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األحزاب الكردية «الصغرية» تقدم الشكاوى إىل املحاكم لـ «الطعن» بنتائج االنتخابات
العراقي

ينادي مناد يوم القيامة أال من كان
له على اهلل أجر فليقم فال يقوم إال من عفا
وأصلح فأجره على اهلل

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

إيران متنح االحتاد األوريب ( )60يوما لـ «ضامن» اإلتفاق النووي

ص4

الكتل السياسية تنتظر «النتائج النهائية» لبحث التحالفات

«سائرون» يكشف عن «خريطة ائتالفية» ..و «النصر» يبدي استعداده لتشكيل «أقوى حكومة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يتس�مّ ر الجميع ،سياسيون ومواطنون،
أمام شاش�ات التلفاز بانتظ�ار أن تعلن
املفوضيّ�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
النتائ�ج النهائي�ة لالنتخاب�ات الربملانية
الت�ي جرت الس�بت امل�ايض ،فيما طالب
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي الكت�ل
السياس�ية باحرتام النتائج التي ستعلن
(حتى الس�اعة التاسعة مس�ا ًء من يوم
االثنني لم تعلن النتائج) ،داعيا ً إىل تقديم
االعرتاضات بالطرق القانونية.
وتنتظر الكتل السياسية اإلعالن الرسمي

وتحدي�د املقاع�د يف الربمل�ان للشروع
بمباحث�ات من أج�ل تش�كيل الحكومة
املقبل�ة ،إذ أن غالبيّ�ة األح�زاب اعتبرت
الحدي�ث ع�ن التحالف�ات قب�ل ص�دور
النتائ�ج أم�را ً مس�تحيالً ،لع�دم معرفة
الحجوم الحقيقي�ة للكتل داخل الربملان،
ّ
خاصة وأن محافظات إقليم كردس�تان،
ل�م تكش�ف نتائجه�ا إىل اآلن ،وهي التي
ّ
ش�كلت بيض�ة القبان يف تش�كيل
لطاملا
الحكوم�ة ،الس�يما وأن منص�ب رئي�س
الجمهورية ،وفق العرف السيايس ،يكون
لصالح املكوّن الكردي.
لك�ن ،وبمقابل صمت الكتل السياس�ية

القايض املحمود :قوائم الفائزين ستعرض عىل املحكمة
االحتادية العليا للمصادقة عليها
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تجاه التحالفات السياسية ،إال أن السيد
مقت�دى الصدر ،زعي�م التي�ار الصدري،
نشر تغريدة عىل موقع تويتر ،ملّح فيها
إىل ما يمك�ن أن يصبح تحالفا ً سياس�يا ً
بإمكانه تشكيل الحكومة املقبلة.
وأك�د الس�يد الص�در يف التغري�دة دعمه
لتش�كيل حكوم�ة تكنوق�راط ،من دون
تحزب ،حس�ب قوله .وقال السيد الصدر
يف تغريدة عىل حسابه الشخيص يف تويرت
«إننا (س�ائرون) بـ (حكمة) و(وطنية)
لتك�ون (إرادة) الش�عب مطلبن�ا ونبني
(جيالً جديداً) .

التفاصيل ص3

الصدر يعد افتتاح السفارة االمريكية يف القدس
«وصمة عار لإلستكبار العاملي»

2

فلسطني تنزف )52( :شهيد ًا بينهم أطفال يف «مسريات العودة»

طائرات الـ « »F16العراقية تقصف «رأس داعش»
يف سوريا جمدد ًا
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن�ت الق�وات األمنية العراقي�ة ،أمس
االثنين ،ع�ن تدمير طائ�رات إف 16
العراقي�ة مق�ر قي�ادة ودعم لوجس�تي
لتنظيم «داعش» يف منطقة الدشيش�ة يف
شمال رشق سوريا .وأشار مركز اإلعالم
االمن�ي للقوات العراقية املشتركة إىل إن

طائ�رات اف  16العراقي�ة دم�رت تماما
مواق�ع لتنظيم «داع�ش» داخل االرايض
الس�ورية .وق�ال اإلعالم األمن�ي يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
ان�ه «بتوجي�ه م�ن القائد الع�ام للقوات
املسلحة حيدر العبادي وتنسيق وارشاف
قي�ادة العمليات املشتركة دكت طائرات
 F16العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي

بغداد  /المستقبل العراقي

لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة يف جن�وب
منطقة الدشيشة داخل االرايض السورية،
حيث تم تدمري املوقع بالكامل» .واوضح
ان ه�ذه الرضب�ات الجوي�ة الدقيق�ة
تأتي وفق معلومات اس�تخبارية مؤكدة
وجهود الخلية الجوي�ة لقيادة العمليات
املشرتكة.

التفاصيل ص3

اخلارجية تدين نقل سفارة واشنطن اىل القدس وتعده خمالفا للقرارات الدولية

اجليش السوري يستعيد «قطعة مهمة» من شامل احلجر األسود يف دمشق
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،أمس االثنني،
استش�هاد  52ش�خصا ً بينهم أطفال وإصابة
أكث�ر م�ن  2400آخري�ن ،برص�اص الجي�ش
اإلرسائييل يف مواجهات رشقي قطاع غزة ،أثناء
مشاركتهم يف «مسريات العودة الكربى».
وأكدت الوزارة أن القتىل والجرحى س�قطوا يف
مخيمات مختلفة عىل طول الرشيط الحدودي
للقطاع.
م�ن جانبها ،أعلن�ت وزارة الداخلي�ة واألمن يف

غزة استش�هاد أربعة من منتس�بيها برصاص
الجي�ش اإلرسائيلي أثن�اء تأمينهم مسيرات
العودة يف «ذكرى النكبة».
وذكرت وكالة «معا» الفلس�طينية أن طائرات
حربي�ة إرسائيلية قصف�ت موقعا فلس�طينيا
ش�مال قطاع غزة بثالثة صواريخ ،واستهدفت
ق�وات أخ�رى مجموع�ة م�ن الش�بان حاولوا
اجتياز الس�ياج ش�مال بيت حانون بقذيفتني
مدفعيتين ،كم�ا قصف�ت الق�وات نقط�ة
رص�د للمقاوم�ة رشق جباليا ش�مال القطاع
بقذيفتين .ونقل�ت الوكال�ة عن ش�هود عيان

قولهم إن سيارات اإلسعاف تنقل الجرحى وأن
هن�اك أعدادا متزايدة م�ن اإلصابات يف صفوف
املحتجني بعضها خطرية.
وكانت الوكالة قد أشارت إىل أن قوات إرسائيلية
ألق�ت م�واد حارقة قرب خيام الع�ودة يف خان
يونس صباح اليوم ،تسببت يف اشتعال إطارات،
يف محاولة منها إلبعاد املتظاهرين.
ولفت�ت إىل أن أربع آليات عس�كرية إرسائيلية
توغل�ت يف أط�راف بل�دة خزاعة رشق�ي خان
يون�س جن�وب قطاع غ�زة ورشعت بتس�وية
وتجريف األرايض يف املنطقة.

املحكمـة االحتـاديـة :جملـس الـوزراء اصـدر تعـديـال عىل نظـام املراسـم

االحتاد الدويل حلامية الطبيعة يرشك العراق بلجنة لوضع خريطة عاملية للمحميات

جنايات بغداد حتكم باإلعدام عىل إرهايب نحر دبلوماسيا روسيا عام 2006
رئيس هيأة املنافذ احلدودية
يلتقي رئيس أحتاد الغرف التجارية
و االمني العام لالحتاد
ص2

مهاجم باريس مر
بـ «حتوالت غامضة» :من طالب
«متقوقع» إىل متطرف
ص4

الغنويش يربط
ترشحه لرئاسة تونس بمصلحة
االنتقال الديمقراطي

ص2

ص2

ص2

يـوفـنـتـوس
يـزاحـم برشلـونـة عىل
ضم جريزمان

ص4

السـلـطـات البحـريـنـيـة تـعـرض «رمـوز الـثـورة» إلـى انـتـقـام جـديـد
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قتل مع مسلحني ( )4عاملني يف سفارة موسكو بالعراق

جنايات بغداد حتكم باإلعدام عىل إرهايب نحر دبلوماسي ًا روسي ًا عام 2006
بغداد  /المستقبل العراقي

دبلوم�ايس رويس واختطاف أربعة آخرين
عىل يد مسلحني مجهولني يف بغداد.
وأش�ارت إىل أن مس�لحني يف ثلاث
س�يارات أغلق�وا طريق�ا كان�ت تس�لكه
سيارة الدبلوماس�يني يف ضاحية املنصور
الراقي�ة غ�رب بغ�داد وفتح�وا الن�ار عىل
الس�يارة فأردوا أحد الدبلوماس�يني قتيالً
واختطفوا اآلخرين.
وأوضحت أن املسلحني كانوا يستقلون
س�يارتني كوريتي الصن�ع احداهما باص
صغير ففتح�وا النار على س�يارة تابعة
للس�فارة الروس�ية عىل مقربة من جامع
الرحم�ن القري�ب م�ن مبن�ى الس�فارة
الروس�ية وقتل�وا احد موظفي الس�فارة
واختطف�وا اربع�ة اخرين وف�روا اىل جهة
مجهولة.
ث�م أك�دت وزارة الخارجية الروس�ية
يف بي�ان مقت�ل أحد العاملني يف س�فارتها
يف بغ�داد وخطف أربعة آخري�ن عىل أيدي
مجهولني .وأوضحت أنه تم قتل ش�خص
وخط�ف أربع�ة آخري�ن يف ه�ذا الهجوم.
وتح�دث ناطق باس�م ال�وزارة يف ترصيح
لش�بكة تلفزيون محلية عن خطف أربعة
دبلوماسيني ومقتل واحد.
وأش�ارت الوزارة إىل أنها ش�كلت خلية
ازم�ة بهدف العث�ور عىل دبلوماسس�يها
االربع�ة ،وقالت انها اج�رت اتصاالت مع
كب�ار املس�ؤولني العراقيني وعىل رأس�هم
الرئيس جلال طالباني ورئيس الحكومة
نوري املالكي (آنذاك) ومع احزاب سياسية
وقوات التحالف ،يف اطار املس�اعي لكشف
مصري الرعايا الروس االربعة .

أعل�ن القض�اء ،أم�س االثنين ،ع�ن
الحك�م باع�دام «إرهاب�ي» ش�ارك ع�ام
 2006باختطاف أربعة عاملني يف س�فارة
روسيا بالعراق وقتلهم جميعاً ،اثنان رم ًيا
بالرصاص واآلخران نحراً.
وقض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية
يف بغ�داد باإلعدام ش�نقا ً حتى املوت بحق
أح�د اإلرهابيني لقيامه بعملي�ة نحر أحد
الدبلوماسيني الروس يف العراق.
وأوض�ح القايض عبد الس�تار بريقدار
املتحدث الرس�مي باس�م مجلس القضاء
األعلى يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،أن «املحكمة الجنائية املركزية
حكمت باإلعدام بحق احد اإلرهابيني أدين
بقيامه بنحر احد الدبلوماسيني الروس يف
العراق عام ألفني وستة».
وأض�اف أن «املته�م اعترف بخط�ف
أربع�ة أجان�ب م�ع مجموعة مس�لحة»،
مبين�ا ً ان «اثنين م�ن املجن�ى عليه�م تم
قتلهم�ا بإطالق النار عليهم ،فيما تم ذبح
االثنني اآلخرين».
وأش�ار املتح�دث الرس�مي اىل أن
«االرهابي اشترك بعملية الذبح بحق أحد
الدبلوماس�يني ال�روس وبعده�ا قام مع
مجموعته املس�لحة بالتخلص من الجثث
برميه�ا يف نه�ر دجل�ة» ،الفت�ا ً إىل إىل أن
«الحكم بح�ق اإلرهابي ص�در وفق املادة
الرابعة 1/من قانون مكافحة اإلرهاب».
وكان�ت الس�لطات العراقي�ة قد أكدت
ق�ي الثالث من حزيران ع�ام  2006مقتل

منفذ عرعر احلـدودي يعلـن عـن زيارة قـادة
ميدانني من جانب اململكة العربية السعودية

رئيس هيأة املنافذ احلدودية
يلتقي رئيس أحتاد الغرف التجارية
و االمني العام لالحتاد

القايض املحمود :قوائم الفائزين ستعرض عىل املحكمة
االحتادية العليا للمصادقة عليها
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس املحكم�ة االتحادي�ة العليا القايض
مدح�ت املحمود أن قوائم الفائزي�ن يف االنتخابات
سوف تعرض عىل املحكمة لغرض املصادقة عليها
بعد تدقيقها.
وقال املحمود يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه أن «االجراءات املتعلقة بتطبيق القانون
كانت جيدة ،وهناك انسايبية واضحة يف االقرتاع»
وأض�اف املحم�ود أن «التجرب�ة الت�ي حصلت

بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى الدكتور كاظ�م العقاب�ي رئيس هيأة
املناف�ذ الحدودي�ة يف مكتب�ه كل م�ن الس�يد
جعفر الحمدان�ي رئيس أتحاد الغ�رف التجارية
العراقي�ة يرافق�ة كل م�ن االمني الع�ام لالتحاد
م�ع ع�دد م�ن رج�ال األعم�ال ،وج�رى خلال
اللق�اء تن�اول موض�وع املظاه�ره يف منف�ذ
مين�اء ام قرص ح�ول منع الس�يارات املترضره
م�ن الدخ�ول واالحتجاج�ات ح�ول ه�ذا القرار
الص�ادر م�ن اللجن�ة االقتصادي�ة وبطل�ب من
هيئ�ة الكم�ارك العام�ة ،وق�دم الس�يد رئي�س
الهي�أة رشح�ا ً مفصالً ح�ول صالحي�ات الهيأة
واملهم�ام املوكل�ه له�ا حس�ب قان�ون  30لعام
 2016وحس�ب القوانيين الناف�ذه وق�دم
اس�تعداده للتع�اون م�ع التج�ار واملخلصين
حس�ب القوانين والتعليمات املنص�وص عليها.
وم�ن جهة اخرى أعلنت هي�أة املنافذ الحدودية،
منف�ذ عرعر الحدودي عن زي�ارة عدد من القادة
امليدانني م�ن جان�ب اململكة العربية الس�عودية
برئاسة اللواء محمد بن عبدالله الشهري مع عدد
من الظباط مختلف الرتب وقد كان يف استقبالهم
اللواء هزاع قائد املنطقة الخامس�ة لقيادة قوات
حرس الحدود وكذالك معاون مدير املنفذ مع عدد
من ظباط قيادة قوات حرس الحدود العراقي وتم
عق�د اجتماع مطول داخل املنفذ حيث تم تباحث
العالق�ات بين البلدين بكافة النواح�ي وقد اثمر
االجتماع األش�ادة بالعالق�ات الطيبة بني البلدين
وقد اب�دى ارتي�اح الق�ادة امليدانني م�ن الجانب
السعودي بهذا اللقاء املثمر.

اخلارجية تدين نقل سفارة واشنطن اىل القدس وتعده خمالف ًا
للقرارات الدولية

بغداد  /المستقبل العراقي

ع�دت وزارة الخارجي�ة ،أم�س
االثنني ،نقل سفارة الواليات املتحدة
يف ارسائيل اىل الق�دس أمرا مرفوضا
ومخالفة صارخة للق�رارات الدولية
ومس�ار السلام ،فيم�ا ح�ذرت من
عواقب خطرية عىل استقرار املنطقة
وأثر س�لبي عىل الصعيدين السيايس
واالمني.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م
الوزارة احمد محجوب يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه إن
«م�ا يج�ري الي�وم من نقل س�فارة

الوالي�ات املتح�دة اىل مدين�ة القدس
العربي�ة واالرصار على اعتبار هذه
املدين�ة العربي�ة عاصم�ة للكي�ان
الصهيوني يع�د أمرا مرفوضا ومثريا ً
لغض�ب مئ�ات املاليين م�ن العرب
واملس�لمني واملس�يحيني يف جمي�ع
ارجاء العالم ،ويعد مخالفة صارخة
للقرارات الدولية ومسار السالم».
وأضاف محج�وب ،أن «يف الوقت
الذي نعلن في�ه تضامننا الكامل مع
اشقائنا الفلسطينيني فإننا نعرب عن
رفضنا القاطع له�ذا اإلجراء ونحذر
من عواقب هذه الخطوة ملا ستسببه
من تداعي�ات خطرية عىل اس�تقرار

عد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الص�در ،أمس االثنين ،افتتاح الس�فارة
االمريــــكي�ة يف مدينة
الق�دس «وصــم�ة عار
لإلس�تعمار واإلس�تكبار
العاملي».
وقال الصدر يف تغريدة
ل�ه على موق�ع تويتر،
«وصم�ة عــــار أخرى
لإلس�تعمار واالس�تكبار
العاملي م�ع افتتاح بناية
الرش االمريكية يف القدس
األقدس يف فــــلس�طني
االب�اء والجهاد» .واضاف
الصدر« ،م�ا ذلك اال دليل

املنطقة وأثر س�لبي على الصعيدين
السيايس واالمني» ،الفتا اىل أن «نجاح
الجه�ود الحثيثة للجنة منع ارسائيل
من الحص�ول عىل مقع�د يف مجلس
األمن والتي ترأس�ها وزير الخارجية
الجعفري وعمل فيه�ا بالتعاون مع
جميع األصدق�اء واالش�قاء إلكمال
هذه املهمة التاريخي�ة والتي تكللت
بالنجاح من خالل انسحاب ارسائيل
من طلب العضوية املؤقتة يعد تأكيدا
عىل رفض املجتم�ع الدويل إلجراءات
هذا الكيان الغاصب».
وتاب�ع ،أن «اإلج�راءات العنفي�ة
الت�ي تس�تخدمها ق�وات الكي�ان

الصهيون�ي ض�د املدنيني تع�د خرقا
س�افرا لحق�وق االنس�ان ،ومن هذا
املنطلق فإننا ندين وبشدة استهداف
املتظاهري�ن املدنيني يف غ�زة ،والذي
تسبب باستشهاد العرشات وإصابة
املئات من أبناء شعبنا الفلسطيني».
وبدأ ،اليوم االثنني ،حفل تدشين
الس�فارة األمريكي�ة يف الق�دس بعد
نقله�ا م�ن ت�ل أبي�ب ،تزامن�ا م�ع
مواجهات دامية أطلقت فيها القوات
اإلرسائيلي�ة الرص�اص الحي وقنابل
الغاز على الفلس�طينيني العزل عىل
ح�دود غ�زة ،أس�فرت ع�ن مقت�ل
العرشات وإصابة املئات.

االستخبارات العسكرية تعثر عىل كدس للعتاد يف املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املديرية العامة لالستخبارات
واألم�ن ،أم�س االثنين ،العث�ور على
كدس للعتاد يف مدينة املوصل .وذكرت

املديري�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه إن «مف�ارز
مديري�ة اس�تخبارات وأم�ن نين�وى
امليداني�ة التابع�ة إىل املديري�ة العام�ة
لالستخبارات واألمن عثرت عىل كدس

الصدر يعد افتتاح السفارة االمريكية يف القدس
«وصمة عار لإلستكبار العاملي»

بغداد  /المستقبل العراقي

ديمقراطي�ة وتعد أنموذجا ً مل�ن يريد إيصال صوت
الشعب إىل قبة مجلس النواب».
وتمن�ى «التوفيق لجميع الكيانات السياس�ية
والفائزي�ن يف االنتخاب�ات» ،موضح�ا ً ان «العملية
االنتخابي�ة باملحصل�ة تأت�ي بصال�ح الع�راق
وشعبه».
ولف�ت املحمــــ�ود إىل أن «القوائ�م الفائزين
س�وف تعرض على املحكم�ة االتحــادي�ة العليا
لغ�رض تدقيقها وفق الدس�تور والقانون ومن ّثم
املصادقة عليها.

آخ�ر على تمعنه�ا يف ارضار الش�عوب
واذيته�م وميوله�ا للكي�ان االرسائيلي
الغاصب ومعاداتها لألديان السماوية».
وختم الص�در تغريدت�ه بالقول «كيل

أم�ل ب�أن يأتيها ال�رد الس�ماوي االلهي
وخصوصا اذا كان رد املسلمني ردا حازما
يساوق فعلها الشنيع» عىل حد وصفه.
وم�ن املقرر أن تجرى مراس�م افتتاح
الس�فارة األمريكي�ة يف
الق�دس الي�وم ،يف ذكرى
إعلان قي�ام ماتس�مى
بـ»دول�ة إس�ــــرائيل»
املتـــزام�ن م�ع النكبة
الفلسطينية.
ووصــــ�ف الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترامب
تدشين مق�ر الس�فارة
األمريـــــكي�ة الجدي�د
املق�رر افتتاح�ه اليوم يف
الق�دس بـ»اليوم العظيم
إلرسائيل».

للعت�اد من مخلف�ات عصابات داعش
اإلرهابية يف منطقة الشهوان الواقعة يف
الجانب االيم�ن من املوصل» .وأضافت
أن “الك�دس يحت�وي على عب�وات
بالستيكية عدد ( ،)٦رمانة يدوية عدد

( ،)١صواري�خ قاذفة ضد االش�خاص
ع�دد ( )٤حش�وات قاذف�ة ع�دد (،)٩
صواع�ق تفجير ع�دد ( ،)٤١اجه�زة
اتصاالت مختلفة ع�دد ( )١٤حيث تم
رفع املواد بدون حادث يذكر”.

احلشد الشعبي يعلن مقتل مسؤول مفرزة
«داعش» جنوب غرب كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الحش�د الش�عبي ،أمس االثنني ،مقتل مسؤول مفرزة
«داعش» بكمني محكم جنوب غرب محافظة كركوك.
وقال إعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه إن «استخبارات هيئة الحشد الشعبي نفذت كمينا
محكما للمدعو (احمد طلعت الرتكماني) وهو مسؤول مفرزة
داعش يف ناحية الرياض جنوب غرب كركوك».
واضاف ان «قوة االس�تخبارات تمكن�ت من قتل اإلرهابي يف
قرية (شالكه) التابعة لناحية الرياض».

االحتاد الدويل حلامية الطبيعة يرشك العراق
بلجنة لوضع خريطة عاملية للمحميات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن االتحاد الدويل لحماية الطبيعة عن تشكيل لجنة خرباء
مؤهلني من عدة دول عربية بينها العراق لتقييم مواقع القائمة
الخرضاء ووضع تلك املناطق عىل الخريطة العاملية للمحميات،
بالتعاون مع هيئة بيئة أبو ظبي.
واعتمد التدريب الذي اقيم عىل هامش املنتدى اإلقليمي األول
للتن�وع البيولوج�ي ،عىل اعضاء ش�بكة مؤلفة م�ن  13خبريا
متخصص�ا بالتنوع البيولوج�ي واملناطق املحمي�ة ،من األردن
واإلم�ارات ومرص والعراق وس�وريا وإيران وفلس�طني ولبنان
وسلطنة عمان والكويت ،بحسب االتحاد.
وم�ن جانبها أش�ادت ،ش�يخة الظاه�ري ،املدي�ر التنفيذي
لقطاع التنوع البيولوج�ي الربي والبحري بهيئة البيئة أبوظبي
بانش�اء الش�بكة قائلة إن «الجه�ود التي تبذلها وكال�ة البيئة
أب�و ظبي يف تفعيل وتطبيق معي�ار القائمة الخرضاء للمناطق
املحمية يف املنطقة العربية تأتي يف إطار حرص حكومة أبوظبي
عىل تعزيز حماية البيئة والتنوع البيولوجي» ،مؤكدة أن «هيئة
البيئ�ة ابو ظبي ترحب بدع�م دعم هذه املب�ادرة العاملية التي
تنعك�س إيجا ًبا عىل البيئة وتس�اهم يف تحسين اإلدارة الفعالة
للمناطق املحمية».
من جانبه قال جيمس هاردكاسل ،مدير التطوير الربامجي
يف االتح�اد ال�دويل لحماية الطبيع�ة ،إن «القائمة الخرضاء هي
معي�ار طوعي يضمن أن تحق�ق جميع املواق�ع املعتمدة ثالثة
معايير رئيس�ية ،وه�ي الحوكم�ة الرش�يدة واإلدارة الفعال�ة
والتصمي�م والتخطي�ط الس�ليمني .باإلضافة إىل ذل�ك  ،مؤكدا
أن تحقي�ق املعايري يضم�ن الحصول عىل ش�هادة صالحة ملدة
 5اع�وام  ،بم�ا يضمن مواصل�ة املوقع إجراء التحس�ينات عىل
املنطقة املحمية ضمن هذه املعايري».

املحكمة االحتادية :جملس الوزراء اصدر تعديال
عىل نظام املراسم

بغداد  /المستقبل العراقي

أكدت املحكم�ة االتحادية العليا ،أمس
االثنني ،إصدار مجلس الوزراء تعديالً عىل
نظام املراسم.
وقال املتحدث الرسمي إياس الساموك
إن «املحكمة االتحادية العليا سبق لها ان
أص�درت حكما ً بخصوص نظام املراس�م
رقم ( )4لسنة .»2016
واض�اف ان «مجلس الوزراء س�ار يف
نفس اتج�اه حك�م املحكم�ة االتحادية
ً
تعديلا على نظ�ام
العلي�ا باص�داره
املراسم».
وبين أن «امل�ادة الثانية م�ن التعديل
نص�ت على الغ�اء البن�د ثاني�اً ،واحالل
الن�ص الت�ايل (تك�ون األس�بقية لرئيس
الجمهوري�ة ،ثم لرئي�س مجلس الوزراء،

ث�م لرئي�س مجلس الن�واب ،ث�م لرئيس
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ،ث�م لرئيس
مجلس القضاء االعىل ،ثم لرئيس مجلس
االتح�اد ،ثم لرئي�س اإلقليم ،ث�م لرئيس

مجل�س وزراء االقليم ث�م لرئيس مجلس
نواب االقليم» .واشار إىل أن «التعــــديل
نرش يف الوقائ�ع العراقية بالعدد ()4490
يف .»2018 /5 /7

هيئة احلج تصدر بيان ًا بشأن الفائزين بقرعة احلج للعام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اص�درت هيئة الحج والعمرة ،أمس االثنني ،بيانا بش�أن الفائزين بقرعة
الحج للعام الحايل ،محذرة من ترحيل مقاعد الفائزين للعام املقبل.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حس�ن فهد الكنان�ي يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ان «الهيئة فسحت املجال امام الفائزين
بقرعة الحج لهذا العام ،تس�ديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج لغاية 20
أيار الجاري».
واضاف انه «يف حال عدم مراجعة الفائزين بقرعة الحج لهذا العام خالل
امل�دة املذكورة اعاله ،س�يتم ترحي�ل مقاعدهم للعام املقب�ل واعتبارهم
مؤجلني».
يذك�ر ان هيئة الحج حددت كلفة الح�ج لهذا العام لتبلغ  4ماليني و950
الف دينار للسفر جوا ،و  3ماليني و 950الف دينار للسفر برا.
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«سائرون» يكشف عن «خريطة ائتالفية» ..و «النصر» يبدي استعداده لتشكيل «أقوى حكومة»

الكتل السياسية تنتظر «النتائج النهائية» لبحث التحالفات

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يتسمّ ر الجميع ،سياسيون ومواطنون ،أمام
شاش�ات التلفاز بانتظار أن تعلن املفوضيّة
العليا املس�تقلة لالنتخابات ،النتائج النهائية
لالنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي ج�رت الس�بت
امل�ايض ،فيم�ا طالب رئي�س ال�وزراء حيدر
العب�ادي الكتل السياس�ية باحترام النتائج
التي س�تعلن (حتى الس�اعة التاسعة مسا ًء
من يوم االثنين لم تعلن النتائ�ج) ،داعيا ً إىل
تقديم االعرتاضات بالطرق القانونية.
وتنتظ�ر الكتل السياس�ية اإلعالن الرس�مي
وتحديد املقاعد يف الربملان للرشوع بمباحثات
من أجل تشكيل الحكومة املقبلة ،إذ أن غالبيّة
األح�زاب اعتربت الحديث عن التحالفات قبل
ص�دور النتائج أمرا ً مس�تحيالً ،لعدم معرفة
الحج�وم الحقيقي�ة للكت�ل داخ�ل الربملان،
ّ
خاص�ة وأن محافظات إقليم كردس�تان ،لم
تكش�ف نتائجه�ا إىل اآلن ،وهي الت�ي لطاملا
ّ
ش�كلت بيض�ة القبان يف تش�كيل الحكومة،
الس�يما وأن منص�ب رئي�س الجمهوري�ة،
وفق العرف الس�يايس ،يكون لصالح املكوّن
الكردي.
لكن ،وبمقابل صمت الكتل السياسية تجاه
التحالفات السياس�ية ،إال أن الس�يد مقتدى
الصدر ،زعي�م التيار الص�دري ،نرش تغريدة
على موقع تويتر ،ملّح فيها إىل م�ا يمكن أن
يصب�ح تحالف�ا ً سياس�يا ً بإمكانه تش�كيل
الحكومة املقبلة.
وأكد السيد الصدر يف التغريدة دعمه لتشكيل
حكومة تكنوقراط ،من دون تحزب ،حس�ب
قول�ه .وق�ال الس�يد الص�در يف تغري�دة عىل
حسابه الشخيص يف تويرت «إننا (سائرون) بـ
(حكمة) و(وطنية) لتكون (إرادة) الش�عب
مطلبنا ونبني (جيالً جديداً) ولنشهد (تغيرياً)
نحو االصالح وليكون (القرار) عراقيا ً فنرفع
(بيارق) (النرص) ولتكون (بغداد) العاصمة
(هويتنا) وليك�ون (حراكنا) (الديمقراطي)
نح�و تأس�يس حكوم�ة أبوية م�ن (كوادر)
تكنوقراط ال تحزب فيها».
رّ
وفست تغريدة الس�يّ د الصدر ،التي تحتوي
على ع�دد م�ن أس�ماء األح�زاب والكت�ل
السياس�ية ،عىل أنها خريطة ائتالفية لشكل
الحكومة املقبل�ة ،إال أن أي تأكيد من مكتبه
لم يصدر نفيا ً أو تأكيدا ً لهذا األمر.

ب�دوره ،أك�د رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
اس�تعداده للتعاون والتعاون لبناء وتشكيل
أقوى حكومة ممكنة للعراق خالية من الفساد
واملحاصصة املقيتة وغري خاضعة إىل أجندات
أجنبية وتمنع عودة االرهاب وتبعد البالد عن
االنجرار للرصاع�ات الجانبية ودع�ا والكتل
السياسية إىل احرتام نتائج االنتخابات .وقال
العبادي يف كلمة متلفزة وجهها إىل العراقيني

مع بدء ظهور نتائج االنتخابات العامة التي
جرت السبت مخطبا العراقيني قائال «يا ابناء
ش�عبنا الكريم ايها االبط�ال املضحون الذين
صنعتم له�ذه البالد ع ّزها ونرصها ومجدها
لق�د قدم العراقيون ابهى ص�ورة يف دفاعهم
ع�ن وطنهم ومقدس�اتهم وتج�اوزوا خالل
الس�نوات االرب�ع املاضي�ة اخط�ر التحديات
وقهروا املستحيالت وواصلوا يف الوقت نفسه

تجربتهم الديمقراطية املتميزة».
ً
قائلا «بع�د ان واجهن�ا اكبر تح ٍد
وأض�اف
وجودي بقي العراق قويا عزيزا مرفوع الرأس
وخرج محررا وموح�دا وبقيت رايته خفاقة
ترف�رف فوق ارض الرافدين وبهذا تفتخرون
ونفتخر ويفتخر كل عراقي غيور».
وق�ال «انن�ا ومن�ذ اول ي�وم لتس�لمنا هذه
الحكوم�ة ع�ام  2014وضعن�ا يف مقدم�ة

االولويات تحرير ارض العراق ومنع تمددهم
إىل باقي املحافظات وعملنا عىل تحقيق األمن
واالس�تقرار وانهاء الطائفية بين العراقيني
وإزال�ة الحواجز والفوارق بني ابناء الش�عب
الواح�د وتوحي�د جهوده�م ملواجه�ة خطر
االرهاب ومنع التقس�يم والضي�اع الذي كان
ق�اب قوسين أو أدن�ى وس�عينا ب�كل جهد
واخالص عىل ان تكون الدولة قوية ومكانتها

محرتم�ة يف محيطه�ا االقليم�ي وال�دويل
وان تك�ون الحكوم�ة خالي�ة م�ن الفس�اد
واملحاصص�ة املقيت�ة ،وهي االولوي�ات التي
اوفين�ا بالجانب األهم واالكرب منها وس�عينا
ب�كل عزم على تحقيق بقي�ة اهدافنا املعلنة
بخط�ط وتوقيتات زمنية محس�وبة وبنوايا
صادقة ومخلصة للعراق وشعبه».
وأش�ار بالق�ول «الي�وم وبع�د ان انج�زت
الحكومة االس�تحقاق االنتخابي الدستوري
يف موعده املحدد واس�تطعنا اج�راء العملية
االنتخابي�ة واتمامها بامان وتمكني ش�عبنا
م�ن االدالء بأصواتهم ،فإن�ي ادعو املواطنني
والكتل السياسية إىل احرتام نتائج االنتخابات
وااللتزام بالطرق القانونية السليمة املتعلقة
باملخالف�ات او الخل�ل او الطع�ون والحرص
عىل تغليب مصالح البالد وأمنها واستقرارها
والتي هي أهم من جميع املكاسب االخرى».
وأشار قائال «اننا وبموجب دستور جمهورية
العراق س�وف نتحمل كامل املسؤولية امللقاة
عىل عاتقنا بقيادة البلاد وحمايتها والدفاع
ع�ن وحدته�ا ومصالحه�ا وس�يادتها لحني
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة والتي س�تأخذ
عىل عاتقه�ا القيام بهذه املهم�ات الوطنية
الجس�يمة والحف�اظ على املنج�زات املهمة
املتحققة وتعزيزها».
وتقدم العب�ادي بالتهنئة لجمي�ع العراقيني
وإىل جميع الكتل الفائزة واملتصدرة منها عىل
وجه الخصوص يف العملية االنتخابية.
وأكد اس�تعداده الكام�ل «للعم�ل والتعاون
لبناء وتش�كيل أقوى حكومة ممكنة للعراق
خالية من الفس�اد واملحاصصة املقيتة وغري
خاضع�ة إىل أجن�دات أجنبي�ة ،وتمنع عودة
االرهاب وتبعد البالد عن االنجرار للرصاعات
الجانبي�ة» .وحيا القوات املس�لحة واالجهزة
االمني�ة «الت�ي نجح�ت م�رة اخ�رى يف اداء
مهمتها الوطنية» ،كما حيا «ارواح الش�هداء
والجرح�ى املضحين الذي�ن صنع�وا للعراق
نصره الكبري س�ائال الله العزي�ز القدير ان
يمك�ن املخلصين له�ذه البالد م�ن تحقيق
تطلعات ش�عبنا وحفظ نصره وتضحيات
ابنائه وأمنه واستقراره».
وأج�رى الع�راق انتخاب�ات الربملان الس�بت
امل�ايض يف جميع املحافظ�ات ،وتنافس فيها
حوايل  7آالف مرش�ح عىل ش�غل  328مقعدا ً
يف الربملان.

بارزاني اتسقبل ماكغورك وسيليمان يف اربيل

األحزاب الكردية «الصغرية» تقدم الشكاوى إىل املحاكم لـ «الطعن» بنتائج االنتخابات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

كش�فت س�تة أح�زاب كردس�تانية
معرتض�ة على نتائ�ج االنتخاب�ات
العراقي�ة ع�ن نتائ�ج اجتماعها الذي
عق�د ،أمس االثنين ،يف اربي�ل ،وفيما
ق�دم ح�راك الجي�ل الجدي�د ش�كوى
قانونية اىل املحكمة االتحادية بش�أن
النتائ�ج االولي�ة املعلن�ة لالنتخاب�ات
الربملاني�ة ،فيم�ا أکد رئی�س حکومة
اقلی�م کردس�تان نیجیرف�ان بارزاني
أن مش�اركة مواطن�ي االقلي�م يف
االنتخابات الربملانية ،كانت أكرب بكثري
من نسب املشاركة يف املناطق األخرى
من العراق.
وق�ال االمني العام لالتحاد االسلامي
الكردس�تاني صلاح الدي�ن به�اء
الدي�ن يف مؤتمر صحف�ي ان «أحزاب
التغيير واالتحاد االسلامي وتحالف
الديمقراطي�ة والعدال�ة والجماع�ة
االسلامية والش�يوعي االسلامي،
عق�دت اجتماع�ا ً يف مدين�ة أربي�ل،
بش�أن اعرتاضها على النتائج األولية
لالنتخابات العراقية».
واضاف ان «االجتماع أسفر عن التاكيد
عىل االعرتاض عىل العملية االلكرتونية
لالنتخاب�ات ،والتي ش�هدت خروقات
عدي�دة ،اضاف�ة اىل رف�ض النتائ�ج
األولية الصادرة عن املفوضية ،ورفض
العملية بكاملها ،والتي هي ضد رغبة
جماهري كردس�تان باعتبارها مزورة
وشهدت خروقات».
وطالب بهاء الدين باعادة االنتخابات
يف كردستان وكركوك واملتنازع عليها

بارشاف دويل بأرسع وقت ،مشيرا اىل
ان «الهدف االس�اس م�ن موقفنا هو
اعادة حقوق الناخبني».
ب�دوره ،ق�دم ح�راك الجي�ل الجدي�د
شكوى قانونية إىل املحكمة االتحادية
بش�أن النتائ�ج االولي�ة املعلن�ة
لالنتخابات الربملانية.
وقال الحراك يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه« ،اننا يف حراك

الجي�ل الجدي�د ،نعل�ن رصاح�ة ،ان
النتائج التي اعلنته�ا املفوضية العليا
لالنتخاب�ات ،ال عالق�ة له�ا بالنتائج
الحقيقية لالنتخابات».
واضاف ،ان «املفوضية بخطوتها هذا،
جعلت من نفس�ها جزءا م�ن التزوير
املنظ�م والواس�ع لنتائ�ج االنتخابات
وملصلح�ة الحزبيين الرئيس�يني يف
االقليم ،وض�د الجي�ل الجديد وبعض

االح�زاب االخ�رى يف كردس�تان ،ل�ذا
قدمنا ش�كوى قانوني�ة عند املحكمة
الفدرالي�ة يف بغ�داد ،وطالبن�ا باعادة
فرز صناديق االقرتاع».
وطال�ب الح�راك ،يف بيان�ه االط�راف
املعارض�ة يف كردس�تان ،على العمل
بش�كل مشترك ويف اعىل املس�تويات
للطع�ن يف النتائ�ج ،وان التق�وم تلك
االط�راف باص�دار البيان�ات بش�كل

منف�رد ،ب�ل ان تتخذ خط�وات مهمة
وبالشكل التايل:
 تش�كيل جبه�ة برملانية م�ن القوىاملعارضة الج�راء محادثات منفصلة
ع�ن الحزبني الرئيس�يني م�ع القوى
السياس�ية يف بغ�داد بش�أن تش�كيل
الحكومة العراقية.
 تش�كيل جبه�ة قوي�ة يف االقلي�م،للعمل املشرتك مستقبال ولالنتخابات

املقبلة يف كردستان.
ان تعمل هذه الق�وى معا يف الداخلوالخارج ،اليج�اد ضغط حقيقي عىل
الحزبني الرئيسيني يف االقليم ،وتحديد
نفوذهما يف كردستان.
إىل ذل�ك ،أک�د رئی�س حکوم�ة اقلی�م
کردس�تان ،نیجیرف�ان بارزان�ي
أن مش�اركة مواطن�ي االقلي�م يف
االنتخابات الربملانية ،كانت أكرب بكثري

نفذت غارات يف «الدشيشة» ودمرت مقر قيادة ودعم التنظيم

طائرات الـ « »F16العراقية تقصف «رأس داعش» يف سوريا جمدد ًا
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلنت القوات األمني�ة العراقية ،أمس االثنني،
ع�ن تدمري طائرات إف  16العراقية مقر قيادة
ودع�م لوجس�تي لتنظيم «داع�ش» يف منطقة
الدشيشة يف شمال رشق سوريا.
وأش�ار مركز اإلعالم االمني للق�وات العراقية
املشرتكة إىل إن طائرات اف  16العراقية دمرت
تمام�ا مواقع لتنظيم «داع�ش» داخل االرايض
الس�ورية .وقال اإلعالم األمن�ي يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه انه «بتوجيه
من القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي
وتنس�يق وارشاف قي�ادة العمليات املشتركة
دكت طائ�رات  F16العراقية مقر قيادة ودعم
لوجس�تي لعصابات داعش االرهابية يف جنوب
منطق�ة الدشيش�ة داخ�ل االرايض الس�ورية،
حيث ت�م تدمري املوقع بالكام�ل» .واوضح ان

ه�ذه الرضب�ات الجوي�ة الدقيق�ة تأتي وفق
معلومات اس�تخبارية مؤك�دة وجهود الخلية
الجوي�ة لقي�ادة العملي�ات املشتركة يف هذه
ً
منوه�ا ب�أن تفاصيله�ا ونتائجه�ا
العملي�ة
س�تعلن يف وقت الحق .وي�وم الجمعة املايض،
اعلن�ت الس�لطات العراقية عن تنفي�ذ عملية
امنية كربى تمكنت خاللها من اعتقال قيادات
مهمة يف تنظيم داعش داخل االرايض السورية
والح�دود العراقية معها ،وكش�فت عن تنفيذ
ً
اجتماعا لهيئة الحرب
رضبة جوية استهدفت
يف التنظي�م ادت اىل مقت�ل  40قيادي�ا مم�ن
ش�اركوا يف االعتداء األخير .اضافت ان عملية
الق�اء القب�ض عىل ق�ادة داعش ه�ؤالء جرت
داخل االرايض الس�ورية يف املنطق�ة الحدودية
م�ع الع�راق اث�ر عملي�ة اس�تخبارية نوعية،
وادى التحقيق معهم اىل اس�تخالص معلومات
مفصلة ،وت�م بناء عليها تنفي�ذ رضبة جوية

ً
اجتماعا ملا تس�مى هيئة الحرب يف
اس�تهدفت
تنظيم داع�ش ،ادت اىل مقتل ما يقرب من 40
قياد ًيا ،عىل رأس�هم عمر عب�د حمد الفهداوي
 امللق�ب ابو ط�ارق الفه�داوي  -امير هيئةالحرب وابو وليد الس�يناوي  -وايل والة الش�ام
واب�و اسلام الك�ردي  -امن�ي الش�ام واحمد
يحيى زيدان  -امللقب ابو حس�ن العس�كري -
االمري العس�كري لوالية الفرات اضافة اىل عدد
م�ن القيادات املهم�ة االخ�رى يف هيئة الحرب
بين والة وام�راء الوي�ة وكتائب .كم�ا نفذت
الطائ�رات املقاتل�ة العراقي�ة يف الس�ادس من
الشهر الحايل رضبة جوية ضد مواقع لقيادات
تنظيم داع�ش يف جنوب منطقة الدشيش�ة يف
ش�مال رشق داخل االرايض السورية .وغارات
اليوم ه�ي الثالثة التي تنفذه�ا داخل االرايض
الس�ورية .وكان العراق اعلن يف  19من الشهر
املايض ع�ن تنفي�ذ طائرات�ه الحربي�ة غارات

جوية ضد مواقع تنظيم داعش يف س�وريا من
جه�ة حدوده الدولية معه�ا لوجود خطر عىل
أراضي�ه .وقال« :نفذت قواتن�ا الجوية البطلة
رضب�ات جوية مميت�ة ضد مواق�ع عصابات
داع�ش االرهابي�ة يف س�وريا من جه�ة حدود
الع�راق» .واش�ار اىل «ان تنفي�ذ الرضبات ضد
عصاب�ات داع�ش يف االرايض الس�ورية ج�اء
لوجود خط�ر من هذه العصابات عىل االرايض
العراقي�ة ،وي�دل على زي�ادة ق�درات قواتن�ا
املس�لحة الباسلة يف مالحقة االرهاب والقضاء
علي�ه» .من جهته ،أوضح قائد يف سلاح الجو
العراقي أن الرضبات كانت «ناجحة» ونفذتها
مقاتلات م�ن ط�راز إف– 16بالتنس�يق م�ع
دمش�ق .وكان رئي�س ال�وزراء العراقي حيدر
العبادي قد اكد يف الشهر املايض أنه سيتخذ كل
اإلجراءات الالزمة ضد اهداف وقيادات ومواقع
تنظيم داعش يف داخل سوريا.

من نسب املشاركة يف املناطق األخرى
من العراق.
وجاء ذل�ك خالل لقائه يف مدينة أربيل
املبع�وث الخ�اص للرئي�س األمريكي
للح�رب عىل «داعش» بريت ماكغورك
وس�فري الوالي�ات املتح�دة دوغلاس
سيليمان.
وذك�رت وس�ائل اعلام مقرب�ة م�ن
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني
أن «الوف�د الضي�ف ب�ارك لش�عب
العراق االنتخاب�ات الديمقراطية التي
خاضه�ا ،خاصة وأنها لقي�ت ترحيبا ً
كبريا ً يف إقليم كردستان ،مشرية إىل أن
«الوف�د رأى أنه من املهم جدا ً أن توحد
األطراف الكردستانية كلمتها ويكون
له�ا دور فاعل مع القوى السياس�ية
األخرى الفائزة يف االنتخابات لتشكيل
الحكومة العراقية الجديدة ،وأن يؤكد
برملانيوهم عىل حقوق الكرد».
واضاف�ت ،أن «بارزان�ي اش�ار اىل
ان نس�بة مش�اركة مواطن�ي إقلي�م
كردس�تان كانت أكرب بكثري من نسب
املشاركة يف املناطق األخرى من العراق،
كما أشار إىل أن عىل األطراف العراقية
الفائزة واألطراف الكردستانية أن تبدأ
بمحادثات تشكيل حكومة جديدة ذات
مش�اريع سياس�ية وإعمارية ورؤى
لحارض ومس�تقبل العراق ،وأن يكون
لألطراف الكردية دور مؤثر فيها ،مع
التأكيد عىل الحقوق الدستورية إلقليم
كردستان.
وجرى يف جانب آخر من اللقاء التباحث
حول نتائج انتخاب�ات مجلس النواب
العراقي والخطوات املستقبلية.
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طهران تسعى إىل اختبار قدرة العواصم الغربية على حتدي واشنطن

إيران متنح االحتاد األوريب ( )60يوم ًا لـ «ضامن» اإلتفاق النووي

بغداد  /المستقبل العراقي
بع�د ق�رار الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب
اإلنس�حاب من االتفاق الن�ووي اإليراني ،يبدو أن
إي�ران تريد إختب�ار قدرة األوروبيي�ن على حماية
اإلتفاق.
ومنحت إي�ران االتحاد األوروب�ي مهلة مدتها
 60يوما لضمان اس�تمرار تنفي�ذ االتفاق النووي
بعد قرار انسحاب الواليات المتحدة.
وقال موقع إلكتروني إيراني حكومي إن طهران
اتخذت قرار المهلة في اجتماع حضره نائب وزير
الخارجية االيراني عباس عراقجي .وقالت مصادر
في طهران إن دول االتحاد االوروبي الثالث ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا طلبت مهله مدتها  90يوما.
وم�ن المرج�ح أن يك�ون ه�ذا المل�ف محور
مناقش�ات بين وزراء خارجي�ة إيران وأوروبا في
بروكس�ل الي�وم الثالث�اء .وقال مستش�ار األمن

القوم�ي األمريك�ي ج�ون بولت�ون إن الوالي�ات
المتحدة ال تس�تبعد ف�رض عقوب�ات ثانوية على
الش�ركات األوروبي�ة الت�ي تس�تمر ف�ي التعامل
م�ع إيران .وفي مقابلة مع ش�بكة (س�ي.إن.إن)
األمريكي�ة اإلخبارية ،قال بولت�ون إنه على الرغم
من ذلك ،ي�رى أن بعض الدول األوروبية س�تنهي
مس�اندتها للواليات المتحدة بش�أن إي�ران .وقال
بولت�ون “أعتق�د أن األوروبيي�ن س�يرون أن من
مصلحتهم ف�ي نهاية المط�اف المضي بمفردهم
في هذا األمر”.
من جه�ة أخرى ،حذر الرئيس اإليراني حس�ن
روحاني من أن قرار الواليات المتحدة االنس�حاب
م�ن االتف�اق الن�ووي يمك�ن أن يكت�ب ح�روف
النهاية الس�تخدام الدبلوماس�ية كح�ل للخالفات
السياسية.
وق�ال روحان�ي بع�د م�رور أي�ام عل�ى إعالن
الرئيس ترامب للقرار “انسحاب الواليات المتحدة

تعـرض
السلطـات البحـرينيـة ّ
«رموز الثورة» إىل انتقام جديد
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د الرمز الحقوقي المعتق�ل عبدالهادي الخواجة
بأن س�لطات س�جن جو المركزي ف�ي البحرين نقلت
س�جناء جنائيين من العمال األجان�ب إلى المبنى الذي
ُيسجن فيه قادة الثورة منذ العام ٢٠١١م.
وق�ال الخواج�ة – المحك�وم بالس�جن بالمؤب�د
– لعائلت�ه أن الس�لطات نقل�ت مجموعة م�ن العمال
الوافدين إلى المبنى ،وأصبح عدد النزالء في كل زنزانة
 ٥أشخاص تقريبا ،مع العلم أن كل زنزانة تحتوي على
سريرين فقط ،وهو ما أجبر معظم السجناء على النوم
على األرض .وكان الش�يخ علي سلمان أكد في اتصال
هاتفي قبل أس�بوع نقل  ١٢من الس�جناء األجانب إلى
المبنى ،وهو ما تس�بب ف�ي اكتظاظ الزن�ازن الثالثة
الت�ي يتأل�ف منه�ا المبن�ى .وتف�رض إدارة الس�جن
إج�راءات مش�ددة م�ن المضايق�ات االنتقامي�ة ضد
قيادات الث�ورة المعتقلين ،بما فــــ�ي ذلك الحرمان
من العالج ،ومصادرة كتبه�م ،وتقليص مدة الزيارات
واالتص�االت العائلية ،إضافة إل�ى حرمان بعضهم من
الزيارة العائلية ألكثر من عام.

ليبيا تعيد رفات ( )20مسيحي ًا مرصي ًا
ذبحهم «داعش» عىل أراضيها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعادت السلطات الليبية ،أمس اإلثنين ،لمصر ،رفات
 20مس�يحيا قتلوا عام  2015على يد تنظيم «داعش »،
في معقلها السابق بمدينة سرت.
وقال مسؤول أمني ليبيي ،أن الجثث نقلت بالطائرة
من مدينة مصراتة في غرب ليبيا إلى القاهرة.
وف�ي تش�رين األول الماضي ،أعلنت ليبي�ا ،العثور
عل�ى رفات  21مس�يحيا ( 20مصري وغان�ي) ُذبحوا
عل�ى يد عناص�ر تنظيم «داعش» ،وذلك عقب أس�ابيع
من القبض على منفذ ومصور واقعة ذبحهم.
وفي شباط  ،2015بث موقع تابع لتنظيم «داعش»
تسجيال مصورا يظهر قيام مسلحين يعلنون انتماءهم
للتنظي�م بإع�دام  21عامال مصريا مس�يحيا تعرضوا
لالختطاف في كانون األول .2014
وق�ال التنظي�م حينه�ا إن الهدف م�ن عملية إعدام
هؤالء المصريين المس�يحيين هو «الثأر» مما س�ماه
«اضطه�اد» المس�يحيين ف�ي مص�ر للمس�لمات ،في
إش�ارة إلى نس�اء مسيحيات تردد قبل س�نوات أنه تم
احتجازهن في أديرة بعدما أعلن إسالمهن.

م�ن اتف�اق دولي ه�و أيض�ا ً انته�اك لألخالقيات
السياس�ية ،ويلوح بنهاية الحلول الدبلوماسية”.
وأض�اف روحان�ي أن االتف�اق الن�ووي يمكن أن
يبقى محميا بواس�طة موقعيه الخمسة اآلخرين:
ألماني�ا وفرنس�ا وبريطاني�ا والصي�ن وروس�يا.
وقال إن قرار إيران بش�أن البق�اء في االتفاق من
عدمه يعتمد على قدرة الدول الخمس في مواصلة
التزاماتها التي قطعتها على نفسها.
وأج�رت رئيس�ة ال�وزراء البريطاني�ة تري�زا
م�اي مكالم�ة هاتفية م�ع روحاني حي�ث أكدت
أن بريطاني�ا وش�ركاءها األوروبيي�ن ال يزال�ون
ملتزمون بقوة بضمان اس�تمرار االتفاق النووي
مع إيران .وقال متحدث باس�م داوننغ ستريت إن
ماي أثنت على روحاني اللتزامه بشروط االتفاق.
وأعل�ن ترام�ب الثالث�اء الماض�ي انس�حاب
الوالي�ات المتح�دة من االتفاق الذي وقعه س�لفه
ب�اراك أوبام�ا ويهدف لتوق�ف إيران ع�ن تطوير

أس�لحة نووي�ة في مقاب�ل رفع العقوب�ات عنها.
وبدأ وزير الخارجي�ة اإليراني محمد جواد ظريف
جول�ة دبلوماس�ية األحد ف�ي محاول�ة لمواصلة
تنفيذ الجانب االقتصادي من االتفاق ،حيث خطط
لالجتماع بنظرائه من الدول الخمسة األطراف في
االتف�اق مع إي�ران في اجتماع�ات تعقد في بكين
وموسكو وبروكسل خالل األيام الثالثة المقبلة.
من ناحية أخرى ،قال وزير الخارجية األمريكي
مايك بومبي�و إنه “أمر مضحك” الق�ول إن القرار
األمريك�ي باالنس�حاب م�ن االتف�اق تس�بب في
تصعي�د التوتر األخير بين إس�رائيل وإيران ،وذلك
في تصريحات بتتها شبكة “فوكس نيوز”.
وقال الكي�ان الصهيوني إن قوات فيلق القدس
اإليران�ي أطلقت عش�رين صاروخا عل�ى مناطق
تسيطر عليها إسرائيل في هضبة الجوالن .ويذكر
أن إسرائيل اس�تهدفت قبل ذلك مواقع استشارية
إليران في سوريا.

الغنويش يربط ترشحه
لرئاسة تونس بمصلحة االنتقال
الديمقراطي
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س حرك�ة “النهضة” التونس�ية ،الش�يخ راش�د
الغنوش�ي ،أن مسألة ترش�حه لالنتخابات الرئاس�ية المقبلة
المق�ررة في عام  2019في تونس لم تحس�م بعد ،وأن “األمر
مرتب�ط بمصلح�ة االنتق�ال الديمقراطي في البلاد” ،وأبقى
الباب مفتوحا أمام احتمال تزكية مرش�ح توافقي مع حركة
“نداء تونس”.
وق�ال الغنوش�ي ،ف�ي ح�وار نش�رته صحيف�ة “الخب�ر”
الجزائري�ة ،إن موضوع الترش�ح “ليس موضوعا ش�خصيا،
وإن كان من الناحية الدس�تورية الطريق أمامنا مفتوحا ،لكن
كما ذكرت س�يكون المحدد هو مصلحة البالد ،وحواراتنا مع
شركائنا في الوطن”.
وأض�اف“ :حت�ى اآلن م�ا ه�و واضح ه�و أننا سنش�ارك
ف�ي االنتخابات المقبلة ،ول�ن نكون محايدي�ن مثلما كنا في
انتخاب�ات  ،2014هذه المرة سنش�ارك .كيف سنش�ارك؟ تلك
مسألة فيها نظر .هل سندعم مرشحا آخر ،أو نقدم مرشحنا،
ذلك مط�روح للتفكي�ر ،واألكي�د أن هذا الموض�وع لن يكون
خاضعا للرغبات الش�خصية ،ولكن سيكون المحدد األساسي
فيه هو مصلحة البالد ومصلحة االنتقال الديمقراطي ،وتقدير
األوضاع الداخلية والخارجية”.
وأبقى الغنوش�ي عل�ى احتمال حصول تواف�ق بين حركة
“النهض�ة” وحزب “نداء تونس” ،الذي يقوده الرئيس الباجي
قايد السبس�ي حول مرش�ح رئاسي مش�ترك في االنتخابات
التي ستجري العام المقبل.
واعتبر رئيس أكبر األحزاب اإلسلامية في فوز “النهضة”
باالنتخابات البلدية ،التي جرت في تونس في السادس من أيار
الجاري“ ،تقديرا لجهود الحركة في الدفاع عن الوحدة الوطنية
ودوره�ا اإلنقاذي للبالد من مش�كالت االنتقال الديمقراطي،
إل�ى جانب رئي�س الدولة ،مما جع�ل من تونس اس�تثناء في
الربي�ع العرب�ي” .ف�ي المقابل ،أق� ّر بخس�ارة “النهضة” في
االنتخاب�ات األخيرة لما يزيد عن  30ف�ي المائة من األصوات
مقارنة مع االنتخابات الس�ابقة ،مشيرا ،من جهة أخرى ،إلى
حفاظه�ا على  70في المائة كـ”كتل�ة ناخبة وفية” ،نافيا أن
يكون العزوف الذي ش�هدته تلك االنتخاب�ات “عقابا لألحزاب
الحاكمة (النهض�ة والنداء) كما يدعي البع�ض ،لو كان كذلك
لرأين�ا أن الص�وت اتج�ه للمعارضين ،الذين جوه�ر خطابهم
راديكالي ونقد للسلطة واألوضاع السيئة”.
وفسر الغنوش�ي الصعود الالفت لقوائم المستقلين بكون
“الحي�اة الحزبية في تونس لم تس�تقر حتى اآلن ،إذ القائمات
المس�تقلة ه�ي تعبير عن أنن�ا نعيش في مرحل�ة انتقالية لم
تتبلور فيها صورة أحزاب ،لكن بدأت بعض المالمح أنه للمرة
الثانية يبرز حزبان رئيسيان”.
وهاجم رئيس “النهضة” التيارات السلفية في تونس ،وقال
إن هؤالء كانوا “يقومون بعمل اجتماعي وفي المساجد ،وهم
في نفس الوقت يخزنون األس�لحة ..وه�ؤالء الذين يخلطون
االفكار بالعنف لديهم تفكير دغمائي”.
ونفى الغنوش�ي وجود أي خطة لـ”النهضة” لالنقضاض
على الحكم ،مش�ددا “نحن لس�نا انقالبيين .بالدنا في مرحلة
ديمقراطي�ة ناش�ئة ،وه�ذه الديمقراطي�ة الفتي�ة ال تتحم�ل
الصراعات الكبيرة ،وخاصة ذات الطابع اإلسالمي والعلماني”.
وثمن رئيس حركة “النهضة” ما وصفه بـ”إس�هام” الرئيس
الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة ،في تجنيب بالده “المحرقة”،
ألن�ه “أوقف الفتن�ة وفتح أبواب التصال�ح والوئام الوطني”،
وج� ّدد نفيه القيام بأي وس�اطة بين الجزائ�ر والمغرب على
خلفية األزمة األخيرة.

اجليش السوري يستعيد «قطعة مهمة» من شامل احلجر األسود يف دمشق
بغداد  /المستقبل العراقي
وس�ع الجيش السوري وحلفاؤه نطاق
سيطرتهم في الحجر االسود باتجاه مخيم
اليرم�وك لتش�مل دوار البلدي�ة وعدة كتل
أبني�ة والوصول إلى تقاطع ح�ي الجزيرة
الرئيس�ي بعد تأمين مبنى الناحية وشركة
الكهرباء .وذكر اإلعالم الحربي إن وحدات
الجي�ش الس�وري وس�عت من س�يطرتها
بمحي�ط دوار الروس ،مس�يطرة على عدد
من كتل األبنية بينها مبنى الناحية وشركة
الكهرباء ،مؤكدا وصول القوات الى التقاطع

الرئيس�ي لحي الجزيرة .وفي محور مخيم
اليرموك ،واصلت وحدات الجيش السوري
تقدمها بمحور ش�ارع الثالثين ،مس�يطرة
على مدرسة أسد بن الفرات شمال مدرسة
األون�وروا بع�د مواجهات م�ع داعش .من
جه�ة أخرى تعم�ل عناصر الهندس�ة على
تحصي�ن نق�اط التثبيت ف�ي كت�ل األبنية
ومحيطها التي سيطرت عليها في الساعات
الماضية ،فيما تتقدم مجموعات االقتحام
على المحاور ذاتها مطبقة على اإلرهابيين
موقع�ة بي�ن صفوفه�م خس�ائر باألفراد
والعتاد .كما يقوم سالحا الجو والمدفعية

بتنفيذ ضربات دقيقة بالتنس�يق مع قوات
المش�اة الت�ي تقتح�م أوكار اإلرهابيي�ن
أس�فرت عن تدمي�ر العديد م�ن تحصينات
اإلرهابيي�ن وخنادقهم وطرق إمدادهم في
وقت ااس�تخدم فيه االرهابيون القناصات
بش�كل رئي�س ف�ي محاولة يائس�ة منهم
لتأخير تقدم جنود الجيش العربي السوري
الذين خبروا كيفية التعامل معهم والقضاء
عليهم .وفي تصريحات لمراسل “سانا” من
خطوط االش�تباك في حي الحجر األس�ود
أكد قادة ميدانيون أن وحدات الجيش تنفذ
تكتي�كات قتالي�ة ضد ب�ؤر ونقاط تس�لل

اإلرهابيي�ن تخ�وض خالله�ا اش�تباكات
مباش�رة وقت�االً قريبا ً من ش�قة س�كنية
إل�ى أخرى ومن بناء إلى آخر مس�تخدمين
األسلحة الفردية والمناسبة الفتين إلى أن
المعنوي�ات العالي�ة للمقاتلين وتمرس�هم
في هذا النوع من القتال يس�هم في تحقيق
المزي�د م�ن التق�دم وتحرير م�ا تبقى من
مس�احات تح�ت س�يطرة اإلرهابيي�ن.
وأش�ار القادة إل�ى أن المعنويات المنهارة
ل�دى اإلرهابيي�ن وقادته�م وخس�ارتهم
الكثير م�ن عوامل القوة في العديد والعتاد
يظه�ر من خلال اعتماده�م الرئيس على

القناصي�ن واس�تخدام الكثاف�ة الناري�ة
فق�ط عن�د محاول�ة إيقاف تق�دم وحدات
الجيش في نقاط االش�تباك األساسية على
مح�اور القت�ال .ودحرت وح�دات الجيش
أمس اإلرهابيين من مبن�ى مركز التطوير
الترب�وي وعدد من كت�ل االبنية في أقصى
ش�مال غرب الحجر األسود بعد اشتباكات
عنيف�ة م�ع اإلرهابيي�ن في حي�ن يواصل
عناص�ر الجي�ش عملياته�م ف�ي المنطقة
لتوسيع مساحة األمان فيها وتأمين تثبيت
نقاط جدي�دة تكون منطلق�ا ً لبدء عمليات
جديدة على هذا المحور.

مهاجم باريس مر بـ «حتوالت غامضة» :من طالب «متقوقع» إىل متطرف
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د زملاء دراس�ة لمهاج�م باريس
ً
هادئا للغاية
الشيش�اني األصل أن�ه كان
ومنطوي�ا ً عل�ى ذات�ه تس�تهويه ألع�اب
الفيدي�و والمالبس الرياضية ،وبحس�ب
جي�ران لهم ف�إن عائلته لم تس�تقبل أي
زائر وكانت متحفظة جداً.
ولم تكن الس�لطات الفرنس�ية تعتبر
حمزة عظيموف صاحب الوجه الطفولي
واللحي�ة القصيرة مصدر تهديد رئيس�اً،
بالرغ�م من وجود اس�مه على س�جالت
المشتبه في تطرفهم منذ عام .2016
وق�ال مص�در قري�ب م�ن التحقي�ق
لفران�س ب�رس “لق�د كان أقرب�اؤه هم
من نبّه األجه�زة األمنية ،ألنهم عارضوا
س�لوكه وأفعاله وأفكاره” ،ما اس�تدعى
وضع�ه تحت التدقيق .م�ع ذلك أقدم هذا
الطال�ب اله�ادئ ،البال�غ  20عامً �ا ،على
ّ
تعج
زرع الرعب ليلة الس�بت في منطقة
بالمطاع�م والمس�ارح وقريب�ة من دار
األوبرا التاريخي.
وق�د وصف زملاء س�ابقون لحمزة
في مدرس�ته في ستراس�بورغ رفيقهم
ً
بأنه كان طالب�ا ً متدينا ً
و”متحفظا ج ًدا”
استهوته ألعاب الفيديو والرياضة.
وتعي�ش ف�ي البل�دة التي نش�أ فيها
حمزة في ش�رق فرنسا جالية كبيرة من
المهاجري�ن الذي�ن فرّوا م�ن جمهورية
الشيش�ان ذات الغالبي�ة المس�لمة خالل
حربي�ن داميتي�ن للمتمردين ض�د قوات

النظام المدعومة من روسيا.
وق�ال طال�ب س�ابق لفران�س برس:
ً
هادئا للغاية ،وكان منطو ًيا
“حم�زة كان
على نفس�ه ،لم تكن لديه مشاكل ،وكان
يصوم شهر رمضان ،وتسترعي انتباهه
الفتي�ات” .أض�اف الطالب الذي لم يش�أ
الكش�ف عن هويت�ه إن حمزة عظيموف
“كان له س�لوك مميز ،وكان على اتصال
بس�وريا ،حيث رغ�ب أن يذهب .لكن بعد

االمتحان�ات تخلى ع�ن كل ذلك ،وأراد أن
يعمل ليكسب قوته”.
ووصفت�ه زميلة أخرى بأن�ه “طالب
ً
ً
س�يئا
متفوق�ا ،لكنه ليس
عادي ،لي�س
ً
أيضا” .وقالت “عرفنا أنه مسلم ،لكنه لم
يظه�ر ذلك” ،مضيفة إنه ل�م يتحدث أب ًدا
عن مس�قط رأسه الشيش�ان أو الحروب
هناك.
وقد ولدت األزمة في الشيشان تمر ًدا

ً
عنيفا ،أدى في النهاية إلى إنتاج
إسالم ًيا
مقاتلين يمك�ن أن ينضموا إلى جماعات
مس�لحة أخرى ،مثل تنظيم داعش ،الذي
أعلن مس�ؤوليته عن اعتداء الس�بت في
باريس.
واحتج�ز المحقق�ون الفرنس�يون
والدي حمزة ،إضافة إلى أحد أصدقائه في
ستراسبورغ ،الستجوابهم .وقالت مديرة
المبنى ،حيث تعيش عائلة عظيموف في

شقة مستأجرة في باريس ،إنه لم تظهر
عل�ى العائل�ة أي مظاه�ر ديني�ة علنية.
أضافت إن العائل�ة “متحفظة ج ًدا” وإنه
“لم يكن هناك شيء يسترعي االنتباه من
الناحي�ة الدينية” ،ووصف�ت حمزة بأنه
ّ
يفضل األلبسة الرياضية.
طالب
وقالت ج�ارة لهم إنهم لم يس�تقبلوا
“أي زائ�ر أب� ًدا” ،وإن ابنه�م “ل�م يك�ن
شريرًا ،لكنه منطو على نفسه” .أضافت
جارة أخرى“ :س�كنوا هن�ا منذ أكثر من
عام ( )...األب عمل من حين إلى آخر في
البناء والدهان ،واألم عملت لدى مؤسسة
تساعد المتشردين”.
وقال ش�هود عل�ى اعتداء الس�بت إن
ً
متماس�كا ،عندم�ا ب�دأ
عظيم�وف ظ�ل
بمهاجم�ة الناس بس�كين طوله عش�رة
سنتيمترات قبل التاسعة مساء بقليل.
وأوض�ح رومان ( 34عامً ا) الذي كان
في مقهى ستاربكس مع زوجته وطفله
عند جادة األوبرا“ :اقترب بهدوء بش�كل
متباي�ن بالكام�ل م�ع الذع�ر ال�ذي كان
حوله” .أض�اف “كانت لدي�ه لحية ،لكن
ليست طويلة ،ومالبس�ه عادية .لم يكن
متالئمً ا مع الشكل النمطي” للجهاديين.
ويعك�ف المحقق�ون عل�ى محاول�ة
الكش�ف عن مالبس�ات تحول عظيموف
إل�ى التطرف .وقال مصدر لفرانس برس
إن�ه قد تم اس�تجوابه من قب�ل محققين
في مكافحة اإلره�اب في العام الماضي
ً
شخصا كان على اتصال
“ألنه كان يعرف
مع شخص توجه إلى سوريا”.
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مراجعت�ي عىل العنوان التايل االنبار الفلوجة
عمارة السالم م ٣/
املصفية
عبد الله عبد السالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة السماوة
العدد/2094 :ب2018/
التاريخ2018/5/14 :
اعالن
اىل املدع�ي عيهم كل من  -1 :صبيحة كاظم
حس�ن  -2وغي�داء وعيل وس�ارة ورائد اوالد
حميد عبد ثامر
اق�ام املدعي كل من ( عالء حسين مهدي و
ضياء حس�ن مهدي وانتصار حس�ن مهدي
وكري�م ثام�ر عب�د وس�عدية عب�د ثام�ر )
الدع�وى البدائية املرقم�ة /2094ب2017/
والت�ي يطلبون الحك�م فيها بازالة ش�يوع
العق�ار املرقم  294/9مقاطع�ة  5ام التلول
والجالجة وملجهولية محل اقامتكم وحسب
اش�عار مختار محلة حي العس�كري و 270
دار يف الس�ماوة املختار ( مناحي اليذ عبود)
 ،ل�ذا تق�رر تبليغك�م بواس�طة صحيفتين
محليتين بموع�د املرافع�ة املوافق الس�اعة
التاس�عة من صباح يوم  ،2018/5/23ويف
حال�ة ع�دم حضورك�م او من ين�وب عنكم
قانونا او بيان معذرة مرشوعة س�وف تسري
املحكم�ة باج�راءات الدع�وى بحقكم غيابا
وعلنا وفق االصول والقانون
القايض
فليح حسن جاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/237 :ب2018/
التاريخ2018/5/10 :
اعالن
اقام املدعين  /احمد ومؤيد وفوزي وفوزية
أبناء خالد احم�د واحمد ووليد أبناء يعقوب
يوس�ف ،الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /237
ب 2018/ام�ام هذه املحكم�ة بحق املدعى
عليهم حمد عبدالعزيز احمد والس�يد رئيس
دي�وان الوق�ف الس�ني يف البصرة إضاف�ة
لوظيفت�ه ،والت�ي يطلب�ون فيه�ا الحك�م
بتصفية الوقف الذري للعقارين املرقمني 22
و 275مقاطع�ة  31املطيحة .فمن له عالقة
بالوق�ف املذكور مراجع�ة املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق .2018/6/4
القايض /فيصل سلمان عطار

تنويه
أعلن�ت مديري�ة تنفي�ذ الكف�ل بي�ع العقار
املرق�م  20/27م  6مرادي�ه بالعدد  1657يف
 22/4/2018يف جري�دة املس�تقبل العراقي
وس�وف يكون موعد البيع باملزاد العلني يوم
الخمي�س املصادف  24/5/2018لذا اقتىض
التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد2945 :
التاريخ2018/5/7 :
اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي (
رض�ا عباس احم�د) الذي يطل�ب فيه تبديل
اللق�ب وجعل�ه ( الرشيف�ي) ب�دال م�ن (
املوس�وي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة اقصاها ( خمس�ة عرش
يوما) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف  2016/6/12لسنة
.2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد3068 :
التاريخ2018/5/9 :
اعالن
ق�دم املواط�ن ( صالح حس�ن رايض ) طلبا
لغ�رض تبديل لقبه وجعل�ه ( الجنابي) بدال
من ( الجناني) فم�ن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها ( خمس�ة
عشر يوما) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة ()22
من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
 2016/6/12لسنة .2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
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حمليات
الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة التوليدية
الثانية يف حمطة املسيب احلرارية

العدد ( )1672الثالثاء  15آيار 2018

www.almustakbalpaper.net

بابل  /المستقبل العراقي
ب�أرشاف مبارش من قبل مدير عام انتاج
الف�رات االوس�ط املهندس محمد حس�ن
نسوم ,تمكنت املالكات الهندسية والفنية
يف املديري�ة العام�ة املذكورة من تش�غيل
ورب�ط الوحدة التوليدية الثانية يف محطة
كهرباء املس�يب الحراري�ة بطاقة ()200
ميكاواط «.وبني املتحدث الرس�مي باسم
وزارة الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس
يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«االعمال تضمنت صيانة املراجل والجدار
الحاج�ز واملحمص االويل والثانوي ومعيد

رشكة توزيع املنتجات النفطية تنظم محلة للتربع بالدم لصالح مرصف الدم الوطني

التعليم العايل تعلن توفر «»35
منحة مرصية لدراسة املاجستري
والدكتوراه يف جامعاهتا

بغداد  /المستقبل العراقي

لتقدي�م يد الع�ون اىل محتاجيه�ا وذلك عرب
منتسبي الرشكة الذين لم يتوانوا عن التربع
بدمائهم إلنق�اذ حياة إخوانه�م العراقيني،
مضيف�ا ً ب�أن «هذه املش�اركة هي أس�مى
معاني الوحدة الوطنية».
م�ن جهته�م رّ
عّب� منتس�بو الرشك�ة عن
فرحتهم باملش�اركة فانربوا للتربع بدمائهم
مؤكدي�ن عىل إن هذا أق�ل ما يمكن أن ُيقدم
إلخوانن�ا ملقاتلين�ا األبط�ال ممثلني بهذه
املمارس�ة أس�مى صورة معربة عن الوحدة
الوطني�ة بين مختل�ف أصن�اف الش�عب
العراقي  ،سائلني املوىل ع َّز و جل أن يمن عىل
مرضانا وجرحانا بالش�فاء العاجل وينرص
مقاتلينا األبطال .

نظم�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية
وبرعاي�ة مديرعام الرشك�ة املهندس كاظم
مسير ياسين «حملة للتربع بالدم يف مقر
الرشك�ة لصال�ح مرصف ال�دم الوطني من
أج�ل املس�اهمة يف دع�م جرح�ى الجي�ش
العراقي الغيارى وحش�دنا الشعبي املقدس
الراقدين يف املستش�فيات وم�ن هم بحاجة
اىل تربع بالدم وذلك بإرشاف ش�عبة الصحة
املهنية التابعة للرشكة «.
وبين مديرع�ام الرشك�ة يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن «الرشك�ة دائم�ا ً
حريص�ة وس�باقة اىل ب�ذل كل م�ا يمك�ن

بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
عن توفر  35منحة دراسية لنيل شهادتي
املاجس�تري والدكت�وراه للع�ام -2018
 2019يف الجامع�ات املرصية.وقال املدير
العام لدائرة البعث�ات والعالقات الثقافية
صالح الفتالوي يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «وزارة التعلي�م الع�ايل
املرصية منحت العراق  20منحة دراس�ية
غير املوظفني لنيل ش�هادتي املاجس�تري
والدكتوراه للع�ام الدرايس 2018/2019
يف تخصص�ات العلوم الطبي�ة ،والقانون
وعل�م االثاروهندس�ة النف�ط والعل�وم
الس�ياحية وهندس�ة االجه�زة الطبي�ة
والتمريض ،ومحاسبة ( اعداد موازنات)،
واألعلام الرقم�ي ،والرتبي�ة الخاص�ة».
واش�ار اىل ان « 15منحة دراس�ية قدمت
م�ن جامعة االزهر الرشيف لنيل ش�هادة
الدكت�وراه يف العل�وم الرشعي�ة ،على ان
يخص�ص مقع�د واح�د ل�كل محافظ�ة
وحس�ب نقاط املفاضل�ة والتنافس وفقا
لشروط والضوابط املعتمدة يف الرتش�يح
للزماالت الدراسية» ،مؤكدا ان «آخر موعد
للتقدي�م س�يكون ي�وم  9/6/2018عرب
الرابط االلكرتوني
.http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq

التجارة جتهز ثامنية حمافظات بامديت السكر وزيت الطعام ضمن احلصة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد
الغذائي�ة يف وزارة التج�ارة ،ع�ن تجهيزها
مناط�ق بغ�داد وذي ق�ار ودي�اىل والنجف
االرشف والرشقاط ونينوى وكركوك وبابل
بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن الحصة
التموينية.
وق�ال بي�ان للمكت�ب االعالم�ي يف وزارة
التجارة تلقته «املستقبل العراقي» ،نقال عن
مدير عام الرشكة قاس�م حمود ،ان “مركز
مبيع�ات الرصاف�ة يف بغداد جه�ز الوكالء
بكمي�ة (200طن) من مادة زي�ت الطعام
كما تم تجهيز مادة الس�كر بكمية ()561
ط�ن ملناط�ق (الجبايش -الفه�ود -قلعة-
فج�ر) يف محافظ�ة ذي ق�ار باإلضاف�ة اىل
تجهيز مادة زيت الطعام بكمية ()333طن
ملناطق(الش�هداء -دواية-غراف -س�ومر-
الصالحية) اما يف محافظة االنبار حيث تم
تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام بكمية

( )154,000ط�ن زيت وكمية ()750,510
طن سكر .
واض�اف ان “ف�رع الرشك�ة يف محافظ�ة
النج�ف األرشف جه�ز مادة زي�ت الطعام
لوكالء املحافظة وبنسبة تجهيز بلغت%77
ملادة الس�كر و %65ملادة زي�ت الطعام كما
جهز فرع الرشكة يف محافظة صالح الدين
مادتي الس�كر وزيت الطعام ملناطق قضاء
الرشقاط من الس�احل األيسر وجهز فرع
الرشك�ة يف دي�اىل املواطنني بماتي الس�كر
وزيت الطعام وبنسبة تجهيز بلغت.%75
واش�ار البي�ان اىل ،ان “ملاكات الرشك�ة
تواص�ل عملي�ات القطع والتجهي�ز للمواد
الغذائي�ة يف مراك�ز البيع والف�روع التابعة
لها من اجل توفري وتأمني مفردات البطاقة
التمويني�ة للمواطنين حي�ث ق�ام ف�رع
الرشك�ة يف محافظة نينوى مجمع مخازن
بازوايا باستالم وتجهيز مادة السكر بواقع
( )1009،200ط�ن وتم تجهيز نفس املادة
بواقع ( )504،330طن ملناطق (الرش�يدية

الرافدين يعلن عن انجاز ومنح قروض
للمواطنني خالل شهر آذار

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مصرف الرافدين ،ع�ن انجاز

التس�خني وصيان�ة املقتص�دة ,اىل جانب
صيانة مس�خنات الهواء ال�دوارة وغرف
املش�اعل واملراوح».واض�اف « كم�ا ت�م
صيان�ة مضخ�ات الوقود الخ�ام صيانة
و مضخ�ات الوق�ود الثقي�ل و مضخات
الوقود الديزل و مضخة الترصيف ,وكذلك
تفكي�ك مراحل التورباين ( الضغط العايل
واملتوس�ط والواط�ئ) م�ع رف�ع انابيب
دخ�ول البخ�ار و رفع مح�اور التورباين
ووضعها عىل الحماالت الخارجية وصيانة
منظوم�ة ( )T/Gوصيانة مضخة الزيت
الرئيس�ية ومعالج�ة االرضار املوج�ودة
ً
فضلا
واس�تبدال االج�زاء التالف�ة».

ع�ن اس�تبدال املحام�ل تأهي�ل وصيانة
منظوم�ات الزيت (زيت التورباين – زيت
العزل -زيت الرفع – زيت  ) FRFو جميع
مضخات الزيت ومبردات الزيت وجميع
التوصيالت وامل�راوح املوجودة عىل خزان
الزيت الرئييس صيان�ة وتأهيل صمامات
التحك�م بالبخار صيان�ة مضخات تغذية
ماء املرجل مضخات املاء املتكثف ()COP
ومضخات التربيد الرئيس�ية واملس�اعدة
الضاغط�ات ,م�ع اس�تبدال وتأهي�ل
الصمامات االرجوعي�ة ( )C.R.Hصيانة
صمام�ات صيان�ة صمام�ات منظوم�ة
الهيدروجني.

ومن�ح الق�روض بكاف�ة انواعه�ا
للمواطنني خالل شهر اذار املايض.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف

بيان تقلت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن “حصيلة الق�روض التي تم
منحه�ا للمواطنين يف اذار امل�ايض
تمثل�ت بمنح قروض البناء الذي حدد
بخمسني مليون دينار يف قطعة ارض
ال تقل مساحتها عن  50مرت وقد بلغ
عدد معاملات املن�ح ( )236معاملة
وقروض املش�اريع الصغيرة البالغة
 15مليون دينار حيث تم منح ()345
معاملة”.
واش�ار البي�ان اىل ان�ه “ت�م اق�راض
املواطنين الراغبين بشراء ش�قق
بس�ماية الس�كني اذ تم منح ()146
معامل�ة للمواطنين ،كم�ا ت�م منح
ق�روض التمويل والبحوث العلمية اىل
( )47معاملة وقروض السيارات بلغ
(  ) 24مقترض باإلضافة اىل ذلك تم
منح قروض لقطاعات أخرى.

بغداد /المستقبل العراقي
س�جل مؤرش سوق العراق لالوراق املالية
ارتفاعا بنس�بة  0.26خلال تداوله لهذا
اليوم االثنني بحجم أسهم تجاوز السبعة
مليار س�هم من خالل تنفيذ امر متقابل
مقصد عىل مرصف القابض االسالمي.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد
السلام يف بيان صحفي ورد لـ»املستقبل
العراق�ي» ان ” الس�وق تداول يف جلس�ة
الي�وم االثنين املواف�ق  14اي�ار الح�ايل
بحج�م اس�هم بل�غ ()7,519,872,423
سهم ،وبقيمة بلغت ()7,580,125,814

بغداد /المستقبل العراقي
اعلنت هي�أة املنافذ الحدودية ،ان العراق يخرس املليارات ش�هريا
بس�بب فس�اد املوانئ ،فيما اكدت وجود نية للتظاهر يف ميناء أم
قرص من قبل بعض التجار واملستوردين.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة كاظ�م العقابي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،ان “العراق يخرس املليارات شهريا ً بسبب فساد املوانئ
وباألخص منافذ ميناء أم قرص” ،مبينا انه “منذ أن تسلمت هيئة
املنافذ مهامها يف منتصف العام املنرصم تضاعفت إيرادات املنافذ
قياسا ً باألعوام التي سبقت تشكيل الهيئة”.
واكد العقابي “وجود حلول للقضاء عىل حاالت الفساد من خالل
تش�كيل هيئة املنافذ الحدودية املتمثلة بدورها الرقابي واإلرشايف
والسيطرة عىل الدوائر االثنا عرش العاملة يف املنافذ الحدودية كافة
لغرض توحيد االدارة” ،مشيرا اىل ان “املنافذ لديها ش�عبة البحث
والتحري مهمتها مراجعة اج�راءات الدوائر العاملة يف املنافذ ويف
حال وجود أي خلل يف االرساليات يتم إحالتها إىل القضاء”.
واك�د العقاب�ي “وجود ني�ة للتظاه�ر يف ميناء أم قصر من قبل
بعض التجار واملس�توردين باإلضاف�ة اىل املخلصني الكمركيني”،
الفت�ا اىل ان “الغاي�ة من ه�ذه املظاهرة ه�و ألغاء وج�ود هيئة
املناف�ذ الحدودي�ة يف املنافذ”.وش�دد العقاب�ي ان “هيئ�ة املنافذ
الحدودي�ة مؤسس�ة حكومي�ة ورقابي�ة ال يمكن إلغاءه�ا َ
وفق
القوانني النافذة”.أما بش�أن العجالت املترضرة فقد اش�ار اىل انه
“تمت املوافقة عىل دخولها من أجل توفري فرص عمل للمواطنني
والعاطلني عن العمل.

األمم املتحدة هتنئ العراقيني بأجراء
االنتخابات وتشيد بدور املفوضية
بغداد  /المستقبل العراقي

الزه�ور .النصر .ع�دن) كم�ا ب�ارش فرع
كرك�وك بتجهيز م�ادة الس�كر للمواطنني
والنازحني بواق�ع ( )250,7890طن وقام

ف�رع بابل بتجهي�ز مادتي الس�كر والزيت
بنس�بة تجهي�ز لكلت�ا املادتني 26%س�كر
و %55لزيت الطعام.

دياىل العامة تتعاقد لتجهيز كهرباء اجلنوب بـ « »6اآلف
مقياس الكرتوين والرصافة بـ « »294حمولة توزيع
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت رشكة دي�اىل العام�ة اح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ع�ن «توقيع عقد م�ع املديرية
العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجن�وب لتجهيزها بـ()6
االف مقي�اس الكرتون�ي وتجهي�ز املديري�ة العامة
لتوزي�ع كهرب�اء الرصاف�ة بكامل الكمي�ة املتعاقد
عليه�ا والبالغ�ة ( )294محول�ة توزي�ع مختلف�ة
السعات».
وبين مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس عبد الرس�ول
محمد عارف يف بيان تلقته «املس�ختقبل العراقي»،
ب�أن العقد الذي ج�رى توقيعه م�ع املديرية العامة
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب يقضي بتجهي�ز االخرية
بكمي�ة ( )2000مقياس الكرتون�ي ذو ثالثة اطوار
( )150-50امبير و( )4000مقي�اس الكرتوني ذو
ثالث�ة اط�وار ( )90-30امبير وخالل م�دة تجهيز
امده�ا ( )30ي�وم  ،مشيرا اىل ان الرشك�ة اوف�ت
بالتزاماته�ا التعاقدي�ة مع املديري�ة العامة لتوزيع

كهرباء الرصافة بفرتة قياسية بعد تجهيزها بكامل
الكمية املتعاقد عليها والبالغة ( )294محولة توزيع
مختلفة السعات وعىل اربع دفعات.
يف سياق اخر اكد عارف ان رشكته تواصل انشطتها
يف مج�ال البح�ث والتطوي�ر م�ن خلال املش�اركة
يف املؤتم�رات والن�دوات واملع�ارض الت�ي تق�ام يف
املؤسس�ات العلمية والبحثي�ة  ،الفتا بهذا الصدد اىل
املشاركة يف ندوة الجودة الشاملة وكيفية توظيفها
لدع�م مشروع التنمية املس�تدامة الت�ي اقيمت يف
وزارة الكهرباء واملش�اركة يف الورش�ة التخصصية
التي اقيمت يف هيأة البحث والتطوير الصناعي حول
تأثيرات مضادات االكس�دة وعالقتها م�ع الحاالت
الرسطانية اضافة اىل املشاركة يف معرض التصاميم
الروبوتي�ة وال�ذكاء الصناع�ي الذي اقي�م يف املعهد
التقن�ي يف بعقوب�ة وغريها  ،مشيرا اىل االس�تمرار
يف تس�هيل مهم�ة طلب�ة الدراس�ات العلي�ا وطلبة
الجامع�ات وتقدي�م الدع�م واالس�ناد له�م الجراء
دراساتهم وبحوثهم العلمية.

ارتفاع حجم تداول األسهم يف سوق العراق لألوراق املالية
دين�ار “ .وبني عب�د السلام ان ” مؤرش
االسعار 60 ISXيف جلسة اليوم اغلق عىل
[ ]599.95نقطة مرتفعا بنسبة ()0.26
عن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البالغ
( )598.4نقطة”.
واضاف عبد السلام ان ” الس�وق تداول
اس�هم ( )29رشك�ة م�ن اص�ل ()102
رشكة مدرجة يف السوق حيث اصبح عدد
الرشكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق
املالية لعدم التزامه�ا بتعليمات االفصاح
املايل ( )22رشكة “.
وبين ان ” ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املستثمرين غري العراقيني بلغ ()70,717

املنافذ احلدودية تؤكد خسارة العراق
للمليارات شهري ًا بسبب الفساد

مليون س�هم بقيمة بلغ�ت ()268,464
مليار دينار من خالل تنفيذ ( )70صفقة
عىل اس�هم س�ت رشكات ،فيما بلغ عدد
االس�هم املباع�ة م�ن املس�تثمرين غير
العراقيني ( )35,398مليون سهم بقيمة
بلغ�ت ( )94,180مليون دينار من خالل
تنفي�ذ ( )29صفق�ة عىل اس�هم رشكة
رشكتني فقط “.
وكش�ف عبد السلام ان ” يف جلسة اليوم
تم تنفيذ امر متقابل مقصود عىل اس�هم
مرصف القابض االسلامي بعدد اس�هم
( )7ملي�ار س�هم وبقيم�ة ( )7ملي�ار
دينار.

هن�أت األم�م املتح�دة ،الش�عب العراقي على إج�راء االنتخابات
الربملاني�ة ،مش�يدة بدور املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات
خالل عملية االقرتاع لالنتخابات الربملانية لعام .2018
وذكر عضو مجلس املفوضني والناطق الرس�مي باسم املفوضية
كريم التميمي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن
“األمم املتحدة أصدرت بيانا ً هنأت فيه الشعب العراقي عىل إجراء
االنتخابات الربملانية يف  12أيار للعام الحايل”.
واض�اف التميم�ي إن بيان االمم املتحدة“ ،اش�اد بعمل املفوضية
وتنظيمها االنتخابات ،فيما اثنت عىل دور العراقيني الذين شاركوا
السيما النازحني الذين أدلوا بأصواتهم رغم ظروفهم الصعبة”.
وأكد إن “األمم املتحدة دعت جميع األحزاب السياسية ومؤيديهم
إىل الحفاظ عىل السالم بينما يتم استكمال النتائج”.
يذك�ر إن مفوضي�ة االنتخابات أج�رت يوم  12اي�ار لعام ،2018
عملية االقرتاع العام بمشاركة الناخبني العراقيني املؤهلني.

دياىل :ضبط مخس شاحنات حمملة
ببضائع مستوردة غري مرسمة كمركي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
ضبط�ت مفتش�ية الداخلية ،خمس ش�احنات محمل�ة ببضائع
مستوردة وغري مرسمة كمركيا يف دياىل.
وذكرت املفتش�ية يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان “مفرزة
تفتيش�ية من مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية يف محافظة
دياىل تمكنت من ضبط خمس شاحنات محملة ببضائع مستوردة
مهربة وغري مرس�مة كمركيا قادمة من شمال العراق ومتوجهة
اىل بغداد”
واضاف�ت ان “الش�احنات كن�ت محمل�ة بالبضائ�ع املس�توردة
املهرب�ة ضمن حدود محافظ�ة دياىل كان ينوي س�ائقوها نقلها
اىل العاصمة بغداد ،حيث اثبتت التحقيقات األولية مع الس�ائقني
أنهم قادمني من محافظات اقليم كردستان العراق ،وأن الحمولة
التي معهم ليس فيها أوراق رسمية ولم ترسم كمركياً”.
واش�ارت اىل ان “املفرزة التفتيش�ية نظمت محرض ضبط اصويل
ودونت افادة السائقني ،وسلمتهم والشاحنات والبضائع اىل مركز
رشطة خرنابات بغية اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

القبض عىل مروج للمخدرات
يف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
الق�ت الق�وات األمنية يف محافظ�ة البرصة ،القب�ض عىل مروج
للمخدرات بحوزته  60غرام من مادة مخدرة يف املحافظة.
وقالت مديرية رشطة البرصة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن�ه “ضمن الجه�ود املتمي�زة التي تبذله�ا مديرية
رشطة محافظة البرصة واملنشآت تمكنت مفارز مكافحة إجرام
املعق�ل األبطال من إلقاء القبض عىل متهم من مروجي املخدرات
يف منطق�ة الكن�دي بعد مطاردت�ه وضبط بحوزته م�ادة مخدرة
تق�در بـ( )60غ�رام وأدوات تعاطي املخدرات ومي�زان الكرتوني
وتم اتخ�اذ اإلجراءات القانونية بحقه وإحالت�ه اىل القضاء لينال
جزائ�ه العادل”.دع�ت املديري�ة اىل “تقديم اي معلومات تس�اعد
بالقب�ض عىل مث�ل هؤالء املجرمني للتخلص م�ن هذه األفة التي
تفتك بشباب املحافظة.
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حمافظة ذي قار
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ايميل قسم العقود الحكومية /

العدد 853 :
التاريخ 2018/5/9 :

املناقصة رقم ( )14ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016
اىل  /كافة املقاولني والرشكات

اعالن

تعلن محافظة ذي قار ( العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انشاء قاعة رياضية مغلقة بأبعاد ( )43×24يف ناحية (النرص) ضمن املنافع االجتماعية من حقل الغراف
النفطي  2016واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندس�ة املدنية بقسميها
االول والثاني ولألعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور اعاله واشارة اىل ما
جاء بكتاب قسم التخطيط واملتابعة املرقم  1897يف 2016/11/2
فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم حسابات
املش�اريع ملحافظ�ة ذي قار لرشاء نس�خة من العطاء وتس�عريه بالدينار العراقي علما ان س�عر العطاء الواح�د (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد على ان يتم تقديم هوية
التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 1ـ هوي�ة تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط س�ارية املفعول ووثائق تاس�يس الرشكة بالنس�بة للرشكات العراقية ووثائق تس�جيل الشركات العربية واالجنبية
بالعراق بالنسبة االخرية.
 2ـ التامينات االولية تقدم عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا باملبالغ املذكورة ادناه
وال يقبل الصك الغري مصدق مطلقا عىل ان يقدم الصك او خطاب الضمان من قبل املقاول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب عىل املناقص الفائز (الرشكة او املقاول)
الذي رس�ت عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ عىل ان يكون خطاب الضمان صادرة من
احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية
 3ـ استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وعدم املمانعة للمشاركة باملناقصة نافذة ( اصلية ومصورة ) قسم الرشكات
 4ـ تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لألعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة من جهات التعاقد املعنية
ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها
 5ـ تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق
مختوم�ة بخت�م املقاول مع بي�ان مدة انجاز العمل والعنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزما واصوليا
وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤدي حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 6ـ الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 7ـ شخصية املقاول محل اعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
 8ـ عىل الرشكة ان تقوم بتقديم ( )C.Vيتضمن اسماء الكادر الفني ( االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني) واالداري واالليات التي تعود للرشكة معززة بوثائق رسمية
 9ـ تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة
 10ـ عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
 11ـ تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يبكون كشفا للسنوات املاضية من قبل محاسب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاسبني واملدققني املركز العام
 12ـ تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام وللستة اشهر السابقة
 13ـ تقديم منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل)
 14ـ تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن اي مصاريف اخرها تنص عليها التعليمات النافذة
 15ـ العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
 16ـ املحافظة غري مسؤولة عن أليه وصول مواد العمل اىل املوقع
 17ـ ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم (نسخة اصلية  +نسخة مصورة)
 18ـ عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
 19ـ ان ه�ذه املحافظة س�وف تس�تبعد املق�اول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت الس�ابقة التي نفذها وس�يتم تقييم وتحلي�ل العطاءات املقدمة
وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم  14488يف  2013/10/8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة
 20ـ يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
 21ـ تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
 22ـ تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية املجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة
 23ـ تلزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا
 24ـ تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح لها التعليمات خالل مدة خمس�ة ايام من تاريخ فتح العطاءات
وبخالفه ال يمكن استقبالها
 25ـ يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االسعار والثالث باملستمسكات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (  )11ظهرا
من يوم الخميس املصادف  2018/5/24اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رس�مية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تس�ليم العطاءات اىل قس�م
العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية  -االدارة املحلية قرب مرصف الرشيد  /ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا)
 26ـ عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة فتح العطاءات (مبنى املحافظة القديم) بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 27ـ تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشفل حقل الغراف النفطي (برتوناس) بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

ت

سعر الكشف السابق

اسم المشروع

الدائرة المستفيدة

الموقع

التامينات المطلوبة بالدينار

التصنيف على االقل

سعر العطاء بالدينار

1

145,500,000

انشاء قاعة رياضية
مغلقة بابعاد ()43×24
في ناحية النصر

مديرية شباب
ورياضة

ناحية
النصر

 1%من كلفة العطاء

انشائية حادية عشر

100,000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد/1607 :ج2018/
التاريخ2018/5/10 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /سمري كاظم عبود
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة /1607ج2018/
املش�تكي فيه�ا (حسين علي حط�اب) وفق
اح�كام املادة  /28مرشوبات كحولية واملقامة
امام هذه املحكمة ولهروب�ك ومجهولية محل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين محليتين
واس�عتي االنتش�ار وعين ي�وم 2018/6/14
الج�راء محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
باملوعد املحدد س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون.
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
دعوة دائنني أني املصفي املحامي وس�ام احمد
لرشكة املطلك للسفر و السياحة املحدودة ادعو
كل من ل�ه حق أو دين على الرشكة مراجعتي
على العنوان التايل البرصة ح�ي الجزائر مقابل
سوق الخيمة
املصفي املحامي وسام احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
دعوة دائنني أني املصفي املحامي وس�ام احمد
لرشكة املطلك للسفر و السياحة املحدودة ادعو
كل م�ن له ح�ق أو دين عىل الرشك�ة مرجعتي
على العنوان التايل البرصة ح�ي الجزائر مقابل
سوق الخيمة
املصفي املحامي وسام احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن كلية الرتبية
للبن�ات الص�ف الرابع قس�م العل�وم الرتبوية
والنفس�ية بأس�م (جيهان جاسم محمد ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدعي (عم�ر خالد طه) طلب�ا يروم فيه
تبديل اس�م من (عم�ر) اىل (احم�د) فمن لديه
اعتراض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة اقصاه�ا (خمس�ة عشر ي�وم)
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم
( )3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 608ت 2017 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل 4 / 81
م  17ابار البطيخ الواقع يف االس�حاقي العائد
للمدين مروان عيل حمدي املحجوز لقاء طلب
الدائن احس�ان تركي عبد الحسن البالغ 000
 484 /دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة  15يوم�ا تبدا من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقع�ه ورقم�ه  4 / 81 :م 17اب�ار
البطيخ.
 – 2جنسه ونوعه  :ارض زراعية .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :ارض زراعية تزرع
باملحاصي�ل الصيفي�ة والش�تويه ومتوجهة
يوج�د فيه�ا بئر ومضخ�ة م�اء وغرف�ة
للماطور.
 – 4مساحته  23 :دونم .
 – 5الشاغل  :املدين مروان عيل حمدي .
 – 6القيم�ة املق�درة ) 75 ، 000 ، 000 ( :
خمسة وسبعون مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 97ش 2018 /
م  /تبليغ
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ املدع�ى عليه (
حسين عيل كن�وش ) بالحضور ام�ام هذه
املحكمة يف الدعوى املرقمة  / 97ش 2018 /
واملقامة من قب�ل زوجته املدعية ( خلود عيل
حسين ) بموعد املرافعة املصادف يوم / 25
 2018 / 5املتضمن�ة دع�وى تفري�ق للهجر
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ه قرر نشر التبليغ
بجريدتني محليتني للتفضل باالطالع واتخاذ
مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض
حردان خليفة جاسم

محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 327 :ب2017/
التاريخ2018/5/10 :
إعالن
تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم
 259مقاطع�ة  45حم�دان البل�د وكوت الفرج
والجزي�رة وذل�ك يف تمام الس�اعة الثانية عرش
م�ن ظهر الي�وم الثالثني من الي�وم التايل لنرش
هذا االعالن .فم�ن له رغبة بالرشاء الحضور يف
ديوان هذه املحكمة مستصحبا معه التأمينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة وبصك
مصدق إن لم يكن رشيكا ً وان أجور املنادي عىل
		
املشرتي وكما مبينة أوصافه أدناه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العقار املرقم أعاله عبارة عن بس�تان تس�قى
سيحا بمياه املد مساحته  21أولك وانه مغروس
بع�دد من اش�جار النخيل املتفرق�ة وان العقار
مش�يد عليه أربع دور سكنية مختلفة مساحة
البن�اء ونوعي�ة التش�ييد .ق�درة قيم�ة الدونم
الواحد من االرض مبل�غ مقداره مئتان مليون
دينار فتك�ون قيمة األرض مبلغ 168000000
ملي�ون دينار وقيم�ة ال�دار األوىل 28500000
ملي�ون دينار وقيمة ال�دار الثانية 10725000
ملي�ون دينار وقيمة ال�دار الثالث�ة 9750000
مليون دينار وقيمة ال�دار الرابعة 30000000
مليون دينار ،فتك�ون القيمة العمومية للعقار
ارض�ا ً ومش�يدات مبل�غ  246975000مليون
دينار ال غريها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطلب املق�دم م�ن الس�يد  /حازم
طال�ب عباس .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(العطب�ي) اىل (املوس�وي) ،من لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة أقصاها
خمس�ة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة
العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطلب املق�دم م�ن الس�يد  /حيدر
طال�ب عباس .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من
(العطب�ي) اىل (املوس�وي) ،من لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة أقصاها
خمس�ة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة
العامة

www.almustakbalpaper.net
الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

مزايدة

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب /فرع ميس�ان عن بيع املواد املدرجة ادناه يف املزايدة العلنية
وفق قانون بيع وايجار اموال ادلولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل وس�تجري املزايدة الس�اعة
الع�ارشة من صباح ي�وم  2018/5/31فعىل الراغبني بالرشاء الحض�ور باملكان والزمان املعينني
مس�تصحبني معهم التامين�ات املبينة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وبأس�م املشتري حرصا
والبطاقة التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اج�ور خ�زن ( %)2/1نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة ( )30ثالثون يوم واية
مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.
ت

المادة

1

دكه رز
ياسمين

2

دكه رز
ياسمين

الكمية
 72,772طن اثنان وسبعون
طن وسبعمائة واثنان وسبعون
كغم
 82,375طن اثنان وثمانون
طن وثلثمائة وخمسة وسبعون
كغم

موقع
المزايدة

مدة الرفع

التامينات

فرع ميسان

()15يوم

 4,100,000اربعة ماليين ومائة
الف دينار

فرع ميسان

()15يوم

4,625,000اربعة ماليين
وستمائة وخمسة وعشرون الف
دينار

3

سحالة

 75,560طن خمسة وسبعون
طن وخمسمائة وستون كغم

فرع ميسان

()15يوم

 3,800,000ثالثة ماليين
وثمنمائة الف دينار

4

سحالة

 63,517طن ثالثة وستون طن
وخمسمائة وسبعة عشر كغم

فرع ميسان

()15يوم

3,200,000ثالثة ماليين ومئتان
الف دينار

املدير العام
نعيم حميسن جرب
املدير العام وكالة
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الفلوجة

اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2018/1/12لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
/ 2978ت محلة الحصوة من اصل تمام العقار
باسم ( شهباء عبد الرحيم محمد زيدان ) مجددا
باعتب�ار حائ�زا بصفة املال�ك للم�دة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ()43
لس�نة  1971قررنا اعالن ه�ذا الطلب  ،فعىل كل
من يدع�ي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل
ه�ذا العقار تقديم م�ا لديه من بين�ات اىل هذه
الدائ�رة خالل م�دة ( ثالثني يوم�ا ) اعتبارا من
الي�وم التايل لنشر هذا االعلان وكذلك الحضور
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض .
مدير التسجيل العقاري يف الفلوجة
سامي مهدي صالح
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطلب املقدم من الس�يد  /قاس�م طالب
عباس .الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة أقصاه�ا خمس�ة عشر يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد منذر عبد الحس�ن
حسني
ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب من (الصبي�ح) اىل (
املوسوي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2018/5/14لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 41
محلة السوق باسم ازهر انتصار يكر مجددا باعتبار
حائ�زا ل�ه بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام
قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971قررنا
اعلان هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة
او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور
لهذا الغرض
مدير دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
عيل فيصل مطرش

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد س�فيان ثابت
عبد العايل
الذي يطلب فيه تبديل االسم املجرد من سفيان اىل
س�يف فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام
امل�ادة  22م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3
لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فدق�ت هوي�ة الطالبة ( ص�ايف ابراهيم عريبي)
الص�ادرة من كلي�ة الطب جامع�ة البرصة من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�د وص�ل القب�ض الحكوم�ي (تأمين�ات)
م�ن الرشك�ة العام�ة ملوان�ىء الع�راق بمبل�غ
( )1,335,000مليون واملرقم ( )25133ومؤرخ
( )2017/12/20باس�م (سعد حميد شعبان)
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الزبري
العدد 648 :
التاريخ 2018/5/9
اعالن
اىل  /الس�يد احم�د عب�د كركر /مجه�ول محل
االقامة
س�بق وان سير الي�ك االن�ذار املرق�م  5113يف
 2018/5/6املتضمن تخليه الش�قة املستاجرة
من قبلكم اىل املالك عبد الرضا مانع عبد البيضاني
ضم�ن العقار تسلس�ل  311الع�رب اال انه اعيد
الين�ا غير مبلغ لكون�ك مجهول مح�ل االقامة
وعنوانك غري معروف حسب رشح مختار محلة
العرب يف قضاء الزبري املؤيد بكتاب مركز رشطة
الع�رب املرق�م  5278يف  2018/5/9عليه تقرر
تبليغك بصحفة يومية رس�مية للطرف املذكور
اعاله
الكاتب العدل
ليث حسني محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد / 1205:ش2018/3
التاريخ 2018/5/10
اعالن
اىل املدعى عليها (دعاء سعد اسماعيل)
اقام زوجك املدعي ش�اكر محمود جواد الدعوى
املرقم�ة اعلاه الت�ي مضمونها انق�اص نفقة
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك عن طريق
صحيفتني رس�ميتني محليتني بموع�د املرافعة
املص�ادف  2018/5/21ويف حال عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا
القايض
لطيف سلمان رشم
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بول أوسرت يرسم صورته الروائية يف أربعة وجوه
أنطوان جوكي

س�بع سنوات تفصل بني رواية الكاتب األمريكي بول أوسرت الس�ابقة «سانست بارك» ،وروايته الجديدة « .»4321هذه الفرتة قد
تب�دو طويل�ة لقرّائه الذين ينتظرون جديده بف�ارغ الصرب ،ولكن حني نعرف أن ّ
نص « »4321يتجاوز األلف صفحة وأن أوستر
يتخ ّيل فيها أربعة مسارات مختلفة لبطلها،
مانحا ً إيانا من خاللها أربعة بورتريهات
ذاتية ل�ه تنري حياته ومسيرته الكتابية،
إضاف�ة إىل تصوير تاريخ أمريكا عىل مدى
عقدي�ن ،نتف ّهم املدة الت�ي تطلّبتها كتابة
هذا العمل الضخم وننطلق فورا ً يف قراءته.
ٌ
عمل صدرت ترجمته الفرنسية حديثا ً عن
دار «أكت س�ود» الباريس�ية ،ويستس�لم
فيه أوسرت فيه للرسد بتلك املتعة واملهارة
اللتني تجعالن منه أحد أهم روائيي زمننا.
تنطلق أح�داث الرواية يف الي�وم األول من
ع�ام  ،1900م�ع وصول الش�اب الرويس
إي�زاك ريزنيك�وف إىل نيوي�ورك ،آتيا ً من
مينس�ك .وحني يس�أله رشطي الحدود يف
«إيلي�س أيالن�د» عن اس�مه ،يتمتم بضع
كلمات باليديش�ية يفه�م الرشطي منها،
على خط�أ ،أنه يدع�ى أيْك فريغوس�ون،
ّ
لك�ن بطل
فيس�جّ له تح�ت ه�ذا االس�م.
ّ
وقصته املثرية ليس�ت
الرواية ليس إيزاك،
س�وى مدخل لبلوغ قص�ة حفيده ،أريش
فريغوس�ون ،ال�ذي يمنح�ه أوستر أربع
حي�وات متوازي�ة نتاب�ع أحداثه�ا داخل
زوبع�ة م�ن الفص�ول املتداخل�ة .حيوات
يولد يف جميعها يف املكان نفسه ،ويحظى
بالوالدي�ن نفس�هما ،وبالت�ايل ب�اإلرث
الجين�ي نفس�ه ،فنتع�رّف إلي�ه طفالً ثم
مراهقا ً من الطبقة الوس�طى األمريكية،
يعي�ش يف ضاحي�ة مدين�ة نيوجيريس،
ّ
لك�ن هذا ال
ويعش�ق الرياض�ة والكتابة.
يعني أن قدره س�يكون مماثالً يف حيواته
األربعة ،فأقل خي�ار يمكن أن يقلب حيا ٍة
وينح�رف بمس�تقبلها .يف حيات�ه األوىل،
نرى أريش فتى يربع يف رياضة البيس�بول
ويعيش يف كنف أ ٍّم رقيقة وكلية الحضور
ووال�د غائب دائما ً يف متجره لبيع األدوات
املنزلية .وعىل مدى س�نوات يسعى أريش
إىل كسب قلب الجميلة أيمي ،قبل أن ينجح
يف ممارس�ة الحب معها يف سن السادسة
عرشة ،يف يوم اغتيال الرئيس كينيدي .ويف
العام التايل ،يفقد اصبعني من يده اليمنى
إثر حادث س�يارة ،ما ينق�ذه من التجنيد
واملشاركة يف حرب الفيتنام املقبلة .وحني

صدرت حديثا ً عن منش�ورات املتوسط –
إيطاليا ،مجموعة شعرية جديدة للشاعر
َ
“إياك
الس�عودي أحمد امللاّ  ،حملت عنوان
َ
يموت قبلَ َك” .وعند العتبة األوىل للكتاب
أن
نجد أنفسنا يف حديق ٍة مهجور ٍة ينتصب يف
ُ
الش�اعر” مواجه�ا ً العالم
“تمثال
آخرها
ِ
بصدر أعزل إال من القصائد التي
والن�اس
ٍ
تبدو لوهل ٍة َّ
أنها متاحة ،وقبل أن يتفرَّقوا،
تراهم يصوِّبون س�هامهم نح�و التمثال،
وال يه�م إن كان�ت اإلصاب�ات مُ َّ
حققة أو
خاطئ�ة؛ طامل�ا أن ه�ذا البيان الش�عري
ظلا عاليا ً
ُ
ًّ
يط�اول َّ
كل يشء يقع
س�يمت ُّد
بني يدي الشاعر.
يكتب أحمد املال يف قصيدة “جملة صلبة”:
حكم ًَة ومَ ُ
قصيدة مُ َدب ً
ً
َّبة مُ َ
حش َّ�و ًة
أري ُدها

يكتش�ف دع�وة الكتاب�ة داخل�ه ،تفت�ح
جامعة كولومبيا أبوابها ل�ه ُ
وتغلِق إيمي
ب�اب قلبه�ا يف وجه�ه ،فيح�اول تلطيف
األفكار السوداء املتسلّطة عليه بمغامرات
عاطفية كثرية ،قبل أن يغادر العالم باكراً،
يف سن الرابعة والعرشين ،بسبب سيجارة
لم يطفئها كما يجب .يف حياته الثانية ،لن
يتجاوز أريش س�ن الحادية عرشة .ولكن
قبل أن يعانق امل�وت ،نراه يعاني األمرّين
عىل يد تالمذة ّ
صفه بسبب ذكائه وج ّديته،
ويراق�ب بفضو ٍل كبير ُّ
تفت�ح ذكوريته،
بنه�م ،منتظ�را ً بف�ارغ
ويق�رأ الصح�ف
ٍ
الصرب ص�دور الع�دد األول م�ن صحيفة
صمّمها بنفس�ه وكتب كل مقاالتها ،بما
يف ذل�ك افتتاحيتها الت�ي رصدها من اجل
نقد سياس�ة جوزيف مكارث�ي .إنجاز لن
ينع�م طويالً به ،ألن الصاعقة س�ترضبه
وتردي�ه قتيالً خالل ليل ٍة عاصفة يف مخيّم
صيف�ي .يف حياته الثالث�ة ،يبدو أريش كـ
«لغز برشي» ألس�اتذته .وال عجب يف ذلك،
فبعد وف�اة والده بحري�ق داخل متجره،

يق�رر الرس�وب يف كل االمتحان�ات ريثما
يمنح�ه الب�ارئ إش�ارة تثب�ت وج�وده.
وخالل سن املراهقة ،يكتشف ميوالً مثلية
لديه ،إضافة اىل حبّه للنساء ،خصوصا ً يف
باريس التي يقصدها يف سن الثامنة عرشة
لدراس�ة اللغة الفرنس�ية .مدينة لن يلبث
أن يعارش فيه�ا عالم النرش ،ممضيا ً وقتا ً
طويالً يف صاالت الس�ينما وكتابة مقاالت
عن األفالم الفرنسية ،قبل أن ينجز رواية،
ما أن تجد س�بيلها إىل النرش يف لندن حتى
تدهس�ه س�يارة يف ضب�اب ه�ذه املدينة
القات�ل .فق�ط يف حيات�ه الرابع�ة ،يفلت
أريش من م�وتٍ مبكر .وبخلاف صنوانه
ّ
يحتكوا بالكتابة إال قليالً بس�بب
الذين لن
قرص حياتهم ،يصبح ه�و كاتبا ً مكتمالً.
فمن�ذ طفولته ،نراه يكت�ب قصصه عىل
آلة كاتبة ،ثم يض�ع رواية «باتافيزيقية»
يرسد فيها «الحياة اإليروسية لحذاء» ،قبل
أن ين�ال منحة «وال�ت ويتمان التي تفتح
له أبواب جامعة «برينستون» ،ويكتشف
عقم�ه .عق ٌم جس�دي ولي�س كتابي ،ألن

إصدارات�ه س�تتواىل بإيقاع رسي�ع ،ومن
بينه�ا رسدي�ة بعن�وان «إىل اليمين؟ إىل
اليس�ار؟ أم إىل األم�ام؟» .عن�وان يصلح
جيدا ً لرواية أوستر التي يبّي�نّ فيها مدى
خض�وع هوياتن�ا وأقدارنا إىل ما يس�مّيه
«موس�يقى املصادفات» التي تجعل بطله
يسلك طرقات متباعدة يف حيواته األربع.
ومع أن ال مفاجأة يف خاتمة هذه الرواية،
لك�ن ّ
نصه�ا الرائع إنج�ا ٌز على أكثر من
صعي�د ،يتجىل كاتب�ه فيه بأبع�ا ٍد أربعة.
ّ
نتلقاه�ا كك� ٍّم
فرسديات�ه املتقاطع�ة
م�ن االعرتاف�ات ،وبالت�ايل كبورتريه�ات
ذاتي�ة لروائ�ي يذوب يف ديك�ور عمله كي
يستحرض بأفضل طريقة ممكنة السنوات
العرشي�ن األوىل من حياته التي حس�مت
مس�اره .هك�ذا يتراءى أوستر الش�اب
كامالً لنا ،بنش�أته يف ضاحية نيوجرييس،
بش�غفه بالس�ينما ،باستسلامه باك�را ً
للق�راءة والكتابة؛ أوستر املولع برياضة
البيس�بول ،العاش�ق أبداً ،املتجول بال كلل
يف شوارع باريس واملراقب البصري لوطنه

ال�ذي نعبر عقدين من تاريخ�ه الحديث،
من إع�دام الزوجني روزنبرغ عام 1953
إىل أحداث الش�غب التي وقعت يف جامعات
أميركا يف أيار (مايو)  ،1968ومن انتحار
همنغ�واي إىل اغتيال مارتين لوثر كينغ،
مرورا ً بالرصاعات العرقية التي ش�هدها
هذا البلد آنذاك.
غ�وص يف أحداث هذا الواقع وإفالت
وبني
ٍ
ّ
يتمك�ن الكاتب من االقتراب من
منه�ا،
نفس�ه أكثر م�ن أي وقت مىض ،عىل رغم
ش�خص آخر .كاتب
تظاهره برسد قصة
ٍ
ما برح يالحق التباس�ات وهشاشة الحب
والصداقة ،ويسري عىل حافة هوّة من دون
أن يقع فيها ،من أجل كشف تعقيد الحياة
وتصوير الفش�ل والهزيم�ة املالزمني لها.
وال عج�ب إذا ً يف الس�وداودية التي تصبغ
معظم صفحات روايته ،علما ً أنها ال تنال
من إيمانه بالفن القادر ،برواية أو فيلم أو
معزوفة موسيقية ،عىل زعزعة أساساتنا
وإعادة تش�كيل حارضنا ومستقبلنا ،ويف
الوقت نفسه ،عىل إخراجنا من ذاتنا.
لك�ن قيمة هذه الرواي�ة تكمن خصوصا ً
ّ
يف األداء السردي الع�ايل لصاحبه�ا الذي
يس�تحرض بمظاه�ره الخادعة نصوص
ج�ورج بريي�ك ،وبدروب�ه املختلف�ة
واملتشابكة بعض روايات إيتالو كالفينو،
وخصوصا ً قصة بورخيس «مكتبة بابل».
أداء غايت�ه الوحي�دة تس�ليط الضوء عىل
الدور الحاس�م ملصادفات الحياة يف مسار
كل إنسان .فمثل أريش املختلِف يف رسديات
الرواية األربع ،لن يبقى ٌّ
أي منا الش�خص
نفس�ه إن فقد والده باك�را ً أم ال ،إن جار
الدهر عليه أم ال ،إن فشل يف بلوغ الحب أم
حرب رهيبة أم ال .ومن
ال ،وإن ش�ارك يف
ٍ
هذا املنطلق ،قد يلوم بعض القراء أوستر
عىل عدم رسم بطله بطريقة مختلفة كليا ً
م�ن رسدية إىل أخرىّ ،
لك�ن قوة «»4321
وذكاء صاحبه�ا يكمن�ان يف هذه النقطة
بال�ذات ،أي يف إظه�ار أن م�ا يفص�ل مَ ن
ينجح يف حياته ومن يفشل فيها هو غالبا ً
ٌ
خيط رفيع جداً.

إياك أن يموت قبلك ..المحد املال

بال َبارُود
أكتب عن َّ
ُ
ور واملِحْ رَاث
الث
مثلما
ِ
والب ْذرة
والفالح
ِ
ِ
وال َّزهر َّ
والثمر
ِ
يصب َّ
َ
ُّ
كل صباح،
مطر
تحت
ٍ
يف جمل ٍة صلبة.
ُ
ينحت املال صخ� َر اللغة،
به�ذه القس�وة،
محرتف،
ٍ
مُ تواري�ا ً خلف رضب�اتِ نحَّ �اتٍ
فراغ شاس�ع
صنعت�ه تس�تدعي وج�ود
ٍ
ح�ول كتلة الكائ�ن قيد التش�كل .مبتكرا ً
طرقا ً ع َّدة يف البحث عن الكلمات ،الهاربة
واملختبئ�ة خل�ف أش�ياء العال�مُ .يه�دي
الشاعر َّ
الكتاب إىل أصدقائه،
جل نصوص
ِ
ِّ
متعثرا ً
كأقمار يف بئر،
مط�اردا ً أطيافهم
ٍ
باللي�ل ،يخترب األل�م والغض�ب والطريان

يف الغرفة وحي�داً ،محاوالً تج�اوز “موتٍ
طائش” برص ِد املزيد من االحتماالت.
سأموت َ
ُ
بشع ٍْر طوي ٍل
ولحي ٍة َك َّث ٍة بيضاء
يف مغار ٍة عالية،
ً
حاجة إىل َك َفن
فال
أو قرب،
ُ
سأموت عىل هيئ ِة قفزة
قطار رسيع،
من
ٍ
أو طلق ٍة صائبة
َ
أكون فيها امل َ
ُ
قذوف واملُهمَل،
ً
ُ
سأموت مُ تش ِّبثا َ
بحب ٍل مَ عقود
وأصع ُد مع إشارة املالك
ّ
يتخطى الش�اعر عبر قصائ�ده ،حاجز
الخ�وف املتأصل فين�ا ،يفتح باب الش�ك

والتس�اؤل على مرصاعي�ه ،متمس�كا ً
بوحش�ي ِة الحلم وما يمنح�ه التوق الدائم
للحري�ة م�ن مس�احاتٍ للَّع�ب ،والحي� ِل
الصغرية التي نقتحم بها الظالم والعتمة،
نداري بها األلم ونفضح العالم من حولنا
باقرتاف املزيد من الشعر.
َ
يموت قبلَ َك” للش�اعر السعودي
“إياك أن
أحم�د امللا ،مجموع�ة ش�عرية جديدة،
ص�درت يف  128صفح�ة م�ن القط�ع
الوس�ط ،ضم�ن سلس�لة ب�راءات الت�ي
تصدره�ا ال�دار وتنتصر فيه�ا للش�عر،
والقص�ة القصيرة والنص�وص ،احتفا ًء
بهذه األجناس األدبية* .أحمد امللاّ  :شاعر
س�عودي ،مواليد  1961باألحساء .أصدر
شعراً :ظل يتقصف  .1995خفيف ومائل

كنس�يان  .1997س�هم يهمس باس�مي
 .2005تماري�ن الوح�ش  .2011كتبتن�ا
البن�ات  .2013اله�واء طوي�ل وقصيرة
 .2014عالم�ة فارق�ة  .2014م�ا أجم�ل
أخطائ�ي  2016والتي ترجم�ت بالعنوان
ذات�ه إىل اإلنكليزي�ة يف  .2017س�اهم يف
إعداد كتاب مختارات الش�عر الس�عودي،
وأنطولوجــــي�ا الش�عر الحدي�ث،
باإلضاف�ة إىل كتابته لعدة س�يناريوهات
ومرسحي�ات .واإلرشاف على إدارة ع�دد
م�ن املؤسس�ات والجمعي�ات واألقس�ام
الثقافي�ة ،ول�ه مق�االت رأي صحفي�ة
منتظم�ة .ش�ارك يف ع�دة مهرجــان�ات
شعرية محلية ودولية .تحصل عىل جائزة
محمد الثبيتي الشعرية 2016

اإلنثروبولوجيا واإلثنوغرافيا :حتديات الكتابة والتمثيل
«مس�ارات وأخط�اء ومرات�ب التمثي�ل
اإلثنوغرايف» ،عنوان املحارضة التي يلقيها
األكاديم�ي املرصي رامي علي يف «معهد
القاه�رة للفن�ون الح�رة والعل�وم» ،عند
السادسة من مساء اليوم الثالثاء.
يتن�اول الباح�ث تجربة الكتاب�ة العلمية
األكاديمية عندما تكون حول ويف موضوع
اختصاص�ه يف اإلثنوغرافي�ا ،انطالقا ً من
تجربته ه�و ،فيقول يف بيان املحارضة إن
«الكتابة والتمثيل مشحونتان بالتحديات،

يف أول اش�تباك يل م�ع األنثروبولوجي�ا
واإلثنوغرافي�ا ،تك�وّن ل�دي ع�داء تجاه
االثنين ،ألس�باب تتعلّق بش�كوك ما بعد
كولونيالي�ة .وهذا األخري يتعلّ�ق بآراء ما
بعد الحداثة يف التمثيل».
يتس�اءل علي «إذا كان ل�دى ج�اك دريدا
خ�وف من الكتاب�ة ،فهل يج�ب أن يكون
لدين�ا أيض�اً؟ إذا كان األم�ر كذل�ك ،فم�ا
ال�ذي نخش�اه م�ن الكتاب�ة؟ أقترح أن
ننخرط يف مناقش�ة حول جاذبية الكتابة

اإلثنوغرافي�ة والتعقيدات املصاحبة لها».
املح�ارضة تستكش�ف كي�ف أن النظرية
واإلثنوغرافيا ال تسيران معا ً بانس�جام،
ب�ل يمكنهما أحيان�ا ً ش�دنا إىل اتجاهات
متباع�دة ،هذه التوترات ،وفق�ا ً للباحث،
تتعلّ�ق بالحساس�ية األنثروبولوجي�ة
والسياس�ات التمثيلي�ة .رام�ي عيل كان
مح�ارضا ً يف األنثروبولوجي�ا يف جامع�ة
«ساس�كس» الربيطانية ،قب�ل أن يلتحق
باألمريكية يف القاهرة ،وقد كانت أطرحوته

لنيل الدكتوراه بعن�وان «أن تصبح عربيا ً
يف لندن :األدائي�ة وتعطيل الهوية» ،والتي
نرشت يف كتاب عام  .2015هذا البحث يع ّد
من األبح�اث القليلة الت�ي تتناول القصة
اإلثنروغرافية للجندر والعرق واملمارسات
الطبقي�ة بني العرب املولودين يف بريطانيا
والذي يرتبون يف بيئة عربية وس�ط البيئة
اإلنكليزية ،والكيفية التي يصبحون فيها
«عرب�ا ً بريطانيني» وحيثيات هذه الهوية
من وجهة نظر إثنوغرافية.

التحوالت االقتصادية واالجتامعية يف األردن()1950-1967
قليلة هي الدراس�ات التي اهتمت
بدراس�ة التح�والت االقتصادي�ة
واالجتماعية يف مرحلة بناء الدولة
األردني�ة وتش�كلها بمنهج علمي
واض�ح املعالم .وإذا م�ا نظرنا إىل
واقعن�ا االجتماع�ي واالقتصادي
والصعوب�ات واملش�اكل الت�ي
تواجهه ،غالبا ما نغرق بتفاصيل
املش�كلة والبحث عن حلول ،غالبا
ما تك�ون مؤقتة ،بمعنى أننا ندير
مش�اكلنا وأزماتنا فقط ،والسبب
يعود إىل أننا ننىس ظروف تش�كل
ه�ذا الواق�ع تاريخي�اً ،والبحث يف
الج�ذور .لكي نفهم م�ا نحن فيه
وعلي�ه ،يع�ود بنا الباح�ث فهمي
الكت�وت يف كتاب�ه الص�ادر حديثا
ع�ن دار اآلن ن�ارشون وموزعون
يف عمّان ،إىل بدايات تش�كل الدولة
األردني�ة ،وتش�كل اقتصاده�ا،
وظ�روف ،وخلفي�ات تش�كله.
الكتاب الذي يقع يف( )400صفحة
م�ن القط�ع الكبير يتك�ون من
س�بعة فصول ،وع�دد من املالحق

املهمة .استعرض الباحث يف فصله
األول تاريخ نشوء الدولة األردنية،
الت�ي قام�ت بدع�م م�ن حكومة
الدول�ة الربيطاني�ة ،فارض�ة عيل
الدول�ة الناش�ئة معاه�دة انتداب
اس�تعماري س�نة  ،1928وجميع
املش�اريع االقتصادية والسياسية
التي ظهرت يف تل�ك املرحلة كانت
تلب�ي مصالح االس�تعمار بدرجة
أساسية ،مثل مشاريع :روتمربغ
للكهرب�اء ،وامتي�از البحر امليت،
وامتياز بترول الع�راق ،وغريها.
ويع�رض ه�ذا الفص�ل أيض�ا
للتط�ورات عىل املعاه�دة األردنية
الربيطانية ،ولألحداث السياس�ية
الكربى يف املنطق�ة التي أثرت عىل
الوضع االجتماعي واالقتصادي يف
األردن وتشكله ،بما يف ذلك تشكل
األحزاب الوطنية السياسية ،وحرب
فلسطني ،ونش�وء دولة إرسائيل،
ووح�دة الضفتين ،واملتغيرات
التي أعقب�ت ذلك ،وصوال إىل إلغاء
املعاه�دة األردني�ة الربيطاني�ة.

الفصل الثاني اهتم بعرض إحالل
النف�وذ األمريك�ي م�كان النفوذ
الربيطان�ي يف املنطق�ة ،وظه�ور
مش�اريع اقتصادي�ة وسياس�ية
جديدة ،مثل مش�اريع ماكدونالد،
وجونس�تون ،وآيزنه�اور ،وقن�اة
الغور الرشقية ،وتحويل مياه نهر
األردن إىل صح�راء النقب وغريها.
الفص�ل الثال�ث تن�اول خصائص
االقتصاد األردني ،وخطط التنمية
االقتصادي�ة ،أم�ا الفص�ل الرابع
فاهت�م بالحدي�ث ع�ن القط�اع
الزراعي ،وتبع�ه الفصل الخامس
بالحدي�ث عن القط�اع الصناعي،
والس�ادس عن السياسات املالية،
وفلس�فتها .أم�ا الفصل الس�ابع
واألخير فق�د ُخص�ص لدراس�ة
الرتكي�ب االجتماع�ي يف األردن،
وأنماط امللكية وتحوالتها ،ونشوء
الطبق�ات االجتماعي�ة املختلفة،
وأدوارها السياسية واالجتماعية.
يلخ�ص الكاتب يف مقدم�ة كتابه
الواق�ع االقتص�ادي واالجتماعي

يف األردن بارتباط�ه بمصال�ح
االس�تعمار ،وكت�ب يق�ول»:
ارتبط�ت األس�باب الحقيقي�ة
لالختلاالت البنيوي�ة لالقتص�اد
األردن�ي بمصال�ح االس�تعمار يف
املنطق�ة ،وال�ذي عمل على إبقاء
االقتصاد الوطني اقتصادا ضعيفا
يعتمد على املس�اعدات األجنبية،
ويفتقر إىل القاعدة اإلنتاجية .وقد
ش�هد االقتصاد الوطن�ي تطورات
ملحوظة ضمن الس�ـياق نفس�ه
بتأثير عوامل داخلي�ة وخارجية،
إال أن اتجاهات�ه العام�ة ،وس�وء
اس�تخدام م�وارد البلاد ،وغياب
التوزي�ع العادل لعائ�دات التنمية
فاق�م األزم�ات السـياس�ـية
واالقتصادية واالجتماعية».
يذكر أن فهمي الكتوت هو ناشط
س�يايس ونقابي و خبير ومحلل
وباح�ث اقتص�ادي أردن�ي ،ل�ه
أبح�اث ودراس�ات ومح�ارضات،
وإس�هامات يف صح�ف أردني�ة
وعربية عديدة.

يف الفرات يرشبنا التيار
بوغار ِد ْت
توبياس ْ
ترجمة :مزوار اإلدريسي
ماء القصيدة
مُ تس ِّو ٌل أنا جو ُ
آفاق دون
ّاب
ٍ
مط ّية،
ُ
أحتاج َف ْر َد َت ْي ِحذا ٍء َف َح ْسبُ،
َ
ً
ً
ول ْو أني أهِ ي ُم مُ َ
س ّهدا ،تائها يف
وهدة َ
الجبل،
وأَلْ َم ُحكِ يف التماع الرَّمْ ِل
أُ
َ
عجوبة ل ْي ِل الهال ِل،
كذلك دون َق َدم ،أكا ُد ْ
ش ُف،
أن َك ِ
ٍ
ودون ُخ َ
وذةٍ،
وأنتِ تنتظرين ِع ْن َد ْ
عت َب ِة
الكثيب َج ْن َب َ
أس ِل املا ِء املتناغم،
ِ
َ
بينما أ َ ْق َت ِفي الطريق إليْكِ َعبرْ َ
َ
ش ْ
داب.
غ َب ِ
األه ِ
■■■
هكذا تكلّم البحرتيّ
انتب ْه ُت وأنا ألتقط ثمار
الْبرَ ْ َب ِريس:
ٌّ
ُ
فحسب.
كل ير َْت ِه ُن إىل الزاوية
ِّ
تقرتب الثما ُر من نظراتِ
األصابع:
ليستِ ال ّز ُ
اوية وح َدها ،وإنما
ال ِق ُ
ياس أيضاً.
كتمِلُ
ْ
الجلْ ِد َت َ
من ِكلتا ِج َه َت ِي ِ
الرؤيةُ
َف ُك ٌّل ُي ُ
عانق شم َ
اليوم
ْس
ِ
ال َّزعفرا ِن ّي َة.
■■■
دا ُر بابل
( 1بغداد)
َ
ُ
وإذا ما انتهي َْت إىل هناك،
َ
حذاءاك
وقد ا ّدخ َر
َ
راب الشوارع،
دقيق ُت ِ
َّ
ُّ
والطرُقاتِ ،
واألزق ِة
َف َتعْبرُ ُ سنونو ٌَّة
َّ
الداخيل،
ال ِفنا َء
الع َّ
ُ
ش الثرثا َر
ً
ً
كتابة مسمار َّية -
َ
والف ُم
ص ُد املا َء.
َي ْق ِ
2
ْظ أما َم البيْت،
َح َمار َُّة القي ِ
بينما هم َيجْ رُؤون عىل ل ِع ِب
ُ
الك َر ِة مع األطفال بني
َس يف زوايا
َحر ٍ
َ
شوارع جانب ّي ٍة
ول َح ِّد َدجْ لَةَ
ثم َيمْضون ُط َ
َ
الجسرْ ِ أو يعودون
َجهة ِ
إىل سقيفة َّ
اعسني
الن ِ
الذين بالكاد يحْ ُكون ما جرى
قديما ً
َ
هنالك.
3
ُ
تضع ق َد َم َك
عىل باط ِنها
َ
مثل مرّاتٍ كثرية،
يف املرة السابقة
كانت الضفادع َّ
أقل
َن ِق ً
يقا ،وكان َّ
الط ُّل
لص ُق
املتف ِّر ُد ُي ِ
خمريت ُه اللز َ
َ
جة
ِ
ب َخ ْطوكَ،
ِ
ِ
إنه ُخ ْب ُز الشوارع.
■■■
لَو ُْن الشاي
1
كأسه
َير ُْش ُف أبو تمّام من ِ
الصغريةِ،
هو َي ْعر ُ
َّ
ف َّ
اي
كل
ِ
ِ
ألوان الش ِ
َت ْقريباً،
الشاح َب منه أيْضا ً
ِ
َّ
َ
الشاي بالليْمون
الغامق ج ّداً،
َ
الكستنائي
َّ
لكن ال يش َء يف هذا العالمَ
ْ
ِ
ْ
يُحْ تسىَ مِ ثل هذا
وهو َي ْغليِ .
2
َي َ
ض ُع أبو تمّام مِ لْ َع َق َت ُه
َ
الصغرية
َ
فوق الطاول ِة
و َي ْس َت ُّف من صحنه
املتنق َ
ِّ
لة،
الْ َب ِق ّي َة
هو يف عجل ٍة من أمْ ِره
أو ُي ِّ
فك ُر
ّ
ولكنه
َج ْهراً،
ُ
ينرصف َ
اآلن.
3
َّ
ُ
اي
لوْن الش ِ
مِ ْث ُل درج ِة َحرار ِة

ألوا ِنه املائ ّي ِة
ُ
مثل أُوار ّ
الن ْظر ِة
ِ
بينْ َ عشيقي
هو
ُ
درجة حرار ِة
القصيدةِ.
■■■
َيفاعةٌ
َي ِه ُّر الْ َق َم ُر يف ِقمَّة َّ
الص َن ْو َبرَة:
يضع ال ِق ُّط أُ ُذ َن ُه عىل يدي،
يو ِق ُد نا َر عي ِنه:
ُ
ٌ
شبيهة بوردة،
الطفولة
ٌ
وردة،
إنها
مِ ْث ُل وردةٍ.
■■■
قابل
يف مُ ِ
الس َ
بعكس اتجاه َع ْق َر َب ِي َّ
اع ِة
ُ
املزاج،
َي ُجول
ً
الفجائي،
هاب
ِّ
طلِيقا يف إ ِ ِ
َ
ي ْب ُدو شبيها ِب َع َجل ٍة داخل َّي ٍة
ِب ُسلّ ِم درجا ِتها،
تكا ُد ُتما ِث ُل ً
آلة مُ َّ
سن َن ًة،
كذلك
ِقياسها ال َّز َم ِن ِّي مقلوبا ً رأسا ً
بم
ِ
عىل عقب.
■■■
الحلّة
يف سوق ِ
فخط َوتان زيا َدةً
ثالث خطواتٍ ُ
ُ
ِ
ُتثري ُ
الغبارَ،
وال ُ
أزال شارداً.
الجاف الخفيفُ
ُّ
ُسعايلَ
ُ
يو ِقظني،
أُالمِ ُ
س ر ُْك َب َتكِ –
أنا اآلن
ُ
واص ُل امل َ يْ َ
ش
أ ِ
ساب ال َع ِط ِر،
لم ِ
الح ِ
َعبرْ َ ِع ِ
َّ
َم َتاه ِة النظراتِ واألصواتِ
■■■
الشارع 40
َ
ّ
هناك،
ّام إىل
يت ِج ُه أبو تم ٍ
َير ُ
ُ
طكاك الْ ِبلَّ ُّ
ُوق ُه ْ
وري
االص
لفناجني َ
ف
الخ َز ِ
ِ
ُف،
رفي َع ِة ال ُّز ْخر ِ
ماع مُ َت ِّ
األس ُ
ْ
وث َب ٌة
ْ
َ
مثلما
َ
الغ ُ
املوردِ.
زالة عند
ِ
■■■
عاب كثريةٌ
ٌ
وش ٌ
طريق ِ
أنتِ رمْ ُ
ش الق َمر.
ان ّ
س ُ
َ
وأنت لِ َ
الشمْس.
َ
كالهما يشرْ ُب من َّ
الن ْهر.
يتضو َُّع اللي ُْل ُز ُهو َر نا َد ِر َ
ين،
و َي ُف ُ
وح النها ُر ياسميناً:
الوجوه َّ
َ
الظم َِئ َة.
واملا ُء ُيشرْ ِ ُب
س ُ
الجسرْ ُ إىل ُّ
السوق،
َي ِ
ري ِ
ب ْدءا ً من خي ُزرَان ُ
الع ْد َو ِة حتى
الجبا ِل،
ِ
عاب كثريةٌ
ُ
وش ٌ
ُتفيض
طريق ِ
إىل البعيد،
ُ
حيث أ َ َث ُر الحجار ِة القدي ُم يف
َبحْ ِر الرِّمال.
عند العودة،
ُيب ِْح ُر َن ْع َ
الك
َّ
سيم اليابس
يف الن ِ
ال ّزا ِفر َي َ
ساراً،
ِبوجْ ٍه يتق َّدمُ ،
وإىل الناحية األخرى
ناح َي َة ِّ
الذكرى.
تنفض ُ
ريح َّ
الصحرا ِء
ُ
الغبا َر ِ ِب َ
سعفها
ُّع األصواتِ .
عن تنو ِ
■■■
َتلْ َزمُ العيونُ
َّ
الص َ
الند ّي ُة َّ
مت،
ويف السواقي القديم ِة
َ
َتلْ ُ
س.
مح بعض الخنا ِف ِ
ويف الخليج َّ
الن ْه ِّ
ري لِلْ ُفرَاتِ
َيشرْ َ ُبنا َّ
الت ّيارُ.
شاعر أملاني من مواليد عام
 ،1961نرش أكثر من 15
مجموعة شعرية ،كما ترجم
قرابة ستني مجموعة شعرية
من اإلسبانية إىل األملانية،
وعمل أستاذا ً زائرا ً بمعاهد
وجامعات مختلفة يف أمريكا
الالتينية .يهتم توبياس
بوغا ْرد ْ
ِت بالثقافة العراقية
وشارك يف تنظيم عدة فعاليات
ثقافية عربية أملانية ،من بينها
«مهرجان املتنبي» و»مهرجان
بابل الشعري» يف سويرسا.
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اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االمالك
املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية تاج الدين وفق قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين خالل فرتة ( )30ثالثون
يوم�ا تبدأ م�ن اليوم التايل لنرشها يف الصحف املحلية مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانونية البالغة ( )% 30من القيمة التقديرية بصك مصدق او
نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
يف مق�ر مديرية اعلاه يف تمام الس�اعة (العارشة صباح�ا) ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة
التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت
1
2
3

12

6

نوع الملك
محل تجاري
محل تجاري
ساحة وقوف
السيارات

عدد المواد
9
76

مساحته
63م2
56م2

مدة االيجار
ثالث سنوات
ثالث سنوات

الموقع
المزرعة
المزرعة

9/3م6روبية

353م2

سنة واحدة

الحفرية

مديرية األح�وال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 2943 :
التاريخ 2018/5/7
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل
املدعي حمودي عب�اس احمد الذي
يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(الرشيف�ي) ب�دال من (املوس�وي)
فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�ده اقصاه�ا
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة 2016
واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
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ت

المصارف
الحكومية

1

الرافدين  /تم دمج
مصرف العراق
(االشتراكي
سابقا) معه

2

الرشيد

3

الصناعي

4

الزراعي
التعاوني

5

العقاري

6

العراقي للتجارة

7

مصرف النهرين
االسالمي

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /104 :ب2018/3
التاريخ 2018/4/9 :
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العق�ار املرقم  1/2364ح�ي الصناعي يف النج�ف عليه تعلن
ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالشراء مراجعة هذه املحكمة
خالل (ثالثون) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة  %10من القيمة املق�درة بموجب
صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الس�اعة الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من االعلان يف هذه
املحكم�ة وعىل املشتري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:
العق�ار املرق�م  1/2364ح�ي الصناعي يف النج�ف عبارة عن
كراج ومحل صغري يقع عىل ش�ارع بع�رض  20مرت مقدمته
عب�ارة ع�ن طارمة بثلاث دنك املح�ل مغلق لحظة الكش�ف
والك�راج بفنر واحد يحتوي عىل صحيات عدد اثنان مبني من
الطابوق القديم مس�قف بالشيلمان تتوس�طه دنكة حديدية
(ش�لمان) تتوس�طه فتح�ة بمس�احة مرتي�ن مرب�ع مبلط
باالس�منت غري املس�لح (صب ع�ادي) والكراج ف�ارغ لحظة
الكش�ف وغري مش�غول من احد ودرجة عمرانه دون الوسط
علم�ا ان املس�احة الكلية للعقار  150متر وان القيمة الكلية
للعق�ار مبل�غ ( )110,000,000مائ�ة وعرشة ملي�ون دينار
فقط ال غريها

المصارف التجارية
بغداد
التجاري العراقي
الشرق االوسط العراقي لالستثمار
االستثمار العراقي
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل
الموصل للتمويل واالستثمار
بابل
االهلي العراقي
االئتمان العراقي
سومر التجاري
الخليج التجاري
اشور الدولي لالستثمار
المنصور لالستثمار
عبر العراق
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل (اميرالد سابقا)
مصرف الهدى
مصرف اربيل
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية
الوطني االسالمي
التعاون االسالمي لالستثمار
البالد االسالمي لالستثمار والتمويل
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل
الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل
العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف
النجف
العدد /2589 :ش2018/1
التاريخ 2018/5/9
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه /حي�در بدر
حسني
اقام�ت املدعي�ة (هي�ه عي�دان
حسني) الدعوى بالعدد /2589
ش 2018/1امام هذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا تأيي�د حضان�ة
الطفلة (حنني) وملجهولية محل
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ واشعار مختار منطقة
العامري�ة املدين�ة القديم�ة /
النج�ف يف ال�دار املرقمة /58/
محل�ة ( )212زقاق  /4/قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص
الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتين وعلي�ك الحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم
 2018/5/17الس�اعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل
الدولي االسالمي
مصرف الندى االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف الثقة الدولي االسالمي
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل
زرات التركي (الزراعي التركي) (فرع العراق)
بيبلوس اللبناني
انتركونتيننتال لبنان
بنك بيروت والبالد العربية
وقفلر للشركة المساهمة التركية
ايش بنك شركة مساهمة (العمل التركي)
بنك عوده
البحر المتوسط
البنك اللبناني الفرنسي
ستاندر تشارترد
فرنسبنك
لبنان والمهجر
بنك االعتماد اللبناني
الشرق االوسط وافريقيا
ملي ايران
بنك بارسيان

51

ابو ظبي االسالمي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/1218 :
التاريخ 2018/5/8
اىل  /املنفذ عليه  /حيدر معني خرض
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبل�غ
القضائ�ي بهذه املديرية واش�عار مخت�ار حي الغري
الثاني�ة كاظم محمود انك مجهول محل االقامة وليس
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد /592ب 2018/5يف
 2018/3/8بفسخ عقد االيجار املربم بني الدائن رزاق
ش�مران زعي�ل واملدين حي�در معني خضير والخاص
بأس�تئجار االخير مكت�ب يف الطابق االول مس�تخرج
من عموم العقار املرق�م  3401/2حي الغدير والزامك
بتس�ليم املكت�ب اىل الدائن خاليا من الش�واغر واعتبار
املرتس�م والتقري�ر ج�زء م�ن الفق�رة الحكمي�ة عند
التنفي�ذ وتحميل املدين الرس�وم واملصاريف القضائية
واتعاب املحام�اة وكيل الدائن املحامي مصطفى كريم
الجليحاوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/1050 :
التاريخ 2018/5/14 :
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء سهام من حق الترصف
يف العقار تسلس�ل (  5/77ش�واطئ بحر النجف) الكائن
يف (النج�ف) العائ�د للمدين ( محمد عيل محمد س�لطان)
البالغة (13140س�هم) لقاء طل�ب الدائن (توفيق بن عبد
املحسن بن حسن) البالغ (من اصل  13200سهم) البالغة
( %80 )274,333,333م�ن القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد
املزاي�دة ملدة خمس�ة عشر يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش
فعلى الراغب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة
املذكورة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية وان رسوم التسجيل
والداللية عىل املشتري وذلك استنادا للمادة  98من قانون
التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  5/77 :شواطئ بحر النجف
 2ـ جنسه ونوعه  :زراعية
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :ارض زراعي�ة مجاور جدول االمري غازي
من جهه ومواجهه من جهة البحر وهي مملوئه باألنقاض
وتحت�وي عىل  25نخله وتمام االرض لوزارة املالية يف حق
الترصف
 5ـ مساحته  3 :دونم  20 /اولك  50 /مرت
 6ـ درجة العمران  :ال يوجد
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
 8ـ القيمة املقدرة 80,283,409 :
 9ـ بدل املزايدة االخري  :لم يحصل راغب يف الرشاء

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن صالح جب�ار غضب
طلبا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه
تبديل اس�م ابن�ه الق�ارص وجعله
(امير) بدال م�ن ( رات�ب) وعالم
باح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة
 2016املع�دل تق�رر نشر الطل�ب
بإحدى الصح�ف املحلية فمن لديه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية
خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما من
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر
يف الطلب حسب االصول
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة  /وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية
االتحادية
محكمة جنح الشامية
العدد /320 :ج2018/
التاريخ 2018/5/7
اعالن
اىل املتهم الهارب  /سالم كريم عبد
عون
التهام�ك بالدع�وى املرقمة /320
ج 2018/وفق اح�كام املادة (238
عقوب�ات) ولهروب�ك ومجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك
بصحيفتني محليتني يوميتني وعني
يوم  2018/6/7موعدا للمحاكمة
ويف ح�ال ع�دم حضورك س�تجري
املحاكم�ة بحقك غيابيا وعلنا وفقا
للقانون
القايض
محمد تكليف خشان
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحادية
لجنة تثبيت امللكية يف القاسم
العدد /1 :مجدد2018/
التاريخ 2018/5/9
اعالن
ق�ررت لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف
القاسم بتاريخ  2018/5/6الحكم
بتس�جيل العق�ار املرق�م /339
القاسم تسجيال مجددا ارض وبناء
وكملك رصف بأس�م ورثة املرحوم
محمد عبد فرمان وحس�ب القسام
الرشعي املرقم /33قس�ام رشعي
 2016/وباعتبار  224حصة منها
 28حصة اىل فردوس جاسم فرمان
و 28حص�ة لكل واحد م�ن اوالده
كرار وواثق ومنتظر وس�جاد و14
حصة لكل واحدة من ايالف ونعمة
وملياء وش�يماء وزينب اوالد محمد
عب�د فرمان و 7حصة ل�كل واحدة
من حوراء وجمان�ة بنات عيل عبد
الحسين علي�ه ق�رر نشر االعالن
بصحيفتين يوميتين فم�ن لدي�ه
اعرتاض مراجعة هذه اللجنة حالل
املده القانونية البالغة ثالثون يوما
من تاريخ النرش يف الصحف املحلية
وبعكس�ه س�يعترب القرار مكتسب
الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
عبيد صربي جمر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
القادسية االتحادية
محكم�ة جنايات القادس�ية /
الهيئة الثانية
العدد /216/ج2018/
التاريخ 2018/5/9
اىل املحكومني الهاربني
 1ـ علال عبد العايل حسين 2
ـ اركان عبد العايل حسين  3ـ
رائد عبد العايل حسني  4ـ عامر
رمزي صالل
 5ـ محمد مانع صالل
اص�درت محكم�ة جناي�ات
القادس�ية قراره�ا املرق�م
/216ج 2018/وامل�ؤرخ يف
 2018/5/8واملتضم�ن الحكم
عليك�م غيابي�ا بالس�جن املؤبد
استنادا الحكام املادة  / 405من
قانون العقوب�ات وبداللة مواد
االشتراك  49/48/47منه عن
ش�كوى املش�تكي صالح حسن
غ�ازي ولهروبك�م ومجهولي�ة
مح�ل اقامتك�م ق�رر تبليغكم
اعالن�ا بواس�طة صحيفتين
محليتين يوميتين واس�عتي
االنتش�ار اس�تنادا للمادة 143
االصولي�ة ولكم ح�ق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي عند تس�ليم
انفسكم او القاء القبض عليكم
حيدر جواد رديف
رئي�س محكم�ة جناي�ات
القادسية
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
القادسية االتحادية
محكمة جنح غماس
العدد /169 :ج2018/
التاريخ 2018/5/6
اعالن
اىل املتهم الهارب  /خالد ياسين
كاظم
التهام�ك يف الدع�وى الجزائي�ة
/169ج2018/
املرقم�ة
املش�تكي فيه�ا حس�ن ف�رار
مط�رود وف�ق امل�ادة /1/456أ
من قانون العقوبات وملجهولية
محل اقامتك فق�د تقرر تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين
يوميتين بالحضور ام�ام هذه
املحكم�ة يف موع�د املحاكم�ة
املواف�ق ي�وم  2018/6/17ويف
حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف
تج�ري املحاكم�ة بحقك غيابا
وحسب االصول
القايض
عدنان مايح بدر
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
القادسية االتحادية
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منتخب الشباب بكرة اليد يواصل معسكره الداخيل بمجمع املدينة الشبابية استعداد ًا لبطولة العرب
بغداد /المستقبل العراقي
يواص�ل منتخ�ب الش�باب بك�رة اليد
معس�كره الداخل�ي بمجم�ع المدين�ة
الش�بابية في وزارة الشباب والرياضة
اس�تعدادا للمشاركة في بطولة العرب
وتصفي�ات كأس العالم خلال الفترة
المقبل�ة ،بتش�كيلة متكامل�ة م�ن
موهوبي المركز الوطني بكرة اليد.
وقال مدي�ر المركز الوطن�ي للموهبة
بكرة اليد ظافر عبد الصاحب بحس�ب
بيان لوزارة الش�باب والرياضة تلقته
“المس�تقبل العراق�ي” ،انه” في ضوء
توجيه�ات وزي�ر الش�باب والرياضة
عبد الحس�ين عبط�ان بفتح منش�آت
الوزارة ام�ام االتح�ادات والمنتخبات

والفرق الرياضية ،فان المركز يواصل
تضييف تدريبات منتخب الشباب بكرة
اليد  ،اذ تم توفير جميع المس�تلزمات
الضرورية إلنجاح المعس�كر الداخلي
للمنتخب من خالل تهيئة قاعة المركز
ومس�تلزمات التدري�ب ال�ى جان�ب
اس�كان الالعبين بفندق بيت الرياضة،
مضيف�ا ان جمي�ع الالعبي�ن ال�ـ 25
المتواجدين بمعسكر المنتخب هم من
موهوب�ي المركز س�واء ف�ي بغداد او
المحافظات”.
من جانبه قدم مدرب منتخب الش�باب
بكرة اليد خالد عدنان ش�كره وتقديره
ل�وزارة الش�باب والرياض�ة والوزي�ر
لدعمه�م المنتخ�ب وتوفي�ر معس�كر
متكام�ل تحضي�را للمش�اركة ف�ي

منافس�ات بطولة العرب التي تضيفها
تونس ف�ي ال�ـ 20من ش�هر حزيران
المقب�ل وتصفي�ات كأس العال�م التي
س�تقام ف�ي س�لطنة عم�ان منتصف
تم�وز المقبل  ،مبينا ان المعس�كر في
المرك�ز الوطن�ي لكرة اليد سيس�تمر
حتى الـ 30من شهر ايار الحالي ،ومن
ثم يتوجه ألقامه معسكر خارجي في
تركيا او ايران”.
واض�اف عدن�ان ان “ العراق س�يلعب
ف�ي بطول�ة الع�رب بمجموع�ة تضم
منتخبات قطر وس�وريا وفلس�طين ،
وتمث�ل محطة اعداد مهم�ة لتصفيات
كأس العالم التي نس�عى من خاللها
ال�ى تقدي�م مس�تويات متمي�زة
تؤهلن�ا للتواج�د ف�ي المحف�ل

جملس وزراء الشباب والرياضة العرب يمنح
بغداد عاصمة الشباب العريب لعام 2020
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د
الحس�ين عبط�ان ني�ل العاصم�ة بغداد
لق�ب عاصم�ة الش�باب العرب�ي للع�ام
الفين وعشرين جاء ذلك خالل االجتماع
الح�ادي واالربعي�ن للمجل�س ال�ذي
يحضره في مقر جامع�ة الدول العربية
بالقاهرة.
ونق�ل بيان لوزارة الش�باب تلقت

أليجري حيقق رق ًام تارخيي ًا

إنييستا يكشف رس مخاسية ليفانتي
المستقبل العراقي  /متابعة
قال آندريس إنييستا ،قائد برشلونة
اإلس�باني ،إنهم كانوا يتحمس�ون
إلنهاء الموس�م الحال�ي في الليجا
دون تلقي أي خسارة.
وبسؤاله عن س�بب الخسارة ،قال
فيم�ا أبرزت�ه صحيف�ة “م�اركا”
اً
”:أول التوت�ر ،وقل�ة
اإلس�بانية
التنظيم وخاصة في بداية الشوط
الثان�ي ،ولع�ب المناف�س عل�ى
س�لبياتنا ولم نتمكن م�ن التعادل

في النهاية”.
وأض�اف“ :لق�د كنا خاس�رين في
الش�وط األول ولكن النتيجة كانت
قريب�ة ،وم�ع األه�داف أصبح كل
ش�يء أكث�ر صعوبة ،م�ن العار أال
نحقق هذا اإلنجاز بعدم الخسارة،
إنه يترك لنا طعم المرارة”.
وع�ن الرق�م القياس�ي وع�دم
الخس�ارة ف�ي الليج�ا ،ق�ال“ :ل�م
يك�ن هذا ه�و الش�يء األهم خالل
الموس�م الحالي ،لكننا كنا جمي ًعا
متحمس�ون لفع�ل ذل�ك ولكنه لم

بغداد /المستقبل العراقي

وجه�ت دائرة الح�كام باتحاد الكرة الدعوة لمس�ؤولي
األندي�ة واإلعلام بصنوف�ه المختلفة لحضور ورش�ة
العمل الخاصة بها لمناقش�ة االم�ور الخاصة بالتحكيم
خلال مباري�ات ال�دوري الممتاز.وق�ال رئي�س اللجنة
ط�ارق احم�د ف�ي بي�ان صحف�ي تلقت�ه “المس�تقبل
العراقي” ،ان “ اللجنة تدعو ممثلي اندية الدوري الممتاز

ووس�ائل االعالم لحضور ورش�ة العمل التي ستقيمها
اللجنة”  ،مبينا ان “ الورش�ة س�تعقد ف�ي مقر االتحاد
الس�اعة الثانية عشر من يوم االربعاء المقبل والموافق
.”16/5/2018واض�اف احم�د ان “ اللجنة وجهت كتبا
رس�مية الندية الدوري الممتاز بغي�ة حضور ممثال عن
الورش�ة
كل ناد “ ،معربا عن “ امله في ان تخرج
بم�ا هو مفي�د لك�رة الق�دم عموما
وللمنظومة التحكيمية خاصة.

يوفنتوس يزاحم برشلونة
عىل ضم جريزمان
المستقبل العراقي  /وكاالت

قالت تقارير صحفية إيطالية إن يوفنتوس ،سينافس
برش�لونة اإلس�باني ،الصيف القادم ،من أجل صفقة
هجومية.
وق�ال موق�ع “كالتش�يو ميركات�و” اإليطال�ي ،إن
يوفنت�وس يري�د التعاق�د م�ع الفرنس�ي أنط�وان
جريزم�ان ،نج�م أتلتيكو مدريد ،والقريب بش�دة من
االنتقال إلى برشلونة اإلسباني.
ويملك الالعب الفرنس�ي الدولي عق ًدا طويل األمد مع
نادي أتلتيكو مدريد ،لكن ش�رطه الجزائي س�يصبح
 100ملي�ون ي�ورو الش�هر المقبل ،وه�و مبلغ باتت

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة ،أن
كارل�و أنش�يلوتي ،م�درب ري�ال مدري�د
وباي�رن ميون�خ الس�ابق ،حس�م موقفه
م�ن تدريب نابول�ي ،في الموس�م المقبل،
ً
خلف�ا لماوريس�يو س�اري.وذكر موق�ع
“فوتبول إيطاليا”“ :أنش�يلوتي وافق على
المهمة وس�يوقع عق ًدا لتدريب نابولي هذا
األس�بوع”.وأضاف الموق�ع“ :أنش�يلوتي

األندي�ة األوروبي�ة قادرة
على دفعه.
إل�ى إمكانية
وتش�ير تقاري�ر صحفي�ة
مغ�ادرة جونزالو هيجواي�ن ،أو باولو ديباال لفريق
يوفنتوس الصيف المقبل ،وهو ما س�يجلب األموال
للبيانكونيري ،من أجل المنافسة بقوة على صفقة
جريزمان.
ً
ووفق�ا لمعظم األنباء الواردة من إس�بانيا ،فإن
برش�لونة في محادث�ات متقدمة مع الالعب
الفرنس�ي ،وم�ن المحتم�ل اإلعلان عن
انضمام�ه لصف�وف البلوجران�ا قب�ل
انطالق كأس العالم.

المستقبل العراقي  /وكاالت

وص�ل روبيرت�و مانش�يني ،المدي�ر
الفن�ي الس�ابق لزيني�ت س�ان
بطرسبورج الروس�ي ،إلى العاصمة
اإليطالية روما تمهي ًدا لتولي القيادة
الفن�ي لمنتخب األزوري ف�ي الفترة
المقبلة.

وفس�خ مانش�يني عقده مع الفريق
الروس�ي ،أمس األحد ،بعد أن أكدت
تقاريراتفاقه مع االتحاد اإليطالي
لكرة القدم لتدريب المنتخب لمدة
موسمين.
وق�ال مانش�يني ،ف�ي تصريح�ات
مقتضب�ة نقله�ا موق�ع “فوتب�ول
إيطالي�ا”“ :أن�ا س�عيد بالع�ودة إلى

العراق حيصل عىل عضوية املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بعد اكثر من « »20عاما
بغداد /المستقبل العراقي
حص�ل الع�راق عل�ى عضوي�ة
المكت�ب التنفي�ذي ف�ي مجلس
الش�باب والرياض�ة العرب بعد

اكثر من عشرين عاما .
واكد وزير والش�باب والرياضة
عبد الحس�ين عبط�ان في بيان
تلق�ت “المس�تقبل العراق�ي”
نس�خة من�ه “ حص�ول العراق

على هذا المنصب لم يكن باالمر
الس�هل وانما جاء بعد منافسة
من اغلب الدول العربية “.
يذك�ر ان حص�ول الع�راق على
عضوي�ة المكت�ب التنفي�ذي

جاء في اجتم�اع مجلس وزراء
الش�باب والرياض�ة الع�رب
المنعقد في مق�ر جامعة الدول
العربي�ة بالعاصم�ة المصري�ة
القاهرة.

حكامن عراقيان يشاركان
يف تصفيات البطولة العربية

اخت�ارت لجن�ة الحكام ف�ي االتحاد
العرب�ي لك�رة الق�دم ،الدوليي�ن
العراقيين مهند قاسم ،حكم الساحة،
والمس�اعد واثق مدلل ،للمشاركة في
التصفي�ات المؤهل�ة لبطول�ة األندي�ة
العربية.
وغادر الحكام العراقيان ،إلى جدة للمشاركة
ف�ي التصفيات التي تقام في الفترة من 17

وحت�ى  26من الش�هر الجاري بمش�اركة
ثماني�ة أندي�ة وزع�ت عل�ى مجموعتي�ن،
ويتأه�ل فريقان إلى دور ال�ـ  32الذي تبدأ
منافساته في اب أغسطس المقبل .وتضم
المجموع�ة األول�ى ،اإلفريق�ي التونس�ي
والفيصل�ي الس�عودي والنجم�ة اللبنان�ي
والوئام الموريتاني ،فيما ضمت المجموعة
الثانية االتحاد السكندري المصري والفتح
الرباط�ي المغرب�ي والس�المية الكويت�ي
وتيليكوم الجيبوتي.

مبايب يتوقع مصري نيامر مع سان جريمان
المستقبل العراقي  /متابعة
أع�رب كيلي�ان مبابي ،مهاجم باريس س�ان
جيرمان ،عن س�عادته بالحص�ول على لقب
أفض�ل الع�ب صاعد ف�ي الدوري الفرنس�ي،
للعام الثاني على التوالي.

وق�ال مباب�ي ،ف�ي تصريح�ات نقلته�ا مجل�ة
فران�س فوتبول “ه�ذه هي الس�نة الثانية على
التوالي ،هذا جيد بالنسبة لي ،أنا أصنع التاريخ،
أتمنى الحص�ول على الجائزة ،للعام الثالث على
التوالي ،وأكون أول من يحقق ذلك”.
وأضاف “فرد ًيا ،كان موس�مًا جي ًدا بالنسبة لي،

لقد غيرت الفري�ق ،واضطررت للتأقلم ،لم يكن
لدين�ا الكثير من الوقت ،هناك عدة أش�ياء يجب
تحقيقها الموسم المقبل”.
وعن زميله في الفريق ،نيمار دا س�يلفا ،أوضح
مباب�ي “أعتق�د أن�ه س�يبقى هنا ،س�نفعل ما
بوسعنا بشكل أفضل ،في العام المقبل.

ليفربول ينهي املوسم دون خسارة عىل ملعبه

تبنى مش�روع نابولي ويريد
تدري�ب الفري�ق ،حي�ث ل�م
يكن ف�ي حاج�ة إل�ى كثير
م�ن اإلقن�اع للموافقة على
المهمة”.م�ن جانبها حذرت
صحيف�ة “ال ريبوبلي�كا” من
ع�دم وج�ود أندي�ة مس�تعدة
لدفع الش�رط الجزائي في عقد
س�اري ،م�درب نابول�ي الحالي
والبالغ  8ماليين يورو ،حتى اآلن.

مانشيني يصل إيطاليا متهيد ًا
لتدريب األزوري

حقق يوفنتوس لقب بطولة الدوري اإليطالي ،عقب تعادله مع
روما ب�دون أهداف ،خالل المباراة الت�ي جمعتهما  ،على
ملعب األولمبيكو ،ضمن منافس�ات الجولة الـ 37من
الكالتشيو.
فوز البيانكونيري بلقب الدوري ،منح ماسيمليانو
أليج�ري ،المدير الفني لليوفي ،رقمًا تاريخ ًيا في
مسيرته التدريبية ،بعدما أصبح أول مدرب يفوز
بثنائي�ة ال�دوري وال�كأس للم�رة الرابعة على
التوالي ،وه�و الوحيد الذي حق�ق هذا اإلنجاز
في الدوريات الخمس الكبرى.
وكان يوفنت�وس ت�وج من�ذ أيام قليل�ة بلقب
كأس إيطاليا ،بعد تفوق�ه على ميالن برباعية
نظيف�ة ،ليجم�ع بين ال�دوري وال�كأس لرابع
موسم على التوالي.

بغداد /المستقبل العراقي

أنشيلويت حيسم موقفه
من تدريب نابويل

المستقبل العراقي  /وكاالت

المستقبل العراقي  /متابعة

يحدث”.
وأش�اد بتصفيق جماهير ليفانتي
له في المب�اراة ،وتابع“ :أنا ممتن
للناس على هذا الحب واالحترام ،ما
زال هناك مباراة متبقية وسأحاول
االستمتاع بها”.
واختت�م“ :لقد اقتربت من المباراة
األخيرة ،وف�ي كل مرة يقترب هذا
اً
قليل ،سأحاول
يصبح األمر أصعب
أن أس�تمتع به�ذا الطع�م ،أتمن�ى
أن تك�ون ذكري�ات جميلة بعد هذا
الوقت الكبير.

جلنة احلكام تدعو االندية ووسائل االعالم لورشة عمل

“المستقبل العراقي” نسخة منه  ،تأكيد
عبطان على “ اس�تحقاق العاصمة لهذا
اللقب” ،مش�يرا الى ان “ الوزارة س�تبدأ
استعدادتها القامة مهرجانات وفعاليات
وبرامج شبابية بما يتالئم ومكانة بغداد
ف�ي العال�م العرب�ي “ .م�ن جانبه جدد
رئيس مجلس وزراء الش�باب والرياضة
الع�رب خالد عبد العزي�ز “دعم المجلس
الكام�ل ف�ي اقام�ة البرام�ج الش�بابية
والرياضية في العاصمة بغداد.

المستقبل العراقي  /وكاالت

نجح ليفرب�ول في الحف�اظ على
س�جله بعدم الخسارة في الدوري
اإلنجلي�زي عل�ى ملع�ب “أنفيلد”

بع�د الفوز على برايت�ون برباعية
نظيف�ة ف�ي خت�ام منافس�ات
البريميرليج.
وحق�ق ليفرب�ول االنتص�ار ف�ي
12مباراة وتعادل ف�ي  7مباريات

خلال  19مب�اراة له على مس�رح
األنفيلد.
وتقول شبكة “سكاي سبورتس”
البريطاني�ة ،إن�ه للمرة الس�ابعة
ينه�ي ليفربول الدوري اإلنجليزي

دون هزيمة عل�ى ملعبه ،أكثر من
أي فريق آخر بعمر المسابقة.
وأنهى ليفربول الدوري اإلنجليزي
ف�ي المرك�ز الراب�ع برصي�د 75
نقطة.

روبن يكشف رس تأخر جتديد عقده مع بايرن ميونخ

المستقبل العراقي  /وكاالت
إ يطا لي�ا ،
غ ًدا سنرى
ما سيحدث”.
وبات منتخب إيطاليا بال
مدرب منذ إقالة جيامبييرو
فينت�ورا ،في نوفمب�ر الماضي عقب
الفشل في التأهل لمونديال روسيا
.2018

كش�ف الهولن�دي آريي�ن روب�ن ،جن�اح بايرن
ميونخ ،س�بب تأخير تجديد عقده مع البافاري،
ال�ذي تم منذ فترة قصيرة.ووقع روبن على عقد
جديد لمدة موسم واحد ،ينتهي في صيف ،2019
بع�د اإلعلان الرس�مي عن تجدي�د عق�د ريبيري
بخمس�ة أيام.وقال روبن ،خالل تصريحات نقلتها
شبكة “تي زد” األلمانية“ :يجب أال ننسى أن الوقت
كان متأخرًا للغاية ،عندما حصلنا أنا وريبيري على

عرض في المقابلة األولى ،لقد أجرينا مكالمتين أو
 ، 3وهو أمر طبيعي تمامً ا في ذلك الوقت”.وأضاف:
“الجلوس على مقاعد البدالء الموسم المقبل؟ نحن
هنا من أجل الفوز باأللقاب كفريق واحد ،ولكن كل
الع�ب عليه أن ُيظهر أفضل ما لديه”.وتابع“ :بقيت
هن�ا ووقعت على عقد جديد ألنن�ي أريد اللعب وأن
أك�ون مهما للفريق”.وأش�ار روبن إل�ى أن الفريق
ف�ي وضع جيد قب�ل الموس�م الجديد ،حت�ى لو لم
ً
موضحا أن بايرن
يق�م النادي بمزيد من الصفقات،
ً
منافسا على لقب دوري األبطال.
سيكون

ا�سرتاحة
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«حيل ذهبية» لتنال االعجاب
نشرت مجلة فوربس األمريكي�ة عىل موقعها 7
«خطوات ذهبية» لكس�ب رىض املدير يف العمل،
وتحقيق التقدم املهني.
تمتع بمنظور اسرتاتيجي
اعتبرت فورب�س أن الخط�وة األوىل تكم�ن يف
«املنظ�ور االستراتيجي» ،أي أن�ه على املوظف
أن يك�ون على دراي�ة ش�املة باتج�اه رشكته
واسرتاتيجيتها ،الفتة إىل أنه من املمكن أن يظهر
املوظف ذلك بوضوح ملديره من خالل مس�اعدة

تقنية ختلصك من مفاتيحك
أصب�ح بإم�كان األش�خاص املعتادي�ن على
إضاع�ة مفاتيحه�م ،أن يتخلص�وا منه�ا إىل
األب�د ،وأن يبدلوها برشيح�ة توضع تحت جلد
األصب�ع تفتح الب�اب تلقائيا ً ل�دى تمرير اليد
عليه.أولريكا سيلسينغ ،البالغة من العمر 28
عاماً ،واحدة من ثالثة آالف شخص يف السويد
ب�دأوا باعتماد هذه التقنية.فقبل عام ،وضعت
رشيحة تح�ت جلد أصبع يدها ،ص�ارت بديالً
ع�ن البطاقات الت�ي كانت تس�تخدمها لفتح

الب�اب ولدخول النادي وحت�ى لركوب القطار.
وبذل�ك تح�ل ه�ذه الرشائ�ح مح�ل املفاتي�ح
والبطاقات املتعددة التي يحملها الش�خص يف
محفظته ،ومنها بطاقات القطار ،فبمجرد أن
يج�ري حجز املقع�د عىل اإلنرتن�ت تنتقل هذه
املعلومات إىل الرشيحة وتصبح قادرة عىل فتح
الباب املؤدي للقطار.
ال تثير ه�ذه التقني�ة الكثير م�ن الج�دال يف
الس�ويد ،البلد الش�غوف بالتكنولوجيا ،والذي

زمالئه عىل فهم تلك االسرتاتيجية واتباعها.
كن مستعدا للتغيري
وأوضحت فوربس أن املدراء يفضلون األشخاص
املنفتحين عىل فك�رة التغيري ،ويقبل�ون عليها
بصدر رحب ،مشيرة إىل أن امل�دراء يعون تماما
أن�ه يف ح�ال اتب�ع املوظ�ف طريق�ة جدي�دة يف
العمل ،فإنه من املرجح أن يرتكب األخطاء حتى
يتعلم.
أطلع مديرك عىل املستجدات

من الرضوري أن يبلغ املوظف مديره بمستجدات
العمل ،خاصة إذ واجهته بعض املشكالت ،تفاديا
لوضع املدير يف موقف محرج مع مديره.
تمتع بطاقة إيجابية
املوظف املبتس�م الذي يتمتع بطاقة إيجابية يعكس
ذلك عىل فري�ق العمل بأكمله ،فهو مقبل عىل العمل
ويش�جع اآلخرين كذلك ،فيما تنبعث طاقة س�لبية
من املوظف غري الراغب يف العمل أو املتذمر ،مما يؤثر
عىل عمل الفريق ككل.

ال يب�دي مواطنوه قلقا ً كبيرا ً عىل خصوصية
معلوماته�م الش�خصية ،ب�ل يوافق�ون على
اس�تخدام بياناته�م املنش�ورة على مواق�ع
التواص�ل من ط�رف اإلدارات العام�ة.ويف هذا
الس�ياق ،يؤكد مصممو ه�ذه الرشائح أنها ال
تبث أي معلومات إال حني يمرر الش�خص يده
ف�وق الشاش�ات املخصصة.وتق�ول أولريكا:
“من الجيد أن يجرب املرء شيئا ً جديدا ً وأن يرى
كيف سيسهل حياته يف املستقبل”.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

•ه�ل تعلم ع�ن الصح�ة  ..أن الكحول هو مخ�در ،يدخل
خالي�ا األعصاب برسع�ة ويميل إلصابتها بالش�لل ولكن
قب�ل أن يق�وم املخدر بالش�لل فإنه ينبه خالي�ا األعصاب
ويضعه�ا يف حالة من اإلثارة والتهيج ،تأثري الكحول األول
عىل الدماغ هو الش�عور بالتنبه فيتس�ارع العمل والكالم
وت�زداد البرشة احم�رارا ً ويرتف�ع ضغط الدم وتتس�ارع
دقات القلب والتنفس ،ثم تص�اب الوظائف العليا للدماغ
بالشلل ،فتنعدم قدرة التحكم بالجسم.
•هل تعلم عن الصحة  ..أن عدد صمامات القلب يف جس�م
اإلنسان أربعة.
•ه�ل تعل�م أن االس�عاف األويل للمغم�ى علي�ه يك�ون
بإضجاع�ه عىل ظهره ثم ترفع رجلاه لألعىل حتى ينزل
ال�دم إىل الرأس وتعود ال�دورة الدموية للعم�ل من جديد،
ثم استنش�اق محلول النشاء إن وجد أو أي عطور أخرى،
ويحدد سبب اإلغماء بواسطة النظرة املتفحصة للمصاب
وم�ا حوله ومن لون وجه املص�اب ،وبعد أن يمدد املصاب
يفح�ص بدقة ،ثم يدفأ قليالً ويعطي س�وائل س�اخنة إذا
أفاق وإذا بدا عىل وجه املغمى عليه اإلرهاق فهذا يعني أنه
مصاب باالختناق فيقتيض ذلك نقله إىل مركز صحي.

نصائح عن املالبس والوسادة ومفارش الرسير

نرغ�ب جميع�ا يف ن�وم عميق ومري�ح ،حت�ى إن بعضنا
ي�ؤدي طقوس�ا ش�خصية مث�ل ممارس�ة التماري�ن أو
تناول مرشوب معني ،ليجلب لنفس�ه النوم الهادئ امليلء
باألحالم السعيدة.
س�نزودك هنا بعدد م�ن النصائح التي قد تس�اعدك عىل
النوم بشكل أفضل ..جربها وستفيدك.
اخرت املرتبة املناس�بة :يعاني كثري منا أثناء النوم من آالم
الظه�ر أو التعرق اللييل ،وللحصول عىل نوم عميق ،يجب
أن تك�ون مرتبت�ك ثابتة لدعم وضع الظه�ر وناعمة بما
يكفي لتناس�ب ش�كل جس�مك .اجتهد يف اختيار مرتبة
مناس�بة لك ،وبعض املتاجر تتي�ح لك تغيري املرتبة إذا لم
تكن مريحة لك.
أن�واع املراتب :هناك مراتب الرغ�وة «الفوم» ،الجيدة ملن
يعاني من ألم العضالت أو املفاصل لكنها تزيد من حرارة
البع�ض ،وال يحب آخ�رون رائحتها الكيماوي�ة .وهناك
مراتب «اليايات أو السوستة املعدنية» الصلبة والناعمة،
وتناسب الكثريين ،خاصة ذوي الوزن الزائد ،وتساعدهم

عىل النزول من الرسير بسهولة ،وهناك الوسادة الهوائية
التي يمكن ضبطها حسب راحتك.
فراش الرسير املناس�ب :ابح�ث دائما عند رشاء مفارش
األَرسّة ع�ن القط�ن أو الكت�ان ذي الخيوط املتوس�طة،

طبق اليوم

شيش طاووق

سودوكو

حيث يجعلها لينة ومريح�ة ،ألن الكثيفة تحجز الحرارة
والرطوب�ة .القطن ذو األلياف الطويلة مثل قطن «بيما»
واملصري عادة م�ا يك�ون األفض�ل .ولن تع�رف جودة
املفارش حتى تغسلها عدة مرات.
اغس�ل املف�ارش بانتظ�ام :رائح�ة املف�ارش النظيف�ة
والجديدة قد تس�اعدك عىل النوم بش�كل أفضل .احرص
عىل أن تغسلها عىل األقل مرة واحدة يف األسبوع .استخدم
حرارة متوسطة أو منخفضة لتجفيفها ،وال داعي ملنعم
األقمشة حتى تستمر معك لفرتة أطول .ال َ
تنس مفارش
الوس�ائد ،فهي تخلصك من الكثري من الزيوت والعرق يف
وجهك.
الوس�ادة املريحة :الوسادة غري املناس�بة قد تمنعك من
ً
وصداعا ،ولك�ن الجيدة
الن�وم ،وتس�بب أملً�ا يف الرقب�ة،
تحافظ عىل ش�كلها وتريحك يف نومك ،فال يكون رأس�ك
يف وضع خطأ .تحتاج إىل اس�تبدال الوسادة كل  18شهرًا
تقري ًب�ا ،ألنه�ا يمكن أن تحب�س العرق وامل�واد املتعفنة
والغبار ،الذي قد يمرضك أو يصيبك بالحساسية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
علي�ك تجنب الن�زاع مع اآلخرين لكيم�ا تحصل عىل
وضعيه س�امية او إرباح...مس�اءا منك�م من يعزز
عالقته باخ او جار

الثور

العقرب

لتكن ثقتك بنفس�ك عاليه حتى تكون أكثر قدرة عىل
مواجهة املتاعب ...مساءا تحسن يف حالتك املادية او
املعنوبه

اجلوزاء

ان دبلوماس�يتك تجنبك الدخول يف جدال او مش�اكل
مع الرشكاء او الزوجة ...مساءا تكون لك رغبه يف
قضاء اوقاتا ممتعه مع من تحب ومعالجة القضايا
املالية معه

القوس

س�تتذمر وتكش�ف عن متاعبك لألخريين حاول إن
تك�ون أكثر واقعي�ه وان تس�تعيد ثقتك بنفس�ك...
مس�اءا القيام بخطوه او مشروع يدفع بمصالحك
لإلمام

السرطان

ق�د تكون ل�ك صعوب�ات يف إعمال�ك الروتينية عليك
االنتباه اىل صحتك واىل تحسني العالقات مع
اآلخرين...مساءا تفاهم مشرتك بينك وبني الرشكاء
او الزوجة

اجلدي

قد تتعرض لخيبه أمل بس�بب األصدقاء لذا عليك إن
تجتهد أكثر لتحقيق غاياتك أو مش�اريعك ...مساءا
منكم من يحرض مناسبة او تجمع

االسد

ربم�ا تش�عر ب�ان اآلخري�ن ال يفهمون�ك ح�اول ان
تتواصل معهم وتعزز العالقة بهم ...مساءا عالقاتك
طيبه مع اآلخرين وإعمالك جيده

الدلو

علي�ك تجن�ب املواج�ه يف العم�ل او يف محيطك لكي
تكسب رضا اآلخرين عليك...مساءا ستفرح بلقاء
األصدقاء او األحباب

العذراء
املقادير:
« تكفي  6أش�خاص «  1 -كيلو صدور دجاج مخلية  ،مكعبات 4/1 -
ك�وب كبري عصير ليمون  4/1 -ك�وب كبري زيت نبات�ي  4/3 -كوب
زب�ادي  4 -فص ثوم متوس�ط  ،مف�روم  2 -ملعقة صغيرة ( ملعقة
الشاي ) معجون طماطم ( صلصة طماطم جاهزة )  2/1 1 -ملعقة
صغيرة ( ملعق�ة الش�اي ) مل�ح  1 -ملعقة صغرية ( ملعقة الش�اي
) زعتر مجف�ف  4/1 -ملعقة صغرية ( ملعقة الش�اي ) فلفل أس�ود
مطح�ون  4/1 -ملعقة صغرية ( ملعقة الش�اي ) قرفة مطحونة 2 -
ثم�رة بصل مقطعة قطع كبيرة  1 -ثمرة فلفل أخرض رومي  ،مقطع
قطع كبرية  1 -كوب كبري بقدونس مقطع
طريقة التحضري:
يف بول�ة كبيرة الحج�م نضع الليم�ون و الزي�ت و الزب�ادي و الثوم و
الطماطم و امللح و الزعرت و القرفة و يقلب املزيج جيدا.
توض�ع مكعبات الدجاج يف مزيج الزبادي و التوابل و يقلب برفق حتى
تم�ام اإلختلاط ثم توضع قط�ع الدج�اج بالتتبيلة يف كيس بالس�تيك
محكم الغلق ثم يوضع الكيس يف الثالجة ملدة ال تقل عن  4ساعات.
تس�خن الش�واية الكهربائية ث�م تدهن صيني�ة الش�واية بالقليل من
الزيت.
توض�ع قطع الدجاج ثم البصل و الفلف�ل ثم قطع دجاج مرة أخرى يف
أسياخ الشوي.
توضع أس�ياخ الشيش طاووق عىل الش�واية و ترتك ملدة  5دقائق لكل
جانب.
يوضع الشيش طاووق يف طبق التقديم ثم يزين بالبقدونس و يقدم مع
صوص الباربكيو الحار و املكرونة بالوايت صوص و قطع الدجاج.

علي�ك االنتب�اه إىل صحتك او نفقاتك...مس�اءا ربما
تس�مع اإلخبار الس�ارة او تن�وي الس�فر او تلتقي
شخص من بعيد

ان تبادلك لآلراء مع اآلخرين السيما مع إفراد عائلتك
يجنبك الكثري من املشاكل...مساءا تكون لك رغبه
للتقرب من أوالدك او أحبابك

احلوت

ان س�لوكيتك الطيبة يف تعاملك م�ع اآلخرين كفيله
بتحقيق مشاريعك...مس�اءا منك�م من يحصل عىل
السمعة الطيبة يف العمل او مع محيطه

علي�ك االنتب�اه إىل اتصاالت�ك واىل تنقالتك والس�عي
لتعزيز عالقاتك مع املقربني إليك...مس�اءا ستتبادل
الرأي مع احد إفراد العائلة او مع محب.

بعض املراهقني قد يتعرضون ملشكالت نفسية
أظه�رت دراس�ة أمريكية صغيرة أن بعض
املراهقني قد يعانون من مش�كالت نفس�ية
أو تتفاق�م لديه�م مش�كالت قائم�ة بع�د
جراحات إنق�اص الوزن خاص�ة من تظهر
عليهم أعراض بالفعل وقت الجراحة.وتابع
الباحثون الصحة النفسية ملراهقني شديدي
البدان�ة خضعوا لجراح�ات متعلقة بخفض
ال�وزن وعدده�م  139وكذل�ك  83مراهق�ا
بدين�ا خضع�وا للعلاج دون جراح�ة .وبعد
عامين ،خل�ص الباحث�ون إىل أن واحدا من
بني كل ثالث�ة مراهقني يعاني من مش�كلة
نفسية مثل االكتئاب أو القلق أو اضطرابات

س�لوكية.وتفاقمت األعراض النفس�ية لدى
نحو تس�عة باملئة ممن خضع�وا لجراحات
من�ذ بدء فرتة الدراس�ة مقارنة بنحو س�تة
باملئة فقط ممن ل�م يخضعوا لجراحة.لكن
وبوج�ه ع�ام تراجع�ت أعراض املش�كالت
النفس�ية بعد عامني ل�دى قراب�ة  19باملئة
ممن خضع�وا لجراح�ة و 25باملئة ممن لم
يخضعوا لها.وأكدت س�انيتا إل .هانس�اكر
م�ن مرك�ز سنس�يناتي الطب�ي لألطفال يف
أوهاي�و وزمالؤها يف الدراس�ة التي نرشتها
دورية صحة املراهقني أن أغلبية املش�اركني
يف الدراس�ة لم تكن لديهم مش�كالت نفسية

ال عن�د بداي�ة الدراس�ة وال عن�د نهايته�ا.
وتشير النتائ�ج إىل أن ”أقلية ملحوظة“ من
املراهقني لديهم مشكالت نفسية وأنه يتعني
املتابعة والعالج عند مواجهة هذه املشكالت
مثلما هو الحال مع أي تغري ال يتحس�ن بعد
جراحات إنقاص الوزن كارتفاع ضغط الدم
أو زي�ادة الده�ون يف الدم.ويقول آرون كييل
املدير املشارك ملركز بدانة األطفال يف جامعة
مينيسوتا يف مينابوليس والذي لم يشارك يف
الدراس�ة ”جراحات إنقاص الوزن تؤدي إىل
تحسن كبري يف النتائج الصحية لكنها ليست
حال سحريا للمراهقني شديدي البدانة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1672
الثالثاء  15آيار 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

معنى التحرض

ديانا مرت من هنا
إنعام كجه جي
ذات ي�وم س�اخن م�ن أواخر صي�ف  ،1944توقفت س�يارة جي�ب أمام
فن�دق «ريتز» يف باريس ،ونزل منها رج�ل طويل عريض يرتدي الخاكي،
ويحم�ل بندقية رشاش�ة .اجتاز البوابة املطلة عىل س�احة فاندوم ،وهو
يصيح« :جئت أحرر الفندق من الضباط النازيني» .كان ذلك هو إرنس�ت
همنغ�واي ،الكاتب األمريكي واملراس�ل الحربي الذي غط�ى وقائع إنزال
الحلفاء عىل ش�واطئ فرنس�ا وتحريرها م�ن االحتالل األملان�ي .قال له
مدي�ر الفندق إن الدخول بالسلاح ممنوع ،ثم إن األمل�ان غادروا باريس
منذ أش�هر .ترك الروائي «رشاش�ته» يف الس�يارة ،وعاد إىل حانة الفندق
ليحتفل بالنرص .وفيما بعد ،سجّ ل مؤرخو األدب ،وغري األدب ،أنه احتىس
 51كأساً.
ليس العرب وحدهم من يرثي األطالل .فقبل أيام وقف مئات الباريسيني،
عىل طريق�ة «قفا نبكِ » ،يتفرجون ويتحرسون عىل األثاث القديم لفندق
«ريت�ز» .ال ب�د للقصور الفخمة م�ن أن تخلع جلدها وتتج�دد 10 .آالف
علني .مفارش وس�تائر وطاوالت ومصابيح وأقداح
قطعة ِبي َعت يف مزاد
ّ
ومالعق وشباش�ب .وكل واحد وواحدة من الحض�ور يأمل أن يفوز بأثر
ما .وس�ادة قد يكون فيها يشء من عطر كوكو ش�انيل .هناك ،يف غرفة
من الغرف ،غرست مصممة األزياء الفرنسية الشهرية رايتها .وملا تحوّل
َّ
ظلت نزيلة
الفندق إىل مقر للطيارين األملان خالل الحرب العاملية الثانية،
فيه ،تتقاس�م جناحا ً مع البارون سباتز ،أحد املتعاملني مع استخبارات
االحتلال .قيل إنها كانت تس�عى لرتتي�ب صلح منفرد بين األملان وبني
بريطانيا ،بفضل العالقة التي ربطت بني صديقها البارون وبني ترششل.
ّ
تملص�ت م�ن تهم�ة الخيانة العظم�ى .عاقبت فرنس�ا آالف البائس�ات
وغفرت للمدموازيل املُدللة.
طلعت الش�مس ،س�نة  ،1688عىل الس�احة التي أرشف عىل تخطيطها
مانس�ار ،مهندس امللك لويس الرابع عرشُ .س ّ�ميت عىل اس�م سيزار دو
فان�دوم ،ابن هن�ري الرابع من محظيته املفضلة .أرادها فس�يحة يرمح
فيها الخيل ،مرصوفة بالحجر الصقيل ،تتوس�طها مسلة أقيمت لتخليد
انتصارات نابليون .صهروا حديد املدافع التي غنمها اإلمرباطور يف معركة
أوسترلتز وصبّوا قالب املس�لة .وم�ع الزمن تحولت الس�احة األنيقة إىل
مرك�ز ملتاجر كبار الجواهرجية ،ويف الس�نوات األخرية إىل قبلة لعصابات
السطو املسلح .إن دكاكني املجوهرات ليست أهم ما يف الساحة ،وال مبنى
وزارة العدل ،بل تلك الزاوية عند الرقم  ،15حيث أقام الثري الس�ويرسي
سيزار ريتز فندقا ً يحمل اسمه .ال بأس من استعراض بعض نزالئه :امللك
الربيطاني إدوارد الس�ابع ،دوق ودوقة وندس�ور ،ال�دوق الرويس األكرب،
عائالت روتش�يلد وروكفلر وفاندربلت ،رئيس الوزراء ونستون ترششل،
الخياط كريستيان ديور ،املمثل تشاريل شابلن ،األديب مارسيل بروست،
املغنية مارلني ديرتيش ،الرئيس ريتش�ارد نيكسون ،واملخرج بييل وايلدر
الذي صور فيه فيلما ً يجمع أودري هيبورن وغاري كوبر .ويف هذا الفندق،
ّ
ورصعته  512ماسة بيدي شيخ
أيضاًُ ،عرض الفس�تان األغىل يف العالم،
الطرّازين فرنس�وا لوس�اج .جاء الفس�تان يف ش�احنة مصفحة وارتدته
عارضة يرافقها حراس مسلحون.

محمد عبد الجبار الشبوط
 .1الدول�ة الحضاري�ة الحديث�ة صيغ�ة متقدمة لتنظي�م الحياة
االنس�انية وتوظي�ف عنارص املرك�ب الحض�اري بطريقة منتجة
للسعادة حافظة للكرامة.
 .2مرتكزات الدولة الحضارية الحديثة هي :املواطنة ،الديمقراطية،
القانون ،املؤسسات ،العلم الحديث.
 .3اما عنارص املركب الحضاري فهي :االنس�ان ،الطبيعة ،الزمن،
العلم ،العمل.
 .4كل الدول التي حققت تقدما يف سلم د ح ح توصلت اىل توظيف
عنارص املركب الحضاري يف اطار املرتكزات الخمسة.
 .5فاالنس�ان يق�دم افضل ما عن�ده اذا كانت حيات�ه قائمة عىل
اس�اس املواطن�ة والديمقراطي�ة واملؤسس�ات والقان�ون والعلم
الحديث.
وكذلك الحال بالنسبة للطبيعة والزمن والعلم والعمل.
كل هذا وفق املؤرشات السلوكية التي تمثلها القيم الحافة بعنارص
املركب الحضاري.
 .6وعلي�ه يك�ون التحضر ه�و عملي�ة بن�اء الحياة االنس�انية
وتوظي�ف عن�ارص املرك�ب الحضاري يف اط�ار الركائز الخمس�ة
للدولة الحضاري�ة الحديثة .التحرض هو بناء الحضارة وفق هذه
الرؤي�ة .الحضارة هي منتوج هذه العملي�ة .التحرض هو عملية
ادارة عنارص املركب الحضاري بطريقة منتجة للحضارة.

كاتدرائية دبلن تستعيد قلب قديس
بعد أعوام عىل رسقته!
اس�تعادت أقدم كاتدرائية يف دبلن قلب القديس لورنس أوتول املحفوظ
من�ذ نح�و  800عام وذلك بعد س�تة أع�وام عىل رسقت�ه .وكان لص قد
رسق قل�ب أوتول ،وهو أول كبري أس�اقفة أيرلندي لدبلن ،من كاتدرائية
كنيسة املسيح عام  .2012ولم يلتفت اللص إىل قطع أثرية ذهبية أخرى
وركز عىل األثر الخاص بالقديس واملحفوظ يف صندوق من الخشب عىل
شكل قلب داخل قفص معدني .وتويف أوتول يف شمال فرنسا عام 1180
لك�ن قلبه أعيد إىل دبلن ووضع يف الكاتدرائية ملا يزيد عىل ثمانية قرون.
وق�ال عميد الكاتدرائية ديرموت دان لهيئة البث الوطنية األيرلندية (آر.
ت�ي.إي) ”هذا أمر ال يصدق عىل اإلطالق ...أش�عر بس�عادة غامرة ألنه
لم ُيمس“ .وبينما قاد كورال الكنيس�ة الحضور لرتديد ترنيمة القديس
أوتول سار باتريك ليهي مساعد مفوض الرشطة ملنطقة دبلن إىل املذبح
حيث تم تسليم القلب عىل وسادة ووضعه عىل حامل.

كـاريكـاتـير

حل اللغز ..ملاذا ال يشعر البدناء بالشبع؟
التخلص م�ن الكيلوغرام�ات الزائدة
يمثل رغبة ملحة لدى أصحاب الوزن
الزائد ،الذين يسعى معظمهم لتجربة
أن�واع الريجي�م املختلف�ة للوص�ول
لل�وزن املثايل ،لكن العلماء اكتش�فوا
أن املش�كلة املس�ببة للس�منة والتي
ترتكز يف غياب الش�عور بالشبع ،هي
باألس�اس مش�كلة لي�س ألصح�اب
الوزن الزائد يد فيه�ا .ويرجع علماء
غياب الشعور بالشبع ،إىل بطء عملية
األيض-التمثيل الغذائي -بشكل كبري،
يف حني يرجح آخرون أن يكون الوزن
الزائد راجعا لبعض البكترييا املعوية
كما ذكر باحثون فرنس�يون .غير أن علماء
من قس�م العلوم النفسية والعصبية يف مركز
الدم�اغ والس�لوك واألي�ض ( )CBBMالتابع
لجامع�ة لوبيك ،وجدوا اآلن تفسيرا محتمال
آخر لغياب الشعور بالشبع .إذ استطاع فريق
بقيادة الربوفيس�ورة كريس�تني أولتمانز من
جامعة لوبيك إثبات أن هناك عالقة بني زيادة
وزن الجس�م وانخف�اض محت�وى الطاقة يف
الدماغ البرشي .سبب حالة الطاقة املنخفضة
كان غير واضح تماما .لم يكن أحد يعرف إال

أن محتوى الطاقة الدماغية العايل يثري مشاعر
الش�بع ،يف حني أن كث ً
ريا من األشخاص الذين
يعان�ون من زيادة الوزن يشيرون إىل أنهم ال
يدركون شعور الشبع.
وتح�ت إرشاف أخصائي�ة علم النف�س إيلينا
ك .ووردزينس�كي والربوفيس�ورة أولتمان�ز،
قامت مجموع�ة عمل متع�ددة التخصصات
بإجراء دراس�ة على األش�خاص ذوي الوزن
الزائ�د وال�وزن الطبيع�ي عن طري�ق الحقن
الوري�دي بالجلوك�وز وبالت�ايل إم�داد الدماغ
بالس�كر إلنت�اج الطاق�ة ث�م قي�اس حال�ة

كبسولة «سحرية» تغني عن جمموعة أدوية!
ابتك�ر علماء روس كبس�ولة دوائية يمك�ن تناولها بدل ع�دد كبري من
األدوية املضادة للبكترييا ،عند اإلصابة بأكثر من مرض.
وتحتوي الكبس�ولة عىل أدوية ملكافحة البكيرتي�ا عند اإلصابة بالتهاب
اللوزتين والبلع�وم والته�اب القصب�ات والش�عب الهوائي�ة والرئتين
واألمراض التي تنتقل جنسيا.
ويناس�ب ال�دواء الكب�ار والصغار بم�ا فيهم حديث�ي ال�والدة .ويؤكد
العلماء عىل أن الجس�م سيتقبل «الكبسولة الس�حرية» دون ظهور أي
آث�ار جانبية .وقد أكدت نتائج االختبارات ع�دم خطورتها ،وبعد أن يتم
تسجيلها رسميا سوف تطرح يف الصيدليات.
كما أكد املبتك�رون أن الرتكيبة الدوائية تكاف�ح البكترييا املرضية دون
املساس بالبكرتيا املفيدة التي تترضر عادة من املضادات الحيوية.

تقنية بالطباعة ثالثية األبعاد قد حتدث ثورة طبية

الطاقة يف الدماغ .تم ذلك باس�تخدام
التحلي�ل الطيفي بالرنني املغناطييس
 ،31Pوه�و تحلي�ل ال تملكه س�وى
مراك�ز أبحاث قليل�ة يف جميع أنحاء
العال�م .يف مجموعة ال�وزن الطبيعي
زادت نس�بة طاق�ة الدم�اغ مبارشة
بع�د الحق�ن بالجلوك�وز ،يف حني لم
ُيالحظ أي تغيريات عىل املش�اركني يف
الدراس�ة الذي يعانون من الس�منة.
فقط بعد زيادة قوية يف نسبة السكر
يف الدم عن طريق الحقن حدثت زيادة
صغيرة أيض�ا يف دماغ املش�اركني يف
الدراس�ة الذي�ن يعان�ون م�ن زيادة
الوزن .ومن املثري لالهتمام ،أنه تم العثور عىل
أوجه التشابه بني هذه الحالة وبني األمراض
النفس�ية التي تؤثر عىل املزاج واملش�اعر من
حيث انخفاض مس�تويات طاق�ة الدماغ .إذ
ُيظهر األش�خاص املصاب�ون باالكتئاب ً
أيضا
نسبة منخفضة يف طاقة الدماغ.
وخل�ص العلم�اء إىل أن�ه عىل غ�رار األمراض
النفس�ية ،يبدو أن العالج الس�لوكي بدالً من
خطط النظ�ام الغذائ�ي والرجي�م ،قد يكون
ناجحا حتى يف عالج السمنة.

يف دراس�ة رائ�دة ،اس�تخدم
الباحثون يف جامعة مينيسوتا
األمريكية طابعة ثالثية األبعاد
منخفض�ة التكلف�ة لطباع�ة
اإللكرتوني�ات على الي�د ألول
مرة .ويعد ه�ذا االبتكار طفرة
يف عال�م التكنولوجيا ،إذ يمكن
أن يس�تخدمها الجن�ود أثن�اء
املعركة للكش�ف ع�ن العوامل
الكيميائي�ة أو البيولوجية من
حولهم ،أو تس�تخدم لش�حن
األجه�زة اإللكرتوني�ة مث�ل
الهواتف املحمولة.
نشرت الدراس�ة يف صحيف�ة «أدفانس�د
ماترييال�ز» ،وبحس�ب موق�ع دييل س�اينس
املهتم بالش�ئون العلمي�ة ،فقد ق�ام العلماء
بتجرب�ة الطابع�ة ثالثي�ة األبعاد على خاليا
بيولوجي�ة على أح�د الج�روح ل�دى فئران
التجارب إىل جانب اإللكرتونيات املطبوعة.
وق�د تمك�ن الفري�ق ،إىل جانب ياك�وب توالر
من قس�م طب األطفال بجامعة مينيس�وتا،
من استخدام الحرب الحيوي يف طباعة الخاليا
بنجاح .وهذا يفتح عاملا ً جديدا ً للطب البرشي

إذ يمكن تطبيقه لشفاء الجروح واستخدامه
يف تحقيق تطورات رائدة للطعوم الجلدية.
وق�ال ماي�كل ماك ألبين ،املؤس�س الرئييس
للدراس�ة يف موقع «إليكرتونيك�س» الخاص
بأخب�ار التقني�ات الحديث�ة والعل�وم« :نحن
متحمس�ون إلمكانيات تقنية الطباعة ثالثية
األبعاد الجدي�دة باس�تخدام طابعة محمولة
وخفيفة ال�وزن تكلف أقل م�ن  400دوالر».
«نتخيل أن جند ًيا يمكنه سحب هذه الطابعة
م�ن حقيبته وطباعة مستش�عر كيميائي أو
إلكرتوني�ات أخ�رى يحتاجها ،مب�ارشة عىل

زفاف عروسني يتحول إىل جنازة
وقال�ت الرشط�ة إن س�يارة العروسين
اصطدم�ت بس�يارة أخ�رى ،حين كان
رودريغ�و يح�اول تج�اوز مركبة أخرى
عىل الطريق الرسيع  184يف الربازيل.
وأدت الحادث�ة إىل وف�اة العروس�ة لوانا
وس�ائق الس�يارة األخ�رى على الفور،
فيم�ا لف�ظ رودريغ�و أنفاس�ه األخرية
باملستشفى متأثرا بجروحه الخطرية.
وذكرت الصحيفة الربيطانية أن األقارب
واألصدق�اء ،الذي�ن ج�اؤوا م�ن أماك�ن
بعي�دة لحض�ور حفل الزفاف ،ش�اركوا
يف الجن�ازة ،بع�د ظهر الس�بت ،يف نفس
الكنيسة التي كان يفرتض أن يعقد فيها
الزوجان قرانهما.

تحول زفاف عروسين إىل جنازة ،بعدما
لقي الحبيبان مرصعهما يف حادثة سير
قبل ساعات قليلة من وصولهما إىل قاعة
الحفلات ،حس�ب م�ا ذكرت�ه صحيفة
«مرتو» الربيطانية.
وكان م�ن املقرر أن يت�زوج لوانا ألفيس
( 36عام�ا) برودريغو نوغريا ( 31عاما)
يف الس�اعة الحادي�ة عشرة م�ن صباح
الس�بت ،بكنيسة «دي باسوس» بجنوب
رشق الربازيل.
لكن قبل س�اعات قليل�ة فقط من حفل
الزفاف ،تعرضا لحادث سري مميت ،حني
كان�ا يف طريقهما إىل املن�زل لوضع آخر
اللمسات عىل يومهما الكبري.

الجلد ،سيكون ذلك مثل سكني
الجيش السويرسي».
وتسمح تقنية الطباعة ثالثية
األبع�اد الجدي�دة للطابع�ة
بالتكي�ف م�ع أي ح�ركات
صغرية قد يقوم بها الش�خص
أثن�اء عملي�ة الطباع�ة .وقبل
ب�دء عملي�ة الطباع�ة ،يت�م
وض�ع عالم�ات مؤقت�ة على
جلد الش�خص ومن ث�م يقوم
الجهاز بمسح الجلد .وتتكيف
الطابعة م�ع أي حركات يقوم
به�ا الش�خص أثن�اء عملي�ة
الطباعة ،حسبما ذكر املوقع.
ً
ً
متخصصا
حبرا
تس�تخدم التقني�ة الجديدة
ً
مصنوع�ا م�ن رقائ�ق فضية يمك�ن عالجها
وتطبيقه�ا يف درجة ح�رارة الغرف�ة .ويوجد
أن�واع أخرى من الطابع�ات ،لكنها تحتاج إىل
املعالج�ة يف درجات ح�رارة عالية ،مما يجعل
اس�تخدامها مس�تحيالً على الجل�د البرشي
حي�ث تس�بب حروق الجل�د .وعندم�ا ينتهي
الشخص من اس�تخدام اإللكرتونيات ،يمكنه
فقط نزعها أو غسلها باملاء.

االملان جيربون شطائر الربجر احلرشي
خ�رج البع�ض يف مدينة آخن بغ�رب أملانيا ع�ن املأل�وف ...لكنهم ربما
ش�طحوا قليلا إذ أقبل�وا عىل تن�اول برجر حرشي مصن�وع من ديدان
خنفساء القمامة.
وه�ذه الريقات ذات قيمة غذائية عالي�ة حيث أنها غنية بالربوتني وتتم
تربيتها يف هولندا.
ويقدم ه�ذا الربجر مع الخس والبصل والبن�دورة (الطماطم) يف متجر
كبير بمدين�ة آخ�ن أضاف�ه إىل بضائعه بعدم�ا القى نجاح�ا يف هولندا
وبلجيكا .وقال أحد املارة ويدعى مانفريد رويدر بعد أن تناول ش�طرية
برجر حرشي إن هذا الربجر بديل جيد للحم مضيفا ”كانت لدي تحفظات
يف البداية لكنني طلبت شطرية ثانية ألن طعمها لذيذ للغاية“.
وق�ال باري�س أويزي�ل ،وهو أحد مؤسسي رشك�ة (باج فاونديشين)
الناشئة التي تصنع الربجر ،إنه قىض أربع سنوات يف تطوير الفكرة مع
رشيكه ماس كرايمر.

فحص املحركات يلغي رحالت طريان
قالت رشك�ة «ساوثوس�ت» إيرالينز للطيران إنها
ألغت حوايل  40رحلة ،األحد ،لحني فحص محركات
الطائ�رات بعد الح�ادث املميت الذي وقع األس�بوع
امل�ايض يف بنس�لفانيا .وقال�ت الرشك�ة إن إلغ�اء
الرحالت كان نتيجة إعالن الرشكة ،أنها ستبدأ خالل
الثالثني يوما املقبلة فحص محركات يس.إف.إم-56
7بي ،التي تصنعها رشكة يس.إف.إم إنرتناشيونال،

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

وه�و نفس طراز املحرك ال�ذي كان يف الطائرة التي
شهدت الحادث األس�بوع املايض .ويف نفس الوقت،
قال�ت الرشكة إن ه�ذه الفحوصات س�ينتج عنها
بع�ض التأثير على العملي�ات ،لكن لم تح�دد عدد
املحركات التي تعتزم فحصها .وأمرت إدارة الطريان
االتح�ادي والجهات التنظيمية للطيران األوروبي،
بإج�راء فحوصات طارئة يف غض�ون عرشين يوما

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

لقراب�ة  700محرك طائرة مش�ابه لذل�ك الذي كان
يف الطائ�رة الت�ي وقع به�ا االنفجار .وقال�ت إدارة
الطيران االتحادية إن االنفجار ال�ذي وقع يف رحلة
«ساوثوس�ت» إيرالينز رقم  ،1380الثالثاء املايض،
نت�ج عن انكس�ار ش�فرة مروح�ة .وأدى االنفجار
إىل تحطم نافذة مما أس�فر ع�ن مقتل راكبة يف أول
حادث طريان تجاري أمريكي منذ .2009
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