واآلخر.

بتجاوزنا هاتن املرحلت�ن الحرب عىل اإلرهاب 
والحف�اظ عىل وح�دة العراق نكون قد أسس�نا 
بالفعل لنظام س�يايس عراقي جديد من ش�أنه 
أن يس�تثمر ما تحقق يف بن�اء مجتمع املواطنة 
داخلي�ا، واالبتعاد عن سياس�ة املحاور خارجيا 
وع�دم زج الع�راق يف رصاع�ات إقليمية ودولية 
خاصة وإننا نحتاج للس�الم واألمن واالستقرار 
واس�تثمار موارد البلد يف إحداث تنمية ش�املة 
الخدم�ات  ترتق�ي بمس�توى  أن  م�ن ش�أنها 
والبنى التحتية الت�ي يحتاجها املواطن العراقي 
س�واء يف الريف أو املدينة. وهذه مهمة ليس�ت 
س�هلة ألنه�ا تتطلب معرك�ة من ن�وع خاص 

ب�دأت مالمحه�ا تظهر وس�تجد دعما ش�عبيا 
كب�را إذا توجهت الحكومة ص�وب ميدان هذه 
املعركة التي س�يكون طرفها الش�عب العراقي 
والحكوم�ة والط�رف الثان�ي ش�بكة الفس�اد 
التي رسقت أموال الش�عب عىل مدار الس�نوات 
املاضية، وهذه الحرب س�تجد كما ارشنا دعما 
كبرا م�ن الش�عب العراقي واملرجعي�ة الدينية 
واملجتمع ال�دويل الذي ينظر للعراق اآلن عىل إنه 
أرض خصبة لالستثمارات أوال،وثانيا لتقديم ما 
يمكن تقديمه من دول العالم من دعم يف إعمار 
امل�دن العراقية،وهذا الدعم الدويل يحتاج لنزاهة 
وحسن ترصف وقبل هذا وذاك ثقة الدول املانحة 
واملتربعة بالسيايس العراقي وكيفية إدارة هذه 
أألموال لصالح التنمية يف هذا البلد ،الذي يحتاج 
لبن�ى تحتي�ة تمت�د من تبلي�ط الش�وارع لبناء 
املدارس واملستش�فيات والقضاء ع�ىل البطالة 
وغرها م�ن األمور التي يطي�ل رشحها. وهذه 
الثق�ة تحت�اج أوال أن تب�دأ الحكوم�ة العراقية 
بفتح ملفات الفس�اد املوج�ودة أصال والتقيص 
فيه�ا بموجب القوانن العراقية.  وهذا ما يعني 
لن�ا إن معركتنا القادمة س�تكون مع الفس�اد 
وم�ن يح�اول أن يجع�ل من�ه س�لما للوصول 
لغايات ومنافع ش�خصية وه�ي حرب كما قلنا 
ليس�ت س�هلة وتتطلب ش�جاعة كبرة يمتزج 
فيها القرار الس�يايس الشجاع مع قوة القانون 
والقضاء العراقي مضافا لذلك كله أن يس�تثمر 
العراق عالقات�ه اإلقليمي�ة والدولية يف مالحقة 
أألموال العراقية املروقة ومحاسبة الفاسدين 
خاصة وإن أغل�ب هذه األموال يف بنوك إقليمية 
وعاملية معروف�ة للحكومة العراقي�ة والقضاء 

وأيضا معروفة من قبل الدول األخرى.

بريطانيا بعد »بريكزيت« هائمة تعصف هبا أزمة هوية
          ستيفن إرالنجر 

ي�رى الربيطاني�ون أن بالدهم هي 
متين�ة  رشاعي�ة  س�فينة  بمثاب�ة 
ألوي�ة  ترف�ع  باملداف�ع  مدجج�ة 
قضاي�ا بارزة. ولكنه�ا، عىل خالف 
الحس�بان هذا، س�فينة متواضعة 
الحجم تمخ�ر املحيط املعولم. وإثر 
انس�حابها م�ن االتح�اد األوروبي، 
رفع�ت مراس�يها، وه�ي تبح�ر إىل 
وجه�ة مجهولة، وعىل متنها تندلع 
حرائ�ق، والربان�ة- تري�زا م�اي، 
مقي�دة الي�د وال تمل�ك توجيه دفة 
الس�فينة إىل مرف�أ أو إىل األمام، وال 
العودة أدراجها إىل الش�اطئ. وعىل 
رغم أنه أدى دوراً بارزاً يف اس�تفتاء 
بريكزي�ت يف حزي�ران  2016، يرى 
كث�ر أن جاذبية بوريس جونس�ون 
تخب�و. ف�� »الس�فينة العظيمة«، 
عىل م�ا يحلو له وص�ف بريطانيا، 
هي من بنات الخيال القومي، ومن 
مخلفات اضط�راب رؤية بريطانيا 
م�ا بع�د اإلمربيالي�ة إىل مكانتها يف 
العال�م، وهي تتمس�ك برم�وز مثل 
ال�ردع النووي، وه�ي رموز باهظة 
الكلف�ة تش�ر إىل عظمتها اآلفلة يف 
وقت أنها غالباً ما تعجز عن تنظيم 

دوريات عىل سواحلها.
وتغر وجه بريطانيا، وصار عسراً 
ع�ىل الحلف�اء األوروبي�ن التعرف 
إليه�ا. ومفاوض�ات االنفصال عن 

االتح�اد األوروب�ي تتعث�ر بعث�رات 
كث�رة، أبرزه�ا كلفة الط�الق هذا 
وس�لطة القضاء األوروبي والحدود 
مع إرلندا. ويقتيض حل هذه املسائل 
قبل االنتق�ال إىل املرحلة الثانية من 
املفاوضات: عالق�ات بريطانيا مع 
االتح�اد األوروب�ي بع�د االنفصال. 
وبلغت حكومة ماي املحافظة مبلغاً 
من االنقس�ام حمل بع�ض مؤيدي 
الربيكزيت إىل الدعوة إىل االنس�حاب 
من دون اتفاق. وعىل رغم أنه أفدح 
امل�آالت، يتمس�ك ب�ه الش�عبويون 
ونخ�ب الربيكزي�ت وصحف اليمن 
الصفراء. ويقود اليساري جريمي 
ح�زب  أي  املعارض�ة،  كورب�ن 
العمال، إىل ماض اشرتاكي متخيل. 
فربيطاني�ا تهزها أزم�ة هوية. وال 
يجد الخرباء م�ن أصدقاء بريطانيا 
لوصفها غر أق�ى العبارات: »بلد 
الصمي�م  يف  »ق�روي  و  مج�وف«، 
ومتقوق�ع«، و »االنتحار املربمج«. 
واألوروبي�ون محت�ارون يف أمرها، 
ف� »إىل أي قعر ستنزلق؟«، يتساءل 
ديبلوم�ايس  فاالس�يك،  توم�اس 
سلوفاكي سابق عىل رأس مؤسسة 
إن  ويق�ول  ي�وروب«.  »كارنيغ�ي 
األوروبيون يقف�ون موقف املتفرج 
بعد بريكزيت، وال يسعون إىل مد يد 
العون. فهم استس�لموا. والالمباالة 
تغل�ب ع�ىل الق�ارة األوروبي�ة إزاء 
بريطانيا. وكثر يرون أنها ستقع يف 

ي�دي جريمي كوربن. وهذا مصر 
قاتم يلحق بها رضراً أكرب من رضر 
بريكزي�ت. وارتدادات م�ا يجري يف 
بريطانيا كبرة يف دول أقل رس�وخاً 
منه�ا يف الديموقراطية. »فربيطانيا 
هي الق�دوة: ديموقراطية راس�خة 
فيه�ا  القان�ون  وحك�م  الج�ذور، 
واملؤسسات يعود إىل قرون سالفة. 
ولسان حال كثر هو التساؤل: إذا كان 
مثل هذا البلد يلقى هذه املصاعب، 
ما مصر الدول األوروبية إذا جبهت 
مثل هذا االنقالب السيايس«، يقول 
االقتصادي األملان�ي، غونرتام ولف. 
فهل الدول األوروبية هي عىل القدر 
نفس�ه م�ن الهشاش�ة؟ وثمة من 
يقي�م أوج�ه املقارنة مع بل�د آخر 
أنغلو- ساكسوني عظيم ، الواليات 
املتح�دة، يف ع�رص دونال�د ترامب. 
ولكن مهما بلغ االنقسام يف أمركا، 
ال يش�عر األوروبيون بقلق يرقى إىل 
قلقهم ع�ىل بريطانيا. فه�م لطاملا 

اعتربوا أنها معيار االستقرار.
واالنقس�امات يف بريطانيا– س�واء 
حول بريكزيت أو حول السياس�ة- 
نظ�رة  بالتب�اس  الصل�ة  وثيق�ة 
وأهميته�ا  هويته�ا  إىل  بريطاني�ا 
العاملية والشاملة. فأسطورة القرن 
بريطاني�ا  تص�ور  ع�رش  التاس�ع 
ع�ىل أنه�ا »مصن�ع العال�م«، وأمة 
الكاثوليك،  بها  بروتستانتية يحيط 
وامرباطورية ال تغيب عنها الشمس. 

وهذه األسطورة اصطدمت بوقائع 
عالم ما بعد الحرب العاملية الثانية، 
وتب�دد كثر من صوره�ا. وصارت 
بريطانيا اقتصاد خدمات، وتالشت 
الن�اس  يع�د  ول�م  االمرباطوري�ة، 
يتماه�ون مع كنيس�ة إنكل�رتا. ثم 
بلغ�ت مارغري�ت ثاترش الس�لطة، 
وحملت معه�ا توقاً إىل هذه الهوية 
القديم�ة تجىل عىل صيغ�ة رجعية 
تعيل ش�أن أمة بيضاء. ولكن هذه 
الصيغة تقيص الس�ود واآلسيوين 
واملسلمن من »الردية الوطنية«. 
وح�زب  بل�ر  تون�ي  اتج�ه  ث�م 
»العم�ال الجديد« إىل سياس�ة أكثر 
دمج�اً لألل�وان الربيطاني�ة وأكث�ر 
ع�ىل  وانفتاح�اً  كوزموبوليتي�ة 
أوروب�ا. ولكن أولئك الذين ش�عروا 
يف عه�د ثاترش باس�تعادة مكانتهم 
وهويتهم القديمة، يش�عرون اليوم 
أنهم غرباء يف أرضه�م، وانتقامهم 
»بريكزي�ت«،  طري�ق  م�ن  كان 
يقول مارك ليون�ارد، مدير مجلس 
األوروب�ي.  الخارجي�ة  العالق�ات 
وتفتق�ر بريطانيا الي�وم إىل رسدية 
وطنية مجم�ع عليها. »ففي ألعاب 
2012 األوملبي�ة، كان لس�ان ح�ال 
ه�ذا البلد ه�و »بريطاني�ا املعوملة، 
املنفتح�ة والكريم�ة«. ولكن اليوم 
تق�ارع ه�ذه الردي�ة الجامع�ة 
رسدية تعيل شأن السكان األصلين 

يف وجه املهاجرين والغرباء.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
 العدد : 154/ب/2017
التاريخ 2017/11/6

اىل / املدعى عليه / محمد معن لفته
اعالن

بناءا عىل الدعوى املرقمة اعاله واملقامة امام 
هذه املحكمة من قبل املدعي اسماعيل خليل 
خليفة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة اس�تئناف 
دياىل واشعار مختار منطقة بعقوبة الجديدة 
لذا قررت املحكمة تبليغك بحصيفتن يوميتن 
محليت�ن للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/11/30 وعند ع�دم الحضور او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
 العدد : 1613/ب/2015
التاريخ 2017/10/24

اعالن 
املدع�ي /اياد ورياض ورس�الة ونضال ابناء 

عبد الرسول حبيب
واحم�د ونج�وى ابن�اء عب�د املنتظ�ر عب�د 

الرسول
وان�وار  وع�يل  عم�اد   �  1  / علي�ه  املدع�ى 
وازه�ار وبلقيس ورجاء محم�د حبيب ابناء 

عبدالرسول حبيب 
2 � ابته�ال وف�دك وغدير واب�رار بنات عامر 

حسن
3 � عامر حسن جاسم

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
و  م2   242 ومس�احته  القبل�ة   43/690
19سم يقع يف منطقة القبلة القديمة مقابل 
مستش�فى البرصة العام وعىل شارع فرعي 
مبلط مسيج بس�ياج بارتفاع مرتين ونصف 
يحتوي بابن حديد مع وجود بناء عىل ش�كل 
غرف لحفظ مادة االس�منت البناء من البلوك 
ومس�قف بالكونكري�ت املس�لح م�ع وجود 
س�قيفة من الجينكو مثبتة عىل جدار الغرف 
بواسطة حديد الشيلمان وحديد الزاوية فمن 
ل�ه الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذا املحكمة 
ودف�ع التامينات القانونية بنس�بة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار والبالغ�ة اربعمائة 
وتسعة مليون وخمسمائة واربعة الف دينار 
وبص�ك مصدق المر هذا املحكمة وس�تجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
الثالثن لليوم التايل للنرش واجور املناداة عىل 

املشرتي
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  اس�تئناف ص�الح  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ : 2017/11/20
العدد /2078/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه / رباح نوري حسن   

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
ق�ررت املحكمة الحك�م بالتفريق للهجر بن 
املدعية نورس فواز محمد واملدعي عليه رباح 
نوري حسن وصدر قرار غيابي ضدك ولعدم 
معرف�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
نرشا بواسطة صحيفتن محليتن وعند  عدم 
اعرتاضك ع�ىل القرار يعترب القرار مكتس�ب 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض معد نجم عبيد

فقدان
فقدت من�ي هوية نقابة املهندس�ن باس�م 
املهندس )ايم�ن فؤاد عباس( من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3058/ب2017/2

التاريخ 2017/11/19
اىل / املدع�ى عليهم )عرابي وعالء وتحس�ن 
وعبد الن�ارص وماجدة وس�ارة ومنى ونويرا 
اوالد وبن�ات رس�ول محم�د رضا وس�اهرة 
وباهرة وسؤدد وحسن وحامد وحاتم وحازم 
اوالد وبنات هادي حسن ونور الدين وقاسم 
وارشاق�ة اوالد ماج�د رس�ول وزين�ب جواد 

كاظم(
اق�ام املدعي )محمد حس�ن جعف�ر هادي( 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب 
فيها الحكم بابطال القيد املرقم 58 اذار 1984 
مجل�د 261 واملس�جل بأس�م  رس�ول محمد 
رضا محم�ود وجميع القيود التي لحقت هذا 
القي�د واعتبار قيد مورث املدعي )عبد الرزاق 
جعف�ر ه�ادي( املرق�م 585 اب 1978 مجلد 
69 ثاب�ت الحك�م بخص�وص العق�ار املرقم 
447/3188 حي الس�عد ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكمة بداءة الكرخ واش�عار مختار حي 
العدل واالس�كان عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة املصادف يف 11/27//2017 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بح�ق غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز

العدد : 484/ش/2017 
التاريخ 2017/7/5

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه  � عبد الكري�م زين الدين 

عبد الحميد � مجهول محل االقامة
بناء ع�ىل الدع�وى الرشعية املرقم�ة 484/

ش/2017 واملقامة من قبل املدعية )رس�الة 
اس�ماعيل عبد الحمي�د( والتي تطل�ب فيها 
الحكم بالتفري�ق للهجر وقد حددت املحكمة 
يوم 2017/11/28 الساعة التاسعة صباحا 
موع�دا للمرافع�ة ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تقرر تبليغك باملوعد اعاله بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل 
املحكم�ة اجراءاتها القانوني�ة بحقك غيابيا 

وفقا للقانون
القايض
صالح سعيد محمود

فقدان باج
فق�د الب�اج الصادر م�ن وزارة الع�دل  دائرة 
االصالح العراقية بالرق�م الوزاري )10503( 
مع الباج التعريفي )04543( باسم .... عمر 
عبدالحس�ن عبدالله رايض ..فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل مصدرها..

فقدان
فقدت مني الوثيقه املرقمه 1218409 العدد 
59 الص�ادره م�ن اعدادية الح�ره املركزيه 
بتاري�خ 2016/10/30 واملعنون�ه اىل وزارة 
الدفاع بأسم . عيل شالكه محمد عبود . فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
 العدد : 81/ب/2016
التاريخ 2017/10/24

اعالن 
املدعي /اياد ورياض ورسالة ونضال ابناء عبد 

الرسول حبيب
واحم�د ونجوى ابناء عبد املنتظر عبد الرس�ول 
وضياء وباس�م واقب�ال ورحمة وس�لوى اوالد 

حسن حبيب وبدرية ومرزة محسن 
املدع�ى علي�ه / 1 � عماد وعيل وان�وار وازهار 
وبلقي�س ورج�اء  اوالد عب�د الرس�ول حبي�ب 

محمد   
2 � ابته�ال وف�دك وغدي�ر واب�رار بن�ات عامر 

حسن
3 � عامر حسن جاسم

الش�خص الثالث ال�ذي ادخ�ل اىل جانب املدعى 
عليهم / عيل حسن حسن

تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 
 15/2/44

الك�زاره ومس�احته 204 م2 وه�و عبارة عن 
بناي�ة متكون�ة م�ن طابق�ن تق�ع يف منطقة 
العش�ار منطق�ة العيادات الطبي�ة خلف مركز 
رشط�ة العزيزي�ة ع�ىل ش�ارعن فرعين وهو 
مؤل�ف من طابقن الطاب�ق االريض عىل عرشة 
محالت تجارية  منه�ا صيدلية بيع التجهيزات 
الطبية ويف الش�ارع الثان�ي صيدلية ومحل ويف 
الطاب�ق الفوقان�ي ارب�ع ش�قق تحت�وي عىل 
غرفت�ن وصال�ة وحمام ومرف�ق صحي متخذ 
عي�ادات طبي�ة البناء م�ن الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت املس�لح درجة عمرانه متوس�ط 
فم�ن له  رغب�ة بالرشاء مراجعة ه�ذا املحكمة 
ودف�ع التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار والبالغ�ة خمس�مائة 
وعرشة مالي�ن دينار وبصك مص�دق المر هذا 
املحكمة وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الخامس عرش لليوم التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشرتي
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد : 1723

التاريخ : 2017/7/11
اعالن

قدم الس�يد )خ�ر الله لطيف ادري�س( طلبا اىل 
هذه املحكمة يطلب فيها نصب قيمة عىل ولده 
املفق�ود )فرحان خ�ر الله لطي�ف( والذي فقد 
بتاريخ 2014/5/4 قررت هذه املحكمة االعالن  
عن نرشه يف صحيفتن محليتن عليك الحضور 
يف هذه املحكمة خالل عرشة ايام من تاريخ هذا 
االعالن ويف حالة عدم حضورك سوف يتم نصب 

والدك قيما عليك وحسب القانون
القايض

 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املنصورية
العدد : 149/ب/2017
التاريخ: 2017/8/31

اىل / املدعى عليه رشكة س�ما الب�وادي للتجارة 
والنق�ل العام واملس�تلزمات الزراعي�ة / اضافة 

لوظيفته
تبيغ حكم غيابي

بالنظ�ر لص�دور الحك�م الغيابي املرق�م 149/
فس�خ  واملتضم�ن   2017/7/12 يف  ب/2017 
العق�ود املرقم�ة 399,398,397 واملربمة بينكم 
وب�ن املدعي م�ازن حبيب خي�زران وملجهولية 
بصحيفت�ن  تبليغك�م  تق�رر  اقامتك�م  مح�ل 
محليت�ن ولكم ح�ق الطعن بالق�رار خالل املدة 

القانونية ووفق القانون
القايض عماد هادي حسن

فقدان
فقدت مني هوية املوظف الوزارية الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء املديرية العامة ملش�اريع انتاج 
الطاقة الغازية محطة شط البرصة بأسم )عيل 
عبد الحسن جهيد( من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

31
2

ت اعالن للمرة الثالثة
تعلن جامع�ة املثنى / كلية 
العل�وم ع�ن أج�راء مزايدة 
علنية لبيع املواد املش�طوبة 
يف  واملدرج�ة  مخازنه�ا  يف 
ادن�اه وفق قانون  القائمة 
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
الراغبن بال�رشاء  املراجعة 
ودفع تأمين�ات  ال تقل عن 
)%20  ( م�ن القيمة املقدرة 
 )1503000( والبالغ  للمال 
وثالثة  وخمس�مائة  مليون 
االف دينار عراقي بعد )30( 
ي�وم من الي�وم التايل للنرش 
ويتحم�ل م�ن ترس�و عليه 
املزايدة اجور النرش واالعالن 
واملصاريف القانونية االخرى 
علما ان املزايدة س�تجري يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا 

يف بناية الكلية .
أ.م.د حسني جابر عبد احلسني 

العميد /وكالة
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»ماء وملح«
ف�ي روايتها الجديدة »م�اء وملح« )دار اآلداب(، 
تق�ّدم الكاتبة الجزائرية س�ارة النمس نوعاً من 
أدب الرس�ائل، عبر شخصيتي س�لمى، المقيمة 
في خ�ان يونس، وف�ارس، المعتقل في س�جن 
عسقالن. في تلك الرسائل، تدّون سلمى لحبيبها 
الغائ�ب هذيانه�ا وأحالمها بالتنّقل ح�ّرة داخل 
فلس�طين، الرازحة تحت احت�الل مريع وصراع 
داخلي مدّمر. تعلق س�لمى مع م�رور األيام في 
ش�باك حب ف�ارس وقضيته، محاولًة اكتش�اف 
هويت�ه: أهو فع�ال المقاوم »ك�رم« الذي تبحث 
عنه الس�لطات اإلس�رائيلية، أم أنه ف�ارس كما 
عرفته، الميكانيكي البس�يط الذي لم يتعلّم يوماً 

كيفية استخدام البندقية؟

عن المركز العربي للنشر، صدرت الترجمة العربية لرواية »المجاعة البيضاء« للكاتب 
الفنلندي آكي أوليكانين، بترجمة خالد مكاوي. تصور الرواية األجواء في فنلندا في 
القرن التاسع عشر، وتتعرض لمشكلة التسول، وتتناول العالقات األسرية المعقدة، 
والرغب�ة في الهجرة مهما كانت الصعاب، ومن أجواء الرواية: »رأى »نيو« جثثاً عدة 
على جانب الطريق خالل تلك الرحلة، لكن المرأة كانت الوحيدة التي رآها وهي تموت. 
ماتت سريعاً، بدون طريقة درامية، سقطت فقط ولم تستطع النهوض ثانية، وكأن 
األرض ابتلعت روحها وتركت جس�دها خالياً. لكن هل تس�تطيع الروح اختراق هذه 
األرض المتجم�دة؟ تس�اءل »نيو«... ربم�ا اختفى ما كان في داخل المرأة فحس�ب. 
تضاءل�ت روحها، كم�ا س�تفعل أرواح الجميع، مع البعض تش�تعل الروح س�ريعاً، 
تتوه�ج كقطعة ورقة أُلقيت ف�ي النيران، ومع البعض اآلخر تش�تعل ببطء لتتحول 
رم�اداً تذروه الرياح كما حدث مع تلك المرأة«. ولد مؤلف الرواية آكي أوليكانين عام 
1973 وهو كاتب ومصور وصحافي، درس السياس�ة االجتماعية، واختيرت روايته 

»المجاعة البيضاء« ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر لعام 2016..

املجاعة البيضاء

          محمد شنيشل فرع الرليعي

الوع�ي لي�س ف�ي الحاض�ر ال�ذي 
س�رعان م�ا يك�ون م�ن محتويات 
الماض�ي ‘ ولي�س في الغي�اب الذي 

س�لم أم�ره للتكهن�ات ‘ الوعي في 
الماض�ي الذي تش�ير به س�رديات 
الوج�ود ال�ى ان�����������ه م�ن 
أدبي�ات الثب�وت والتذكي�ر بالعهود 
الماضية التي عاش�ت تحت السماء 

 ‘ نفس�ها ‘ وعل�ى األرض نفس�ها 
نفس�ه  بال���������م�اء  وأحي�ت 

مزروعاتها...
ث�م أن الرجوع الى اإلستش�هاد بما 
اتمته الث���������قافات الماضوية 

يتراءى للباح�ث أن طريق�������ة 
من�������ظوم�ة  ه�ي  التفكي�ر 
ماضوية ‘ ومساءلة اإلنس��ان دائما 
ع�ن ماضيه بدال م�ن حاضره لدليل 
عل�ى ان الماضي له مس�ل����مات 

ُيعتد به�ا للت��������دليل على أنه 
الج�زء المثمر ف�ي التبع�������ية 
له ‘ ال�ذي ي�������ؤكد أن للوجود 
أصالة تتبع الماضي ‘ فشكل الحاضر 

هو مثالية لتسريع الماضي .

الوعي يف املايض 

قصة قصرية.. تذكرة دخول املكتبة
           ياسر سامي الخضري / الحلة

بع�د دخوله الجامع�ة، كانت هنالك 
فتاة، أعجبتُه بش�كٍل كبير، حتى أّنه 
لم يس�تطع اإلجابة عندما تس�اءل 
ذات م�ّرة ع�ن س�بب ذهاب�ه إل�ى 
الجامع�ة، أه�و للدراس�ة أم لرؤيٍة 

فاتنة العينين تلك؟.
و لكن المسكين، لسوء حّظه أّنه لم 
يكلم فتاٌة غريبة قط، س�وى جارتُه 
البدين�ة تلك، التي كانت قد كس�رت 
يدُه اليس�ار م�ّرة ألنه ضح�ِك على 
نكت�ٍة أطلقه�ا أح�د أوالد الجيران، 
الذي كان قد نال نصيبه من الضرب 
الُمبرح و الش�تائم الت�ي فاقت عدد 
الحصى التي كان�ت ترميها صوبها 

عندما الذا بالفرار.
و في أحد األيام كان قد قرر التقّرب 
إليه�ا قلي�اًل، و أن ُيفصح له�ا عّما 
يخبئ�ه قلب�ه، هك�ذا كان�ت خّطته 

الجريئة. 
تق�ّدم نحوه�ا بخط�واٍت متثاقلة، 
حتى وص�ل إليها. كانت تقف هي و 

كأنها منتظرة قدومه، ثّم قال:  
 - “  مرحب�ا “ كانت تلك هي الكلمة 
الوحيدة الت�ي قاله�ا، و التي كانت 
بداية لحديثه الذي خطط له أسبوعاً 
كام�اًل، خطٌة تنته�ي بإفصاحه لها 

عن رغبته في ِخطبتها.
ثم أردف قائال، بعدما صمَت لدقيقٍة 
كاملة، حتى أنه لم يسمع رّدها حين 

رحبت بقدومه. ثم قال:

- “ هل أستطيع أن أسألِك سؤاالً؟ 
- “ بالتأكيد، تستطيع ذلك. 

لْم يعرف ماذا يجب أن يقول بعدها، 
مع أّنه كان متيقناً من جوابها.

- “ ف�ي الحقيقة، لم يكُن س�ؤاالً و 
لكّني أريد القول بأّني أحبُّ طريقتِك 
ف�ي ال�كالم، و المش�ي، و كيفي�ة 
قرائت�ِك، حتى أّني دخل�ُت المكتبة، 

تلك التي ترتادينه�ا كّل يوم، دخلُت 
إليها و أخذت كتاباً، ليكوًن كتذكرٍة 
إح�دى  م�ع  تقرأي�ن  لمش�اهدتِك 
زميالت�ِك، ولك�ّن صاح�ب المكتبُة 

وّبخن�ي لس�وء حّظ�ي، فق�د كنت 
أمسِك الكتابة بشكل مقلوب”.  

إبتس�مْت قليالً ث�َم حاول�ت إخفاء 
تلك البس�مة الت�ي كادت أن تفضُح 

إعجابها به أيضاً.
- “ ل�ن أنس�ى تل�ك اللحظة أب�داً، و 
لكن�ي س�وف أخبرَك ش�يئاً، لم أكن 
أقرأ الكت�اب ذلك اليوم ق�ط، تماما 
كم�ا فعل�ت أن�ت، فق�د كن�ت أكلّم 
صديقتي عنك، و كيف لحقتني حتى 
دخلت المكتبة.و كيف مش�يَت على 
ُبركة الوحل تلك التي خلّفتها أمطار 
األم�س عندم�ا انتبهت بأّن�ي كنُت 
أنظُر إليك، حسناً و أّنا أعتذر لك عّما 

سببتُه لك حينها”
دخل�ت إل�ى قلبه موجٌة م�ن الفرح 
والدهش�ة، كم�ا أّن�ه اس�تعاد قواه 
قلي�اًل، وح�اول العودة إل�ى خّطته 

تلك. 
وحي�داً  س�بباً  أصبح�ِت  لق�د   “  -
يدعوني إلى الحياة، و مصدراً وحيداً 
للس�عادة، أصبُح على طيُف وجهِك 
كّل صباح، ضحكتِك تلك تسرُق مني 
نومي لع�ّدة لياٍل الحق�ة، و صوتِك 
ذاك الذي ُيخرُس كل شيٍء سواه”. 

لم تنب�ْس هي بكلم�ٍة واحدة، وبعد 
بناظره�ا عليه  لحظ�اٍت أوش�حت 
بشكٍل خاِطف و رحلْت ُمسرعة، إال 
أّن تل�ك النظرة كان�ت كافيٍة لتبوح 

بالجواب الُمنتظر. 
و بعد أيام قالئل .. 

حسناً، خطته تلك قد نجحت.

قراءة يف ديوان »أقرب مما ينبغي« للشاعر »هيثم الطيب«.. 
            بقلم الكاتب \ حسين الساعدي

           الجزء الثاني

لقد أراد الشاعر “هيثم الطيب” في مجموعتة 
الش�عرية )اق�رب مم�ا ينبغ�ي( أن تك�ون 
اتجاًه�ا ش�عرياً جدي�ًداً يقتحم به الس�احة 
الش�عرية ، ل�ه القدرة على التقاط المش�هد 
اإلنس�اني ، والتعبير ع�ن روح العصر الذي 
رافقته تحوالت فكري�ة وفنية عديدة ، كان 
له�ا االثر في تغيير الذائقة الش�عرية . فهي 
نتاج عصر ما بعد الحداثة ، عصر األتصاالت 
والمعلوماتي�ة ، ال�ذي يحتاج في�ه المتلقي 
ال�ى أس�اليب مبتكرة ف�ي القص�ة )القصة 
القصيرة/ القصيرة جدا( والشعر )الهايكو/

الومضة/التقليلية/ ..( ، أس�اليب تستحوذ 
على أهتمامه . فهناك كم هائل مما يس�معه 
ويش�اهده من النصوص الط�وال ، هذا الكم 
أحدث أشكالية بعدم قدرة المتلقي ألقتناص 
األخت�زال  . فس�مة  لذل�ك  الكاف�ي  الوق�ت 
والتكثيف من مقتنيات العصر ، حتى أضحت 
النصوص الطوال )ثرثرة ش�عرية( على حد 
تعبي�ر “ن�زار قبان�ي” : )الثرثرة الش�عرية 
ه�ي فجيعة ش�عرنا العرب�ي( ، وبقوله هذا 
يؤك�د نم�ط ش�عري يواكب مرحل�ة ما بعد 
الحداث�ة ، يعتمد على حصر الزمن في النص 
الشعري الى مديات متناهية في الصغر كما 
ف�ي )الومض�ة( أو )التقليلي�ة( أو ما يطلق 
عليه بالقصي�دة )الكونكريتية( الذي يمكن 
أختزاله�ا بكلم�ة أو بحرف ، وه�ذا ال يمكن 
أن يك�ون إال باألعتم�اد عل�ى تكنيك حديث 
يمتلكه ش�اعر متمكن من أدواته الشعرية ، 
تتضح ه�ذه األمكانية من خالل لغة النص . 
الكاتب “آلن زيجلر” يقول:) دراسة األشكال 
القصي�رة – التي تغطي قروناً ولغات عدة – 

تكش�ف أن مفهوم الجن�س األدبي غامض ، 
ومتغيِّر الشكل ، وأحياناً غير موجود(.

ف�ى عصر ما بعد الحداثة لم تعد اللغة نقطة 
أنط�الق نحو اإلبداع ، بل نرى أن النص يولد 
بأش�كال نصية متعددة وجديدة وبمقاسات 
مختلف�ة ومواصف�ات نوعية يطل�ق عليها 

عبارات أصطالحية أو مسميات معينة .
أن شعراء ما بعد الحداثة جنحوا في نتاجهم 
الش�عري الى خ�وض المغامرة الش�عرية ، 
والتم�رد على األع�راف الش�عرية والتحرر 
م�ن قي�ود القصي�دة الش�كلية المتع�ارف 
عليه�ا في كتاب�ة النص الش�عري ، من أجل 
إب�داع رؤى ومعان�ي جدي�دة والغوص في 
عم�ق ومكنونات النص وإس�تخراج الرؤية 
المواكبة لروح العص�ر . ألن الحداثة أعطت 
الش�اعر فس�حة واس�عة م�ن الحري�ة في 
توظي�ف التفرعات الت�ي أحدثتها مرحلة ما 
بع�د الحداثة في عملي�ة اإلبداع الش�عري ، 
نتيجة التح�والت الداخلية للنص التي يمكن 
أن تؤثر في طبيعته ، وقراءته وفهمه برؤية 

وأدوات ومفاهيم جديدة .
لق�د أس�تطاع الش�اعر “هيث�م الطيب” من 
خ�الل أمكانياته الفني�ة واللغوية ، وثقافته 
الواسعة وأس�لوبه المميز ، أن يطور أدواته 
الفني�ة والش�عرية ، ومضامين�ه الفكرية ، 
ويس�مو بها نحو اإلبداع الشعري والتجديد 
بما يتالئم ومتطلب�ات التطور والحداثة في 

المسيرة الشعرية المعاصرة .
يق�ول هيث�م الطي�ب: )ال أري�د الخوض في 
نقاشات حول من كتب نصاً بهذا النمط قبل 
غيره أو كيف تم أس�تخدام مف�ردة اللحظة 
ألنه�ا كان�ت بالفعل لحظة “هيث�م الطيب” 
التي لم تتك�رر وال يمكن تكرارها وأرتبطت 
ب�ه ، وأرتب�ط به�ا ، مثلما ارتبط�ت ملحمة 

العراقيي�ن بكلكام�ش وانكيدو، والمس�لة 
بحمورابي ،وتحديث الشعر بالسياب ونازك 
والبياتي . ( ، “اقرب مما ينبغي” ص٤ ، هنا 
تتضخم ال�)أنا( عند الشاعر “هيثم الطيب” 
قد تكون تمرداً غريزي�اً متأصالً في النفس 
أو تم�رداً على القوالب الش�عرية وتجديدها 
ش�كالً ومضمون�اً ، وفق خطابه الش�عري 
، حت�ى ينفرد ويش�كل نصه الش�عري وفق 
رؤي�اه . وإذا أردن�ا أن نرج�ع ف�ي قراءتن�ا 
للنص�وص الش�اعر في مجموعت�ه نرى أن 
الش�اعر “هيث�م الطي�ب” أس�تخدم ضمير 
المتكل�م المف�رد ال�)أنا( أكثر من عش�رين 
مرة في نصوصه الش�عرية ، وكأنها صورة 
متجذرة في نفسه فهي تحمل )نبرة األعتداد 
بالنفس ، وتضخيم الذات ، وتفخيم األنا ( .

١٣
أنا مهووس بالكتابة

مهووس باخضرار العشب
مهووس بالضوء

وبالنزق
٨٤

أشتهي أن آالمسك
هذا كل ما أقوله اآلن

وأنا أعد النجوم
١٦٤

سأغويك بمصباح
ونبضة قلب

أنا ماهر في وضع الفخاخ
١٩٣

كم أحتاج من الوقت لكي أحتفظ بشفاهك
وبشغفك بي

أنا كاهن الكلمات
تواجه رؤية الش�اعر أش�كالية ثنائية تتمثل 
ف�ي جانبين أساس�يين هم�ا : االصطالح و 

التجني�س ، فهما يمتزجان مع�اً ، فيحدثان 
أش�كالية لدي�ه . ألن مس�ئلة تجنيس النص 
الش�عري ، تش�كل مش�كلة حقيقية شائكة 
، ألن ل�كل تجربة ش�عرية متمي�زة أدواتها 
التعبيري�ة والفني�ة والداللي�ة الت�ي تظه�ر 
تش�كيل  ف�ي  والجمالي�ة  الفني�ة  قيمته�ا 
الصورة الش�عرية ، والنمط الش�عري الذي 

تبنى عليه.
وحلحل�ت   ، الش�عري  الن�ص  تجني�س  أن 
تداخ�ل  نتيج�ة  الحاصل�ة  أش�كاالته 
االش�كال  م�ع  والمفاهي�م  المصطلح�ات 
االخ�رى م�ن النص�وص ، تعد ه�ي األخرى 
إش�كالية ، نظ�راً لتق�ارب البني�ة النصية ، 
والتكويني�ة ، واالخت�زال ، والتكثي�ف ، في 

تشكيل الصورة الشعرية .
أن مصطلح�ات )الهايك�و( أو )الومض�ة و 
مس�مياتها المتع�ددة( أو )قصيدة اللحظة( 
، أضاف�ة ال�ى المس�ميات األخ�رى للن�ص 
القصير ، يتراءى للبعض ، نصوص لحظوية 
، ومس�ميات لجنس واحد تتس�م بشاعرية 
المتقاربة  )الصورة واللغ�ة( وخصائصه�ا 

، وم�ن أجل تفكيك هذه االش�كالية ، يتطلب 
رس�م الح�دود التي تميز بين هذه األش�كال 

والمفاهيم .
أن تس�مية )قصيدة اللحظة( س�وف تكون 
مثار جدل أذا تم تناولها من قبل النقاد ، وهذا 
الجدل نابع من مش�كالت تواجه تجنيس�ها 
وتأصيلها من جه�ة ، وتأكيد حضورها في 

المشهد الشعري من جهة ثانية .
وإذا سلمنا بقصيدة اللحظة فأننا نرى أنه لم 
تتبلور بعد المالمح التقنية والفنية المؤطرة 
له�ا ، وتحديدها نقدياً تح�ت تجنيس محدد 
ومعين ، حتى تكون بمس�توى فني شائع ، 
فه�ي ما تزال بحاجة إلى دراس�ة جادة لفك 
االش�تباك الحاصل نتيجة تداخل المفاهيم ، 
وهذا االمر يقع على عاتق المعنيين بالعملية 

النقدية .
ف�)قصي�دة اللحظ�ة( متقارب�ة م�ن حيث 
الدالل�ة والتكثي�ف والصورة ، م�ع الومضة 
الن )الومضة الش�عرّية لحظة أو مش�هٌد أو 
موقٌف أو إحس�اس ش�عرّي خاطف يّمر في 
المخيل�ة أو الّذهن يصوُغُه الش�اعُر بألفاٍظ 

قليل�ٍة. و هي وس�يلة م�ن وس�ائل التجديد 
الشعري ، أو شکل من أش�کال الحداثة التي 
تحاول مجاراة العص�ر الحديث ، معبرة عن 
هموم الش�اعر و آالمه ، مناسبة في شکلها 
م�ع مبدأ االقتصاد ال�ذي يحکم حياة العصر 
المعاصر( . “الومضُة الش�عرّية و سماتها” 
، س�يد فضل قادري ، حسين کياني . وكذلك 
)الهايكو( نص لحظوي ذو امكانية جمالية 

عالية يحمل كثافة وعمقاً .
أن عملي�ة التجني�س توجب وج�ود معايير 
تتسم بقواعد تشكيل النص وتصنيفه جنساً 
أدبياً ، ألن )الجنس األدبي هو مؤسسة ثابتة 
بقوانينه�ا ومكوناتها النظرية والتطبيقية، 
حي�ث يتعارف عليها الن�اس ، إلى أن يصبح 
الجنس قاعدة معيارية في تعرف النصوص 

والخطابات واألشكال ( .
يبقى أن نقول أن الشاعر “هيثم الطيب” )ال 
يع�رض آراء ولكنه يعرض رؤية( ، )قصيدة 
اللحظ�ة( ه�ي قصي�دة رؤيوية تس�تند الى 
أحس�اس ش�عري مقت�رن بلحظ�ة زمني�ة 
خاطف�ة ، تمتلك طاق�ة تعبيري�ة نابعة من 
كثافته�ا اللغوية في س�ياق تأخذ به ش�كالً 
ش�عرياً منتظما ًيعبر به الشاعر عن تجربته 
الش�عرية . عندم�ا ب�دأت بق�راءة مجموعة 
، كان�ت  “هيث�م الطي�ب” وأنتهي�ت منه�ا 
تتملكن�ي أنطباعات وأفكار يوحى بها واقع 
الش�عر الحديث ، لض�رورة ثقافية تطورية 
تتعلق بالعصر ، ال�ذي يرفض الجمود وينبذ 
الس�كون . أن حرك�ة الش�عر والش�اعر في 
ظ�ل تعدد ال�رؤى الحداثوي�ة ، حركة حية ، 
ال تؤم�ن بالجمود ، ولها الق�درة على توليد 
األشكال النصية وفق مقاسات ومواصفات 
متع�ددة ، ذات الداللة الرمزي�ة التي تتجاوز 

الداللة التي أظهرها النص .

ضفائرك السكرى

ما وجدت السبيل بعد...

            مرام عطية

ضف�اُف عيني�ِه ازدهْت بأمط�اِر اللهف�ِة ، عانقْت خص�رِك  النحيِل  
بأغص�اِن الحني�ن ،  أيقوناُت�ُه احتفل�ْت بثرياِت معبدِك ، كنائس�ِك 

فارغٌة من المؤمنين 
طوبى لِك ؛ وطٌن اختارِك عاشقَة فجٍر ، عروَس صباٍح 

فأقبلي س�ليلَة فالٍَّح ، أميرَة حقوٍل ، وافترش�ي في المدى األحداَق 
قب�َل أْن يس�رَق الفراُق  ذاك�رَة الربي�ِع ، ويطوي هداياالش�تاِء في 

حقائِب القدِر
تعالي سمراُء ، واهمسي كناراً أوبرتقاال، صلِّي في محرابِه

عشتاَر ،أفروديت ، جولييَت 
رتِّلي سفَر الجماِلِ في جسِد الورِد أقفلي لألبِد باباً محاالً ؛ إنَّ البحَر 
يمح�و غي�وَم المحاِل ، يرت�اُد مجاهي�َل األماِل بخيوٍل الس�نديان ، 
�كرى تلويحَة لقاٍء ، نبيَذ دالٍل على جيِد غزالٍة  هفهفي ضفائرِك السَّ
واقطفي من أش�جار رمانِه قصائ�َد نرجٍس ، تلّف�م جيدِك العاجي 

بمعطرٍة فارهٍة
ري على ثغرِه فراشًة مشتاقًة  رياِن  وتسمَّ  تبختري بيَن النبضِّ والشِّ

حاَب اليمنُح كنوزه للبحِر إالَّ عناقا. ، فإنَّ السَّ

             إنعام الشيخ عبود

عْنَد الَْفْجِر 
شئ جميٌل يتجلَّى ... 

يتوارى
بعدها يسكن خلجات ِالْقلِب 

يتصاعُد .... ينزوي
ُكوَن ُيْدِفيُء السُّ

تُعمُّ الَفْوَضى 
ي لسُت من يْقبُل التََّشظِّ

ال...ولن أتوارى عنك ولو لحظاِت
ِد .. المفارقِة عند التَّوحُّ

ممرٌّ سلكُته خطأً
وأحاذر الرجوع إليه ثانيًة...

تأتيني صفعُة الدَّهَشِة
ل اليقظِة ... في لحظِة تأمُّ

تبزغ ازدواجية الحِب
بين الجرِي َخلَْفُه

و الهروِب منه 
في أقصى الطرقات

كشجرِة البرتَقاِل واللَّيمون
ُتْصلب كي ُتنِجَب ثْمَرا ُمَغاِيًرا

بلوغا غيَر ُمْكتِمٍل. .
بيَل .. بْعُد ماوجْدُت السَّ

نصوص
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شريين رضا:هذا رأيي بـ »3 دقات« ويسعدين أن أكون مجيلة ولكن..
تحظى بجمال غري عادي والجميع يتحدث 
علن أنوثتهلا بإسلتمرار، وعلى الرغم من 
ذلك، فهي جسلدت الكثري ملن األدوار التي 
فاجلأت بها الجمهور، فهي تضع الشلكل 
يف التمثيل يف اسفل قائمة األهمية بالنسبة 
اليهلا كممثللة، وكان آخرهلا تقديلم دور 
سيدة ُمسلنة بفيلم »فوتوكوبي«. النجمة 
شلريين رضلا، تتحلدث علن إسلتعدادها 
لفيلمني يف السلينما، ورؤيتها لتجربة فيلم 
»فوتوكوبلي« وما واجههلا من صعوبات، 

ومشاركتها يف كليب يرسا الغنائي،:
• يف البدايلة.. ملا هلي مشلاريعك الفنية 

الجديدة؟
قلرأت نصلني يف السلينما خلال الفلرة 
املاضية وأعجباني، ووافقت عليهما وبدأنا 
يف التحضريات االولية والوقوف عى طبيعة 
الشلخصيتني ولكننلي للن أعللن عنهملا 
يف الوقلت الحلايل اىل حني إكتملال اإلتفاق 
والتوقيع بشلكل رسلمي عليهما، ولكنني 
أتمنى أن يكونا خطوتني مهمتني بالنسلبة 
يل بعدملا قدمت عدة أفام خال السلنوات 

القليلة املاضية حظيت بالنجاح.
• وما رس توجهك نحو السينما مؤخرا، هل 

نجاح أعمالك األخرية هو السبب يف ذلك؟
لوال ما حققته من نجاح يف أعمايل السابقة 
سلواء »فوتوكوبي« وحصولله عى جائزة 
مهجلران الجونلة السلينمائي وملن قبله 
»هيبتلا« و »خلارج الخدمة«، مللا جائتني 
عروض أخرى يف السينما، وانا سعيدة بهذا 
النجلاح وخصوصلا الن للسلينما يف قلبي 
تقدير كبري وأحب أن أُقدم اعمال مختلفة، 
فضا عن مشلاركتي يف عدة أعمال درامية 
ولذلك أحاول التوفيق ما بني الطرفني، كما 

أن النص الجيد هو ما يتحكم يف ِخياراتي.
السلينما  • كيلف تريلن تطلور تقنيلات 

املرصية خال العامني املاضيني؟
بالتأكيلد.. هنلاك تطلور كبلري يف الصورة 
السينمائية املوجودة يف الوقت الحايل، وهذا 
نابع من وجود أشخاص لهم خربة يف املجال 
مع الدراسلة وظهور أجيلال جديدة تعمل 
بلكل حماس، واألمر ُكلله يعود للمخرجني 
الواعني من ناحية وفريق العمل معهم من 

ناحية ثانية، سلواء الديكلورات والتصوير 
وما إىل هنالك.

• تعيشلني حالة من النشاط الفني وكأنك 
تتحدين نفسلك عى الرغم من تناقض ذلك 

مع فرة غيابك.. فما السبب؟
السلبب أنني أحلب الفن وأعشلقه واعمل 
بحلب شلديد وأختلار ملا أحبه ملن أدوار 
كملا  يل،  بالنسلبة  جديلدة  وشلخصيات 
أنني بلدأت يف الفن وأنا صغلرية وكان من 
اللروري الغيلاب لفلرة، فضلا عن أن 
عودتلي جائلت بركيز شلديد على عميل 

والعمل جديا عى نفيس.

• هلل إخرتلي أي أعملال دراميلة جديدة 
لرمضان 2018؟

حتلى اآلن للم أوقع على اي عمل بلل إنها 
ُمجرد عروض أقوم بقراءتها ولم أتخذ قرارا 
بشأنها بعد. ولكنني حريصة عى الظهور 
يف الدراما أيضا، ولو وجدت العمل املناسب 
الذي ُيقدمني بشخصيات جديدة عى غرار 
أعمايل السلابقة وهي »ال تطفئ الشمس« 
و »فوق مسلتوى الشلبهات« وغريها من 

األعمال، فا مانع لدي من قبولها.
• الجميع يتحدث عن جمال شلريين رضا، 

فكيف تنظرين اىل ذلك؟

بالتأكيد يسلعدني أن يراني الجمهور بهذا 
الشكل، فأنا أقوم بالرياضة بشكل منتظم 
وأحلاول الحفلاظ على نفليس بحميلات 
غذائيلة خاصة، ولكن على صعيد التمثيل 
األمر مختلف، فا أنظر للشكل عى اإلطاق 
بل أنسلاق اىل أدواري كما هي، والدليل عى 
ذلك هو تقديمي شلخصيات كثرية مؤخرا 

بدون ماكياج او تجميل للشكل.
• ويف النهاية.. شاركِت تمثيليا يف كليب »3 
دقلات« للفنانة يرسا وأبلو.. كيف وجدتي 

هذه التجربة؟
تجربلة مميلزة قمنلا بهلا خلال وجودنا 

بمهرجلان الجونلة السلينمائي وعرضت 
أبوعلوف  مريلم  املخرجلة  عليّل  الفكلرة 
ممكلن  شلكل  بأفضلل  تصويرهلا  وتلم 
وسلعدت بهلا، واألغنيلة نفسلها مميلزة 
للغايلة وأحببتهلا للغاية، وفكلرة الكليب 
كانلت جديدة ومختلفة وفيهلا جمال غري 
علادي لكل العنلارص سلواء يف اإلخراج أو 
التصويلر أو أداء الفنانلني الذين ظهروا يف 
الكليب، فضا عن صوت يرسا وأبو وفكرة 
األغنيلة املختلفلة والتي حولتهلا املخرجة 
مريم أبوعوف اىل فكرة تمثيلية متماشلية 

إخراجيا مع األغنية.

فنان بدرجة سفري

أضحلك كثريا من تعليقلات بعض الفنانني التي تثري ترصيحاتهم شلهيتي 
للدعابلة والتندر ربملا أليام متتالية تنلزع عني أحزانلي وتغرقني يف نوبة 
ضحلك طويل، لكن تبقلى املطربة املرصية شلريين عبدالوهاب لها نصيب 
األسلد من سعادتي وسعادة الشعب العربي، لها وملن هم عى شاكلتها من 
الفنانني، ندين بالفضل يف نوبات الضحك الهسلتريي التي ندخل فيها عقب 

قراءة ترصيحاتهم.
أعتقد أن الفنان باألسلاس سلفري لبلاده، عليه وزن كلماتله بميزان من 
ذهلب قبل التفلوه بها، فمن ال يدرك عمق كلماته ومدى ما قد تسلببه من 
مشلكات ربما تدخلل الباد يف أزمات دبلوماسلية حادة قلد تحدث بعض 
الشلقاق بني دول وشعوب، فعليه التحيل بالصمت، رجاء يصل حد التوسل 
أبعلث به لنجوم نعشلق فنهم بعيدا عن اندفاعهلم يف الحديث. من ال يجيد 
الكام فعليه التزام الصمت حتى يحفظ لفنه وموهبته بهاءهما، فاملوهبة 
التلي تفتقر إىل عقل يحميها ولسلان ينأى بها علن لغو الحديث ومهاترات 

سخيفة ال حاجة للجمهور بها.
أقحمت املطربة شريين عبدالوهاب صاحبة الحنجرة األقوى والصوت العذب 
الرقراق نفسلها يف مواقف وقضايا، ودسلت أنفها يف أمور ال يليق بفنانة يف 
حجمها الدخول فيها، ودخلت طائعة يف أحداث شلتى نالت من نجوميتها، 
شريين تملك صوتا شجيا مفعما باألحاسيس وعابرا لكافة الطبقات باتت 
حديث الجميع بترصيحاتها غري املسلؤولة، فتارة تشعل الشارعني املرصي 
والعربي برفعها للحذاء األحمر للطرق به عى زر املوافقة يف املسلابقة التي 
كانلت فيها من أعضاء هيئلة تحكيمها، وتارة ثانية تثري السلخرية وربما 
االشلمئزاز من طلبها للمطرب العراقي كاظم السلاهر عى الهواء مبارشة 
هديلة يف عيد الحلب “بيبي”!! طفل!!، وبكل ما يعنيله الطلب من تجاوز يف 
حق نفسها وحق جمهورها وحق الساهر ذاته، بادرت باالعتذار وتصحيح 
الوضع، لكن مسلار لسلانها املنفلت لم يصحح بعد، ولم تخرج من املوقف 

أكثر تعقا وحكمة كما كنا نتوقع أو نحلم.
عى النقيض تماما تكاد ال تخلو وسائل اإلعام املرئية واملسموعة واملقروءة 
وال وسلائل التواصلل االجتماعي بلني الحني واآلخلر من أخبلار اندفاعية 
شلريين، وزالت لسلانها التلي اعتادها الجمهلور العربلي واملرصي، حتى 
أصبحت سلقطاتها عادة دورية متواترة ومنتظلرة من الجميع، فلم تتعلم 
ملن أخطائها -وما أكثرها- أن الفنان سلفري لباده، ومحسلوبة عليه كل 
كلملة وأن ما يكون مقبوال يف جلسلات السلمر العائلية وبلني األصدقاء ال 
يجلوز التفوه بله يف معرض حديث عى الهواء مبارشة يف قدسلية ومكانة 
دوللة يعد الفنان مرآتها العاكسلة مللدى حضارتها، فلأول تعليق ال يكون 
بالطبع من نصيب الفنان ذاته وإنما من نصيب باده، فلم نسلمع للوهلة 
األوىل اسلم شلريين، يف حني جاءت التعليقات، فنانلة مرصية، كما لو كان 
جميلع فناني ملرص بنفلس الدرجة ملن ضحالة الفكلر وانعلدام الوعي 
باملسلؤولية الكبرية امللقاة عى عاتقهم.أثار ترصيح شلريين األخري تعليقا 
عى طلب معجبة يف مهرجان الشارقة للموسيقى لغناء أغنيتها األروع “ما 
رشبتش من نيلها”، وردها “سلتصابني بمرض البلهارسيا، ارشبي إيفيان 

أفضل”، املياه املعدنية الفرنسية!
أثلار حديثها السلاخر من نيل بادهلا يف الوقت الذي تعانلي فيه الباد من 
أزمات اقتصادية ورضبات قاسلمة للسياحة وتحاول جذب فنانني عامليني 
ونجلوم كرة قدم ومللكات جمال للرويج للسلياحة املرصية عى منصات 
عاملية، اسلتياء الكثري من جمهورها، ورغم االنقسلام بني مؤيد ومعارض 
خاصلة بعلد نلر اعتذارهلا، إال أن املعارضبلني لتهورهلا واندفاعها غري 

املسبوق أكثر بكثري، وأصبحت وطنيتها محل نظر.

بقعة ضوء

رابعة الختام

سمية اخلشاب تفتح قلبها لسمر يرسي

نادين نسيب نجيم 
ترد عىل كالم

أمل عرفة

القاهرة: قالت الفنانة سلمية الخشاب أنها لم تتزوج يف الرس من الفنان أحمد سعد وأنهما نقا تفاصيل 
كتب كتابهما وحفل زفافهما خال الشلهر املايض مبارشة عرب صفحاتهما عى السوشيال ميديا، عندما 

تزوجا بالفعل. مؤكدة عى أن كل ما نر حول زواجهما قبل حفل الزفاف غري صحيح عى اإلطاق.
وأضافت الخشلاب خال لقاءها مع اإلعامية سلمر يرسي يف برنامج »أنا وأنا« الذي عرض مساء أمس 
عرب شاشة قناة ON E أن عاقتهما يف البداية كانت روحانية وبدأ كل منهما يدرس اآلخر للتعرف عليه عن 
قلرب، موضحة أنهما لم يعلنا عاقة حبهما ألن اللزواج كان يمكن أن ال يتم. الفتة إىل أن التقارب بينهما 
حلدث خال تصوير مسلسلل »الحال« وقام بتقديم تهنئة لوالدتها خلال عيد األم املايض وإهدائها باقة 
ملن الورد حيث تصلادف وجودها يف باتوه التصوير. وأشلارت إىل أنها كانت تلدرس أحمد جيداً للتعرف 

عليه، وأخذت وقتها يف هذا األمر مستفيدة من تجاربها السابقة خاصة وأنها لم تكن متعجلة.
وأكدت أنها عندما تعرفت عى سعد لم يكن مرتبطاً بالفنانة ريم البارودي حيث اظهر لها ورقة طاقهما 
والتلي حلررت قبل تقربهما لبعضهما البعلض نافية أن تكون ريم صديقتها كملا تحدثت يف ترصيحات 

سلابقة أو اسلتغلت عاقتها مع ريم من أجل الوصول إىل أحمد سلعد، مشلددة عى أنها ال ترتبط بأي 
صداقات يف الوسط الفني عى اإلطاق.ونفت سمية أن يكون زواجها قد تم قبل الزفاف الرسمي ألن 

وثيقلة الزواج التي حررها املأذون يمكن االطاع عليهلا والتعرف عى تاريخها مؤكدة عى أن كل 
ما نر حول زواجهما رساً ووجود سليارتها أملام منزله غري صحيح عى اإلطاق.ورفضت 

سمية الحديث عن أسماء أزواجها السابقني مؤكدة عى أنها تزوجت من ثري خليجي 
بالفعلل وأنهلا تزوجت 3 مرات قبل االرتباط بأحمد سلعد، الفتلة إىل أنها زوجة 

حاليا واحراماً لزوجها لن تتحدث عن أسلماء أزواجها السلابقني، معرفة 
بالوقت نفسه بأنها من قامت بإنهاء زيجاتها السابقة حيث كانت تنهي 

عاقة الزواج مع وصولها ملرحلة الفشل والتي تربأت من أن تكون هي 
السبب فيها.وقالت سمية أن غريتها عى سعد غرية معتدلة لكن هو 

يغار عليها الفتة إىل أنها لم تشاهد الفقرة الساخرة التي قدمت يف 
برنامج القاهرة اليوم عن زواجها من أحمد.

أثنت املمثلة السلورية أملل عرفة عى أداء املمثلة 
اللبنانية نادين نسيب نجيم وعملها خال السنوات 

املاضيلة حتلى اسلتطاعت أن تضع اسلمها بلني أهم 
املمثلات يف البلدان العربي، بلل وتفوقت عى الكثريات، لرد 

نجيلم عى هذا اإلطراء يف صفحتها الرسلمية عى أحد مواقع 
التواصلل االجتماعي معلقة :«شلكراً كتري بعتلز بكام نابع 
عن انسلانة مخرمة وان شلاء الله بقلدر يوم أعطي أفضل 
و أفضل«.وكانلت نجيم باركت لفريق عمل مسلسلل الهيبة2 
على الرغلم من علدم مشلاركتها يف جزئله الثانلي وانصمام 
الفنانلة نيكول سلابا إىل طاقم العمل وقالت :«ملربوك الهيبة 
بكل عنارصه بيستحق كل النجاح . يا رب الدراما العربية بضل 
عطول بهل مستوى العايل و عقبال »طريق » والهيبة 2. نجاحنا 
سلوا يعني! »وقد أثارت روحها الرياضية وأخاقها العالية إعجاب 
جمهورهلا خصوصلاً أنه من املعروف املنافسلة املوجودة يف الوسلط 

الفني.

النقيل يعيد ريم البارودي إىل »البيت الكبري«
القاهلرة: نجحت وسلاطة املخرج الكبلري محمد النقيل 
يف التوفيلق بني الفنانلة ريم البلارودي والركة املنتجة 
ملسلسلله الجديد »البيلت الكبري« الذي تقلرر أن ينطلق 

تصويره منتصف األسبوع الجاري.
وعلادت البارودي لفريق عمل املسلسلل بعد إنسلحابها 
منه قبل أيام بسبب خاف عى األجر مع الركة املنتجة 
التلي تفاوضت مع جميلع الفنانني لتقلايض أجور أقل 
خال العمل بسلبب الظلروف االقتصادية والتسلويقية 

وكثرة عدد الفنانني املشاركني يف بطولة املسلسل.
ورفعلت ريلم أجرها علن األجر اللذي عرضتله الركة 
املنتجلة بعد وسلاطة املخلرج محملد النقيل اللذي أكد 
تمسلكه بالفنانلة املرصيلة من أجلل القيام بلدور ابنة 
الفنانة لويس، فيما انتظمت الفنانة الشلابة يف الربوفات 
التلي بدأها املخرج ملع فريق العمل بالكاملل عى مدار 

اليومني املاضيني.

رمحة رياض تستعني بصوت والدها
بلريوت: بعد النجاحلات التي حققتها 
يف الفلرة املاضية بأغنياتها »بوسلة« 
و«عنلودي« وبعد أن حازت عى جائزة 
املوركلس دور علن فئة أفضلل فنانة 
عربّية صاعلدة، تعود الفنانة العراقية 
»رحمة رياض« إلطلاق أغنية جديدة 
تحملل عنلوان »ُخلْف عليّل« حرصّياً 
تميلزت  أنغامي.ولقلد  تطبيلق  على 

هلذه األغنية بأّنهلا تبدأ بملّوال مؤّثر 
جلّداً بصلوت والدهلا املطلرب الراحل 
واملعلروف »ريلاض أحملد«، ويقلول 
فيها: »يا أعلدل الناس اال يف معاملتي، 
فيك الخصام وانلت الخصم والحكم«.

ُيذكلر أن األغنيلة ملن كلملات ضياء 
امليايل، ألحان غيث محّمد، توزيع مهّند 
خر، وميكس وماسلرينغ جاسلم 

محملد. علماً أنهلا القلت تفاعاً عرب 
مواقلع التواصل االجتماعلي من قبل 
متابعيها الذيلن يطالبونها باملزيد من 
األعملال الجديلدة. مع اإلشلارة إىل أن 
الفيديو كليب املصّور لألغنية ستطلقه 
رشكة Musicismylife عى قناة رحمة 
الخاصلة على YouTube يلوم اإلثنني 

املقبل.

القاهرة: أّجل املخرج سلامح عبد العزيز تصوير املشلاهد الخاصة بالفنانة الشابة نرسين أمني بفيلم 
»سوق الجمعة« بسبب حالة الحزن التي تعيشها بعد وفاة والدها قبل أياٍم قليلة.

ويبارش سامح عبد العزيز تصوير الفيلم يف الديكورات الداخلية التي تم بناؤها يف استوديو مرص لتحاكي 
»سلوق الجمعلة«. وهو املنطقة الشلعبية التي تدور فيها أحلداث الفيلم الجديد، علملاً بأنه اضطر إىل 
بناء الديكور بسبب استحالة التصوير يف السوق الحقيقي.هذا وسيصور »عبد العزيز« مشاهد الفنانة 

ريهلام عبلد الغفور التي تجمعهلا مع بطل الفيلم عمرو عبلد الجليل، بينما تعود »أمني« السلتئناف 
التصويلر خلال أيام. حيث تم اإلتفاق معها عى تأجيل جميع املشلاهد التي كان يفرض أن تظهر 

فيها حتى تستجمع قواها للوقوف أمام الكامريات مجدداً.

الرياض: نرت الفنانة شلمس تغريدة مقتبسلة من 
كلملات أغنية »علام سلعيد« للفنانه نلوال الكويتية، 
وقاللت فيها: ملاذا أريد؟ أنلي أريدك أنت وحلدك أيها 
املربوط يف حبلل الوريد«. وهذه التغريدة جعلت الكثري 
ملن متابعيهلا على مواقع التواصلل يعتقلدون بأنها 
تعيلش قصة حلب، إال أنها نفلت ذلك بتغريلدٍة أخرى 
قالت فيها: »ترى مو كل تغريدة فيها كام حب أكتبها 
يعنلي أقصد فيها حلد. أنا شلخصيتي ماهي مهزوزة 
لهذي الدرجة. بس شلوي أنا تغريت وصايرة حساسة 
ورقيقة. أما بالنسبه للهطف ايل يطلع من حياتي فهو 
ايل خلرسان، وانا ايل رابحلة وبقوة بعد بلاألول واآلخر 
انلا شلمس«.ُيذكر أنها نلرت قبل يومني صلورة لها 

يف جبلال سلويرسا، وكتبت معلقلة: »من 
جبال سويرسا ايل اموت عليها«. ليسألها 
الجمهلور علن الشلخصية التلي قامت 
بتصويرها، وعملن كان بمعيتها، لكنها 

نفت مرافقتها ألحدهم بشكٍل قاطع .
الجديلر بالذكلر هلو أن شلمس تعيش 
هذه األيام سلعادة كبرية بسلبب نجاح 
ألبومهلا »شلقيت ثوبلي« اللذي إتفلق 
عى جمالله وإختياراتله الرائعه الكثري 
من نجوم الفلن والصحافة، وعادت من 
خاله للسلاحة الفنية بقوة ونشاط أكرب 

من السابق.

تأجيل مشاهد نرسين أمني يف »سوق اجلمعة«

شمس تنفي ارتباطها عرب »تويرت«:
شخصيتي ليست مهزوزة!



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

اكيد وزيير الشيباب والرياضية عبد الحسين 
عبطيان،ان الجماهير الرياضيية هيي عاميل 
اسيايس النجياح املبارييات الدوليية واملحليية 

الرسمية« .
نيادي  رابطية  لقائيه  خيال  عبطيان  وقيال 
القيوة الجوية الريايض بحسيب بييان للوزارة 
تلقيت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منيه،  ان 
»االنجيازات التيي تحققيت يف ميروع رفيع 
الحظر الريايض جاءت بفضل تعاون ومساندة 

الجماهر مع املؤسسيات الرياضيية، مبينا ان 
»العراق اصبح تحت أنظار العالم بعد املباريات 
الدوليية الباهرة التي اقيميت يف اآلونة االخرة، 
مطالبيا الجماهير ان تظهر بأجميل صورة يف 
»زيارتيه  ان  املقبلة«.واضياف  االسيتحقاقات 
االخرة اىل مقر االتحاد االسييوي يف، العاصمة 
املاليزيية كواالملبور تناولت موضوع مشياركة 
ناديي القيوة الجوية واليزوراء يف دوري ابطال 

اسيا كاستحقاق طبيعي للكرة العراقية«.
التيزام  ان  والرياضية  الشيباب  وزيير  واكيد 
الجمهور بالنظام والتشجيع الحضاري خطوة 

مهمة لرفع الحظر عن املاعب العراقية« .وقال 
عبطان خال اسيتقباله رابطة مشجعي نادي 
الزوراء الريايض ان »مباراة كأس السيوبر رغم 
جماليتها والحضيور الكبير للجماهر، اال ان 
االخطياء التيي حدثت من الجمهيور أثرت عىل 
كل االشيياء االيجابية فيها، مضيفيا ان التزام 
الجمهور باليروح الرياضية واحيرام املنافس 
يعترب من اجمل االشياء التي ممكن ان نراها يف 
ماعب كرة القدم« .وبن الوزير ان رفع الحظر 
يتطلب الوصيول اىل اعىل درجات الجاهزية من 
جميع الجوانب، وان املسيؤولية تقع عىل عاتق 

الجمييع دون اسيتثناء لكيي نسيتحق بجدارة 
رفيع الحظير املفيروض عيىل ماعبنيا، داعيا 
جمييع الجماهر اىل التزام التام خال مباريات 
الدوري املمتاز والسييما يف الوقيت الحايل الذي 
يعترب وقتا حرجا الن العراق تحت انظار جميع 
اليزوراء  نيادي  رابطية  العالم«.وقدميت  دول 
الرييايض اعتذارهيا للوزير عيىل ترصفات عدد 
مين جمهور النيادي، واعدين بتقديم تشيجيع 
مثيايل وحضاري يف املباريات القادمة والسييما 
يف مباراة الكاسيكو بن الزوراء والقوة الجوية 

يوم السبت املقبل عىل ملعب الشعب الدويل.

عبطان: اجلامهري عامل أسايس إلنجاح املباريات
مانشسرت سيتي يرصد 70 مليون خالل استقباله رابطيت مشجعي القوة اجلوية والزوراء

إسرتليني خلطف هدف ليفربول

بنزيام ينقلب عىل زيدان 
وكريستيانو رونالدو

            المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط نادي مانشسيتر سييتي اإلنجليزي، للتعاقد ميع مدافع جديد، خال االنتقاالت الشيتوية 
المقبلة، لخافة جون سيتونز.وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أّن مانشستر سيتي مستعد 
لدفيع 70 مليون إسيترليني ألجيل التعاقد مع فان ديك، مدافع سياوثهامبتون فيي يناير المقبل، 
ويواجه منافسية شرسية من ليفربول الذي يحتاج لتعزيز خطوطه الدفاعية.وأشارت الصحيفة 
إلى أّن اإلسيباني بيب جوارديوال، المدير الفني للسييتي، لم يكن يخطط لشيراء مدافع في يناير 
ولكن إصابة سيتونز، غّيرت من خطة الفريق.واضطر المدافع اإلنجليزي الدولي، جون سيتونز، 
لترك المباراة، التي فاز بها فريقه على ليسيتر سييتي، 2 ي 0، مسياء السيبت الماضي، وذلك في 
الدقيقية 30، بعدميا أصييب أثناء مطاردتيه للكرة.وقال جواردييوال، عقب المباراة: “سينفتقده 
)سيتونز( لوقت طويل، سينعاني في هذا المكان في المستقبل، ربما يغيب عن الفريق لمدة ستة 
أسابيع”.وشيارك مانجياال بدال من سيتونز، بجانب فينسينت كومباني، الذي لعيب أول مبارياته 
منذ أغسيطس الماضي، بسيبب إصابته في ربلة الساق.ويحتل مانشستر سييتي صدارة الدوري 

اإلنجليزي الممتاز، محققا 34 نقطة في 12 مباراة، سجل خالها 40 هدفا، وتلقى سبعة فقط.

            المستقبل العراقي / وكاالت

انقلب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد اإلسيباني، 
على زميليه البرتغالي كريسيتيانو رونالدو، مهاجم 
الملكي، والمدرب الفرنسيي زين الدين زيدان، في ظل 

تراجع مستوى الفريق في اآلونة األخيرة.
وذكرت صحيفية “ميرور” البريطانيية، أّن بنزيما 
غاضيب ألن الجميع يلقون باللوم عليه، ويحملونه 
مسيؤولية تراجع مسيتوى ريال مدريد خال الفترة 
األخيرة، إال أّنه يرى أن السبب الحقيقي يكمن في زيدان 
ورونالدو.وأوضحت الصحيفة أّن بنزيما مستاء ألّن زيدان 
يجبيره على تيرك المنطقية األمامية لصالح كريسيتيانو 
رونالدو، كما أّن الفريق يرغب في مساعدة صاروخ ماديرا 
فيي حصد الكرة الذهبية، ولذلك يمررون له، ويوفرون كل 
الفرص المناسبة لكي يسجل األهداف، مما جعل الفرنسي 
بعيًدا عين مناطق الخطورة.وأكدت الصحيفة أن بنزيما ال 
يرغيب في أن يبقى كبش فداء ليكل ما يحدث، خاصة 
وأّنه سجل ذات عدد األهداف التي أحرزها رونالدو 
)هيدف وحييد(، في اليدوري اإلسباني.واتسيع 
الفيارق بيين رييال مدرييد وبرشيلونة إلى 10 
نقاط، ليبقى في المركيز الثالث بفارق 6 نقاط 

عن فالنسيا الوصيف.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وعدت إدارة مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين 
الحمر، بإتمام 3 صفقات نارية، خال فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سيبورت”، أن إدارة مانشستر يونايتد وعدت مورينيو، بإتمام 
صفقتيين مين الدوري اإلسيباني، بالتعاقد مع جاريث بيل، جنياح ريال مدريد، 

وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.
وأشارت صحيفة “مترو”، إلى أّنه لم يتم اإلعان عن اسم الاعب الثالث، إال أّنه 

مين المتوقع أن يكون الكرواتي إيفان بيريسييتش، العيب إنتر ميان اإليطالي، 
واليذي يرغب مورينييو في التعاقد معه.وأعلن جريزمان، في وقت سيابق، أنه 
بالفعل كان سيينضم لمانشستر يونايتد بقوله “اسيتمريت في أتلتيكو بسبب 
الحرمان من التعاقدات، ألنهم يحتاجونني أكثر من أي وقت مضى، وسييكون 

سييًئا  حال الرحيل”.وسيبق وصرح مورينيو برغبته في إتمام التعاقد مع بيل، أثناء األمير 
مباراة السيوبر األوروبي في أغسيطس/آب الماضيي، عندما قال “إن أراد رييال مدريد بيعه، 

فسيأكون في طابور الفرق التي ترغب في التعاقد معه”.ولم يشارك جاريث بيل، سوى 
في 20 مباراة خال آخر 60 مواجهة لعبها النادي الملكي، بسبب اإلصابة.

صحف إسبانيا تربز توقع ميدو بانضامم صالح لريال مدريد

إحصائية تبث األمل يف نفوس ريال 
مدريد رغم تفوق برشلونة

مناسبة خاصة لبوفون أمام برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

تمثيل مواجهية يوفنتوس وبرشيلونة، غيدا األربعاء ، 
فيي دوري أبطال أوروبا، مناسيبة خاصية للمخضرم 
بوفون، حارس مرمى السيدة العجوز.وذكرت صحيفة 
للميرة  برشيلونة  سييواجه  بوفيون  أن  “سيبورت”، 
السيابعة في تاريخيه، إذ لعب أول مبياراة أمام النادي 
الكتالونيي فيي موسيم 2003-2002 بيدوري أبطيال 
أوروبا.وذكيرت الصحيفة أّن أول مبياراة جمعته أمام 
برشلونة، انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في تورينو، قبل 
أن تتكيرر النتيجة ذاتها في الكاميب نو، لتمتد المباراة 
للوقت اإلضافي ويفيوز اليوفي.وأوضحت الصحيفة، 
أّن بوفيون انتظير حتى موسيم 2015-2014، ليواجه 
برشيلونة مرة أخرى، وكانت هيذه المرة في العاصمة 

األلمانية برلين، ووقتها فياز النادي الكتالوني بنتيجة 
1-3 فيي نهائيي دوري األبطال.وواصليت الصحيفة، 
أن المواجهية الثالثة كانت الموسيم الماضيي، حينما 
انتصير يوفنتوس فيي إيياب دور الثمانية مين دوري 
أبطال أوروبا في تورينو بثاثية نظيفة، قبل أن يتعادل 
بدون أهيداف في الكامب نو.وأخييًرا، كانت المواجهة 
السادسة خال سبتمبر/أيلول الماضي في الكامب نو، 
وفاز برشيلونة بثاثية نظيفة، لتصبح مباراة األربعاء 
المقبلية السيابعة لبوفون، وقيد تكون األخييرة أمام 
النيادي الكتالوني قبل اعتزاله.وأشيارت الصحيفة إلى 
أّن األرجنتيني ليونيل ميسيي، هداف برشيلونة، واجه 
بوفيون 4 مرات من قبل فيي دوري أبطال أوروبا، ولم 
يتمكين من تسيجيل أي أهيداف في مرماه، سيوى في 

اللقاء األخير بإحرازه هدفين.

            المستقبل العراقي / متابعة

تناقليت صحف إسيبانية، تغريدة العب كرة القدم المصري المعتزل، أحمد حسيام “ميدو”، 
التيي قال فيها إن مواطنه، محميد صاح، نجم ليفربول، بات قريبيا من االنتقال لريال 
مدريد.وأشارت صحف أبرزها )آس( و)الكونفيدنسيال( إلى أن ميدو نشر تغريدتين، 
تحدث فيهما عن محمد صاح، الذي بات يتصدر قائمة هدافي البريمييرليج برصيد 
9 أهداف، كما أنه أحرز منذ بداية الموسم الحالي 14 هدفا )منها خمسة في دوري 
األبطال(.ونشير ميدو، تغريدتين أشيار فيهما إلى أنه قد قال في السابق، إن صاح 
أفضل من رحيم سيترلينج العب ليفربول سيابقا ومانشستر سيتي حاليا.وأضاف 
ميدو “تهانينا لمحمد صاح بعدما أصبح أكثر العب مصري تسيجيا لألهداف في 
أوروبيا، مازال لدييه الكثير ليقدمه في المسيتقبل”.وتابع “صاح اكتسيب عقلية 
الحفياظ على مواصلة اللعب بأعلى مسيتوى لسينوات عديدة”، مضيفيا “أعتقد أن 
صاح لن يستمر طويا في ليفربول، قريبا سينضم إلى نادي ريال مدريد اإلسباني”.

            المستقبل العراقي / متابعة

حقق فريق برشيلونة، بداية مبهرة في الدوري اإلسيباني، بفوزه في 11 مباراة مقابل 
تعيادل وحييد، وذلك خيال أول 12 جولة من عمير الليجا.وكشيفت صحيفة آس، أن 
هيذه البداية العظيمة تكيررت 3 مرات في تاريخ الدوري اإلسيباني، غير أن الفريق 
اليذي حققها لم يفز بلقب الليجا سيوى في مناسيبة وحيدة.وكانت المرة األولى 
في موسيم 1992-1991، وحقق هيذا الرقم فريق ريال مدرييد، بقيادة المدرب 
آنيك، غير أنه خسير لقب الدوري اإلسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة 
في النهاية.برشيلونة هو اآلخر، حقق هذا العيدد الكبير من االنتصارات في 
مناسيبتين، األولى في موسم 2013-2012، مع المدرب الراحل فيانوفا، 
ووقتها تمكن البلوجرانا من تحقيق اللقب.أما المناسيبة الثانية، أخفق 
برشيلونة، في الحصول عليى لقب الليجا، في موسيم 2013-2014، 
على الرغم من تحقيق البداية نفسيها في أول 12 جولة، بقيادة تاتا 

مارتينو، إذ ظفر أتلتيكو مدريد، بالدوري وقتها.

فينجر: مانشسرت سيتي من كوكب آخر
              المستقبل العراقي / وكاالت

وصف الفرنسي آرسيين فينجر، المدير الفني 
لنادي آرسينال، فريق مانشستر سييتي، بأّنه 
من كوكب آخر، وذلك بسيبب ابتعاده بصدارة 

ترتيب الدوري اإلنجليزي.
وقال فينجر فيي تصريحيات نقلتها صحيفة 

“ميرور” البريطانية: “مانشسيتر سييتي هو 
المتصيدر اآلن بفيارق كبير عن المنافسيين، 
ورغيم قدرتنا عليى تحقيق الفيوز في ديربي 
شيمال لندن، لكين مازاليت كل الفيرق بعيدة 

عنهم”.
وتابيع: “أعلم أننيا مازلنا فيي نوفمبر، ولكن 
هذه الفجوة تؤثر على جميع الفرق، وستلعب 

دوًرا كبيًرا في النتيجة النهائية في البطولة”.
وواصيل: “أهتم حالًيا بمسيتقبل فريقي، وما 
اليذي نسيتطيع تحقيقه خيال هيذه الفترة، 
كم من النقاط يجيب أن نحصد لكي نبقى في 
المنافسية عليى البطولية، ولذليك أتحول من 

مباراة إلى أخرى، وال أهتم سوى بالفوز”.
واختتيم: “فوزنا بالديربي عليى توتنهام كان 

يعنيي الكثير، فقد وضعنا بالقرب من المراكز 
األوليى، كما أّنه أمر مهيم للجمهور، وجعلهم 

يشعرون بالسعادة بعد النتيجة اإليجابية”.
وفياز آرسينال عليى توتنهيام، ييوم السيبت 
الماضيي، في لقاء الجولية الي 12 من الدوري 
اإلنجلييزي بثنائيية نظيفة في ديربي شيمال 

لندن.

               المستقبل العراقي / متابعة

أثبيت تير شيتيجن، حيارس مرمى مرمى 
عريين  بحراسية  جدارتيه  برشيلونة، 
البلوجرانيا، حييث يعتبير أحيد األسيباب 
الرئيسيية في اسيتمرار النتائج الجيدة، 

وتصدر جدول ترتيب الليجا.
الحارس  وقدم 

األلمانيي 

مبياراة قويية فيي الجولة الماضيية أمام 
مرميى  حمايية  واسيتطاع  ليجانييس، 
برشلونة والخروج بشباكه نظيفة، وذلك 
بعد أن تصدى لي 7 تسديدات خال المباراة، 

وهو الرقم األكبر له هذا الموسم.
وذكيرت صحيفة “ماركا” اإلسيبانية، أن 
الحارس ذو الي 25 عاما، استقبل 
4 أهداف فقط خال 12 جولة 
فيي الليجيا، ليكيون خليف 
فرانسيسيكو  خوسييه 
حيارس  مولينيا، 
أتلتيكو  مرميى 

مدريد السيابق، الذي اسيتقبلت شباكه 
3 أهداف خال نفس المدة في موسيم 
1996-1995، وهيو رقيم قياسيي في 
الليجا.ويبقيى شيتيجن على موعد مع 
معادلة رقم مولينا الذي استقبل الهدف 

الرابيع له في ذلك الموسيم فيي الجولة 
اليي 13، في حالية المحافظة على نظافة 
شباكه في لقاء فالنسيا الجولة القادمة.

وكان شيتيجن قد خرج 11 مرة بشيباكه 
نظيفية هيذا الموسيم، مين أصل 16 
مبياراة خاضها فيي الليجيا ودوري 

األبطال.

شتيجن عىل موعد مع حدث تارخيي أمام فالنسيا

مانشسرت يونايتد 
ُيغري مورينيو 

بالصفقات النارية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أول من وضع قدمه عىل سطح القمر هو األمريكي ) نيل أرمسرتونخ 

( يف يوليو 1969م.
أول فت�اة صع�دت إىل الفضاء هي ) فالنتينا تريش�كوفا ( عىل متن 

املركبة ) فوستك � 6 (.
 ) ال�رأرأة ( تعن�ي تحري�ك العين�ن و إدارتهما لتس�ديد النظر عىل 

الهدف.
أول م�ن اكتش�ف ال�دورة الدموي�ة الصغ�رى يف اإلنس�ان هو ابن 

النفيس.
أول من قال بقابلية األعضاء الصلبة يف الجس�م كالعظام لاللتهاب 

و التضخم و األورام هو ابن سينا.
أضخ�م كت�ل من الذه�ب الخ�ام تم العث�ور عليه�ا يف أس�رتاليا و 

الربازيل.
األنثى من السباع إذا وضعت و لدها ترفعه يف الهواء أياماً تهرب به 
من الذر و النمل ألنها تضعه كقطعة من لحم فهي تخاف عليه من 
ال�ذر و النمل فال تزال ترفعه و تضعه و تحركه من مكان إىل مكان 

حتى يشتد.
التمس�اح األمريك�ي و التمس�اح اإلفريق�ي و ف�رس البحر تقيض 
ف�رتات نومه�ا يف الوقت الذي تطفوا فيه عىل امل�اء خصوصاً عندما 

يكون املاء دافئاً و هي تحب أن تسند رؤوسها إىل ظهور زمالئها.
القطة األم تلد ثالث مرات يف السنة و تنجب من 15 : 20 هرة.

امل�خ يحتاج إىل س�دس كمي�ة الدم الت�ي يضخها القل�ب و خمس 
األوكسجن الذي يدخل الجسم .. رغم أن املخ ال يزن أكثر من واحد 

عىل خمسن من الجسم كله.

مهني�اً: تنهي عم�اًل جامعياً تن�ال عىل أثره 
عالمة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�الذك األخ�ري يف امللّم�ات 

واملصاعب.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�ريات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبن م�ا أنت قادر علي�ه حن تقرر 
النرص. عاطفياً ق�د تتلقى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرية 

طابعاً مختلفاً جميالً ومميزاً.
عاطفياً: انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري 

إعجاب الرشيك.

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقالً، 
وادرس األمور بهدوء . عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة ج�داً. عاطفي�اً: يمنحك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 

أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: ترك�ز ع�ىل العالق�ات االجتماعية 

وخصوصاً مع أشخاص من املحيط نفسه 

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو س�مك بلطي - 1 كوب عصري برتقال - نصف 
كوب عص�ري ليمون - 2 معلقة كب�رية ثوم مفروم – 
ملح – كمون - بهارات سمك - دقيق للتغطية - زيت 

للقيل
طريقة التحضري:

يغس�ل الس�مك جيداً، وينظف من الداخ�ل والخارج، 
ويرتك جانباً.

يوضع الثوم يف وعاء، عصري الربتقال وعصري الليمون 
وامللح والكمون وبهارات السمك، ويخلط جيداً.

يوض�ع الس�مك يف التتبيل�ة، ويدعك بها م�ن الداخل 
والخارج.

يرتك السمك يف التتبيلة ملدة ساعة عىل األقل.
يرفع الس�مك من التتبيلة، ويوضع يف الدقيق، ويقلب 

عىل الجانبن حتى يغطيه الدقيق بالكامل.
يوضع الزيت يف مقالة عىل النار حتى يسخن.

يق�ىل الس�مك يف الزيت، ويقل�ب ع�ىل الجانبن حتى 
يكتسب اللون الذهبي وينضج.

يراع�ى تغطية الوعاء حت�ى ال يتناث�ر الزيت، وحتى 
ينضج السمك بشكل جيد.

يرف�ع ع�ىل ورق مطب�خ حت�ى يتخل�ص م�ن الزيت 
الزائد.

يوضع يف الطبق، ويقدم مع أرز السمك.

مركبات فائقة الرسعة
أعلن�ت رشك�ة »أريفو« التي أسس�ها املهندس الس�ابق يف 
سبيس إكس وهايربلوب وان، أنها شكلت رشاكة مع وزارة 
النق�ل يف كولورادو إلنش�اء هايربلوب يع�رب مدينة دنفر..

ويب�دو أن املرشوع لي�س بمفهوم الهايربل�وب الفعيل، بل 
سيتم استبدال فكرة السفر برسعات تفوق رسعة الصوت، 
باقرتاح أكثر تواضعا من خالل إنش�اء مسار ممغنط يمتد 
ع�ىل جان�ب الطريق يف قل�ب املدينة املزدحم، وباس�تخدام 
مركب�ات وزالج�ات مصمم�ة خصيص�ا لُتقل الس�ائقن 
وس�ياراتهم إىل وجهاته�م برسع�ة تص�ل إىل 200 مي�ل يف 

الساعة، والتي يمكنها أيضا السري عرب الطرقات العادية.
وعوض�ا ع�ن األنفاق الت�ي تعتم�د عليها رشكت�ا بورينغ 
وهايربلوب وان اململوكتان إليلون موسك، إلرسال السيارات 
برسع�ات فائق�ة، قررت رشك�ة »أريفو« إط�الق املرشوع 
الذي يطلق عليه »الش�بكة الحرضية فائقة الرسعة«، دون 

الحاجة إىل إخفاء السيارات داخل األنابيب.

ماسة بـ »34« مليون 
دوالر

بيعت يف دار كريس�تي بجنيف أكرب أملاسة يف العالم، 
تعرض للبيع يف املزاد، بسعر 34 مليون دوالر.

وتفي�د وكالة فرانس ب�رس، بأن وزن املاس�ة التي 
أطلق عليها “فن غريس�ونس” يبلغ 163.4 قرياط، 
وت�م الحصول عليه�ا من قطعة أمل�اس وزنها 404 
قراريط، عث�ر عليها يف أنغوال عام 2016. وتعد أكرب 
ماسة يعثر عليها يف تاريخ أنغوال، وال�27 يف العالم، 
بحس�ب وكال�ة تاس.واش�رتك يف صقل املاس�ة 14 
صائغا، حيث علقوها )وهي بحجم حجر الدومينو( 
وسط قالدة من األملاس وقطع الزمرد التي تصغرها 
حجما.وتش�ري فرانس برس إىل أن الثمن الذي بيعت 

به هذه املاسة يعد مبلغا قياسا.

طي املالبس يطيل أعامر املسنات
أفادت دراس�ة أمريكية حديثة بأن األعم�ال املنزلية الخفيفة، مثل 
طي املالبس بعد غس�لها أو غس�ل األطباق، تطيل أعمار السيدات 
املس�نات، ع�رب وقايتهن م�ن األم�راض املرتبطة بالش�يخوخة..

وللوصول إىل نتائج الدراسة راقب باحثون بجامعة بافالو األمريكية 
أكثر من 6 آالف من السيدات املسنات، الالتي ترتاوح أعمارهن بن 
63 و99 عاما..ووج�د الباحثون أن خطر الوف�اة نتيجة األمراض 
املرتبطة بالش�يخوخة وعىل رأس�ها الزهايمر، انخفض كثريا لدى 
السيدات املسنات الالتي سجلن نشاطا أكرب خالل اليوم..وكشفت 
الدراس�ة أن النس�اء اللواتي ينخرطن يف النش�اط البدني الخفيف 
مل�دة 30 دقيقة يوميا، أق�ل عرضة للوفاة بنس�بة 12 باملئة، فيما 
ارتب�ط النش�اط البدني املعت�دل ملدة نصف س�اعة بخفض خطر 
الوفاة بسبب األمراض بنسبة 39 باملئة..وتمثلت األنشطة البدنية 
الخفيفة يف طي املالبس املغسولة أو غسل النوافذ واألطباق، ومثلت 
تلك األنش�طة أكثر من 55 باملئة من مجموع األنشطة التي تقىض 
فيها املسنات نشاطهن اليومي، يف حن تمثلت األنشطة املعتدلة يف 

امليش الرسيع أو ركوب الدراجات ملسافات قصرية.

بدون تعليق

سمك مقيل
بعصري الربتقال

ق اليوم..
طب

كيف نحصل عىل الكهرباء من جسم اإلنسان؟
ق�دم باحث�ون م�ن املخت�رب االتح�ادي 
والتكنولوجي�ا  للم�واد  الس�ويرسي 
“Empa”، مادة جديدة يمكن من خاللها 

توليد الكهرباء من جسم اإلنسان.
 ”Empa”ونرش موقع املخترب السويرسي
الباحث�ن  اكتش�اف  ع�ن  مقال�ة 
طريق�ة مبتك�رة لتولي�د الكهرب�اء من 
جس�م اإلنس�ان، تعتم�د ع�ىل )التأث�ري 
م�ادة  باس�تخدام  الكهروضغط�ي(، 
مرن�ة صنعوها م�ن جس�يمات نانوية 
سيليكونية. إذ تمتلك هذه املادة الجديدة 

خصائص كهروضغطية، تولد الكهرباء 
عند أي انحناءة يقوم بها الجسم.

وتقول مديرة املرشوع، دورينا أوبريس، 
تس�تخدم  أن  يمك�ن  امل�ادة  ه�ذه  إن 
الس�تقطاب الطاقة من جسم اإلنسان، 
ويمكن زرعها عىل س�بيل املثال يف خلية 
صدرية، ويمك�ن تحفيزها عرب رضبات 
القل�ب الطبيعية..لك�ن العلماء أش�اروا 
إىل أن ه�ذه امل�ادة الجدي�دة ال ت�زال قيد 
التصني�ع، وال يمك�ن الحصول عليها إال 

يف الظروف املخربية.

دير كلوين والكنز اإلسالمي املخفي

كن�زا  اآلث�ار  علم�اء  اكتش�ف 
»اس�تثنائيا« يضم مجموعة من 
القط�ع الثمين�ة يف دي�ر كلون�ي 
الواقع يف منطقتي س�اون ولوار 

وسط رشقي فرنسا.
وعث�ر عىل أكثر م�ن ألفي قطعة 
نقدي�ة  قطع�ا  تضمن�ت  أثري�ة 
فضي�ة وعمالت ذهبية إس�المية 
وختم وعدة قطع ذهبية أخرى..

ويع�د ه�ذا االكتش�اف األول من 
نوعه ال�ذي يتم في�ه العثور عىل 
نق�ود ذهبية من األرايض العربية 
وأم�وال فرنس�ية فضي�ة وخاتم 
يتضم�ن ختما، يف م�كان واحد..

واكتش�ف الباحث�ون من جامعة 
لومي�ري لي�ون، هذا الكن�ز خالل 
قيامه�م بعملي�ات حف�ر يف دير 

كلون�ي، والت�ي ب�دأت من�ذ عام 
.2015

وعث�ر الفري�ق عىل ألف�ي قطعة 
نقدية وس�ط كيس من القماش، 
تتضم�ن عم�الت مصنع�ة م�ن 
س�بائك الذهب، أصدرتها فرنسا 
الوس�طى، وربما  العصور  خالل 
يرجع تاريخ هذا الكنز إىل النصف 

األول من القرن الثاني عرش.
وإىل جان�ب كي�س القماش، عثر 
أيضا عىل 21 دينارا ذهبيا أندلسيا 
ومغربيا، يعود تاريخها إىل الفرتة 
ما بن 1121 و1131 ميالدية، يف 
عهد أبو الحس�ن عيل بن يوسف 
خامس حكام املرابطن يف املغرب 
واألندلس، وال�ذي حكم يف الفرتة 

ما بن 1143-1106.
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منمنمات بغدادية

القاضي عامر حسن شنته

من األمور التي أثارت جدالً واختالفاً عند تطبيق قانون 
العف�و العام رق�م 27 لس�نة 2016، تل�ك المتعلقة بمدى 
إمكانية ش�مول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم 
به�در المال العام، بقانون العف�و العام عند حصوله على 
موافقة من الوزير المختص بتقس�يط مبلغ الضرر الذي 
تس�بب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات 

المنوطة به.
إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استناداً لما ورد في نص 
الم�ادة )3( من قانون العفو العام، والتي اش�ترطت فيما 
اش�ترطته تس�ديد ما ترتب بذمة المش�مول بأحكام هذا 

القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.
وتس�ديد الدي�ن لغة ه�و »دفعه إل�ى الدائ�ن«، فإذا لم 
يق�م الموظف بتس�ديد المبال�غ المترتبة بذمت�ه كاملة. 
فان ش�موله بقان�ون العفو يعد تضييع�اً لحق الدولة في 
استيفاء حقوقها، ومساس�اً بالحماية الجنائية المقررة 
للم�ال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة )3( من 
قان�ون العفو العام، تكش�ف لنا أن القانون وإن اش�ترط 
تس�ديد االلتزامات المالية للدولة، فإنه ل�م يبين آلية ذلك 

التسديد وال كيفيته؟
وإزاء س�كوت المش�رع عن إيضاح األمور المتقدمة، 
يصب�ح لزام�اً عل�ى المحاك�م المختص�ة حي�ن تصديها 
لتطبي�ق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة 
ببيان آلية اس�تيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها 
قان�ون التضمين رق�م 31لس�نة 2015، وقانون تحصيل 
الدي�ون الحكومية رق�م 56لس�نة 1977. إذ نصت المادة 
)4( من قانون التضمين، على آلية تس�ديد مبلغ التضمين 
بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو 
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة 
عل�ى تقس�يط المبلغ لم�دة ال تزيد على خمس س�نوات. 
وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية 
ووضع إش�ارة الحجز على العقار، أو الكفالة الش�خصية 

الضامنة. 
ونص�ت المادة )7( من القانون المذكور على س�ريان 
أحكام قان�ون تحصيل الديون الحكومية على الش�خص 
المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم 
تس�ديده أي قسط من األقس�اط خالل )30( ثالثين يوما 
من تاريخ االستحقاق، معتبرة التقسيط ملغياً، وتستحق 

األقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضاف�ة إلى الضمانات الواردة ف�ي قانون التضمين، 
فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات 
أخرى، س�اهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في 
اس�تيفاء ديونها. ومنه�ا ما ورد في المادة )الخامس�ة( 
منه، والتي أجازت حجز األموال المنقولة وغير المنقولة 
للمدي�ن وبمق�دار الدين، ومانص�ت عليه الم�ادة )الثالثة 
عش�ر( منه بجواز حبس المدي�ن المماطل وفقا لألحكام 

الواردة في قانون التنفيذ.
آخذي�ن بنظر االعتبار م�ا نصت عليه الم�ادة )8( من 
قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة 
المكلف بخدمة عامة ال يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق 
أحكام�ه بحق المتقاعدين المحالي�ن على المحاكم فضالً 
عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من 
ضمانة مهمة الس�تحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها. 
ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها 
المش�رع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم ش�مول 
الموظ�ف الذي قس�ط الدين بحقه أم�را ال يتفق مع روح 
العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو 
الع�ام والتي نص عليها في األس�باب الموجب�ة »بإتاحة 
الفرص�ة لم�ن جنح م�ن العراقيين في الع�ودة لالندماج 
في الحياة العامة وإلش�اعة روح التسامح واإلصالح في 

المجتمع«.
كم�ا انه يمثل م�ن جهة أخرى س�لبا لصالحية الوزير 
بتقس�يط الدين والمنصوص عليها ف�ي قانون التضمين 

وذلك ماال يجيزه القانون.

في سلس�لة تراث بغداد كانت لن�ا كلمات عن اعياد اهل 
بغداد من المس�يحيين في الق�رون الثالثة االولى  من عمر 
بغداد اي العهد العباس�ي االول اذ نجد ان االحتفاالت تكاد 
تختلف عن اعياد المسيحيين في بغداد في هذه االيام ذلك ان 
االحتفاالت الخاصة بالمسيحيين كانت  مرتبطة بالديارات 
اي باالدي�رة كدي�ر العاصية ودير الزرافي�ة ودير الزندورد 
ودير الثعالب ودير أش�موني ودير س�مالو وان كان هنالك 
عيد الفصح وعيد الصوم وعيد رأس السنة وكان اهل الذمة 
م�ن النصارى المس�يحيين واليه�ود والصابئة والمجوس 
والس�امرة عاش�وا في بغداد في ذمة المس�لمين بموجب 
عهود ترعى مصالحهم خاصة وان النصارى سكنوا بغداد 
قبل تأسيسها من ابي جعفر المنصور وتطلب انشاء بغداد 
ادخال عدد من القرى المسيحية واالديرة ضمن بغداد التي 
اقامه�ا المنص�ور منها القري�ة التي فيها دي�ر مار فثيون 
ال�ذي عرف بالدير العتيق ومنها قريت�ا درتا وقطفتا ودير 
كليلش�وع الذي دفن فيه البطريك طما ثاوس والذي عرف 
باس�م دير الجاثليق واقطع المنصور للنصارى قطيعة اي 
خصص لهم قطعة ارض شأنهم شأن الفئات االخرى التي 
خص�ص لها من مدينته وكانت في بغداد المدورة في كرخ 
بغ�داد ولكن بعد حص�ول بعض القالقل ف�ي الكرخ انتقل 
بعض المس�يحيين الى الجانب الش�رقي من بغداد واقاموا 
دوره�م في اط�راف دي�ر الزندورد وف�ي محل�ة المربعة 
ومحلة راس الس�اقية وس�وق الثالثاء ومحلة الشماس�ية 
وق�د تم تقدير عدد المس�يحيين ببغداد بحدود ٥٠ الفا كما 
ذكر ذلك ادم متز وتولى بعض البطاركة والمطارنة تجديد 
الدي�ارات والحق�ت م�دارس ببعضه�ا وكان المس�يحيين 
ف�ي دار الخالف�ة كغيرهم م�ن اهل بغداد فقد اس�تخدمت 
الخيزران ام الرشيد مسيحيا وتولى مسيحيان كتابة ديوان 
الجي�ش ووصل اصطفان بن بعقوب ال�ى وظيفة صاحب 
بيت المال الخاصه واتخذ علي بن بويه كاتبا مسيحيا  وان 
تعرض�وا  ال�ى التضييق احيانا في عهد الرش�يد والمتوكل 
والمقت�در لكن عال ش�أنهم في بغداد فكان�وا ارباب مهنة 
الطب وكانت اعيادهم مظهرا من مظاهر البهجة يش�ارك 
فيه�ا المس�لمون من اهل بغداد واس�تمروا في ممارس�ة 
اعيادهم الدينية بحرية اذ كانوا يحتفلون بعيد راس السنة 
ف�ي اول كان�ون الثاني ويس�مونه عي�د القلن�داس وكان 
خليف�ة بغ�داد يش�ارك المس�يحيين احيانا في ه�ذا العيد 
وظه�ر ذل�ك واضحا من الموازنة الس�نوية لس�نة ٣٠٦ اذ 
ظهرت مع نفقات قصر الخالفة وكان صبيان المسيحيين 
يطوف�ون من دار الى اخرى ويقولون بصوت عال قالندس 
قالن�دس ويت�م اطع�ام االطف�ال المحتفلين ويس�قونهم 
اقداحا من الش�راب وكانت احتف�االت عيد الفصح تتم في 
دير سمالو وال يبقى مسيحيا في بغداد اال حضره وال احد 
م�ن اهل الط�رب واللهو من المس�لمين اال قص�ده للتنزه 
وكان االحتفال بعيد الش�عانين من المناسبات التي يخرج 
فيها البغدادي�ون من اهل الظرف واللع�ب بالنبيذ والقيان 
فيرون المس�يحيين ويش�ربون ويتفرجون وقد نقل الينا 
االصبهان�ي وصف�ا الحتف�ال الج�واري الرومي�ات بعي�د 
الش�عانين في قص�ر الخليفة المأمون وق�د تزين بصلبان 
الذهب والخوص والزيتون وكان مسيحيو بغداد يسهرون 
بليلة عيد الميالد  ويشعلون النيران ويلعبون بالجوز وعيد 
دير اش�موني في الثالث من تش�رين االول وهو من االيام 
البغدادية المش�هورة حيث يجتمع اهلها اليه كاجتماعهم 
الى بعض اعياده�م ويخرج الناس بالزوارق في نهر دجلة 
ويتنافسون شطه وديره وحاناته وعلى العموم فان اعياد 
البغداديين المسيحيين تقام في االديرة فهي مقسومة على 
دي�ارات معروفة ومنها اعياد الصوم الت�ي تقع في اربعة 
آحاد االح�د االول عيد دير العلصيةواالح�د الثاني عيد دير 
الزرافي�ة واالحد الثالث عيد دي�ر الزندورد ثم دير درمالس 
وعيده احس�ن عيد يجتمع اليه مسيحيو بغداد ويقصدون 
الاله�ون وكان عيد دي�ر الثعالب يوما مش�هودا في بغداد 
ال يتخلى عنه المس�يحيون والمسلمون وكان موعده في 

آخر سبت من شهر ايلول

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

نتق��دم بأس�مى آي���ات الت��هان�ي والتب���ريك��ات الى االس�ت��اذ الدكت��ور 
)كريم حسن الموسوي ( لمناسبة تسنمه منصبه الجديد )معاون العميد للشؤون 
االداري�ة � جامعة بغداد / كلية الهندس�ة ( لما يملكه م�ن خبرة وحرص وتفان 
ف�ي اداء عمله االداري متمني�ن له دوام الموفقية والنج�اح خدمتاً للصالح العام 

ولكليتنا الموقرة ولعراقنا الحبيب .
مدير ومنتسبو شعبة المتابعة / جامعة بغداد / كلية الهندسة

م�ع أول زيارة ألي س�ائح إلى مدينة 
هون�غ كونغ، س�يلفت نظ�ره وجود 
فج�وات ف�ي العدي�د م�ن ناطح�ات 
التس�اؤالت، كونه�ا  الس�حاب تثي�ر 
غي�ر مألوف�ة في الش�كل الهندس�ي 
المعتاد لبناء األبراج الش�اهقة. إال أن 
الس�كان المحليي�ن للمدينة يس�مون 
ه�ذه الفتحات »بواب�ة التنين«، وهي 
موجودة كي »تسمح بمرور التنين ن 
الجبال إلى الماء، وذلك وفقا لفلسفة 
»فنغ ش�وي« الصينية..وتستند هذه 

الفلس�فة الصيني�ة على مب�دأ تحديد 
مواق�ع المبان�ي واألش�ياء بطريق�ة 
تتوافق مع الق�وى الروحية والطاقة 
ه�ذه  تس�مح  بحي�ث  اإليجابي�ة، 
الفجوات بتوليد الطاقة اإليجابية كما 

تمنح الحظ الطيب.
 ووفق�ا لموق�ع »بيزنس إنس�ايدر«، 
مس�ؤولية  ع�دة  ش�ركات  تض�ع 
خسائرها المالية على تصميم مبانيها 
بش�كل »خاط�ئ« يخلو م�ن »بوابات 

التنين«.

تـهـنـئـة

رس »فجوات« ناطحات السحاب؟!

احتفال القوات االمنية واحلشد الشعبي بمناسبة حترير مدينة راوه

العفو العام وتقسيط مبلغ الرضر


