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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

االتفاق الليبي يف فرنسا :تركيب ليبيا أم إعادة تفكيكها؟

ص4

احلكومة ترد بـ( )24إجراء ملواجهة «أزمة املياه»

طمأنت بتوفر «مياه الشرب» ..والربملان يدعو إىل البقاء يف «حالة طوارئ» ..والسفري الرتكي للعراقيني :سأنقل شكاواكم لبالدي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أعلن وزير املوارد املائية حس�ن الجنابي،
أمس األح�د ،عن االتفاق ع�ى تنفيذ 24
اجرا ًء حكوميا ً ملواجهة ازمة املياه ،وفيما
أش�ار اىل أن «ال انقط�اع ملياه الرشب» يف
املدن العراقية ،طالب النائب االول لرئيس
الربملان الحكومة ،ان تكون اللجنة العليا
املُ ّ
ش�كلة الزمة املي�اه يف حالة «طوارئ»
مس�تمرة لح�ن إنه�اء األزم�ة تماما يف
كل أنحاء الع�راق .وذكر الجنابي يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن «امل�وارد املائي�ة حذرت منذ  9أش�هر

من حصول ش�حة مائية صيفية ،ودعت
اىل اتخ�اذ اج�راءات عاجل�ة ملواجهتها»،
مؤكدة «استجابة الحكومة لهذا التحذير
حيث ش�كلت لجنة عليا متعددة االطراف
تمثل�ت به�ا وزارات الزراع�ة والداخلية
والدفاع والصناعة والكهرباء واالس�كان
واالعم�ار والبلدي�ات وش�بكة االع�ام
العراق�ي ،لتنس�يق االس�تجابة الوطنية
للش�حة املحتملة» .وأض�اف ،أن «اللجنة
املذك�ورة اجتمعت واقرت خطة مواجهة
الش�حة املائي�ة وذل�ك باتخ�اذ ()24
اج�راء رضوريا يج�ري العمل حثيثا عى
تنفيذها ،بع�د ان حصلت موافقة رئيس

املحكمة االحتادية :تأجيل استيفاء ديون الفالحني
واملزارعني ال خيالف الدستور

2

مجل�س ال�وزراء عليه�ا ،وه�ي كفيل�ة
باالس�تجابة لاحتياج�ات الرضوري�ة
ملي�اه ال�رشب وح�وايل  %50م�ن الخطة
الزراعي�ة الصيفية» .ولفت إىل أن «وزارة
امل�وارد املائي�ة وزارة مهني�ة وخدمي�ة
تقدم خدم�ات املياه للمجتمع وبالدرجة
االس�اس مي�اه االرواء واالحتياج�ات
املنزلي�ة والبلدي�ة واالحتياج�ات االخرى
واهمها استدامة االهوار ،اضافة اىل توليد
الطاق�ة الكهرومائية ،وه�ذا يعتمد عى
الخزين املتحقق يف الس�دود بتاريخ االول
من حزيران من كل عام.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يناقش مع رشكة الستوم الفرنسية
اكامل تصاميم مرشوع املرتو

6

املخابرات تستعيد ( )15الف وثيقة ختص «األوضاع الرسية»
لتنظيم «داعش» من أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي
نجح جه�از املخاب�رات العراق�ي ،وألول
م�رة ،بإع�ادة  15ال�ف وثيق�ة رسي�ة
داعش�ية من الواليات املتحدة االمريكية،
بع�د أن ت�م تهريبه�ا م�ن دون موافقة
الحكوم�ة العراقي�ة .وكش�ف تقرير عن
تمكن جهاز املخاب�رات الوطني العراقي

يف خط�وة جبارة باس�تعادة ح�ق الدولة
العراقي�ة واجهزته�ا املختص�ة يف وضع
الي�د ع�ى كل التفاصي�ل والوثائ�ق التي
تخص داعش االرهابي الذي اجتاح الباد
صي�ف  .2014وأش�ار اىل ان «الصحفية
االمريكي�ة املش�هورة مارغري�ت كوك�ر
وتعم�ل يف صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز،
نجح�ت يف نق�ل  15ال�ف وثيق�ة تخص

داع�ش اىل داخ�ل الوالي�ات املتح�دة،
ً
مس�تغلة انش�غال االجه�زة العراقية يف
الحرب امليدانية ،وتعقب الفلول وإحصاء
تح�ركات داعش .ولفت�ت التقارير اىل أن
«هذا الكنز املعلوماتي الذي ُهرب يف غفلة
ما ،لم يستطع ناقله يف تحويله اىل مجرد
وثائق خاصة بالصحيفة.

التفاصيل ص3

اجلنايات املركزية حتـكـم بالسجـن ( )15عـامـا ملتـاجـر باحلبوب املخدرة
مجعية الوفاق الوطني تطلق مبادرة للحل السيايس ألزمة البحرين

ص2

ص4

بريطانيا تتوقع «هتديد إرهايب خطري» خالل عامني
بغداد  /المستقبل العراقي

حذرت وزارة الداخلية الربيطانية ،أمس األحد،
من أن الباد ستواجه «تهديدا إرهابيا خطريا»،
خال العامن املقبلن ع�ى األقل ،مع توقعات
بارتفاعه الحقا.
كما قال�ت وكاالت األم�ن إن بريطاني�ا تواجه
أيض�ا نم�وا يف خطر العن�ف اليمين�ي ،وتعتقد
أنه قد يكون دافعا لش�ن هجمات ،وذلك تزامنا
مع اقراب الكش�ف عن اس�راتيجية بريطانيا
ملكافح�ة اإلره�اب .وس�يعلن وزي�ر الداخلية

س�اجد جاوي�د ،الي�وم االثن�ن ،مجموعة من
الخط�وات الهادف�ة لتعزي�ز جهود الس�لطات
األمنية ملواجهة العنف.
وقالت الوزارة يف بيان نقلته صحيفة «غارديان»:
«نتوقع أن يتزايد التهديد اإلرهابي الحايل خال
العام�ن املقبلن ،وأن يرتف�ع أكثر الحقا ،كما
أننا نعتق�د أن تهديد اإلرهاب اليميني يف نمو».
وتابع البيان« :عامليا ،الجماعات اإلرهابية من
كل الخلفي�ات مس�تمرة يف التطوير ،مس�تغلة
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي والتكنولوجي�ا
والعلم لتوسيع أهدافها وطموحاتها».

ومنذ مارس  ،2017أحبطت س�لطات األمن يف
بريطاني�ا  12هجوم�ا إرهابيا و 4هجمات من
اليمينين املتطرفن ،فيما تنفذ األجهزة األمنية
مئات العمليات األخرى حاليا.
وخض�ع نح�و  20أل�ف ش�خص يف بريطاني�ا
للتحقيق ،بعد ش�كوك يف إمكانية قيامهم بشن
أو التخطيط لهجمات.
ومن املتوقع أن تشمل الخطة التي سيعلن عنها
االثنن ،كشفا أكرب للمعلومات التي تتوصل لها
أجهزة االستخبارات ،التي كانت ترفض سابقا
مشاركة معلوماتها مع أجهزة أمنية أخرى.

أمانة جملس الوزراء تعلن ضوابط إجازة «اخلمس سنوات» بالراتب االسمي
مفتشية الداخلية تضبط «خمالفات ادارية ومالية» يف مديرية رشطة صالح الدين

النجف تعد «خطة أمنية مشددة» بذكرى استشهاد اإلمام عيل (عليه السالم)
املرور حتدد رسعة املركبات
يف الطرق الداخلية واخلارجية وتدعو
السائقني إىل االلتزام هبا
ص2

الـسـيـسـي
يف واليته الثانية :اتعهد
بـ «قبول اآلخر»
ص4

البنتاغون تتحدث
عن «طريق وعر» أمـام قمـة
ترامب وكيم جونغ أون
ص4

ص2

ص2

ص2

عـقـوبـة قـويـة
تـهـدد برشلونـة بسبب
جـريـزمـان
ص10

السعودية تقرر استمرار احتجاز « »9نشطاء وإطالق « »8آخرين «بشكل مؤقت»

ص4

2

�سيا�سية

العدد ( )1686االثنين  4حزيران 2018

www.almustakbalpaper.net

البصرة وميسان أعلنتا تعطيل الدوام الرمسي االربعاء املقبل

النجف تعد «خطة أمنية مشددة» بذكرى استشهاد اإلمام عيل (عليه السالم)
بغداد  /المستقبل العراقي

لبعض املناطق .بدوره ،أعلن مجلس
محافظة البرصة ع�ن تعطيل الدوام
الرس�مي يوم األربعاء املقبل ليتسنى
للموظفن املشاركة يف إحياء مناسبة
ذكرى استشهاد اإلمام عي (ع).
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز»
ع�ن الس�كرتري االداري يف املجل�س
تحسن كامل القول ،إن «يوم األربعاء
املقب�ل يع�د عطل�ة رس�مية ضم�ن
الحدود اإلدارية للمحافظة بمناس�بة
ذكرى استش�هاد اإلمام ع�ي بن أبي
طال�ب (ع)» ،مبين�ا ً أن «العطل�ة قد
ن�ص عليه�ا قانون العطل الرس�مية
املحلي�ة ملحافظ�ة الب�رصة رقم ()2
لسنة .»2014
ولف�ت الس�كرتري اإلداري اىل أن
«م�ن املهم مراع�اة املادة الخامس�ة
م�ن القان�ون املذكور ،والت�ي تعطي
الح�ق لرؤس�اء األجه�زة األمني�ة
وم�دراء الدوائ�ر الخدمية باس�تثناء
بعض منتس�بيهم وكوادرهم لضمان
الحفاظ ع�ى األمن العام واس�تمرار
تقدي�م الخدم�ات الرضوري�ة اىل
املواطنن خالل يوم العطلة».
وكذل�ك أعلن نائ�ب رئيس مجلس
ميس�ان ج�واد رحيم الس�اعدي عن
تعطيل الدوام الرس�مي ي�وم األربعاء
املقب�ل بمناس�بة ذك�رى استش�هاد
اإلم�ام ع�ي (ع).وقال الس�اعدي إن
«ي�وم األربعاء املقبل س�يكون عطلة
رس�مية يف املحافظة بمناسبة ذكرى
استشهاد اإلمام عي عليه السالم».

عق�دت مديرية رشط�ة محافظة
النجف االرشف ،أمس األحد ،اجتماعا ً
أمنيا ً موس�عا ً لقيادة عمليات الفرات
االوس�ط ترأس�ه نائب قائد العمليات
الل�واء الرك�ن ع�ي غ�ازي وقائ�د
الرشط�ة العميد ماج�د حاكم كاظم
واملعاون األمن�ي للمحافظ وحرضه
م�دراء األجه�زة األمني�ة ملناقش�ت
الخط�ة األمني�ة الخاص�ة بزي�ارة
ذك�رى استش�هاد األمام ع�ي (عليه
السالم)».
وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان
«االجتم�اع األمن�ي تضم�ن تطبي�ق
الخط�ة األمنية وتأم�ن كامل حدود
املحافظ�ة وتوزيع امله�ام والواجبات
ع�ى جمي�ع الجه�ات املش�اركة يف
الخط�ة» .وأض�اف ان «قائد الرشطة
تحدث خ�الل املؤتمر ع�ن اإلجراءات
األمني�ة لحماي�ة وس�المة الزائري�ن
والحشود املليونية مع توفري الحماية
للمواك�ب والهيئ�ات الت�ي س�تقدم
خدماتها».
وب�ن ان «رشط�ة النجف وضعت
أربع�ة أط�واق ون�رشت اآلالف م�ن
األجه�زة األمني�ة فضال ع�ن تفتيش
النس�اء وسيش�ارك يف الخطة طريان
الجيش وهناك تنسيق مع املحافظات
إلرس�ال قوات فضال ع�ن تعاون مع
الحش�د الش�عبي يف توف�ري الحماي�ة

أمانة جملس الوزراء
تعلن ضوابط إجازة «اخلمس سنوات»
بالراتب االسمي
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،أمس
األح�د ،ان الحكوم�ة أعلن�ت عن ضواب�ط إجازة
الخمس سنوات بكامل الراتب االسمي.
وبحس�ب الوثيق�ة الصادرة ع�ن األمن العام
ملجل�س الوزراء وكالة ،مه�دي العالق ،فانه يحق
للموظف ان يم�ارس أثناء تمتعه باإلجازة العمل
يف القطاع الخاص اس�تثناء م�ن قانون انضباط
موظف�ي الدول�ة والقطاع الع�ام رق�م  14لعام
 1991املع�دل ،ويف ح�ال وج�ود متعلق�ات بذمة
املوظ�ف للمصارف أو الدائرة املالي�ة يلزم تقديم
كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات.
وأوضحت أنه ال تحتسب الشهادة التي يحصل
عليها املوظف خالل م�دة تمتعه بإجازة الخمس
سنوات ألغراض العالوة والرتفيع والتقاعد.
الجدي�ر بالذك�ر ان مجل�س الن�واب صوت يف
جلس�ة له بش�هر آذار املايض ،ع�ى املادة  33من
قانون املوازنة العام�ة والخاصة بمنح املوظفن
اجازة لخمس سنوات.

مدفعية احلشد الشعبي
تـدك تـجـمـعـ ًا لـ «داعـش» داخـل
األرايض السورية
بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تهدفت مدفعي�ة الحش�د الش�عبي ،أمس
األح�د ،تجمعا لعصابات داع�ش االرهابية داخل
األرايض السورية.
وذكر بي�ان العالم الحش�د تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «مدفعية اللواء االول يف
الحشد الشعبي اس�تهدفت تجمعا لداعش داخل
االرايض الس�ورية وحقق�ت اصاب�ات مب�ارشة
بصفوف العدو».
وب�ن ان «اس�تهداف التجم�ع عق�ب رص�د
تحركات داعش بعجالت مسلحة يف قاطع جنوب
تل صف�وك يف الحدود العراقية الس�ورية» مؤكدا
ان «الرضب�ات حققت إصابات مبارشة يف تجمع
العدو».

املحكمة االحتادية :تأجيل استيفاء ديون الفالحني
واملزارعني ال خيالف الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت املحكمة االتحادية العليا ،أمس االحد ،أن
تأجيل استيفاء ديون الفالحن واملزارعن بموجب
قان�ون املوازن�ة االتحادية للس�نة املالية  2018ال
يعارض الدس�تور .وقال املتحدث الرس�مي باسم
املحكمة إياس الس�اموك يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه إن «املحكمة االتحادية عقدت
جلستها برئاسة مدحت املحمود وحضور القضاة

االعضاء كافة ،ونظرت دعوى اقامها مدير املرصف
الزراع�ي التعاوني /اضافة لوظيفته للطعن بعدم
دس�تورية امل�ادة ( /20ثانياً) من قان�ون املوازنة
العامة االتحادية للسنة املالية .»2018
وتاب�ع أن «الفقرة املطعون بعدم دس�توريتها
تن�ص عى أنه يؤجل اس�تيفاء الدي�ون الحكومية
املرتتب�ة بذمة الفالح�ن واملزارعن الذي�ن ال تزيد
قروضه�م ع�ن ( )250ملي�ون دين�ار يف عم�وم
محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون اي

أوقاف كردستان تعلن عن «حصيلة جديدة» لضحايا «داعش»
من اإليزيديني
بغداد  /المستقبل العراقي
ن�رشت وزارة األوق�اف يف إقلي�م
كردس�تان ،أمس األح�د ،إحصائيات
جديدة عن أعداد الضحايا اإليزيدين
ع�ى أيدي تنظيم داعش خالل الفرتة
مابن آب  2014وحتى اآلن.
وبحسب تقرير للمديرية العامة
لش�ؤون الك�رد اإليزيدي�ن التابع�ة
ل�وزارة األوقاف ،فق�د كان عدد عدد

اإليزيدين يف الع�راق نحو 550,000
نس�مة ،وف�ق إحصائي�ة معتم�دة
لدى األم�م املتحدة ،وخالل س�يطرة
تنظي�م داعش عى املوص�ل بلغ عدد
النازح�ن من جراء س�يطرة داعش
عى مناطقهم نحو  360,000نازح،
وقت�ل  1293إيزيدي�ا فيم�ا بلغ عدد
األطف�ال األيت�ام م�ن األب ،1759
واأليت�ام م�ن األم  ،407واأليتام من
الوالدين .359

ح�ددت مديري�ة امل�رور العامة ،أمس
االحد ،رسعة املركبات يف الطرق الداخلية
والخارجية ،فيما دعت س�ائقي املركبات

كما بلغ عدد األطفال الذين اعتقل
آبائهم ع�ى يد عن�ارص داعش 220
 ،فيم�ا بلغت عدد املقاب�ر الجماعية
املكتش�فة يف ش�نگال حت�ى اآلن 68
مق�رة جماعية ،إضافة اىل العرشات
من مواقع املقابر الفردية ،كما وصل
عدد املزارات واملراقد الدينية املفجرة
من قبل داعش إىل  68مزارا ،أما عدد
الذين هاجروا إىل خارج البالد فيقدر
بنحو  100ألف إيزيدي.

وأش�ار التقري�ر إىل ان ع�دد
املختطفن اإليزيدين وصل إىل 6417
منهم اإلن�اث  3548والذكور ،2869
فيم�ا بلغت أعداد الناجيات والناجن
م�ن قبض�ة إرهابيي داع�ش كاالتي
 3300منهم  1150من النساء 1150
و 337رج�ال ،و 946م�ن األطف�ال
اإلناث ،واألطفال الذكور  ،867وعدد
الباقن  3117منهم  1452من اإلناث
و  1665من الذكور.

الداخلية تعلن اعتقال ( )16مطلوب ًا بتهم جنائية خمتلفة يف الديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مديري�ة رشطة الديواني�ة ،أمس االحد،
إلق�اء القب�ض ع�ى  16مطلوب�ا بته�م جنائي�ة
مختلف�ة يف محافظ�ة الديوانية .وقال�ت املديرية،
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «مفارز مركز رشطة الش�افعية وقسم رشطة
األح�داث ومكتب اج�رام البلدة تمكن�وا من القاء
القب�ض عى  3متهم�ن مطلوبن للقض�اء بمواد

قانوني�ة مختلفة ،بينهم مته�م بالقتل وفق املادة
 406وذلك بعد جم�ع املعلومات عنه والتعرف عى
مح�ل تواجده» .واوضحت ان «املفارز والدوريات
التابع�ة ملراك�ز الحم�زة وعفك والس�نية وقس�م
االرسة وقس�م مكافح�ة االجرام نفذوا ممارس�ة
امني�ة واس�عة النط�اق ش�ملت ع�دة مناط�ق يف
املحافظة تمكنوا من خالله�ا القاء القبض عى 8
متهم�ن مطلوبن للقضاء بمواد قانونية مختلفة
كان م�ن بينها قضايا جنائية تتعلق بالرسقة وفق

املرور حتدد رسعة املركبات يف الطرق الداخلية واخلارجية
وتدعو السائقني إىل االلتزام هبا
بغداد  /المستقبل العراقي

فوائد خالل فرتة التأجيل».
وأوضح أن «املحكمة االتحادية العليا قررت رد
الدعوى لعدم اس�تنادها إىل س�ند دستوري ،حيث
ال يوجد تع�ارض بن تأجيل اس�تيفاء تلك الديون
ونصوص الدستور».
ويتظاه�ر ب�ن الح�ن واالخ�ر الع�رشات من
الفالح�ن يف عم�وم املحافظ�ات نتيج�ة تاخ�ر
الحكوم�ة من دفع مس�تحقاتهم املالي�ة الخاصة
بتسويق محصويل الحنطة والشعري.

اىل االلتزام بها .وقال العميد عمار وليد من
اعالم املديرية ان «اعى رسعة عى الطرق
الرسيع�ة الداخلي�ة لس�يارات الصال�ون
تكون  100كم /س�اعة ،فيما تكون اعى
رسعة داخل املدن 60كم /ساعة».

واضاف وليد «اعى رسعة عى الطريق
الرسي�ع ال�دويل ملركبات الصال�ون تكون
120ك�م /س�اعة» ،مش�ريا اىل ان «اعى
رسعة عى الطرق الخارجية ذو مسارين
مفصولة بجزرة وسطية تكون  100كم/
س�اعة» .وتابع وليد ان «مفارز مختصة
من املرور س�تقوم بتس�يري دوريات عى
الطرق الخارجية والرسيعة لغرض حجز
املركب�ات املخالف�ة» ،داعي�ا املواطنن اىل
«االلت�زام به�ذه التوجيهات ملن�ع وقوع
الحوادث املرورية».
واص�درت مديري�ة امل�رور العام�ة
توجيهات جديدة بش�أن رسعة املركبات
بالط�رق الداخلي�ة والخارجي�ة تضمنت
ضب�ط مخالف�ة قي�ادة املركب�ة برسعة
عالي�ة ،فيم�ا توع�دت بحج�ز املركب�ة
املخالفة.

املادة  .»443وأش�ارت اىل ان�ه «تم التحقيق معهم
يف الته�م املس�ندة اليه�م» ،فيما تمكن�ت دوريات
مركزي الديوانية والحسن من إلقاء القبض عى 5
متهمن مطلوبن للقضاء بقضايا أخذ املال بالقوة
والرشوع بالقتل والنصب واالحتيال.
وختمت املديرية بالقول إن هذه العمليات تأتي
ذل�ك يف ظل حملة قامت به�ا للبحث عن املطلوبن
للقض�اء ،حي�ث ت�م اتخ�اذ االج�راءات القانونية
الالزمة بحقهم بعد التحقيق معهم.

اجلنايات املركزية
حتـكـم بالسجـن ( )15عـامـ ًا ملتـاجـر
باحلبوب املخدرة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعى ،أمس األحد ،أن املحكمة الجنائية
املركزية يف بغداد قضت بالسجن ملدة  15عاما ً عى متهم يتاجر
بالحبوب املخدرة.
وقال املتحدث باس�م املجل�س القايض عبد الس�تار بريقدار
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إن «املحكمة
الجنائي�ة املركزية أصدرت حكما بالس�جن مل�دة خمس عرشة
س�نة بحق متهم يق�وم باملتاج�رة بالحبوب املخ�درة ،وضبط
بحوزته مئتي رشيط حبوب نوع كيمادرين».
وأض�اف ،أن «املتهم اعرتف أمام القايض ببيعه الحبوب عى
الشباب الذين يتعاطونها» ،مش�ريا ً إىل أن «املتهم يبيع الرشيط
الواح�د بمبلغ س�عره خمس�ة ع�رش ألف دين�ار كم�ا اورد يف
االعرتافات».
ولف�ت بريقدار ،إىل أن «الحكم عى املته�م صدر وفق احكام
القرار رقم /1/39ج لسنة  1994املعدل».

البيشمركة جتري تغيريات بحوايل
( )30منصب ًا رفيع ًا لعدة أسباب

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف املستشار يف وزارة البيش�مركة اللواء الركن ،قارمان
كم�ال ،أمس االح�د ،عن احداث تغيريات يف املناصب العس�كرية
داخ�ل الوزارة ،مبينا انها ستش�مل اكثر م�ن  30منصبا رفيعا.
ونقل�ت وكال�ة «الغد برس» ع�ن كمال الق�ول ان «هناك موجة
تغريات ستحدث داخل وزارة البيشمركة يف االقليم» ،مشري اىل ان
«هذه التغيريات حدثت من قبل بشكل مستمر يف الوزارة وليست
جديدة وكانت تحدث يف قيادة االلوية واالفواج بأس�تمرار اال ان
هذه املرة ستشمل اكثر من  30منصبا عسكريا رفيعا».
واض�اف ان «هذه املناصب ستش�مل امل�دراء العامن ونواب
رئيس االركان ومعاونيه» ،مبينا ان «اسباب هذه التغريات تعود
اىل  3نق�اط االوىل وهي ان رتبة بعض الق�ادة قد رفع وال يتالئم
مع منصبه القديم ،والثاني عدم كفائة البعض منهم ،اما الثالث
هو بقاء البعض منهم يف مناصبهم لفرتة طويلة».
واوض�ح كمال ان «التغريات بعضه�ا ضمن صالحية الوزارة
والبعض االخر من صالحية مجلس وزراء اقليم كردستان» ،الفتا
اىل ان «هذه التغريات طبيعية وتحدث يف كل جيوش العالم وهي
حالة طبيعة ،الس�يما وبعد مرور اربعة سنوات من الحرب عى
داعش لذلك من الرضوري احداث تغيري يف هيكلية الوزارة».

مفتشية الداخلية تضبط «خمالفات ادارية ومالية»
يف مديرية رشطة صالح الدين

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مكت�ب املفت�ش الع�ام ل�وزارة
الداخلية ،أمس األحد ،عن ضبط مخالفات
ادارية ومالية يف مديرية رشطة
محافظة صالح الدين تمثلت.
وقال مكتب املفتش يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة من�ه ،إن «معلوم�ات
وردت إىل املكت�ب ،أف�ادت
أن ادارة ف�وج ق�وة الواج�ب
بمديرية رشطة ص�الح الدين
قامت بجم�ع مبالغ مالية من
منتسبي الفوج من أجل رشاء
تجهي�زات عس�كرية لهم من
أحد املجهزين املحلين».
وأضاف املكتب ،أن «مكتب

تفتيش صالح الدين شكل لجنة تدقيقية
للتحق�ق م�ن املعلوم�ة ،حي�ث تمكن�ت
اللجن�ة م�ن ضب�ط صاح�ب التجهيزات
وهو ش�خص مدني متلبس�ا ً بجمع مبلغ

ق�دره ( )2,205,000دينار ،قام بجمعها
من خالل استقطاع مبالغ التجهيزات من
رواتب املنتسبن يف يوم توزيع الراتب من
قبل ضابط الرواتب وبحضوره».
وتاب�ع ،أن «عملي�ة جم�ع
املبل�غ ت�م بحض�ور صاح�ب
التجهي�زات اىل مق�ر الف�وج
وارشافه عى جم�ع املبلغ من
قبل ضابط الرواتب».
وأش�ار املكت�ب ،إىل أن
«اللجن�ة التفتيش�ية نظم�ت
محرض ضب�ط ودون�ت افادة
ضاب�ط الروات�ب وصاح�ب
التجهيزات وقامت بتسليمهما
اىل مرك�ز رشط�ة تكري�ت
بغي�ة اس�تكماالت االجراءات
القانونية بحقهما.

الرافدين يطلق سلفا شخصية ملوظفي الدولة املوطنة رواتبهم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن ،أمس األحد ،ع�ن اطالق
س�لف موظفي دوائ�ر الدولة عن طري�ق البطاقة
االلكرتونية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،انه تم اطالق سلف
لجمي�ع موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم لدى
مرف الرافدين ومن حاميل البطاقة االلكرتونية
الصادرة من مرف الرافدين حرا.
واش�ار اىل ان من�ح الس�لف يك�ون حس�ب رات�ب
املوظ�ف واس�تحقاقه وق�د تكون مابني خمس�ة
وعرشة ماليني دينار.
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طمأنت بتوفر «مياه الشرب» ..والربملان يدعو إىل البقاء يف «حالة طوارئ» ..والسفري الرتكي للعراقيني :سأنقل شكاواكم لبالدي

احلكومة ترد بـ( )24إجراء ملواجهة «أزمة املياه»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن وزي�ر امل�وارد املائية حس�ن الجنابي،
أمس األحد ،عن االتفاق عىل تنفيذ  24اجرا ًء
حكوميا ً ملواجهة ازمة املياه ،وفيما أش�ار اىل
أن «ال انقطاع ملياه الرشب» يف املدن العراقية،
طالب النائب االول لرئيس الربملان الحكومة،
ان تكون اللجنة العليا املُ ّ
شكلة الزمة املياه يف
حالة «طوارئ» مس�تمرة لحني إنهاء األزمة
تماما يف كل أنحاء العراق.
وذك�ر الجناب�ي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،أن «املوارد املائية حذرت
منذ  9أشهر من حصول شحة مائية صيفية،
ودعت اىل اتخاذ اجراءات عاجلة ملواجهتها»،
مؤك�دة «اس�تجابة الحكومة له�ذا التحذير
حي�ث ش�كلت لجنة علي�ا متع�ددة االطراف
تمثلت بها وزارات الزراعة والداخلية والدفاع
والصناع�ة والكهرب�اء واالس�كان واالعمار
والبلديات وش�بكة االعالم العراقي ،لتنسيق
االستجابة الوطنية للشحة املحتملة».
وأض�اف ،أن «اللجن�ة املذك�ورة اجتمع�ت
واق�رت خط�ة مواجهة الش�حة املائية وذلك
باتخ�اذ ( )24اج�راء رضوريا يج�ري العمل
حثيثا عىل تنفيذه�ا ،بعد ان حصلت موافقة
رئي�س مجلس ال�وزراء عليها ،وه�ي كفيلة
باالس�تجابة لالحتياج�ات الرضوري�ة ملياه
ال�رشب وح�وايل  %50م�ن الخط�ة الزراعية
الصيفية».
ولف�ت إىل أن «وزارة امل�وارد املائي�ة وزارة
مهني�ة وخدمي�ة تق�دم خدم�ات املي�اه
للمجتم�ع وبالدرجة االس�اس مي�اه االرواء
واالحتياجات املنزلي�ة والبلدية واالحتياجات
االخرى واهمها اس�تدامة االهوار ،اضافة اىل
توليد الطاق�ة الكهرومائية ،وهذا يعتمد عىل
الخزين املتحقق يف الس�دود بتاريخ االول من
حزيران من كل عام ،وبالتعاون مع الوزارات
الرشيكة وهي وزارة الزراعة ووزارة البلديات
امللحقة ب�وزارة االس�كان ،ووزارة الكهرباء
اضافة اىل امانة بغداد والحكومات املحلية».
وتابع ،أن «وزارتنا مستمرة بتقديم خدماتها
يف ظ�روف سياس�ية محلي�ة واقليمية بالغة
الصعوبة ،فليس م�ن االنصاف اقحام وزارة
امل�وارد املائية بالجدل الس�يايس ،او محاولة
تحقي�ق مكاس�ب ع�ىل حس�اب املصلح�ة
الوطني�ة بالني�ل م�ن ق�درات ال�وزارة او
الحكومة العراقية ،وتحركاتها الدبلوماسية
مع الجوار الجغرايف».
ونوه إىل أن «الوزارة حريصة كل الحرص عىل
العمل املشرتك مع الجميع ،وتعلن ان العالقة

املائي�ة مع الجوار يف أفض�ل صورها مقارنة
بالعق�ود املاضي�ة اال ان املزيد من الحوار مع
االطراف املتشاطئة ما يزال رضوريا».
وأكمل الجنابي قائالً ،إن «التعاطي بإيجابية
م�ع القلق امل�رشوع للمواطن�ني ،ومنظمات
املجتم�ع وق�د دعون�ا ممثل�ني للمنظم�ات
الناش�طة به�ذا املج�ال لزي�ارة ال�وزارة
وتش�كيالتها املختلفة للتع�رف عىل الحقائق
املائية يف البالد».
واختت�م بالق�ول ،إن «مياه ال�رشب مؤمنة

وكذلك ارواء ما يقرب من  600الف دونم من
املحاصيل الصيفية وح�وايل مليون دونم من
البساتني.
بدوره ،طال�ب النائ�ب االول لرئيس الربملان
هم�ام حم�ودي الحكومة ،ان تك�ون اللجنة
العليا املُ ّ
شكلة الزمة املياه يف حالة «طوارئ»
مس�تمرة لح�ني إنه�اء األزمة تمام�ا يف كل
أنحاء العراق.
جاء ذلك خالل إطالقه يف جلس�ة اس�تثنائية
خاص�ة بأزم�ة املي�اه ،توصي�ات «هام�ة «

مع�ززة باتف�اق رئاس�ة الربملان م�ع الكتل
النيابية فضال لوزيري الزراعة واملوارد املائية
وممثل الحكومة ووزارة الخارجية.
وأك�د حم�ودي ان الربملان سريس�ل رس�الة
«عاجل�ة « لنظ�ريه الرتكي يدع�وه لتأجيل
م�لء س�د آليس�و لثالث�ة أش�هر ،وتش�كيل
وفد تف�اويض برملان�ي وزاري لزي�ارة تركيا
واالتفاق عىل ذات املوض�وع ،اضافة لتفعيل
لجن�ة الصداقة الربملاني�ة العراقية  -الرتكية
وعىل اعىل االطر واملستويات.

ودع�ا ضم�ن الق�رارات الت�ي خ�رج م�ن
االجتماع ،الوقفني الش�يعي والسني ورجال
الدين البراز مش�كلة املياه يف خطبة الجمعة
القادمة ومطالبة الج�ارة تركيا لحل األزمة،
مطالب�ا هي�أة االس�تثمار بدع�وة الرشكات
لفتح مش�اريع خاص�ة ب� « تحلي�ة املياه «
واس�تقطاع مبال�غ م�ن ال�رشكات النفطية
العاملة بالعراق لتأسيس هذه املشاريع .
وأك�دت التوصي�ات بتوحيد ه�ذه املطالَب ،
مدعومة من الرئاس�ات الثالث  ،واس�تضافة

الس�فري الرتكي يف البالد داخ�ل الربملان لبيان
املوق�ف الرس�مي للدول�ة العراقي�ة وايصال
املطالَ�ب الحالي�ة بش�كل رس�مي وعاج�ل
للرئاسة والشعب الرتكي.
وأظه�رت مقاطع فيديو انخفاض منس�وب
مياه نه�ر دجلة يف مدينتي بغ�داد واملوصل،
بشكل غري مس�بوق ،لدرجة بات من املمكن
عب�ور النهر س�ريا عىل األق�دام ،وذلك بعدما
أعلن�ت الحكوم�ة الرتكي�ة ب�دء م�لء س�د
«إليس�و» ال�ذي أنش�ئ ع�ىل منب�ع النهر يف
األرايض الرتكي�ة ،م�ا انعكس مب�ارشة عىل
النهر يف الجانب العراقي وانخفاض منسوب
مياهه .ويف األثناء ،أقدمت السلطات اإليرانية
ع�ىل قطع مي�اه نه�ر «ال�زاب الصغري» عن
محافظ�ة الس�ليمانية يف إقلي�م كردس�تان
العراق مجددا ،ما تسبب بأزمة ملرشوع املياه
يف قضاء قلعة دزة باملحافظة.
ووف�ق م�ا أعلنته مديري�ة الس�دود يف إقليم
كردس�تان ،فإن اإلج�راء اإليراني تس�بب يف
أزمة توفري مياه الرشب.
إىل ذلك ،علق الس�فري الرتك�ي يف بغداد فاتح
يل�دز ،عىل ردود الفعل الرس�مية والش�عبية
العراقية ج�راء «جفاف» نه�ر دجلة ،بعدما
بدأت الحكومة الرتكية بملء سد إليسو الذي
أنشئ عىل نهر دجلة.
وقال يلدز يف سلسلة تغريدات عىل حسابه يف
«تويرت»« ،أرى ش�كاوى أصدقائنا العراقيني
بخص�وص امل�اء ،أقب�ل رس�ائلكم جميع�ا.
ش�كاواكم ورس�ائلكم جميعه�ا س�أنقلها
إىل عاصمت�ي لي�س ألنن�ي س�فري وه�ذه
وظيفت�ي فقط ،بل كصدي�ق لكم وواحد من
البغداديني».
وأضاف «يف هذا املوض�وع أريدكم أن تعرفوا
بعض الحقائ�ق .تركيا عرضت فكرتها حول
التعاون عندما أجلت خزن املياه يف سد إليسو
وهذه املرة قبل البدء بالخزن عرضت التعاون
أيض�ا .قبل فرتة وجيزة جدا اس�تضفنا وفدا
فنيا عراقيا يف تركيا».
وأوضح يلدز أن «تركيا التي لن تخطو خطوة
واح�دة دون أن تستش�ري جارته�ا وكي�ف
يمكنها أن تقدم املساعدة بشان ذلك ،جاءت
خطوتها هذه باستش�ارة جارتها ودرس�ت
الخط�وات املش�رتكة ما بع�د ه�ذه املرحلة
كذلك .مخاطبينا من العراقيني سيشاطروننا
الرأي عىل حيثياتنا هذا».
وأشار إىل أن «تركيا ستستمر بالوقوف بجانب
العراق بخصوص مياه دجلة والفرات وإدارة
ه�ذه املياه بش�كل صحيح ،حي�ث أن تركيا
تعترب مياه دجلة والفرات مياها مشرتكة».

الرئيس ونوابه أكدوا اهمية نظر القضاء جبميع الطعون واالعرتاضات بالنتائج

تقيص احلقائق الربملانية تطالب بـ «سحب يد» مفويض االنتخابات وإحالتهم إىل التحقيق
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

اعل�ن املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم أن االخري
اكد م�ع نوابه عىل اهمية نظر القضاء
بجميع الطع�ون واالعرتاضات بنتائج
االنتخاب�ات ،فيم�ا دع�ت لجنة تقيص
الحقائ�ق الربملانية املش�كلة للتحقيق
بخروق�ات االنتخاب�ات الحكوم�ة
والقضاء والربملان يف العراق اىل «سحب
ي�د» مجل�س املفوض�ني يف مفوضي�ة
االنتخاب�ات واحالته�م للتحقيق وقال
املكت�ب اإلعالمي لرئيس الجمهورية يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد
معصوم اجتمع يف قر السالم ببغداد،
بنواب رئيس الجمهورية نوري املالكي
واي�اد ع�الوي واس�امة النجيف�ي»،
موضح�ا أنه «ج�رت خ�الل االجتماع
مناقش�ة ع�دد م�ن القضاي�ا املهم�ة
كان االبرز بينها س�ري ونتائج العملية
االنتخابية ومش�كلة املياه بعد دخول
سد اليسو الرتكي اىل الخدمة» .واضاف
املكت�ب ،أنه «ت�م يف االجتم�اع التأكيد
عىل اهمي�ة النظر من قبل الس�لطات
القضائية املختص�ة يف جميع الطعون
واالعرتاض�ات وش�كاوى التالع�ب
بالنتائ�ج املقدم�ة اليه�ا ،بم�ا يحقق
العدالة ويؤمن نتائ�ج تحفظ للجميع
حقوقه�م وتح�رتم ارادة الناخب�ني

وتس�اعد يف الوص�ول اىل مجلس نواب
وحكومة قويني ودستوريني» .بدورها،
دع�ت لجنة تقيص الحقائ�ق الربملانية
املشكلة للتحقيق بخروقات االنتخابات
الحكومة والقض�اء والربملان يف العراق
اىل «س�حب ي�د» مجل�س املفوض�ني

يف مفوضي�ة االنتخاب�ات واحالته�م
للتحقيق .وقال رئي�س اللجنة النائب
عادل نوري ،إن «مفوضية االنتخابات
خرقت القانون عدة مرات فهي ملزمة
ضمن القان�ون باملصادقة عىل جميع
النتائج قبل اعالنها االويل لها» حس�ب

قول�ه ،مس�تدركا «لك�ن ماحص�ل ان
املفوضية اعلنت النتائج االولية ونسبة
املصادق�ة كانت يف محافظ�ة البرة
صف�ر باملئ�ة» .واض�اف ن�وري ،أن
«االمر االخر يتعل�ق بخروج املفوضية
واعالنه�ا يف مؤتم�ر صحفي رس�مي

بان النتائج كاملة ومتكاملة وس�ليمة
 %100والتوج�د فيه�ا اي خروق�ات،
لكنه�ا الحقا تقوم بإلغاء نتائج 1028
محط�ة انتخابية تضم ع�رشات االف
االص�وات اضاف�ة اىل إلغ�اء  %50م�ن
اص�وات االردن ،فكيف تك�ون النتائج

مطابق�ة والعملي�ة س�ليمة ويحصل
فيه�ا هذا االلغاء الكب�ري ،وهي جميعا
عملي�ات إلغ�اء كانت خ�ارج الطعون
التي تقدمت بها الكتل السياسية».
وبني ن�وري ،أن «مفوضية االنتخابات
قامت بتضليل الشارع ،ولم تتعاون مع

ّ
هربتها صحفية أمريكية ورضخت للضغوط وسلمتها إىل السفارة العراقية يف واشنطن

املخابرات تستعيد ( )15الف وثيقة ختص «األوضاع الرسية» لتنظيم «داعش» من أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي
نجح جه�از املخاب�رات العراق�ي ،وألول مرة،
بإع�ادة  15ال�ف وثيق�ة رسي�ة داعش�ية من
الوالي�ات املتحدة االمريكية ،بعد أن تم تهريبها
من دون موافقة الحكومة العراقية.
وكش�ف تقرير ع�ن تمك�ن جه�از املخابرات
الوطن�ي العراق�ي يف خطوة جبارة باس�تعادة
ح�ق الدول�ة العراقي�ة واجهزته�ا املختصة يف
وضع الي�د ع�ىل كل التفاصي�ل والوثائق التي
تخ�ص داع�ش االرهاب�ي ال�ذي اجت�اح البالد
صيف .2014
وأش�ار اىل ان «الصحفية االمريكية املش�هورة
مارغري�ت كوكر وتعمل يف صحيف�ة نيويورك
تايم�ز ،نجح�ت يف نقل  15ال�ف وثيقة تخص
ً
مس�تغلة
داع�ش اىل داخ�ل الوالي�ات املتحدة،

انش�غال االجهزة العراقي�ة يف الحرب امليدانية،
وتعقب الفلول وإحصاء تحركات داعش.
ولفت�ت التقارير اىل أن «ه�ذا الكنز املعلوماتي
ال�ذي ُه�رب يف غفلة م�ا ،لم يس�تطع ناقله يف
تحويل�ه اىل مج�رد وثائق خاص�ة بالصحيفة،
او مل�كا ً للواليات املتحدة ،أو ينجح بتس�ويف
القضي�ة ومن ث�م اهمالها من قبل الس�لطات
العراقية ،كما اهملت قبلها ماليني الوثائق التي
تخ�ص النظام الس�ابق ،والتي نقل�ت من قبل
اطراف امريكية مختلفة اىل واشنطن ،وانتهى
أمره�ا اىل وثائق رسية محفوظة يف االرش�يف
االمريكي» .وأكدت ان «جهاز املخابرات العراقي
كان يقض�ا ً لألم�ر ،وكان يتاب�ع كل ش�اردة
وواردة بخص�وص ه�ذه الوثائ�ق ،فقد كانت
لرؤية رئيس الجهاز مصطفى الكاظمي ،الذي
يعرف بحاس�ته اإلعالمية املتجذرة ،وبهاجسه

األمني قيمة ه�ذه الوثائق من الناحية الفنية،
وقيمته�ا اإلعتباري�ة ايضاً .وبين�ت ان «جهاز
املخابرات الوطني عمل خالل االشهر السابقة،
وبرسية تامة ،يف مخاطبة الصحيفة االمريكية
بش�كل مبارش الس�تعادة هذه الوثائق ،كونها
تخص الحرب العراقية مع داعش ،بل وان هذا
النش�اط يأتي يف صلب عمل الجهاز الذي يريد
أن يفكك التنظيم ويحل الغازه ،فضالً عن كون
الوثائق جز ًء من سيادة الدولة العراقية التي ال
يسمح ألي جهة مهما كانت ان تمسها».
وتابع�ت التقاري�ر ان «اذرع الجه�از بإرشاف
الكاظمي ش�خصيا ً ب�ارشت باملتابعة الدقيقة
ً
جدية واضحة يف متابعة
مع املعنيني الذين ملسوا
ملف ه�ذه الوثائ�ق ،وابل�غ جه�ات امريكية
مختصة بعزمه عىل اسرتداد الوثائق ،ومع هذا
االرصار ل�م تجد الصحيفة ب ًدا من االس�تجابة

لطل�ب الدول�ة العراقية وجهازه�ا املختص».
وأف�ادت مص�ادر مطلع�ة ،أن «الصحيف�ة
االمريكية ابلغت الجهات ذات العالقة باملوافقة
غري املرشوطة والفورية لتس�ليم هذه الوثائق
اىل الع�راق وع�رب القنوات الرس�مية املعتمدة»
مش�رية اىل أن «الصحيف�ة ابلغ�ت الجه�ات
العراقية ،انها ستعيد هذه الوثائق اىل السفارة
العراقية يف واش�نطن ،وعربها ستعاد اىل جهاز
املخابرات العراقي ،الذي س�يقوم حتما ً بقراءة
أكثر عمقا ً ووضوحا ً لواقع داعش».
وبين�ت املص�ادر ،أن «جه�ود جب�ارة بذلت يف
سبيل اس�تعادة هذه الوثائق ،وان ارصار قادة
الجه�از العراقي كانت محط اعج�اب وانظار
الجهات االمريكية ،حيث ملس�ت هذه االوساط
قدرة عراقية مؤثرة ،فضالً عن طريقة تواصل
محرتمة وفعالة».

مجلس الن�واب ،بالتايل فعىل الحكومة
والقض�اء وهيئ�ة رئاس�ة مجل�س
النواب س�حب ي�د مجل�س املفوضني
واحالته�م للتحقيق ملا تس�ببوا به من
تزوي�ر ،ولكونه�م اصبحوا غ�ري امناء
ع�ىل اص�وات الش�عب» حس�ب قوله.
وكان رئي�س لجن�ة تق�يص الحقائ�ق
النيابي�ة النائ�ب عادل نوري كش�ف،
الس�بت ( 28ايار  ،)2018عن محاولة
موظفني «متنفذين» بمكتب مفوضية
االنتخاب�ات يف العاصم�ة األردني�ة
عم�ان التخلص من آالف االس�تمارات
«املتالع�ب به�ا» م�ن أج�ل «طم�س
الحقيق�ة وإخف�اء خي�وط التزوير»،
داعيا ً إىل تكثيف املراقبة عىل املكتب.
يش�ار اىل ان مجل�س الن�واب العراقي
اس�تكمل بجلس�ته االس�تثنائية التي
عقدها،الس�بت ( 2حزي�ران ،)2018
الق�راءة الثاني�ة للتعدي�ل الثان�ي
لقان�ون االنتخاب�ات رق�م  45لس�نة
 ،2013واملتضمن الع�د والفرز اليدوي
لالنتخابات بعد الخروقات التي حصلت
يف االنتخاب�ات الربملاني�ة التي جرت يف
الثاني عرش من ايار املايض.
وتش�هد الس�احة السياس�ية ح�راكا
واسعا بني القوى الفائزة باالنتخابات
الت�ي ج�رت يف الثان�ي عرش م�ن ايار
الجاري لتش�كيل الكتلة االك�رب نيابيا
تمهي�دا لتكليفه�ا بتش�كيل الحكومة
املقبلة.
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مصافحات يف باريس ومواجهات يف بنغازي

االتفاق الليبي يف فرنسا :تركيب ليبيا أم إعادة تفكيكها؟

البنتاغون تتحدث
عن «طريق وعر» أمام قمة ترامب
وكيم جونغ أون
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال وزير الدف�اع األمريكي جيم ماتي�س ،أمس األحد ،إن
كوريا الش�مالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات
“يمك�ن التحق�ق منه�ا وال رجع�ة فيه�ا” تجاه نزع الس�الح
النووي.
وأض�اف ماتيس “أن طريقا وعرا أم�ام القمة بين الرئيس
دونالد ترامب وزعيم كوريا الش�مالية كيم جونغ أون يوم 12
حزيران” ،حسبما ذكرت رويترز.
وقال ماتيس قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي
والياباني على هامش منتدى أمني في سنغافورة “في أحسن
األحوال ،يمكننا أن نتوقع طريقا وعرا إلى (المفاوضات)”.
وأض�اف “س�نواصل تنفيذ جمي�ع قرارات مجل�س األمن
الدولي بش�أن كوريا الش�مالية ،ولن تتلقى كوريا الش�مالية
المس�اعدة إال عندما تظه�ر خطوات يمك�ن التحقق منها وال
رجعة فيها لنزع السالح النووي”.
في سياق متصل ،أعلن جيمس ماتيس ،أن بالده لن تناقش
باجتم�اع القم�ة المرتقبة بي�ن ترامب وكيم جون�غ أون في
 12يونيو/حزيران ،مس�ألة تخفيض وجودها العس�كري في
كوريا الجنوبية.

طائرات االحتالل اإلرسائييل
تقصـف ( )3مـواقـع للمقاومـة
يف غزة
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
لم يمض وقت على الصورة التذكارية الجتماع
الثالثاء الماضي في باريس ألطراف األزمة الليبية
ال�ذي رعاه الرئيس الفرنس�ي إيمانوي�ل ماكرون
ش�خصيا ،وكذلك األمم المتحدة ومسؤولون كبار
من عش�رين دولة قبل أن يرتفع م�ن جديد دخان
المعارك اللفظية والفعلية على األرض الليبية.
ّ
ولع�ل الجدل الطريف ال�ذي أثارته تلك الصورة
ح�ول «حج�ب» الجن�رال خليف�ة حفت�ر للرئيس
التونس�ي الباجي قائد السبس�ي ال يخفي التج ّهم
التراجيدي الذي اس�تطار بين الليبيين الموجودين
فيها ،وم�ا كان ينق�ص ،ألولئك األط�راف (الذين
يفت�رض أنه�م موج�ودون للتواف�ق عل�ى خطة
خ�روج من األزمة) ،لتنكش�ف الم�رارات الفاقعة
بينهم ،س�وى أن يسحبوا سيوفهم أو مسدساتهم
ويقض�ي الواح�د منه�م عل�ى اآلخ�ر! صحيح أن

الفرق�اء الليبيين لم يوقعوا على وثيقة ملزمة في
باريس ،واكتفوا بإع�الن مبادئ من ثماني نقاط،
لكن وتيرة التصعيد ،عس�كريا وسياسيا ،ارتفعت
حالما عادوا إلى ليبيا بعد االجتماع ،إلى مس�توى
ح�ا ّد وغي�ر مس�بوق .فرئي�س المجل�س األعلى
للدولة خالد المش�ري قال إن الل�واء المتقاعد (!)
خليفة حفتر «مطلوب للنائب العام العسكري في
ليبيا بتهمة االنقالب» وأن�ه مطلوب أيضا للعدالة
في فرنس�ا ،وفي ه�ذا نقض لش�رعيّة التفاوض
أصال مع حفت�ر ،كما أنه نقد لفرنس�ا التي قامت
بفرض االجتماع به .بل إن المش�ري قال بصراحة
إن حفت�ر ال يق�ود حربا عل�ى اإلرهاب ب�ل يقوم
بتصفية خصومه السياسيين ،وإنه لم يتحالف مع
قوات حكوم�ة الوفاق للقضاء عل�ى اإلرهاب في
بنغ�ازي ،بل قام بوضع خصومه السياس�يين في
سلة واحدة لتصفية الخصومة السياسية معهم.
أما حفتر فرد بسرعة وبطريقتين:

السعودية تقرر
استمرار احتجاز ( )9نشطاء وإطالق
« »8آخرين «بشكل مؤقت»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت وكالة األنب�اء الس�عودية إن النياب�ة العامة
أفرجت مؤقتا ً عن ثمانية أش�خاص متهمين بالتواصل
والتع�اون م�ع منظمات وأف�راد معادين للس�عودية،
واستمرار حبس تسعة آخرين.
وأوضح�ت النياب�ة العام�ة ،ف�ي بي�ان له�ا ،أنه�ا
اس�تجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر
الماضي ،والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك
الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.
وقال�ت النياب�ة ف�ي بي�ان :إن “المتهمي�ن أق�روا
بقيامه�م بالتواص�ل والتع�اون مع أف�راد ومنظمات
معادين للمملكة ،وتجنيد أش�خاص في جهة حكومية
حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية
سرية لإلضرار بمصالح المملكة العليا ،وتقديم الدعم
المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وذك�ر البيان أن م�ن بين  17ش�خصا ً ألقي القبض
عليه�م أُفرج مؤقتا ً ع�ن ثمانية؛ خمس نس�اء وثالثة
رجال ،دون الكشف عن هويتهم.
وسيستمر -بحسب البيان -توقيف تسعة متهمين؛
خمس�ة رجال وأربع نس�اء ،بعد توافر األدلة الكافية،
والعترافه�م بم�ا نس�ب إليهم م�ن تهم تن�درج ضمن
الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق اإلنسان
باحتج�از م�ا ال يق�ل عن  11ناش�طا ً في األس�بوعين
الماضيين ،ومعظم المقبوض عليهم نس�اء دعت فيما
س�بق إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة ،وإلغاء نظام
والي�ة الرج�ل ال�ذي يس�تدعي أن تحصل الم�رأة على
موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.
ودع�ت األم�م المتح�دة الس�عودية ،ي�وم الثالثاء
الماضي ،إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين
وضمان حقوقهم القانونية.
وقال نشطاء ودبلوماس�يون إن موجة االعتقاالت
الجدي�دة ربم�ا يكون اله�دف منها اس�ترضاء عناصر
محافظ�ة معارض�ة لإلصالح�ات االجتماعي�ة ،الت�ي
يقودها ولي العهد األمير محمد بن س�لمان ،وأضافوا
أنه�ا قد تكون أيضا ً رس�الة إلى النش�طاء لعدم تقديم
مطالب ال تنسجم مع برنامج الحكومة.
ووصف�ت وس�ائل إع�الم تدعمه�ا الدول�ة هؤالء
المحتجزي�ن “بعم�الء الس�فارات” ،م�ا أث�ار حفيظة
دبلوماس�يين في المملكة ،الحليف�ة الوثيقة للواليات
المتحدة .وسعى ولي العهد األمير السعودي إلى كسب
دعم حلفاء بالده الغربيين ،إلصالحاته الرامية لتنويع
مص�ادر االقتصاد بعيدا ً عن االعتماد على النفط ودعم
انفتاح المجتمع السعودي.

 األولى عبر قيام قواته بغارات جوية قصفتمناطق سكنية في مدينة درنة الليبية،
 الثاني�ة عب�ر تصريحات لمصدر في جيش�هاعتبر أن «الجلوس ال يعني االتفاق ولم يتم التوقيع
على أي اتفاق في اجتماع باريس».
وهو ما يترج�م عمليّا ً بأن «جلوس» حفتر في
باري�س مع خصومه الليبيين ،ثم وقوفه للتصوير
الت�ذكاري ،كان نزه�ة س�ياحية عل�ى حس�اب
اإلليزي�ه ،وأن عل�ى الرئي�س الفرنس�ي ماكرون،
الذي ورّط مس�ؤوليه بتنظيم االجتماع ،ومندوب
األم�م المتح�دة ف�ي ليبيا ،غس�ان س�المة ،نقع
خططه�م ،وما ّكتب أو قيل ف�ي المؤتمر في مياه
البحر المتوسط.
الواضح جدا أن كل اجتماع لحفتر مع أي طرف
ليبي آخر محكوم بالفش�ل ،ألن حفتر صار عقدة
األزمة الليبية والس�بب األكبر الس�تمرارها ،فأي
خطط سياسية أو اجتماعات أو خطط للمصالحة

ال تؤدي بالجن�رال العنيد إلى رئاس�ة الجمهورية
فال معنى لها في حساباته.
م�ن المثي�ر للتأم�ل أن الس�يرة العس�كرية
والسياس�ية لحفتر قامت على كون�ه أحد ضباط
معم�ر القذاف�ي الكب�ار ،وعلى هزيمته الش�نيعة
في التش�اد ،وتبع ذلك أس�ره ،ثم تسفيره بطائرة
خاصة للواليات المتحدة األمريكية ،واشتغاله مع
المخاب�رات المركزي�ة هناك ،وعودت�ه من ثم بعد
الث�ورة الليبية حيث تمت رعايته من قبل اإلمارات
ومصر.
وهي س�يرة ش�ائنة ومخيفة ال يمكن أن ينتج
عنه�ا أي خي�ر لليبي�ا أو الليبيي�ن ،وأن المعادل�ة
ص�ارت إما إنهاء ظاهرة الجن�رال أو تطويب ليبيا
باس�م حفت�ر وأبنائ�ه ،وهو أم�ر قد يكون أس�وأ
من اس�تعادة س�يناريو القذافي ألن�ه يضيف إلى
الطغي�ان والغطرس�ة وتوري�ث الب�الد ألوالده،
التبعية ألبوظبي والقاهرة ،و«سي آي إيه».

قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي ،في ساعة متأخرة من
ليل الس�بت 3 ،مواقع عسكرية في قطاع غزة تتبع ل�”كتائب
القس�ام” ،ال�ذراع المس�لحة لحرك�ة المقاوم�ة اإلس�المية
(حماس) ،دون وقوع إصابات.
وأفادت مصادر فلسطينية أن الطائرات اإلسرائيلية قصفت
موقع “عي�ن جالوت” التابع للقس�ام في مدين�ة خانيونس،
جنوب�ي القطاع ،وموقعا ً عس�كريا ً ثانيا ً ش�رقي مدينة غزة،
ُيعرف محليا ً باسم “اليرموك”.
وأضافت أنه بعد وقت قصير ش�نت طائرات االحتالل غارة
أخرى على موقع “عرين” التابع للمقاومة الفلسطينية ،قرب
مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ،دون وقوع أية إصابات.
وفي وقت س�ابق من اليوم ،أعلن جي�ش االحتالل “تفعيل
أجه�زة اإلن�ذار ف�ي المجل�س اإلقليم�ي ألش�كول ،بعد رصد
صاروخي�ن اثني�ن أطلقا م�ن قطاع غ�زة باتجاه إس�رائيل”،
حسب زعمه .وأضاف ،في بيان نشره عبر الموقع اإللكتروني
للجي�ش ،أن “أحد الصاروخين ت�م اعتراضه من قبل منظومة
القبة الحديدية ،واآلخر سقط على ما يبدو داخل قطاع غزة”.
هذا ويش�هد قطاع غ�زة بين ليل�ة وأخرى غارات إس�رائيلية
متج�ددة ،بزع�م إط�الق صواريخ م�ن غزة ،في وقت يش�هد
القطاع مظاهرات س�لمية متواصلة على حدود القطاع بدأت
نهاية مارس الماضي.
وخ�الل ه�ذه المظاه�رات التي ُتطال�ب بحق الع�ودة إلى
األراض�ي المحتل�ة ع�ام  ،1948قت�ل جي�ش االحت�الل 119
فلسطينياً ،وأصاب أكثر من  13ألف شخص.

مجعية الوفاق الوطني تطلق مبادرة للحل السيايس ألزمة البحرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أطلقت كب�رى الجمعيات السياس�ية
ف�ي البحري�ن جمعي�ة الوف�اق الوطني
االس�المية ” إع�الن البحري�ن” يتضمن
مرئي�ات ضم�ن مش�روع سياس�ي لحل
االزم�ة السياس�ية في البحري�ن ،والذي
اندلع�ت احداثه�ا م�ن فبراي�ر 2011
والزال�ت مس�تمرة ،وأطلق�ت الوف�اق ”
إعالن المباديء والمصالح المش�تركة ”
الذي س�مته *[ إع�الن البحرين ]* الذي
يش�كل الخطوة األولى عل�ى طريق الحل
السياس�ي وال�ذي عب�رت عن�ه بالبني�ة
التحتية والقواعد االساس�ية التي تشكل
ارضية مش�تركة تس�تند عل�ى المواثيق
والمعاه�دات والقي�م االنس�انية العامة

كمرجعي�ة أممي�ة تقدم مح�ددات عامة
لالنطالق منها نحو عمل سياسي مشترك
ومتفق عليه وال يس�تند لمنطق المغالبة
وال التناف�س بقدر ما ينطلق من الحرص
على حفظ الوطن ومصلحة الجميع.
وقالت الوف�اق أن “إع�الن المباديء
والمصالح المش�تركة” يش�كل الخطوة
االساس�ية لخط�وات قادم�ة تق�دم حالً
مرحليا ً كمخرج واقعي لألزمة السياسية
في البحرين ،مؤك�دة على ان نهجها في
المضي في هذا المشروع هو نهج الحوار
والتفاوض على قاعدة االنتصار للبحرين
وأنه�ا على االس�تعداد الت�ام للمضي في
برنامج الحل على قاعدة التوافق الوطني
والخروج برؤية مشتركة.
وش�ددت الوفاق على التزامها بالحل

الوطني وتبني الخيار الس�لمي وايمانها
العميق برعاية مصال�ح كل البحرينيين،
وان ” إع�الن المب�اديء والمصال�ح
المشتركة ” سيكون متاحا ً لكل االطراف
المحلية.
ودع�ت الوف�اق الحكم ف�ي البحرين
للجل�وس على طاولة الحوار ومناقش�ة
هذا اإلعالن للخروج برؤية مشتركة تنقذ
البحرين م�ن تراكم االزمات السياس�ية
واالقتصادية والقانونية واالجتماعية.
ويرتكز إع�الن المب�اديء والمصالح
المش�تركة عل�ى التوافق عل�ى المبادئ
المعتمدة والمتعارف عليها في التجارب
الناجحة للنظم السياس�ية الديمقراطية
وخالص�ة الفك�ر اإلنس�اني المتراك�م
وتتك�ون م�ن  13مب�دأ إنس�انيا ً عالميا ً

يش�كلون نموذجا ً لالعتدال واالس�تقرار
والمشاركة في ادارة شئون اي دولة.
وتترك�ز المصال�ح المش�تركة
الت�ي تضمّ نه�ا اإلع�الن عل�ى ض�رورة
توف�ر الش�عور المطمئ�ن بالمواطن�ة،
وإتاح�ة أج�واء التعددي�ة والتس�امح
وقب�ول اآلخ�ر والتعايش مع�ه في إطار
مجتم�ع متن�وع متكام�ل ،يحظ�ر في�ه
كاف�ة أش�كال التحريض عل�ى الكراهية
والعن�ف واإلرهاب والعم�ل على التكفل
بتوفي�ر العدال�ة االجتماعي�ة ،والتوزيع
الع�ادل للث�روة ،والحفاظ على النس�يج
االجتماع�ي وتماس�كه ،والحف�اظ على
الهوية االجتماعي�ة والثقافية والدينية،
والتس�امح ونبذ التعصب ،وتعزيز ثقافة
احترام اآلراء ،والوحدة الوطنية الجامعة،

والتمثي�ل الع�ادل للمجتم�ع ،والحماي�ة
المجتمعي�ة ،والتنمي�ة المس�تدامة،
واحت�رام التن�وع والتعددي�ة ،واحت�رام
الهوية الدينية والثقافية والخصوصيات
المذهبية والمجتمعي�ة ،وحماية الهوية
العربية اإلس�المية ،واالنتم�اء القومي،
والحفاظ على هوية البحرين التي عرفها
اآلباء واألج�داد ،وحماية الس�لم األهلي
من خالل المساواة أمام القانون وتكافؤ
الف�رص ورف�ض التميي�ز واإلقص�اء،
وحماي�ة الحريات ،وكفال�ة حق تكوين
مؤسس�ات المجتم�ع المدن�ي ،بش�كل
طوعي ومس�تقل ،بم�ا في ذل�ك تكوين
التنظيم�ات السياس�ية ،والمنظم�ات
األهلية والنقابات والجمعيات واالتحادات
والروابط السلمية والمدنية الحرة.

السييس يف واليته الثانية :اتعهد بـ «قبول اآلخر»
بغداد  /المستقبل العراقي
أدى الرئي�س المص�ري عب�د الفت�اح
السيس�ي اليمين القانوني�ة لوالية ثانية
أم�ام مجلس الن�واب بعد ف�وزه بأغلبية
س�احقة ف�ي انتخاب�ات لم يواج�ه فيها
منافسة قوية.
وحلقت طائرات هليكوبتر عس�كرية
ف�وق موكب�ه ف�ي طريق�ه إل�ى مجلس
الن�واب .كم�ا حلق�ت تش�كيالت م�ن
الطائرات الحربية فوق العاصمة.
ووس�ط تصفيق وتهليل النواب ،قال
السيسي في كلمة بعد أداء اليمين “أؤكد
لك�م أن قب�ول اآلخ�ر وخلق مس�احات
مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي األكبر
لتحقي�ق التواف�ق والس�الم المجتمع�ي
وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب
ما حققناه من تنمية اقتصادية”.
وأض�اف خ�الل مراس�م أداء اليمي�ن
التي بثها التلفزيون المصري على الهواء
مباش�رة “لن أستثني من تلك المساحات
المشتركة إال من اختار العنف واإلرهاب
والفكر المتطرف س�بيال لفرض إرادته”
متعهدا بأن يكون رئيسا لكل المصريين.
وخالل فترة رئاس�ة السيسي األولى
ش�نت الحكومة حملة عل�ى المعارضين
السياس�يين كما ش�ن الجيش والشرطة

حمل�ة دامي�ة عل�ى متش�ددين موالي�ن
لتنظي�م لداع�ش ف�ي محافظ�ة ش�مال
سيناء .وأجرى السيسي أيضا إصالحات
اقتصادية مؤلمة.
ويق�ول مؤي�دون للسيس�ي إن ه�ذه
اإلج�راءات مطلوبة لحماي�ة الدولة بعد
س�نوات من االضطراب أعقبت انتفاضة
 2011الت�ي أطاح�ت بالرئي�س األس�بق
حس�ني مبارك بعد  30س�نة ف�ي الحكم
قوض خاللها أي بادرة ديمقراطية.
وكان السيس�ي ( 63عام�ا) ق�د عين
وزي�را للدف�اع ف�ي آب  2012ث�م أعل�ن
في تم�وز  2013ع�زل الرئيس الس�ابق
محمد مرس�ي المنتمي لجماعة اإلخوان
المس�لمين بعد احتجاجات حاش�دة على
حكمه وانتخب السيسي رئيسا في العام
التالي.
وف�ي االنتخابات التي أجريت في آذار
الماض�ي حص�ل السيس�ي عل�ى  97في
المئة من األصوات وبلغت نس�بة اإلقبال
 41في المئة إال أنها كانت أقل من مثيلتها
في انتخابات .2014
ونافس السيس�ي في انتخاب�ات آذار
مرش�ح وحي�د مؤي�د ل�ه بع�د أن أوقف
معارضون ب�ارزون حمالتهم في كانون
الثاني قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.
وبعد انتخاب السيس�ي للفترة الثانية

ألق�ت الس�لطات القب�ض على عش�رات
المنتقدي�ن ،معظمه�م م�ن العلمانيي�ن
أو اليس�اريين ،وتحقق معهم الس�لطات
بتهم نش�ر أخبار كاذب�ة واالنضمام إلى
جماعات محظورة أو إرهابية.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات
تكم�م أف�واه المعارضي�ن السياس�يين
والنش�طاء ووس�ائل اإلعالم المعارضة
بينما أص�درت المحاكم أحكاما باإلعدام
عل�ى مئات من أعض�اء ومؤيدي جماعة
اإلخ�وان .وقوبل�ت موج�ة االعتق�االت

األخي�رة بانتقادات من االتحاد األوروبي
وماي�ك بن�س نائ�ب الرئي�س األميركي
ومنظمات حقوقية دولية.
وق�ال تيموث�ي قل�دس الزمي�ل غي�ر
المقي�م ف�ي معه�د التحرير لسياس�ات
الش�رق األوس�ط “الموج�ة األخيرة من
االعتق�االت تبي�ن أن تس�امح الدولة مع
األص�وات المنتق�دة صف�ر ويخطئ من
يتوقع تخفيف القمع في والية السيسي
الثاني�ة” .وردا عل�ى انتق�ادات االتح�اد
األوروب�ي ش�دد المتحدث باس�م وزارة

الخارجية المصرية في بيان يوم األربعاء
على احترام مصر لحقوق اإلنسان .وقال
“التزام الدول�ة المصرية باحترام حقوق
اإلنسان ثابت ال غبار عليه ويتأسس على
ه�دف تحقيق المصلح�ة الوطنية وليس
إرضاء ألي طرف”.
وقال السيس�ي أمام النواب في بداية
جلسة البرلمان “أقس�م بالله العظيم أن
أحافظ مخلص�ا على النظام الجمهوري،
وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ
عل�ى اس�تقالل الوطن ووحدة وس�المة
أراضيه”.
وبعد أداء اليمين أطلقت المدفعية 21
طلق�ة .وفي بداية كلمته طلب السيس�ي
من الن�واب الوق�وف دقيقة ح�دادا على
أرواح مئات من رجال الجيش والشرطة
الذين قتلهم المتش�ددون خالل السنوات
الماضية في شمال سيناء.
وق�ال “في هذه اللحظ�ة الفارقة أجد
مش�اعري ق�د اختلطت ما بين الش�عور
بالس�عادة بتجديدكم الثقة في ش�خصي
لتحمل مسؤولية وطننا العظيم والشعور
بعظ�م المس�ؤولية وحج�م التحدي�ات.
فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون
عظيم” .ووالي�ة السيس�ي الجديدة هي
األخيرة له بنص الدستور.
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وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة
تنويه
الحاقا بإعالننا املنش�ور بتاريخ 2018 / 5 / 3
والخاص باملناقصة االستريادية رقم 2017 / 36
م  /د تجهيز سلك نحايس دائري قياس () 2ملم
بالرق�م الرم�زي (  ) R156 / Dبكمية ()150
طن واملستخدم يف انتاج محولة سعة 250/11
ملعمل التوزيع
يمدد تاريخ غلق املناقص���ة اعاله ليص����بح
 2018 / 7 / 1ب�دال م�ن  2018 /6 / 5ل�ذا
اقتىض التنويه
املدير العام  /ورئيس مجلس االدارة

الشبكة العاملية WWW.NRC.OILGOV.IQ

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2018/2/5لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 1036محلة الرشقي الواقع يف الرميثة بأس�م
عدنان لفتة ن�ارص باعتباره حائزا له بصفته
املال�ك للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام القانون
 43لسنة  1971املعدل قررنا اعالن هذا الطلب
فعىل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه اىل هذه الدائرة
خالل م�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل
لنرش ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع
العقار يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم
الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله
رئيس الدائرة
���������������������������������
اعالن
رقم الدعوى /261 :ج2018/1
اىل املتهم الهارب (كريم سوادي وادي  ،احسان
ذنون محي عبد)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل
محكم�ة جنايات املثنى بموج�ب قرار االحالة
املرق�م  296يف  2018/5/3غيابي�ا ألج�راء
محاكمت�ك بدعوى غ�ري موجزة وف�ق احكام
املادة ( 4ارهاب) م�ن قانون العقوبات ولعدم
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك
ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم
 2018/7/8موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا
وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
���������������������������������
اعالن
رقم الدعوى /262 :ج 2018/
اىلاملتهمالهارب(فالحط�البجب�اركم�ش)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل
محكم�ة جنايات املثنى بموج�ب قرار االحالة
املرق�م  288يف  2018/4/30غيابي�ا ألج�راء
محاكمت�ك بدعوى غ�ري موجزة وف�ق احكام
املادة ( 28اوال مخدرات) من قانون العقوبات
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك
ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم
 2018/7/8موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا
وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف السماوة
العدد /1730 :ش2018/
التاريخ 2018/6/3
اعالن
اىل  /املدعى عليهما /
حنني نعمان سلمان
اقام املدعي احمد طالب مطرش الدعوى
املرقم�ة /1730ش 2018/ام�ام هذه
املحكم�ة طل�ب فيه�ا تصدي�ق الطالق
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار منطق�ة ح�ي املعلم�ني وكتاب
مديرية التبليغات القضائية رقم  375يف
 2018/5/31لذا قررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
 2018/6/11وبعكس�ه س�وف تجري
املحاكمة غيابية بحقك وفق القانون
القايض حسني حبيب سهر
���������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف السماوة
العدد /1731 :ش2018/
التاريخ 2018/6/3
اعالن
اىل  /املدعى عليهما /
نادين نعمان سلمان
اقام املدعي رامي طالب مطرش الدعوى
املرقم�ة /1731ش 2018/ام�ام هذه
املحكم�ة طل�ب فيه�ا تصدي�ق الطالق
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار منطق�ة ح�ي املعلم�ني وكتاب
مديرية التبليغات القضائية رقم  376يف
 2018/5/31لذا قررت املحكمة تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
 2018/6/11وبعكس�ه س�وف تجري
املحاكمة غيابية بحقك وفق القانون
القايض
حسني حبيب سهر
���������������������������������
تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن محكم�ة األح�وال
الش�خصية يف الس�ماوة املنش�ور يف
صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1651
يف  2018/4/8حي�ث ورد الع�دد /370
ش 2018/خط�أ والصحي�ح هو /270
ش 2018/لذا اقتىض التنويه

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من املعهد
التقني  /برصة قس�م الكهرباء بأس�م ( حسني
فاضل حس�ني ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
�������������������������������������
وزارةالع�دل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التس�جيل العقاري يف الزبري
التاريخ 2018/5/22
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2018/5/15لتسجيل تمام العقار تسلسل 185
محلة الرشيدية باسم /عماد احمد محمد مجددا
باعتب�ار باعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املالك للمدة
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري
رقم ( )43لس�نة  1971املع�دل قررنا اعالن هذا
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدع�ي بوج�ود عالقة او
حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من
اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التس�جيل العقاري يف الزبري
�������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة املهندس�ني
العراقي�ني ف�رع البرصة قس�م هندس�ة النفط
باسم (احمد عبد الوهاب عبد الله )عىل من يعثر
عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������
فقدان
فق�دت هوي�ة املدي�ر املف�وض لرشك�ة (ناي�ا)
للخدمات والتدريب الهنديس بأس�م (عيل قاس�م
مزب�ان) عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
�������������������������������������
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (رجاء زيد عبد)
ال�ذي يطلب فيه تبديل (لقبه ) من (الرايض) اىل
(املوس�وي) فمن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب
وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة /االتحادية
محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /666 :ب2018/
التاريخ 2018/5/29
اعالن
اىل املدعى عليه  � 1 :عالء ناظم مجيد  � 2احمد نجم عبد
 � 3طلبه زيدان خلف
بناء ع�ىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام هذه املحكمة من
قبل املدعي /امني بغداد /اضافة لوظيفته والتي يطالب فيها بابطال قيد
العقار املرقم (3259/17م 15بزايز الفضيلية ) واعادة تس�جيلها باس�م
املدعي (امني بغداد  /اضافة لوظيفته )
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا قررت
املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني بالحضور اىل هذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2018/6/25وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا ستقوم املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ةمحكمةاس�تئنافدياىلاالتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/6/3
اعالن مفقود
اسم املفقود  //احمد طه خليل
بتاري�خ  2018/6/3قدمت والدته املدعوة رجاء احمد ابراهيم تطلب
في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ  2013/7/3ولم تعد
لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك
خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
(رجاء احمد ابراهيم) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض مصباح مهدي صالح
�������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/1530
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي عبد الله صالح عبد الله نجم /
قيادة رشطة محافظة البرصة
رق�مالدع�وىوتاريخه�ا2014/1032:
تاري�خارت�كابالجريم�ة2010/3/16:
تاريخ الحكم 2014/10/29 :
املادة القانونية  5 :و 35من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عىل املج�رم الغائب
(الرشطي عبد الله صالح عبد الله نجم ) بأسم الشعب بما ييل :
 � 1بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر )وفق احكام املادة  5من ق
.ع.د رقم  14لسنة  2008وبداللة املادتني /61اوال و/69اوال من ق.ا.د
رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمل�ه من تاريخ 2010/3/16
ولحد االن
 � 2بالس�جن ملدة ( )7س�بع س�نوات وفق امل�ادة /35اوال من ق.ع.د
رقم  14لسنة  2008الختالسه املسدس الحكومي املرقم ()GKH880
كل�وك مع كافة ملحقاته م�ع  30اطالقه من نوع�ه وتضمينه مبلغ
مقداره  5,550,000خمس�ة ماليني وخمس�مائة وخمسون الف عن
قيمة املواد املوصوفة اعاله اس�تنادا للفقرة ثانيا منها حسب تسعرية
كتاب وزارة الداخلية املرقم  9939يف  2007/4/22عىل ان يس�تخرج
منه بالطرق التنفيذية
 � 3تنف�ذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب اس�تنادا للم�ادة /143ق.ع.د
رقم  111لس�نة 1969
 � 4اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة يف الفق�رة ( )2مخلة بالرشف اس�تنادا
للمادة /21أ �  6ق.ع
 � 5ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة
/41اوال /أ من ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008وعدم جواز اعادة تعيينه
يف الدولة والقطاع العام اس�تنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18
لسنة 1992
 � 6اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ
الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة /69ثانيا من ق.ا.د
 � 7ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا
الحكام املادة /69ثالثا من ق.ا.د
 � 8حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الح�كام املادة / 69
رابعا من ق.ا.د
 � 9تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره
ثالثون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء قابال لالعراض اس�تنادا الحكام
املادة /61اوال من ق.ا.د وافهم علنا يف .2014/ /

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3887 :
التاريخ 2018/6/3
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(احمد مهدي بعيوي) الذي يطلب تبديل لقبه من
(الباله) اىل (العبديل) فمن لديه اعراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ( 15يوم)
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3895 :
التاريخ 2018/6/3
ق�دم املواطن (فاض�ل عبد الزه�رة محمد) طلبا
لغ�رض تبديل لقبه وجعل�ه (الخاقاني) بدال من
(العب�ودي) فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها (خمس�ة عرش يوم)
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������
وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن بيع عقار
التسلسل ورقم القطعة 1315/305 :
املحلة او املقاطعة :العرب
الجنس  :ارض الدار مع ابنيتها
املساحة 300 :م
اوصاف�ه  :اس�تقبال وارب�ع غ�رف من�ام م�ع
املشتمالت
مق�دار البيع  )76,800,000( :س�تة وس�بعون
مليون وثمانمائة الف دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة
العلنية للعقار اعاله والعائد للراهن قاسم خزعل
مصاول لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف العراقي
االسالمي لالستثمار والتنمية والبالغ ( ) فعىل
الراغ�ب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش
هذا االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية
او كفال�ه مرصفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املقدرة للمبيع وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
املالحظ
نجم عبد الله عبود
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
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حمافظ البرصة يناقش مع رشكة الستوم الفرنسية اكامل تصاميم مرشوع املرتو
البصرة  /المستقبل العراقي

األس�ايس م�ن قب�ل وزارة التخطيط
واللجن�ة االقتصادي�ة لك�ي ياخ�ذ
املرشوع بصيغت�ه الترشيعية كباقي
املش�اريع ولكي يدخ�ل ضمن الخطة
االس�تثمارية الخاص�ة بع�ام 2018
واألع�وام الالحق�ة الن ه�ذا املرشوع
سيستمر ملدة اربع سنوات منها سنة
كاملة للتصاميم والجدوى االقتصادية
وثالث سنوات ملرحلة التنفيذ  .ولفت»
ش�الل أن املرشوع س�ريبط األقضية
والنواح�ي م�ن ناحي�ة الكرمة حتى
قض�اء اب�ي الخصي�ب وم�ن الزب�ري
حتى قضاء ش�ط العرب وستكون له
ارب�ع محاور وبط�ول  60كم وبواقع
خمس�ني محطة  ،مؤك�دا أن القطار
يبدأ من ساحة س�عد باتجاه جامعة
الب�رصة بحدود ثمان�ي كيلومرات و
إن كلفة الدراس�ات والتصاميم بلغت
خمسة وثالثني مليون دوالر كمرحلة
أوىل أم�ا كلف�ة امل�رشوع فتعتمد عىل
التصامي�م والجدوى التي س�تكملها
رشكة الستوم الفرنسية .

ناقش محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد
العيدان�ي م�ع املدي�ر التنفي�ذي لرشكة
الستوم الفرنسية مارك جرويس استكمال
األم�ور الت�ي تم االتف�اق عليها مس�بقا
بخصوص مرشوع مرو البرصة .
وقال «مدير سكك حديد املنطقة الجنوبية
هادي شالل أن من بني األمور التي تمت
مناقشتها مسودة العقد مع الرشكة بعد
إكمال املتطلب�ات كافةالخاصة بمرشوع
م�رو الب�رصة والت�ي ت�م تحديدها من
قب�ل وزارة التخطي�ط  .واضاف «ش�الل
أن محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني أكد
ع�ىل خط�وة مهمة وه�ي ادخ�ال طلبة
جامع�ة الب�رصة م�ن كلي�ة الهندس�ة
املرحلة االخ�رية ضمن هذا املرشوع وهم
مهندس�و الكهرب�اء وامليكاني�ك واملدني
ليواكبوا ه�ذا املرشوع خط�وة بخطوة .
وذكر «ش�الل أنه بعد ان حصلت موافقة
مجل�س املحافظ�ة والتصوي�ت كان
باالغلبية من قبل أعض�اءه وهو املطلب

نصب أكثر من الفي عالمة مرورية
يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت أمانة بغداد ،ع�ن التعاقد مع وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ،لنصب أكث�ر من ألفي
عالمة مرورية ،وتخطيط عدد من الشوارع
الرئيسة باالصباغ الحرارية.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي»،ان «دائرة املش�اريع تعاقدت مع
ال�رشكات التابعة ل�وزارة الصناعة لنصب
( )2042عالم�ة مرورية أرضية تنوعت بني
االرشادية والتحذيرية لتنظيم السري واملرور
وبم�دة ال تتج�اوز ال�  120يوم�ا ً اىل جانب
اعمال تخطيط عدد من الش�وارع الرئيسة
باالصب�اغ الحراري�ة وصيان�ة العالم�ات
االرش�ادية الجرسي�ة واالس�يجة الواقي�ة

امانة بغداد :مجيع مشاريع
انتاج املاء الصايف تعمل
بشكل جيد

الداخلية عدا طرق املرور الرسيع الذي يعمل
عىل صيانتها قسم الطرق الرسيعة».
وأضاف ،ان «االعمال تتم بإستعمال أحدث
املعدات العاملية وعىل وفق املواصفات الفنية
املعتمدة».
وب�ني ان «الدائ�رة املذكورة أكمل�ت اعمال
صيانة االش�ارات املرورية ل�( )81تقاطعا ً
بجهوده�ا الذاتي�ة وتعم�ل بالتنس�يق مع
مديري�ة امل�رور العام�ة ووزارة الكهرب�اء
لتش�غيلها بش�كل كام�ل لتنظي�م حرك�ة
املركبات وفك االختناقات املرورية».
وتابع البيان ،ان «هناك تنسيقا ً مع مديرية
امل�رور العامة لنص�ب املطب�ات الصناعية
يف الش�وارع الت�ي تتطلب ذلك ع�ىل ان يتم
استحصال موافقتها.

التجارة تبحث آفاق التعاون االقتصادي والتجاري املشرتك مع روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت امينة بغداد ان جميع مشاريع امانة
بغ�داد إلنت�اج امل�اء الصايف تعمل بش�كل
جي�د وهناك تع�اون م�ع وزارة الكهرباء
الستثنائها من القطع املربمج.
ونقل�ت مديري�ة العالق�ات واالع�الم يف
بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،عن
امين�ة بغداد قولها ان «ش�حة املياه التي
تحص�ل يف بعض املناطق س�ببها التجاوز
ع�ىل الخط�وط والش�بكات وان مالكات
امانة بغداد تنفذ حم�الت مكثفة الزالتها
وايضا ازالة مواقع غس�ل الس�يارات غري
املرخصة».
واضافت ان « مستوى املياه يف نهر دجلة
سيكون ضمن املسموح لديمومة مشاريع
تنقية املياه وتجهيزها للمواطنني وامانة
بغ�داد تح�رص ع�ىل تقديم نوعي�ة مياه
جي�دة كم�ا دع�ت املواطن�ني اىل ترش�يد
اس�تهالك املاء الصايف السيما خالل فصل
الصيف .

بحث�ت الرشك�ة العام�ة للمع�ارض
والخدم�ات التجارية العراقية يف وزارة
التج�ارة مع الس�فري ال�رويس املعتمد
لدى جمهورية العراق والوفد املرافق له
مكس�يمومر افاق التعاون االقتصادي
والتجاري املشرك بني العراق وروسيا
ودعوة الرشكات الروس�ية للمشاركة
يف مجاالت األسثمار والبناء «.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة هاش�م
محمد حاتم يف بيان ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «ج�رى خ�الل اللقاء
التأكي�د ع�ىل اهمي�ة تنش�يط التبادل
التج�اري وادام�ة وتعمي�ق وتطوي�ر
العالق�ات التجاري�ة واالقتصادية مع
روس�يا س�يما وان الع�راق مقبل عىل
حملة إعمار وبناء مدعومة من هيئات
دولية ،داعيا الس�فري ال�رويس اىل حث
الرشكات الروس�ية للدخ�ول يف مجال
االس�تثمار داخ�ل الع�راق مل�ا تتمت�ع
بها تل�ك الرشكات م�ن رصانة وخربة
عالي�ة خاصة يف مجاالت الغاز والنفط
والطاقة الكهربائية».
واعرب املدير العام ع�ن رغبة الرشكة
العام�ة للمع�ارض العراقي�ة بتقدي�م
الدع�م الكام�ل لل�رشكات الروس�ية

للمشاركة يف دورة معرض بغداد الدويل
القادم�ة وخل�ق الفرص للمس�اهمة
يف عمليات االس�تثمار يف عم�وم البالد
ودعم القط�اع الخاص والعام العراقي
خاص�ة وان ال�رشكات الروس�ية كان
له�ا تع�اون تج�اري واقتص�ادي مع
العراق منذ عام  1988ومنها الرشكات
العاملة يف املجاالت النفطية».
كم�ا ودعا حات�م الرشكات الروس�ية
للمش�اركة يف املع�ارض املتخصص�ة

عملية نوعية الستئصال ورم يف الدماغ باجلراحة
الناظورية يف مستشفى الصدر التعليمي بالبرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
يف عملي�ة نوعيّة ،تمك�ن فريق
جراح�ي تابع اىل دائ�رة صحة
الب�رصة مستش�فى الص�در
التعليم�ي م�ن إنه�اء معان�اة
مريض�ة تعان�ي م�ن ورم يف
الدماغ .
وق�ال اخصائ�ي جراح�ة األنف
واألذن والحنجرة الدكتور دريد
احم�د التميم�ي  ،إن املريض�ة
كانت تش�كو من ورم يف الدماغ
بع�د تش�خيص الحال�ة الطبية
من قبل اطباء الجملة العصبية
 ،مش�ريا إىل أنها راجعت عديدا
م�ن املستش�فيات إال أنه�ا ل�م
تج َر له�ا العملية املطلوبة نظرا ً
لخطورتها وصعوبتها .وقال إن
املريض�ة خضع�ت للفحوصات
التش�خيصية الدقيقة التي من
بينها الرن�ني املغناطييس MRI
والتصوير الطبقي املقطعي CT
 ،scanحيث ج�رى رصد ورم يف

منطقة الرأس .
وأضاف تم استدعاء فريق طبي
متكامل يضم استشاري جراحة
املخ واألعصاب الدكتور حس�ن
ه�ادي إىل جان�ب رئي�س فريق
قاع الجمجمة االس�تاذ الدكتور
احم�د محم�د العب�ايس  ،وت�م
دراس�ة الحالة املرضي�ة بدقة،
ومن ث�م تق�رر إج�راء جراحة
دقيق�ة باملنظار لع�الج الحالة
املرضية .
وأوض�ح دكت�ور دري�د ت�م
االس�تعانة باملنظ�ار الجراحي
والدخول عرب الجي�وب األنفية،
وتم ترقيع كسور األنف وتعديل
الحاجز األنفي ،والوصول إىل قاع
الجمجمة وإستئصال الورم .
م�ن جانب�ه اوض�ح الدكت�ور
حس�ن ه�ادي ح�رص الفريق
الجراحي عىل استخدام تقنيات
طبي�ة متطورة و بش�كل دقيق
ج�داً .وُضع�ت املريض�ة تح�ت
الرعاية الحثيثة ،لحني مغادرتها

املستش�فى وه�ي يف أتم صحة
وق�د زال�ت عنه�ا األع�راض
الس�ابقة .وع�ن العملية أش�ار
الدكت�ور احم�د العب�ايس أنها
تع�د إح�دى العملي�ات النوعية
الدقيقة التي تحتاج لفريق طبي
متكام�ل من ع�دة تخصصات،
وتجهي�زات عالية الدق�ة أيضاً،
معرب�ا ً ع�ن س�عادته لنج�اح
الفريق الجراحي يف إنهاء معاناة
املريضة .ونصح برسعة التوجه
للمستشفيات املجهزة والقادرة
عىل التعامل مع الحاالت املعقدة
والدقيق�ة فور ح�دوث مثل تلك
االمراض وان مستشفى الصدر
التعليمي تجري هذه العمليات
وبمواصفات عالية .
واع�رب رئي�س جراح�ي ق�اع
الجمجمة ان هذه العملية تصل
كلفته�ا بما يق�ارب  40مليون
خ�ارج الب�الد وه�ي تج�رى يف
البرصة بمبلغ شبة مجاني وب
ارشاف طبي متكامل .

وخاص�ة مع�ارض االم�ن والدف�اع
والصناعات الحربية واالمن االجتماعي
س�يما وان الع�راق م�ن ال�دول املهمة
التي كان لها ومايزال تعاون مس�تمر
مع روسيا يف مجال التسليح ومحاربة
االرهاب».
من جهة أخرى أش�ار املهندس هاشم
محم�د حات�م ان الع�راق وروس�يا
يرتبطان بأوارص كبرية وعالقات طيبة
تتمث�ل بتواجد ع�دد كبري م�ن الطلبة

العراق�ني الدارس�ني يف روس�يا ورغبة
الكث�ري م�ن العراق�ني يف الحصول عىل
زماالت للدراسات العليا يف روسيا.
مبينا ً رغبة رشكته ملش�اركة روس�يا
بش�كل مراق�ب يف املع�رض التج�اري
االسالمي الس�ادس عرش الذي سيقام
يف بغ�داد يف ش�هر نيس�ان م�ن العام
الق�ادم  ،معت�ربا ً روس�يا م�ن ال�دول
املهم�ة واملراقبة وصديقة لجميع دول
املنطقة.
م�ن جانبه عرب الس�فري ال�رويس نية
ب�الده الج�ادة يف تطوي�ر العالق�ات
التجاري�ة واالقتصادي�ة م�ع الع�راق
مبدي�ا ً رغبته بمش�اركة أكرب عدد من
ال�رشكات الروس�ية املتخصصة خالل
الدورات القادمة ملع�رض بغداد الدويل
واملعارض املتخصصة.
هذا وق�دم الس�فري ال�رويس دعوة اىل
الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات
التجارية للمشاركة يف معرض اكسبور
املق�رر اقامته يف روس�يا خالل ش�هر
ترشي�ن الثاني من ع�ام  2025والذي
تنظمه جمعية املعارض الدولية .
ويف ضوء ذلك لفت هاش�م ان رشكته
ليس لها عضوي�ة يف جمعية املعارض
الدولية ولديها جهود حثيثة لإلنضمام
اىل عضوية هذه الجمعية .

النفط توقع ثالثة عقود لرقع استكشافية
حدودية مع رشكة اهلالل االماراتية
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النف�ط ،جب�ار ع�ي
اللعيب�ي ،ان الع�راق ب�دأ مرحلة
جديدة يف تطوير الحقول النفطية
الحدودي�ة وبما يس�هم يف اضافة
مع�دالت جدي�دة لالحتياط�ي
النفطي والغازي للبالد.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي
لل�وزارة ،تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «العراق بدأ مرحلة
جديدة يف تطوير الحقول النفطية
الحدودي�ة وبما يس�هم يف اضافة
مع�دالت جدي�دة لالحتياط�ي
النفط�ي والغ�ازي للب�الد» ،جاء
ذلك خالل حض�وره حفل توقيع
باالح�رف االوىل لث�الث رق�ع
استكش�افية حدودي�ة مع رشكة
نفط الهالل االماراتية
وق�ال لعيبي بحس�ب البي�ان ان
«الوزارة س�تقوم من خالل هذه
العقود باالستثمار االمثل للثروات
النفطي�ة والغازي�ة م�ن ه�ذه

الحق�ول والرق�ع االستكش�افية
الحدودي�ة بع�د ان كان�ت مهملة
منذ عقود».
واض�اف الوزير ان «ما يميز هذه
العقود ه�ي انها تقع عىل الحدود
م�ع دول الج�وار والت�ي يتطل�ب
العمل عىل استثمارها واالستفادة
من ثرواتها ،وتعدها الوزارة ضمن
اولوياته�ا ألنه�ا تعن�ى بمصالح
الشعب العراقي ،باإلضافة اىل ذلك
فان صيغة عقود الخدمة الحالية
تختل�ف عن س�ابقاتها من عقود
جوالت الراخيص الس�ابقة حيث
ج�رى تعدي�ل بعض بن�ود  ،فيما
يتعلق يف مجال الربحية وتقليص
الكلف وبما يحقق مصلحة العليا
للبالد .
م�ن جانبه ق�ال مدير ع�ام دائرة
العق�ود والراخي�ص البرولي�ة
عب�د امله�دي العمي�دي ان�ه «ت�م
اليوم التوقيع باالحرف االوىل عىل
عقود تطوير الرقع االستكشافية
(كالبات – كمر) و(خشم االحمر

– انجانة) الت�ي تقع يف محافظة
دي�اىل والرقع�ة االستكش�افية
(خ�ر امل�اي) الت�ي تق�ع يف
محافظة البرصة مع رشكة نفط
اله�الل االماراتي�ة ،مش�ريا اىل ان
«العقود سيتم ارسالها اىل مجلس
ال�وزراء للمصادق�ة عليه�ا ليتم
توقيعها الحقا بالشكل النهائي».
ومن جهته اوضح املدير التنفيذي
لالستكش�اف واالنت�اج يف رشكة
نف�ط الهالل عبدالل�ه القايض ان
«رشكت�ه س�تعمل ع�ىل تطوي�ر
الحق�ول والرق�ع االستكش�افية
الت�ي ت�م التوقي�ع ع�ىل عقودها
الي�وم باالح�رف االوىل ،مبين�ا ان
«االنتاج من الرقع االستكش�افية
س�يبدأ بعد توقي�ع العق�د بثالث
س�نوات» ،مؤكدا عىل ان «صيغة
العقود الجديدة س�تعود بالفائدة
عىل الطرفني ،وان رشكته ستقوم
اضاف�ة اىل انت�اج النف�ط الخام،
باس�تثمار الغاز املصاحب والغاز
الحر.

املصارف تتصدر تداول االسهم
يف سوق االوراق خالل ايار املايض

بغداد  /المستقبل العراقي
تص�درت املص�ارف قائمة الرشكات املس�اهمة يف تداول االس�هم
خالل ش�هر ايار املايض يف س�وق الع�راق لالوراق املالية مس�جل
الس�وق حجم تداول بلغ  65مليار س�هم وبقيمة بلغت  66مليار
دينار
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد السالم يف بيان وردج
ل�»املس�تقبل العراقي» ،اىل ان «س�وق العراق لالوراق املالية نظم
يف ش�هر ايار  )21( , 2018جلس�ة ،تركز التداول فيها عىل اسهم
القط�اع املرصيف كون�ه القطاع االكث�ر عددا من حي�ث الرشكات
املدرجة وعدد االسهم املدرجة .
وبني عبد السالم اىل ان عدد الرشكات املتداولة اسهمها خالل شهر
ايار امل�ايض بلغ ( )62رشكة مس�اهمة من اص�ل ( )102رشكة
مدرجة يف السوق ،اذ ال تزال اسهم ( )19رشكة مساهمة متوقفة
بس�بب عدم تقديم االفصاح الس�نوي لع�ام  2016من قبل هيئة
االوراق املالية .
وبني ان عدد االسهم املتداولة تأثر بتاخر عدد من الرشكات املهمة
يف تقدي�م مؤرشات االفصاح الس�نوي  2017اذ بلغ عدد االس�هم
املتداولة ( )65مليار س�هم ،وبلغت قيمة االس�هم املتداولة ()66
ملي�ار دينار فيم�ا بلغ عدد الصفق�ات املنف�ذة ( ) 7901صفقة
تداول بيعا ورشاء .
واضاف ان�ه ومن متابعة اقفال مؤرش أس�عار االس�هم املتداولة
 ISX60يتب�ني ان�ه اغلق عىل ( )608.66نقطة يف اول جلس�ة من
ش�هر اي�ار ،فيما اغلق ع�ىل ( )593.78نقطة يف اخر جلس�ة من
الشهر منخفضا بنسبة  %2.4عن اغالق اول جلسة.
وبالنس�بة اىل تداول االجانب خالل ش�هر اي�ار  2018اوضح عبد
الس�الم انه بل�غ عدد االس�هم املتداولة لالجان�ب رشاء ( )2مليار
س�هم بلغت قيمتها ( )10مليار دينار وبلغ عدد االس�هم املتداولة
لالجانب بيعا ( )3مليار سهم بلغت قيمتها ( )2مليار دينار.
ونوه اىل انه تس�تمر متابعة الرشكات املدرجة يف تقديم االفصاح
الس�نوي  2017والفص�ي  2018كونه�ا م�ن مح�ددات ج�ذب
االس�تثمار والتداول ومن متطلبات القانون والقواعد الس�تمرار
تداول اس�هم ال�رشكات  ,كما ان معدل ونس�بة االرباح املتحققة
ومقس�وم االرب�اح املتوقع توزيعه س�يحدد اتجاه�ات التداول يف
الس�وق من خالل تعزيز بناء محافظ يف قطاع او نوع محدد دون
غريه .وس�يكون االهتمام بمعايري االفص�اح وحوكمة الرشكات
الت�ي توضحها القوان�ني يف موادها املختلفة وااللت�زام بتطبيقها
من الرشكات املس�اهمة عامل مهم يف تعزيز جذب االستثمار من
عدمه.

وزير التعليم يفتتح جممع االقسام
الداخلية لطلبة جامعة الكوفة

بغداد  /المستقبل العراقي
افتت�ح وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس،
أمس االحد ،املجمع الخاصة باالقس�ام الداخلية لطلبة جامعة
الكوفة يف محافظة النجف ،مشريا اىل ان هذه االقسام ستوفر
اكثر من  600مليون دينار س�نويا ً كانت تنفق عىل اس�تئجار
املساكن للطلبة.
وقال العيىس خالل مؤتمر صحفي مش�رك مع رئيس جامعة
الكوفة محس�ن الظامل�ي ،عقب افتتاح املجمع ،بحس�ب بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ان «وزارة التعليم العايل
وفرت ملياري دينار للجامعة الس�تكمال املشاريع التي كانت
متوقفة».
واض�اف أن «هذه االجراءات تمت يف ضوء قرار ( )340ملجلس
الوزراء الذي أتاح انجاز املش�اريع االسراتيجية التي يمكن أن
تسهم يف تحسني البنى التحتية للجامعات».
وأش�ار العيىس اىل أن «اس�تكمال مشاريع األقس�ام الداخلية
سيجنب الجامعة انفاق أكثر من  600مليون دينار سنويا ً عىل
استئجار السكن ألكثر من  600طالب».
وتاب�ع «وزارتنا تعمل باتجاه خدمة التعليم يف العراق وتطوير
زواياه من حيث اتساع املجال الجغرايف الذي تغطيه مؤسساتنا
الجامعي�ة والحف�اظ ع�ىل مقوم�ات البيئ�ة املالئم�ة إلنجاح
العملية التعليمية».
م�ن جانبه ،ق�ال رئيس جامع�ة الكوفة محس�ن الظاملي ،إن
«جامع�ة الكوفة كانت وما تزال حريصة عىل إحراز اإلنجازات
انطالقا من الش�عور باملسؤولية وتنفيذا الس�راتيجية العمل
الت�ي وضعته�ا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الس�اعية
اىل جعل مؤسس�اتنا الجامعية يف كل محافظات العراق عنوانا
للجدارة والتميز».
ويف س�ياق متص�ل ،افتت�ح العيىس بناي�ة القاعات الدراس�ية
يف كلي�ة العل�وم بحض�ور جم�ع من األس�اتذة والتدريس�يني
والش�خصيات النيابي�ة الذي�ن أعربوا ع�ن تفاؤله�م بتطوير
مس�توى الجامعات العراقية التي ما انفك�ت تقدم كل ما من
شأنه ان يخدم املجتمع العراقي ،بحسب البيان.
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العدد ( )1686االثنين  4حزيران 2018

اعالن

اعالنات

رقم املناقصة MOT/WHEAT/4/2018 :
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ االعالن 2018/ 6 /4 :

يبر قسبم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخبرة و االختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق او اي دولة اخرى
للمشباركة يف مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية (  ) 50,000طن خمسبون الف طن  %5±كحد ادنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشبئ ( امريكي  /كندي /اسبرايل )
وحسبب املواصفات املعتمدة لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية سبتكون حسبب خيار املشري وان يكون الدفع بطريقة ( اعتماد مستندي ) مع مالحظة
ماياتي :
عبىل مقدمبي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفسبار عر الريد االلكروني لوزارة التجارة  /مكتب الوزير /قسبم العقود العامة عىلالعنوانيني التاليني (  ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iqخالل فرة االعالن من تاريخ ( 2018/ 6 /5لغاية  ) 2018/6/7الساعة  8:00صباحا ً بتوقيت
العراق /بغداد ولغاية الساعة  1:00ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
سبيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفسبارات املشباركني يف املناقصة بتاريخ (  ( )2018/ 6 / 6بمكتب الوزير  /قسبم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يفبغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
متطلبات التاهيل املطلوبة :تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان  bid bondاو صك مص ّدق او سبفتجة ( عىل ان يرد الصك او السبفتجة طي كتاب رسبمي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع
العطباء ويذكبر فيه ان الصك او السبفتجة هو تامينات اولية تخص املناقصة ) لصالح الرشكة العامة لتجبارة الحبوب صادرة من اي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من
البنك املركزي العراقي بنسبة  %1من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تكون التامينات االولية نافذة ملدة (  ) 35يوم ابتداءا من تاريخ
انتهاء مدة نفاذية العطاءات .
يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :اوال  /بالنسبة للرشكات العراقية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الريد االلكروني  ,النقاط الدالة لسبكن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسبالت ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصة(الوثيقة القياسية ) عىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 هوية األحوال املدنية . بطاقة سكن. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصيا ً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل . هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . تقديم واحدة او اكثر من الشبهادات االتية (شبهادة تأسبيس الرشكة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارةالتجارة).
 الحسابات الختامية الرابحة للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة مبن قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني. األعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل البب ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية .ثانيا  /بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الريد االلكروني  ,النقاط الدالة لسبكن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسبالت ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصةعىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 تقديم واحدة او اكثر من الشبهادات االتية (شبهادة تأسبيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسبيس مع نسخة مرجمة باللغة العربيةلشهادة تأسيس الرشكات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا .
 الحسابات الختامية الرابحة للرشكة للسنتني األخريتني مص ّدقة من قبل محاسب قانوني. االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل البب ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنيةثالثا /الرشوط العامة :
 يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رسبمي باملراجعة وفق القانون بالنسببة للرشكات العراقية  ,ومص ّدق رسبميا من قبل السبفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيلالرشكات العربية واالجنبية .
 تقدم الرشكة مايثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني . تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن. يتوجب عىل الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة(الوثيقة القياسية ) تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ (  ) 500,000دينار «خمسمائة إلف دينار غري قابلة للرد .
 يتبم تسبليم العطباءات اىل العنوان االتي ( مكتب الوزير  /قسبم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد  /املنصور  /قبرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع مبنىمكتب الوزير) يف موعد اقصاه (( الساعة  10:00صباحا» بتوقيت العراق  /بغداد من يوم االحد املصادف  2018/ 6 / 10وتكون العبببروض نافذة للبببرد لغاية 14
))2018/ 6 /ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء
 يقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة  /قسم العقود العامة  ,وان العطاءات املتاخرة سوفترفض  ,وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (مكتب الوزير  /قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد
 /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل) ليوم االحد املصادف  2018/ 6 / 10الساعة  10:00صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
 عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا» ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسيةبالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده
عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشبابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القسبم السبادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات املطلوبةباإلضافة إىل ملئ الحقل (د) يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله .
مالحظات
ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات .اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق  ،فيعتر اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة . بإالمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرونية للوزارة  www.iraqitic.com :و www.mot.gov.iqواملوقع االلكروني ملعلومات املناقصات واملشريات الدولية WWW.dgmarket.Com : Dg Market
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www.almustakbalpaper.net

Tender No : MOT/WHEAT/4/2018
Classification No : 33 CURRENT BUDGET
Date : 04 /06 /2018

Advertisement

Ministry Of Trade
General Contracts Department

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying wheat
and have similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of ( 50,000 ) mt ±5% in minimum of hard wheat from ( USA/
CANADA / AUSTRALIA) origins according to the specification adopted by Grain Board of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by L/C.
The following should be noted :
& - The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( General Contracts Department ) via it>s official e-mails ( high_mot@yahoo.com
g.contracts@mot.gov.iq) during the official working days of tender period from
( 05 / 06 /2018-07/06/2018 ) between 08:00 hrs -13:00 hrs Iraq /BLT ).
- A conference will be held on 06 /06 /2018 in (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) to answer the inquiries of the participants in the tender .
- The requisite qualification requirements :
Offers must be accompanied by bid bond or certified check or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official letter
issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender) issued
through any Iraqi bank (inside Baghdad) accredited by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above tender at rate of 1% of the bid>s value issued by
the bidder in favor of Grain Board Of Iraq . Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity>s expiry date .
Document required from Iraqi companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
- Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director) for the
purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions ( The Standard Bids ) provided that the company should notify the contracting
party of any change in it>s address within 7 days of the date of change
- ID .
- Habitation card .
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of Trade exclusively and should be valid until the end of the year .
- Valid trade chamber ID .
- Submitting one or more of the following documents : Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified recently by Companies
Recorder Directorate in Ministry of Trade .
- The Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor and certified by the Iraqi Accountants and Auditors Union
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
) - Offer should be signed & stamped (original copy
) - Purchase bill of tender ( original copy
- Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director) for the
purpose of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions provided that the company should notify the contracting party of any change in
it>s address within 7 days of the date of change.
- Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a
translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system, legally certified .
- Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor
- Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions :
- Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization for their representation according to law ( signed & stamped by the company>s
stamp) , and regarding Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company
- The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years .
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
- Companies who are willing in purchasing tender>s conditions ( The Standard Bids ) , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of MOT
located in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair , and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against nonrefundable amount of
500,000 Iraqi Dinars.
- The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad
International Fair ) at the specified date (10:00 AM Iraq/ BLT on 10 / 06 /2018 ) and offers are valid to reply up to 14 / 06 /2018. Any bid with shorter validity shall be
disregarded
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s name and marked with the tender>s no. &name .These offers must be put in the
tenders box in the head quarter of MOT/ General Contracts Department .
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the following address (General Contracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date 10:00 AM BLT /Iraq on 10 /06/2018.
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . In case the bidder
un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded .
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifications in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers.
- If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the closing date will be on the next day
- Advertisement can be founded in MOT»S Websites: www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq
-and dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com
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فقدان
فقبدت مني هوية االقامبة املرقمة
 11964الصادرة من مديرية االقامة
يف النجبف االرشف بتاريبخ 7 / 26
 2017 /والنافبذة لغايبة / 7 / 25
 2018وبرقم االضبارة  814بأسبم
 /يبارس انصار حسبني فمبن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ببببببببببببببببببببببببببببب
دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بنباء عبىل الطلبب املقبدم اىل هذه
الدائبرة بتاريبخ 2018/ 6/3
لتسجيل
تمبام العقبار تسبلس 53محلبة
النقيب سهم من اصل سهما
بأسبم العراقي قيبس فرمان خلف
مجبددا بأعتببار حائبزا لبه بصفة
املالك للمدة القانونية
ولغبرض تثبيبت امللكيبة املذكورة
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون
التسبجيل العقباري رقبم() 43
لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب
فعىل كل من يدعى بوجود عالقه
او حقبوق معينبه عىل هبذا العقار
تقديبم مالديبة من بينبات اىل هذه
الدائرة خالل
مبدة ثالثني يوما اعتببارا من اليوم
التبايل لنبرش هبذا االعبالن وكذلبك
الحضور يف
موقع العقبار يف السباعة العارشة
صباحبا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعالن
وذلبك الثببات حقوقبه موقعيبا يف
الكشبف البذي سبيجري يف اليبوم
املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش
مالحظ دائرة التسبجيل العقاري يف
منديل
ببببببببببببببببببببببببببببب
تنويه
ورد يف االعالن املنشبور يف جريدتكم
بالعبدد  1673يف 2018 / 5 / 16
الصادر من مديرية تنفيذ الكاظمية
بالعدد  2017 / 2291راجني التنويه
عببن الخطبأ الحاصبل يف القيمبة
التقديرية لحصبة املدينني حيث ان
القيمة التقديريبة الصحيحة هي (
 ) 453,956,829اربعمائبة وثالثة
وخمسون مليون وتسعمائة وستة
وخمسبون الف وثمنمائة وتسبعة
وعبرشون دينار وليبس كما ورد يف
االعبالن البالبغ ( ) 564,378,666
مليبون دينار لذا اقتىض التنويه مع
التقدير
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسبة محكمبة اسبتئناف صالح
الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 257ش 2018 /
اعالن
اىل املدعبى عليبه  /صبباح مهبدي
خزعل – مجهول محل االقامة
للدعبوى املقامبة من قببل املدعية
كريمبه مصلح هبدو واملدعى عليه
صبباح مهدي خزعل فقبد اصدرت
هبذه املحكمبة بتاريبخ / 5 / 31
 2018حكمبا غيابيبا بالعبدد 582
 /ش  2017 /والقبايض بالحكبم
بالتفريبق القضائبي للبرضر ببني
املدعية كريمه مصلح هدو واملدعى
عليه صباح مهبدي خزعل واعتبارا
من تاريخ هذا القرار واعتبار طالقا
بائنبا بينونة صغبرى واليجوز فيه
للزوجة الرجبوع بالزوجة اال بمهر
وعقد جديدين وبرضاها وملجهولية
محل اقامتك فقد تقرر تبليغك بقرار
الحكبم اعاله بواسبطة صحيفتني
محليتبني ولبك حبق االعبراض
والتمييبز خالل ثالثون يوما اعتبارا
مبن اليبوم التبايل لتاريبخ النرش يف
الصحبف املحلية وبعكسبه سبوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عيل منديل خريبط
ببببببببببببببببببببببببببببب
مجلس القضاء االعىل
رئاسبة محكمبة اسبتئناف صالح
الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمبة االحبوال الشبخصية يف
الضلوعية
العدد  / 139ش 2018 /
اىل  /املدعبى عليه – حارض الطيف
ياسني
م  /تبليغ
اقامبت زوجتبك املدعبوة ( عروببة
معجبل زيبد ) الدعبوى الرشعيبة
املرقمبة  / 139ش  2018 /طالبة
فيهبا التفريق منك وملجهولية محل
اقامتك حسبب كتاب مركز رشطة
العبزة  970يف  2018 / 5 / 20قرر
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني
واسعتي االنتشار عىل موعد املرافعة
املصبادف  2018 / 6 / 12ويف حال
عبدم حضورك او ارسبال من ينوب
عنك سبوف تجبري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديريبة رشطبة محافظبة صالح
الدين
مركز رشطة الحي العسكري
العدد 1675

م  /تعميم فقدان شخص
دونبت اقوال املخرة ( رسبمية عيل
عبذاب احمد النعيمبي ) عن فقدان
زوجها املدعو ( حسني علوان عذاب
) والبذي خطبف بتاريبخ / 8 / 28
 2017من قبل مسبلحني مجهولني
الهوية عىل الشبارع العام يف قضاء
الدجيل بالقرب من محطة الكهرباء
فقرر السبيد قايض تحقيق الدجيل
وتعمم اوصاف املفقود اعاله ويعلن
عن فقدانه يف الجريدتني الرسبمية
مع التقدير .
العقيد
ولهان علوان ياسني
ضابط املركز
ببببببببببببببببببببببببببببب
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديريبة رشطبة محافظبة صالح
الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الحي العسكري
العدد 1676

م  /تعميم فقدان شخص
دونبت اقبوال املخرة ( اسبيل غني
كريم حسني الخزرجي) عن فقدان
زوجها املدعو ( احمد خالد حسبني
) والبذي خطبف بتاريبخ /4 / 16
 2015من قبل مسبلحني مجهولني
الهويبة يف منطقبة  / 10تل عثمان
التابعة لقضباء الدجيل عندما كان
متواجد يف الدار فقرر السبيد قايض
تحقيبق الدجيبل وتعمبم اوصباف
املفقبود اعاله ويعلن عن فقدانه يف
الجريدتني الرسمية مع التقدير .
العقيد
ولهان علوان ياسني
ضابط املركز
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خلف (ً )13
كتابا و( )4روايات ومئات املقاالت

تـوم وولـف ..الـذي فـتــح بـوابــات جـحـيـم الـواقــع
ندى حطيط

عندما أغمض توم وولف ( )2018 – 1930عينيه للمرة األخرية الشهر املايض كان ُيسدل بغيابه ستارا ً َّ
تأخر نزوله بعض الوقت عىل مرحلة استثنائ ّية يف الصحافة
األمريك ّي�ة املعارصة ّ
غريت جذريا ً أس�اليب الكتابة والتحقيقات الصحافية -حتى إنها ُس�م ّيت «الصحافة الجدي�دة» -ليفتح الباب عىل مرصاعيه للجيل الجديد من
تنانن صحافة األخبار الكاذبة ودجايل «تويرت» وعصابات الظام السيربي عىل «فيسبوك» وأخواته ليرسحوا ويمرحوا يف حياكة رسد ّياتهم البغيضة
م�ن مقاهي الطري�ق أو أقبي�ة األجهزة
الغامض�ة أو حت�ى م�ن غ�رف نومهم.
وول�ف ال�ذي كان بصحافت�ه الجدي�دة
تل�ك قد قل�ب عال�م الكتاب�ة الصحافية
ً
رأس�ا عىل عقب ،مُ س�قطا ً يف
األمريكيّ�ة
طريق�ه أصنام الكتابة التقليديّة مزاوجا ً
ب�ن صياغة الحدث ولغ�ة األدب ليصبح
نموذج�ا ً للصح�ايف العاب�ر للخط�وط
اآليديولوجيّة والباحث عن الحقيقة وراء
الص�ورة ،انتهى بإيقاظ زم�اء املهنة يف
طاب�ق اإلعام املرئي الذين اكتش�فوا كم
كان�وا ُبلَ َهاء يف بحثهم ع�ن الخيال إلثارة
الجماه�ري يف الوقت الذي كان فيه الواقع
بتفاصيله أوقع أثرا ً بما ال يقاس.
ل�م تك�ن صحاف�ة وول�ف الجدي�دة أول
«صحاف�ة جدي�دة» تعرفها أم�ريكا .لقد
كان�ت صحافة تابلوي�د «البنس الواحد»
يف النصف األول من القرن التاس�ع عرش
صحافة جديدة وقته�ا ،تلتها بعد نصف
ق�رن صحاف�ة التابلويد الصف�راء التي
س�ميّت بدوره�ا «الصحاف�ة الجدي�دة»،
وكلتاهم�ا كان�ت تعب�ريا ً ع�ن روح جيل
الق�رّاء وتح�والت األزمن�ة األمريكيّ�ة
وقتها .صحافة وول�ف أيضا ً كانت صوتا ً
ثوريّ�ا ً احتاج إليه جيل الش�باب األمريكي
الغاض�ب يف س�تينات وس�بعينات القرن
العرشي�ن ،الذي ل�م تعد ترق�ى إىل ذائقته
تقارير صحافة الجيل القديم الجافة التي
ُتخف�ي أكثر مما ُتظه�ر وتقول للناس ما
يريدون س�ماعه فحس�ب ،ملتزمة أفعال
املايض واملبني للمجهول كأنها مقدس�ات
وعجوالً ذهبيّة.
وول�ف انتق�ل بالنص الصح�ايف إىل الفعل
املض�ارع ،ووقائ�ع اللحظ�ة القائم�ة،
مس�تعريا ً لغة ص�ور النص�وص الروائيّة
ليغ�وص وراء الح�دث ،ولينق�ل بكلماته
املش�هد من إطار أعرض ،مازجا ً املشاعر
بالحقائ�ق ،واأللوان بالخلفي�ات املعتمة
حت�ى كأن�ك وأنت تن�وي أن تق�رأ تقريرا ً

صحافيّا ً م�ن حرب عىل ورق عن حدث ما،
تنتهي كأنك ش�اهدت رشيط�ا ً ملونا ً عايل
الجودة عن ذات الحدث .ال الحدث بعد هذا
الرشيط الوولفي هو الحدث وال الحقيقة
هي الحقيقة ،وال يمك�ن بعده لرماديات
الخرب التقليدي الثنائيّ�ة األبعاد أن ُتريض
عين�ا ً غرفت من أطايب األلوان وإيقاعات
ّ
املجس�مة التي أودعها يف كلماته.
الصورة
لق�د منح وولف الخرب رشعيّة أن ُيقرأ من
أجل املتعة ال الواجب.
عداوته م�ع الرّمادي لم تب�دأ بالصحافة،
ب�ل كانت قد وُل�دت يف أروق�ة أكاديميات
ّ
تش�كل
الدراس�ات العلي�ا .فه�و بع�د أن
فضوله الصحايف إبان دراس�ته الجامعيّة
األوىل يف األنثروبولوجي�ا والدراس�ات
األمريكيّ�ة ع�ىل ي�د الدكت�ور مارش�ال
فيش�ويك -الذي اش�تهر بأن�ه كان يدفع
بتامذته لدراس�ة املجتم�ع األمريكي من
خال العم�ل مع عم�ال البن�اء ،ونادالت
املش�ارب ،وجامعي القمامة والعبي كرة

الس�لّة الش�عبيّة ال يف صفح�ات الكتب،-
اصطدم يف جامع�ة ييل العريقة بالتجريد
والش�كانيّة وانعدام الخيال عند أساتذته
يف الدكت�وراه الذين قس�وا عليه حتى كاد
يفشل يف إحراز الشهادة .ويبدو أنه تنازل
مكره�ا ً يف ما بع�د وأعاد النظ�ر يف بعض
جوانب أطروحته لتناسب مزاج أساتذته،
الذي كان�ت تغلب عليه يف م�ا يبدو ميول
يس�اريّة ،لكن تجربته تل�ك أفقدته نهائيا ً
الرغب�ة يف امته�ان العم�ل األكاديم�ي
ّ
وضخمت يف ق�رارة قلب�ه كراهيّة ال تفرت
للمؤسسات األدبيّة والفكريّة والصحافيّة
جميعاً.
وُل�د وول�ف يف فرجيني�ا ،واش�تغل بع�د
تخرج�ه لدى صح�ف صغ�رية وكبرية يف
مدن مختلفة ،لكنه قبل دونما تردد عرضا ً
ٍ
من جري�دة «نيويورك هريالد» عام 1962
ليقيض يف نيوي�ورك كل ما بقي يف جعبته
من أيّ�ام العمر ،وليصبح كأن�ه مَ عْلم من
معامله�ا ال يح�دث فيه�ا يشء يس�تحق

الكتاب�ة عن�ه دون أن تج�د وول�ف ببزته
البيضاء الناصعة يسأل أحد أبطال الحدث
عما شهده قبل أن ينتحي إىل ركن مع دفرت
ماحظاته يراقب ويدون ويسجّ ل األشياء
واألصوات واألل�وان والروائ�ح وال يتعب.
عندما كت�ب وولف بطريقته الجديدة أثار
غض�ب املحرري�ن والزم�اء وحتى بعض
الق�راء الذي�ن لم يعت�ادوا عىل اس�تعمال
حواس�هم جميعها عند قراءة التحقيقات
الصحافية حتى وصفه الروائي األمريكي
املعروف جيه .دي .سالينجر ب�«األسلوب
املس�موم» ،لكن محرر مجلّ�ة «إيزكوير»
التقط موهبة وولف من أول مقالة بعثها
بها إليه األخري بالربيد ودفع بها إىل النرش
دون تردد .لكن موعده مع الش�هرة تأخر
إىل عام  1979عندما نرش كتاب «األش�ياء
الصحيح�ة» وهو ش�بيه بتحقيق صحايف
مطوّل عن حي�اة رواد الفضاء األمريكين
الذي�ن م�ى ألبع�د م�ن مجرد تس�جيل
مغامراتهم يف الس�ماء ،باحثا ً داخل أروقة

حياته�م اليوميّة م�ع زوجاتهم وأوالدهم
ً
وزمانه�م .كان نص�ا ً
مذه�ا يف قدرت�ه
ع�ىل وص�ف املش�اهد كما لو أن�ه رشيط
س�ينمائي ال تحقيق صحايف مكتوب ،مما
ّ
حفز املخرج الش�هري فيليب كوفمان عىل
تحويله بالفعل إىل فيلم تجاري يف السينما
لقي نجاحا ً رغم أن كوفمان نفسه قال إن
النص فوق السينما وأقدر من الفيلم عىل
رسم الصورة.
النج�اح الكب�ري ال�ذي لقي�ه «األش�ياء
الصحيحة» كان كدعوة ش�خصيّة لوولف
لانتق�ال من بح�ر الصحاف�ة إىل محيط
الرواية األرح�ب فدخله صحافيّا ً له عيون
تش�ارلز ديكن�ز وقل�م إمي�ل زوال ليكتب
رائعته «ش�علة غروريّ�ات –  »1987التي
كان�ت كبورتريه س�جّ ل نف�اق وتناقض
وعنرصيّ�ة وجش�ع املدين�ة األمريكيّ�ة،
مستلهما ً من أجواء تحقيقاته الصحافيّة
الس�ابقة يف الس�بعينات وكتابات�ه ع�ن
جيل الهيبي�ز وراديكاليي  .1968وكما يف

يف مدريد ..غرفة ختص لوركا
واإلقام�ة فيه تلك الس�نوات ،إىل جانب
منش�ورات تعليمية تع�ود لذلك الوقت،
حيث ّ
تأس�س هذا البيت عام  ،1910يف
قل�ب مدريد ورسعان م�ا أصبح مركزا ً
للحي�اة الثقافي�ة اإلس�بانية ،ضم أملع
املفكرين الشباب والكتاب والفنانن من
بينهم سلفادور دايل ولويس بونويل ،إىل
جانب الضي�وف الذين زاروه من ماري
كوري ،وألربت آينشتاين ،وخوان رامون
جيمينيز ،ورافايي�ل ألبريتي ،وقد أُغلق
السكن خال الحرب األهلية اإلسبانية.
يف ه�ذا املكان نش�أت صداق�ة بن دايل
ول�وركا ،وكذل�ك توط�دت عاقت�ه مع
خيميني�ز ،وأصب�ح قريبا ً م�ن الكاتب
املرسحي إدواردو ماركوينا وغريغوريو
مارتينيز سيريا ،وكان هذا األخري مدير
مرسح «مدريد إس�افا» ،الذي ّ
ش�جعه
ع�ىل كتاب�ة وإنت�اج مرسحيت�ه األوىل
«لعنة الفراشة».
ينبني القس�م الثاني م�ن املعرض عىل
التسلس�ل الزمني لحياة ل�وركا ما بن
 1919و ،1925ومراس�اته خاله�ا،
م�ع دايل وألربيت�ي وغوس�تافو دروان،
ومخطوط�ات لقصائ�ده ومخطوط ملا
كتبه عن غرناطة ،أي أن القسم الثاني
يتن�اول بش�كل عميق طبيع�ة عاقته

ساندرا كرم
ّ
تخ�ص امل�رء وح�ده» عنوان
«غرف�ة
املعرض الذي ّ
ينظم�ه «مركز فردريكو
غارسيا لوركا» يف مدريد حاليا ً ويتواصل
حتى  24من حزيران الجاري ،بالتعاون
م�ع «متح�ف امللك�ة صوفي�ا الوطني
للفنون».
يض� ّم املع�رض مقتني�ات الش�اعر
اإلس�باني ( )1936-1898يف س�نوات
دراسته الجامعية يف القانون والفلسفة
وم�ا احتوت�ه غرفت�ه يف مق�ر «س�كن
الط�اب» ب�ن عام�ي  1919و،1936
م�ن مخطوطات ،وص�ور فوتوغرافية،
ورس�ومات ،ومقتني�ات ش�خصية،
وأوراق مطبوعة وغريها».
ع�ن عن�وان املع�رض ،يق�ول القيّ�م
أندري�اس س�وريا أوملي�دو إن «عب�ارة
الروائي�ة الربيطاني�ة فرجيني�ا وول�ف
«لكي تكت�ب املرأة رواية ف�ا بد لها أن
ّ
تخصها وحدها»،
تمتلك النقود وغرفة
تنطب�ق مث�ل الكف ع�ىل املعص�م عىل
تجرب�ة ل�وركا أثن�اء وجوده يف س�كن
الطاب».
ينقس�م املع�رض إىل أربعة أقس�ام ،يف
البداي�ة ثم�ة تقديم عام لبي�ت الطاب

مؤيد عبد الزهرة

أوان اجلنوب
علي لفته سعيد
مع الش�باب الفنان�ن يف زمانه وأجواء
الثقافة يف تلك الفرتة.
القس�م الثالث يتناول الس�نوات 1926
و ،1928والت�ي تزامن�ت م�ع ظه�ور
مجلة «ريزدنسيا» التابعة للسكن ،عام
ّ
وتمثل انعكاس�ا ً ل�كل ما تعلّمه
،1926
لوركا يف السنوات التي قبلها من ألعاب
شعرية ومرسحية وما حمله من أفكار
سياس�يةُ ،
وتعرض لوحة زيتية للوركا
رس�مها دايل يف تلك الفرتة ،ويختتم هذا
القس�م بأغنية كتبها ل�وركا وقرأها يف
«س�كن الطاب» برفقة البيانو بتاريخ
 13كانون األول .1928
أما القس�م األخ�ري ،فمقتنياته تعود إىل
الف�رتة ما ب�ن  1929و ،1936ومعظم
محتوياته تخص مرسح لوركا ،وكل ما
يتعلّق بذاكرته الفردية والطابية حتى
لحظة رحيله.
يذك�ر أن بي�ت الط�اب اليوم ه�و أحد
أبرز املراكز الثقافي�ة يف مدريد ،وينظم
بش�كل دوري الحف�ات املوس�يقية
واملؤتمرات والندوات الثقافية واملعارض
التش�كيلية ،ويصنفه االتحاد األوروبي
كأح�د األماكن التي تش�هد عىل الرتاث
األوروب�ي والتي لعبت دورا ً أساس�يا ً يف
تاريخ الثقافة يف أوروبا.

«بدايات» :مئوية الثورة الروسية

ض�م العدد امل�زدوج من مجلة «بداي�ات» ()19 - 18
التي يرأس تحريرها املفكر فواز طرابليس ملفا ً مهما ً
حول مئوية الثورة الروس�ية ،تناول جوانب أساسية
منها ،سياسية وثقافية وأدبية.
ويف امللف :البدء من البداية  -فاديمري إيليتش أوليانوف
(لينن) ،أش�هر تحقيق صح�ايفّ عن ث�ورة أكتوبر -
جون ريد ،أول أيام السلطة  -ليون تروتسكي ،الثورة
ضد كت�اب «رأس املال»  -أنطوني�و غراميش ،املغزى
الجوهري للثورة الروسيّة  -روزا لوكسمربغ ،ترجمة
الصادرة عن مفوّيض ّ
ي�زن الحاج ،القوانن ّ
الش�عب،
بيان ليون تروتس�كي ع�ن نرش ّ
االتفاق�ات الرسّية،
األمميّة الش�يوعيّة :مواقف من قضايا عربيّة ،جردة
حس�اب تاريخيّ�ة  -جلبري األش�قر ،تش�اينا مايفيل

 ريم�ا ماجد ،النس�اء يف الثورة الروس�ية  -س�نثياكريش�اتي ،ألكس�ندرا كولونتاي :رائدة تحرير املرأة،
ّ
إينيسا آرمان :البلشفية والنسوية والعاشقة  -إعداد
فريق «بدايات» ،نساء روسيا  1917يف أعن املؤرّخن
املعارصين  -وس�ام س�عادة ،تحرّر امل�رأة يف امللصق
ويف الحي�اة  -عم�اد الدي�ن رائ�ف ،الثقاف�ة الجديدة
 إع�داد فري�ق «بدايات» ،إي�زادورا دانك�ن يف الثورة إع�داد فريق «بدايات» ،الس�ينما يف الثورة  -س�ليمالبيك ،تاتلن و ْ
«نص ٌب لألمميّة الثالثة»  -إعداد فريق
«بدايات» ،ماياكوفسكي :لغته ،ثورته ،موته  -جون
برجر ،التعليم يف الثورة  -إعداد فريق «بدايات».
ومن محتويات العدد :النار التي أرضمت االحتجاجات
آص�ف َب َي�ات ،االقتص�اد األخاق�ي
اإليرانيّ�ة ِ -
لاحتجاجات اإليرانيّة  -كافيه إحساني ،ثورة الفقراء
تزع�زع النظ�ام يف إي�ران  -أزادي كي�ان ،ش�هادتان

م�ن الحرب اليمني�ة  -برشى املقط�ري ،احتجاجات
الحس�يمة  -عبدالفت�اح نع�وم ،األرسة العراقيّة بن
كف�ي َ ِّ
َّ
امل�رشع الديني  -ديمة ياس�ن ّ
مذك�رات مالك
ّ
الحزي�ن!  -مري�م حمّود (رحل�ت املمثل�ة واملخرجة
املرسحيّة مريم حمّود عن  32س�نة يف مطلع ترشين
مخالب ٍّ
ْ
ُ
قط من
أيقظتن�ي
الثان�ي /نوفم�رب ،)2017
َ
ُ
ضباب :اليل ميلدور  -ترجمة خالد النجار ،عن املهمَل
والهاميش يف روايات عيل املقرّي  -جمال جربان ،جان
ش�معون وتاريخ لبنان املعلّق  -ه�ادي ّ
زكاك جورج
البطل ،آخر الباش�فة  -حاوره فوّاز طرابليس ،إقرار
َّ
بالذ ْنب!  -م�وىس البديري ،من مذكرات جارالله عمر
حاورته لي�زا ودين ،ع�م�ر فاخ�وري  -أحمد علبي،
قراءة يف جورج أورويل  -رياض نجيب الريس املاديّة
املادي ّ
ّ
للتاريخ؟  -س�امة كيلة،
التاريخيّة أم التصوّر
طرب بريوت زمن االنتداب  -ديانا عبّاني.

«حكاية داخل حكاية» عن الرتكية
يف كت�اب «حكاي�ة داخل حكاي�ة» (الدار
العربي�ة للعل�وم  -ن�ارشون) تجتم�ع
حكاي�ات من ال�رتاث القصيص الش�عبي
الرتك�ي يقدمه�ا الروائ�ي أحم�د أوميت
للقراء الناش�ئة ،بأس�لوب تربوي هادف،
وبرس ٍد يمزج بن الواقع والخيال ،ويتسم
بالحكمة واملعرف�ة؛ حيث يواجه أبطالها
كث�ريا ً م�ن املغام�رات واألخط�ار وه�م

يبحثون عن لغز الحياة ومعناها النهائي.
قدم الروائي أحمد أوميت للكتاب بمقدمة
ومما جاء فيها« :إن الحكايات الواردة يف
ه�ذا الكت�اب ُ
كنت قد س�معتها من أمي.
وكانت قد س ِم َع ْتها بدورها من أحد الرواة
قبل س�تن س�نة تقريباً ...استمعت أمي
إىل حكاي�ات عدة ،م�ع أنها لم تتمكن من
تذكره�ا دوماً .وقد روت يل بدورها الكثري

م�ن الحكايات أيضاً ،بي�د أنني لم أتمكن
م�ن ّ
تذكره�ا جميع�اً .وحت�ى أصدقكم
ُ
الق�ول ،فإنن�ي كن�ت ق�د نس�يت حت�ى
الحكايات الواردة يف هذا الكتاب منذ زمن
ُ
عدت إىل منزل
طويل .بعد ذلك بس�نوات،
ّ
أبي يف غازي عنتاب وصدف أن قصت أمي
ّ
عيل بعض الحكايات مج�دداً .وقد أُخذت
بجمال الحكايات التي سمعتها .وإحقاقا ً

للحق ،كانت أمي راوي�ة بارعة ،ولكن لم
تكن باغة أمي ه�ي فقط ما جذبني .بل
رس جمال هذه الحكايات يكمن متخفيا ً
يف الصيغ�ة األدبي�ة املدهش�ة والرس�ائل
ّ
تكش�فت
الهامة التي تحتوي عليها .لقد
طبيع�ة الب�رش تمام�ا ً أم�ام ع�ن املرء.
وكان من املس�تحيل ع�دم اإلعجاب بتلك
الحكايات .لدى س�ماعي تل�ك الحكايات

«األش�ياء الصحيحة» فقد تحوّلت شعلة
غروريّات�ه إىل رشي�ط س�ينمائي أصبح
بالفعل حديث الساعة حينها.
ص�ار وولف ظاه�رة الفتة ال س�يما أنه
التزم بعد نيويورك ارتداء الب ّزات البيضاء
كأرستقراطي من الجنوب –قيل إنه كان
ٍّ
يحتفظ بأربعن منها يف خزانة مابسه-
ً
رج�ا آتيا ً
فاعت�اد عليه مجتم�ع املدينة
من مكان بعيد يهب�ط إىل أرضنا يف بذلته
الخاص�ة ،قد ال يع�رف ش�يئا ً لكنه يكاد
يقتله الفضول ليعرف كل يشء .وما لبث
أن تبع�ه آخرون ممن ث�اروا عىل الكتابة
الصحافي�ة التقليديّ�ة فأمس�وا كتي�ار
صحاف�ة مختلف�ة انترش يف وق�ت كانت
الصح�ف واملجات م�ا زال�ت ذات تأثري.
وق�د جمع نم�اذج من ه�ذه الكتابات يف
أنثولوجي�ا عنونها ب�«الصحافة الجديدة
–  .»1973يف مدرس�ة وول�ف ،الصحافة
هي «أن تراقب موضوعك عن كثب لوقت
طويل حتى تترشبه قب�ل أن تبدأ الكتابة
عن�ه» و«عنده�ا فق�ط اكت�ب لرتيهم ال
لتق�ول لهم» .وكان ي�رى أن ثلثي الكتابة
الصحافي�ة يج�ب أن ُتس�تقى م�ن مادة
الواق�ع بينم�ا يتبق�ى للموهب�ة والقدرة
املتف�رد الثلث الباقي .وهو يف
عىل التعبري
ّ
كتابت�ه كم�ا يف حضوره الش�خيص كان
ش�ديد االعتناء بالتفاصي�ل ،فكان يرتدي
ثيابه األنيقة ويجلس إىل املكتب ويمس�ك
بالقلم ليفرض نفس�ه ع�ىل األوراق دون
أن ينتظ�ر أبدا ً وحي�ا ً أو إلهام�ا ً أو مزاجا ً
ليأخذه إىل هناك .ويقول عنه من عرفوه
عن قرب ّ
إنه كان موهوبا ً كمحقق بولييس
يف كيفيّة توجيهه األس�ئلة واس�تخاصه
الحقائق من أفواه الناس.
أعمال وول�ف بمجموعه�ا  13-كتابا ً و4
رواي�ات ومئ�ات املق�االتّ -
كأنها س�جل
متكام�ل وضع�ه أنثروبولوج�ي ح�اذق
يف صنعت�ه للسياس�ة والثقافة الش�عبيّة
وإيقاع�ات الحي�اة يف أم�ريكا يف النص�ف

الثان�ي من القرن العرشي�ن .وهناك أكثر
من  150اقتباس�ا ً من أعماله استعان بها
قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزيّة كنماذج
مع�ان معينة.
عىل اس�تعمال الكلمات يف
ٍ
لق�د كان صائ�غ كلم�ات يذي�ب الحروف
ويصنع منها قائد تخلب األلباب.
سياس�ياً ،كان وول�ف يف قل�ب اليم�ن
األمريك�ي ،ول�ذا فق�د خاض مس�اجات
ع ّدة ضد أيقونات اليس�ار أمث�ال ليونارد
برنس�تاين ونعوم تشومسكي ،واصطدم
بنقيض�ه يف السياس�ة س�يمور ه�ريش
ّ
لكن�ه ق�ال علن�ا ً إن�ه «ربما ق�د ال يوافق
عىل مضم�ون أعمال الصحايف اليس�اري
لكنه بالرضورة ال يختلف مطلقا ً
املعروف ّ
مع أسلوبه يف الكتابة الصحافيّة العظيمة
املعتم�دة عىل التحقيق امليداني» .لقد كان
وولف صحافيا ً حقيقي�ا ً –ال يقبل النفاق
والك�ذب والتلفي�ق -م�ن طراز يب�دو أنه
انقرض اليوم ملصلحة صحافين مرتزقة
يكتب�ون ه�راء «ويكيبيدي�ا» يف خدم�ة
املصالح املؤدلجة .لك�ن وولف ليس بريئا ً
بالكليّ�ة ع�ن إط�اق ه�ذه املخلوقات يف
فضاء الصحاف�ة ،إذ يع ّده بعض مؤرخي
الثقاف�ة األمريكيّ�ة بمثاب�ة أب روح�ي
لتلفزي�ون الواقع اس�تلهم منه القائمون
عىل الشاش�ة الصغرية ش�غف التفاصيل
املاثلة واس�تبعاد الخي�ال ملصلحة الواقع
األكث�ر إث�ارة للفض�ول قب�ل أن ينتقل�وا
رويدا ً روي�دا ً عىل يد الرأس�ماليّة املتأخرة
ليس�تهدفوا صنع «الواق�ع» كما يجب أن
يك�ون وفق أجن�دات مس�مومة ،وينتهوا
اليوم إىل مجرّد تجار حقائق بديلة يف خدمة
رسديّ�ات املهيمنن .إذا ّ
ص�ح كام هؤالء
املؤرخ�ن ،فإن الرجل ذا البزة البيضاء قد
م�ى بعد أن فت�ح علينا بواب�ات جحيم
الواق�ع –حقيقيا ً كان أم ملتبس�اً ،-وهي
ُ
بوابات قد ّ
تحرق أيدي كل
مس�تها الن�ار،
من يحاول إغاقها ،وه�و حتى لن يكتب
لنا ليعتذر عما فعل.

مجدداً ،اتضح يل أنه من األهمية تدوينها،
وق�د دفعني إىل هذا االس�تنتاج خش�يتي
من ضي�اع ه�ذه الحكايات الت�ي تعتمد
عىل الرسد الشفهي يف هذا العالم املعارص
ُ
رشعت
الذي طغى عليه الرسد املرئي .لذا
يف تدوينه�ا عىل ال�ورق ،مع إدخال بعض
التعديات ،ولكن من دون اإلخال بجوهر
الحكايات.»...

ُ
ويأخذنا الجّ ُ
نوب
َ ّ
جن
قوافل الش ِ
َم ٌ
ٌ
وحبال َ
ومواويل ورُوح
حبة
وأغنيتان وآيتان وضلْع ينئّ
دمْ عتان ْ
ِ
ِ
ٍ
ُ
وشموع َ
القمر ْ
املسجور باآلهاتِ
ِ
َ
ومغيب َ
املآذن عن ّ
الصا ِة
أزاح
ٍ
حتى صارَت ّ
الشوارعُ
ُ
ْسها دم َهصور
يسيل من شم ِ
الس ُ
ال يبْدأُ ّ
كون
الصارخ ِة رُّ
ُ
وتي ّم ُم وجْ هها املُدن ّ
بالرتاب
ال ْ
وق َت ْ
النتظار الوضو َء
َ
وجوهكم صو َْب الرّبيع
أيْنما تولّوا
فكل األرْض قب ٌ
ّ
ْلة للعاشقن
ِ
ّ
العروق
رق
ِ
والندا ُء املحْ تش ُد بأ ْز ِ
سل ظاه َر ّ
تغ ُ
ْ
أكفها بالرّبيع
ُ
ال تقل ما ال ُيقال عن ّ
التاريخ
َ
ّ
ْراق ساقط ٍة
تائم من ب ْر ٍد
وحر وأو ٍ
ٍ
وال تبز ُه بش ٍ
من شجر ِة الوطن لم تأكلها ُ
الحروب
أع َ
ال ْ
تكن ْ
زل يف الكراهي ِة
َ
وال ْ
تكن ْ
أعو َر يف املرايا
َ
وتم َ
ُ
باملحاق قبْل والدته
ْسك
ِ
ْ
وترص ُخ هذا هو القم ُر
ّ
ّ
ال ُينري سوى السوا ِد بالسوا ِد
ْ
ّ
اخ
الينابيع املرْشوش ِة
وق ُت
بالرص ِ
ِ
ْ
ْف
وق ُت
الرباعم الائذ ِة بالخو ِ
ِ
هذه ل ْهفتي
ل ْه َ
والس ُ
ُ
ّ
بيل الوحيد للغنا ِء
فتك ول ْهفتنا
َ
ما ّ
تكرست مرايا الوحْ ش ِة حتى ُيزال الغبا ُر
َ
أ ْدعوك يا ّ
املطر
رب
ِ
َ
َ
ُ
راقص الو ْردَ
َ
منافذ ال ُت ْدرك كيْف ت
ال ُتسجل
عىل ْ
شك ِل وطن
ً
ُ
برع َ
كن ْ
لطيفا وكن بالقبول رحي ًما
دك
ٌ
ْ
ْ
كن لنا يف ّ
الصا ِة مقبولة ل ْهجتنا
القسم
سامٌ عىل
ِ
يل رُّم ّ
الط َ
بالجّ
ما ِل
رق املحْ فوف ِة
ّ
وما تض ّو َر ْ
منها وعما علقت را َيتها عىل العتباتِ
الرّاحلون إليْنا
القادمون ّ
َ
ف قافي ٍة
عنا من ألْ ِ
ْكث فيها غري زب ِد ّ
سوّروا كت ًبا لنا لها ْ
واه ال يم ُ
أف ٌ
الشفة
ْ
خط ٌ
ْ
ّصاص
وة عىل سف ِر الر
ِ
وما زوّروا باآلياتِ سوى القتال
إن ْ
ْ
كن َت حرًا
ال ْ
تدع من كانت ُلحاهم مكا ِنس الرّذيل ِة
َ
ّ
ّ
ياط
ْض
بالس ِ
يفتتون سمْك األر ِ
ً
ُ
ّحيق موصا بالرّوح
فكن ما ب ْع َد الر ِ
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أنفق وال ُتقرت ..فرمضان كريم
عبد الصمد فتحي
ف�رض الله جل وع�ا صيام ش�هر رمضان
على عباده ليكون لهم بابا وجسرا يسلكونه
لبلوغ مقام التقوى ،قال تعالى :يا أيها الذين
آمن�وا كت�ب عليكم الصي�ام كم�ا كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقرة ،)183
فالعل�ة من الصيام هي بل�وغ مقام التقوى،
و”لع�ل” تفيد الرج�اء ،والرج�اء إنما يكون
فيما وقعت أس�بابه ،من حسن النية والعمل
الصالح.
ولق�د رغ�ب الحق جل وعا عب�اده في كثير
م�ن أعمال الخير م�ن صيام وقي�ام وتاوة
للق�رآن قرب�ة للمول�ى عز وج�ل ،و مصدرا
لواردات األنوار الت�ي تصقل القلب وتطهره
وتنيره .وتعتبر الصدقة واإلنفاق من أعمال
الخي�ر الت�ي رغ�ب فيه�ا الح�ق ج�ل وعا،
وحرص رس�وله محمد صل الله عليه وسلم
عل�ى االس�تزادة منه�ا ف�ي ش�هر رمضان،
اس�تجابة وتزلفا لمواله .روى الشيخان َع ْن
ابْ�ن َعبَّ�اس َق َ
الَ :
َس ُ
“ك َ
�ول اللَّ� ِه َ
ان ر ُ
صلَّى
ٍ
ِ
َ
َ
س َّ
ج َو َد َّ
اس وَ َك َ
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه وَ َ
ان أ ْ
�ل َم أ ْ
ج َو ُد مَ ا
الن ِ
�ون ِفي َرمَ َ
ين َيلْ َقا ُه جبْر ُ
يل وَ َك َ
ح َ
ض َ
َي ُك ُ
ان
ان ِ
ِ ِ
َ
َْ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
ْ
س�هُ
ار ُ
َيلق�ا ُه ِف�ي كل ليْل ٍة مِ �ن َرمَ ضان ف ُي َد ِ
َ
َ
َ
ُ
س َّ
الْ ُقر َ
َس�ول اللَّ ِه َ
صلَّى اللَّ ُه َعل ْي ِه وَ َ
ْآن فلر ُ
�ل َم
ْ َ
ِّيح الْمُ ر َ
أَ ْ
ْسلَة” .
ج َو ُد ِبالخي ِْر مِ ْن الر ِ
ولق�د ربط الله ج�ل وعا في كتاب�ه العزيز
بي�ن اإلنف�اق والتقوى واإلحس�ان في آيات
ْس َعلَى َّ
الذ َ
عديدة للتدبر كقول�ه تعالى :لَي َ
ِين
َ
الصالِ َ
ات ُ
آمَ ُن�وا وَ َعمِ ُلوا َّ
ج َناحٌ ِفيمَ ا ط ِعمُ وا
ح ِ
ُ
ُ
إ ِ َذا مَ �ا َّ
الصالِ َ
ات َقوْا وَ آمَ ُن�وا وَ َعمِ ل�وا َّ
ات ث َّم
ح ِ
َ
ُ
س ُ
�وا وَ آمَ ُنوا ث َّم َّ
َّ
ح َ
ات َقوْا وَ أ ْ
ات َق ْ
ح ُّب
�نوا وَ اللَّ ُه ُي ِ
س� ِن َ
ين (المائدة  ،)93وقوله تعالى :لَنْ
مُ
الْ حْ ِ
�ال اللَّ َه ُل ُحومُ َه�ا وَ الَ ِدمَ ُ
َي َن َ
�ن َي َن ُ
اؤ َها وَ لَ ِك ْ
الهُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َّ
س�خر َ
�وى مِ ْنك ْم كذلِك َ
الت ْق َ
َها لك� ْم لِ ُتك ِّبرُوا
ِّ
َ
ُ
اللَّ
ْ
س ِن َ
َ
َ
َ
َ
َ
مَ
وَ
مُ
حْ
ْ
ين (الحج
ال
�ر
ش
ب
م
اك
د
ه
ا
ى
ل
ع
ه
ِ
ِ
َ
ُ
س�بي ِل الل ِهَّ
ْ
 .)37وقول�ه تعالى :وَ أن ِفقوا ِفي َ ِ
وَ الَ ُتلْ ُق�وا بأ َ ْيد ُ
س ُ
ِيك ْم إِلَى َّ
الت ْه ُل َك ِة وَ أ َ ْ
�نوا إ ِ َّن
ح ِ
ِ
�ن َ
ين (البقرة  .)195وقوله
اللَّ َه ُي ِ
س ِ
ح ُّب الْمُ حْ ِ
ص َّد َق ب ِه أُولَ ِئكَ
َّ
ْ
الص�د ِق وَ َ
جا َء ِب ِّ
تعالى وَ الذِي َ
ِ
ون لَ ُه ْم مَ ا َي َ
ش�اء َ
ُهمُ الْمُ َّت ُق َ
ُون ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َذلِ َك
س ِن َ
َ
ين (الزمر .)33
ج َزا ُء الْمُ حْ ِ
ال صدق إال ببرهان العطاء ومن كان صادقا،
كان متقي�ا ،وم�ن كان صادق�ا ومتقيا كان
محس�نا ،ومن كان محسنا كان له من األجر
عند الله ما الله به عليم ،بل له ما يش�اء ،عند
من؟ عن�د الذي عنده خزائن كل ش�يء ،عند

م�ن يقول للش�يء كن فيكون ،عن�د القدير،
عند م�ن عن�ده الجن�ة وملكوت الس�موات
واألرض ،عن�د الل�ه .ومن كان محس�نا فاز
بالل�ه ومن فاز بالله فقد نال أعظم ما يريده
المؤمن ويرجوه.
فضل الصدقة في رمضان
إن أعم�ال الب�ر وش�عب اإليمان تثم�ر أجرا
وأن�وارا تتعاظ�م بحس�ب عظم�ة الزم�ان
والم�كان والحاضري�ن فيه�ا ،فالصاة في
الحرمي�ن يف�وق أجره�ا ،أجر الص�اة في
م�ا س�واهما ،وقي�ام ليل�ة الق�در ال يعادله
القي�ام ف�ي غيره�ا ،والصاة ف�ي الجماعة
تفضل صاة الفرد ،واإلحس�ان إلى الوالدين
واألقربي�ن أعظم عند الله من اإلحس�ان إلى
غيرهم�ا .واإلنف�اق والجود ف�ي رمضان ال
يس�اويه م�ا كان خارج رمض�ان ،لذلك كان
ج َو ُد مَ ا َي ُك ُ
الحبيب صل الله عليه وس�لم أ َ ْ
ون
ِفي شهر َرمَ َ
ض َ
ان.
لق�د كان رس�ول الله ص�ل الله عليه وس�لم
أج�ود الناس وأكرم الناس ،يعطي عطاء من
ال يخش�ى الفقر ،كان عليه الصاة والسام
كالري�ح المرس�لة ،كله رحم�ة وبركة على
الخلق أجمعين .وكذلك صحابته الكرام .هذا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي نصف
مال�ه ،وهذا أب�و بكر رضي الل�ه عنه يعطي
ماله كله ،فيس�أله رسول الله صل الله عليه
وس�لم“ :ماذا تركت ألهلك”؟ فيجيبه رضي
الله عنه :تركت لهم الله ورسوله .وكان من
الصحابة م�ن ال يجد ما ينفق فيحمل مقابل
أجر ينفقه في س�بيل الله حتى ال يحرم أجر
الصدقة واإلنفاق.
خلق اقتبس�وه من القدوة العظمى صل الله
عليه وسلم الذي قيل عنه ،إنه لم يقل ال لمن
س�أله ،ولوال “ال” في التشهد لكان كل قوله
صلى الله عليه وس�لم “نعم”  ،تلك “ال” التي
حورب من أجلها ألنها تق�ر الحاكمية لله ال
لس�واه ،وتعلن العبودية لله وحده ال ش�ريك
ل�ه“ ،ال” الت�ي تنتص�ب في وج�ه الظالمين
الذي�ن يتأله�ون على الخل�ق ويأكلون أموال
الن�اس بالباط�ل ،وينفقونه�ا ليضل�وا عن
س�بيل الله ويحاربوا الله ورس�وله ،وشتان
بين من ينفق ماله في سبيل الله إلعاء كلمة
الله واإلحس�ان لخلق الل�ه ،وبين من ينفقه
ليحارب الله ورسوله وليضل عن سبيله.
أوجه الصدقة في رمضان
ولإلنفاق في س�بيل الله ف�ي رمضان أوجه
متع�ددة من أعظمها إطع�ام الطعام تفطير
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الصائم ،فإطعام األحب�اب واألصحاب قربة
كبي�رة عند الله لم�ا فيها من ت�ودد وتحبب
للمومنين يكون سببا في المحبة بينهم وهي
بواب�ة اإليم�ان والجن�ة ،واألس�مى من ذلك
الف�وز بالله جل وعاَ .ع ْن أَب�ي ُه َر ْير ََةَ ،ق َ
ال:
ِ
َق َ
َس ُ
�ول اللَّ ِهَ ،
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْي ِه وَ َ
ال ر ُ
سلَّم“ :لَ ْن
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
ُ
َّ
جنة َ
َت ْدخلوا ال َ
حت�ى تؤمِ نوا ِبي ،وَ ل ْن تؤمِ نوا
َ
ُ
خبر ُُك ْم ب َ
ْ
َ
ح َّتى َت َ
ش ْ�ي ٍء إ ِ َذا َف َعلْ ُتمُ و ُه
ِ
حابُّوا ،أال أ ِ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َتحاببْت�مْ ،أفش�وا َّ
الس�ا َم بيْنك�مْ”  .ويقول
اإلمام عبد السام ياسين رحمه الله“ :يبقى
إطع�ام الطعام عل�ى صعيد الحي�اة اليومية
بين المؤمنين سنة نبوية ونستبدل بالموائد
العادي�ة ف�ي حي�اة الغافلي�ن والراتعي�ن،
الحافل�ة باألطاي�ب من كس�ب يعلم�ه الله،
س�فرة األخوة على القناعة واالكتفاء .فإن
االشتراك في الطعام ،وباآلداب النبوية ،مما
يؤلف الله به القلوب” .
وإذا كان ه�ذا في حق األحب�اب واألصحاب
فهو في حق األهل واألقارب أولى ،فليس من
رسول الله صل الله عليه في شيء من ينفق
عل�ى األحب�اب واألصحاب ،ويقت�ر ويضيق
عل�ى األه�ل واألوالد ،قال رس�ول الله صلى
الله عليه وس�لم“ :خيركم خيركم ألهله وأنا

خيركم ألهلي” .
وتزداد عظم�ة إطعام الطع�ام عندما يكون
تفطي�را للصائم؛ قال رس�ول الل�ه صل الله
علي�ه وس�لم“ :من فط�ر فيه صائمً �ا؛ كان
كفارة لذنوبه ،وعتق لرقبته من النار ،وكان
ل�ه م�ن األجر مثل أج�ر الصائم م�ن غير أن
ً
شيئا” رواه الترمذي.
ينقص من أجره
ومن اإلنف�اق في رمضان زكاة الفطر ،ففي
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال“ :فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طه�رة للصائم م�ن اللغو والرف�ث وطعمة
للمساكين” رواه أبو داود.
وق�د فضل بعض العلماء إخ�راج زكاة المال
في رمض�ان إذا مر عليه الحول ش�ريطة أال
يؤخره�ا وال ب�أس ف�ي تقديمه�ا ،لم�ا في
إخ�راج الزكاة في ش�هر رمض�ان من فضل
وبرك�ة ،حت�ى تتحق�ق الطه�ارة والتزكية.
يق�ول س�بحانه وتعالىُ :
خ ْ
�ذ مِ ْ
�ن أَمْ وَالِ ِه ْم
ص َد َق ًة ُت َ
َ
ِّ
ط ِّهر ُ
َ
َ
َ
َ
يه ْ
�م ِبها وَ صل علي ِْه ْم
ُه ْم وَ ُت َز ِّك ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
إ ِ َّن َ
سك ٌن ل ُه ْم وَ الل ُه َ
صاتك َ
سمِ يعٌ َعلِيمٌ .
ومن أوجه الصدقة م�ا رواه البخاري رضي
الل�ه عنه في صحيحه قال رس�ول الله صلى
الله عليه وس�لم“ :تبسمك في وجه أخيك لك
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ٌ
صدقة وأم�رك بالمعروف ونهيك عن المنكر
ٌ
صدق�ة وإرش�ادك الرجل ف�ي أرض الضال
ٌ
صدقة وبصرك للرج�ل الرديء البصر لك
لك
ٌ
صدق�ة ،وإماطتك الحجر والش�وك والعظم
ٌ
صدقة وإفراغك من دلوك في
عن الطريق لك
ٌ
صدقة” .
دلو أخيك لك
ولي�س من الصي�ام في ش�يء الرفت وقول
الس�وء ،ب�ل م�ن اإلنف�اق اإلع�راض ع�ن
الجاهلي�ن ب�أن ينف�ق الصائم م�ن صفحه
وعف�وه ،ويتصدق بعرضهَ .ع ْن أ َ ِب�ي ُه َر ْير ََة
َس َ
ول اللَّ ِه َ
َض َي اللَّ ُه َع ْن ُه أ َ َّن ر ُ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
ر ِ
سلَّ َم َق َ
ث وَ َال يَجْ َهلْ
ج َّن ٌة َف َا َير ُْف ْ
ِّ
“الصيَامُ ُ
وَ َ
ال:
اتلَ ُه أَوْ َ
ش َ
وَ إ ِ ْن امْ �ر ٌُؤ َق َ
�اتمَ ُه َفلْ َي ُق ْل إ ِ ِّني َ
صا ِئمٌ
ْ�ن”  .روي ع�ن رس�ول الل�ه صلى الله
مَ ر ََّتي ِ
عليه وس�لم أنه حث يوما على الصدقة فقام
علبة بن زيد فقال :ما عندي إال عرضي فإني
أش�هدك يا رس�ول الله أني تصدقت بعرضي
على من ظلمني .ثم جلس فقال رس�ول الله
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك“ :أين علبة بن
زيد”؟ قالها مرتين أو ثاثا ،فقام علبة ،فقال
له رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم“ :أنت
المتصدق بعرضك؟ قد قبل الله منك”  .وذكر
ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ،أن
الجود عشر مراتب ،سابعها الجود بالعرض،
كجود الصحابي أبي ضمضم رضي الله عنه،
كان إذا أصب�ح قال :الله�م ال مال لي أتصدق
به على الناس وق�د تصدقت عليهم بعرضي
فمن ش�تمني أو قذفني فهو ف�ي حل .فقال
المصطف�ى صل�ى الل�ه علي�ه وس�لم“ :من
يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم” .
وقال ابن القيم رحمه الله :يا ابن آدم إن بينك
وبي�ن الله خطايا وذن�وب ال يعلمها إال هو..
وإنك تحب أن يغفره�ا لك الله ،فإذا أردت أن
يغفره�ا لك فاغفر أنت لعب�اده ..وإذا أحببت
أن يعفوها عنك فاعف أنت عن عباده ..تعفو
هن�ا يعفو هن�اك ..تنتقم هن�ا ينتقم هناك..
تطالب بالحق هنا يطالبك بالحق هناك..
فضائل الصدقة وفوائدها
وللصدق�ة فوائد وفضائل تعظم في الش�هر
العظيم ،ش�هر رمض�ان ،فالصدق�ة برهان
ص�دق العبد ،قال تعالى :ق�ل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين (النم�ل  ،)64وإنها تطفئ
غضب الله س�بحانه وتعالى كم�ا في قوله:
“إن صدقة الس�ر تطفئ غض�ب الرب تبارك
وتعالى”  ،كما أنها تمحو الخطيئة ،قال صل
الله عليه وس�لم“ :والصدقة تطفئ الخطيئة
كم�ا تطفئ الماء الن�ار”  ،وأنه�ا وقاية من

الن�ار كما في قول�ه عليه الس�ام“ :فاتقوا
النار ،ولو بش�ق تم�رة”  ،وفي الصدقة دواء
لألمراض البدنية والقلبية ،قال عليه السام:
“داووا مرضاكم بالصدقة”  ،وقال أيضا“ :إذا
أردت تليين قلبك فأطعم المس�كين ،وامسح
عل�ى رأس اليتيم”  ،وكف�ى بالصدقة منزلة
أن يك�ون صاحبه�ا ف�ي ظلها ي�وم القيامة
أو تح�ت ظل ع�رش الرحمان ،كم�ا جاء في
حديث رس�ول الله صل�ى الله عليه وس�لم:
“كل ام�رئ ف�ي ظ�ل صدقته ،حت�ى يقضى
بين الناس”  .ومن الس�بعة الذين يظلهم الله
بظل�ه يوم ال ظل إال ظله رجل تصدق بيمينه
حتى ال تعلم شماله ما أنفقت يمينه .كما أن
الصدق�ة يدفع الله به�ا أنواعا ً من الباء كما
في وصية يحيى عليه السام لبني إسرائيل:
“وآمرك�م بالصدق�ة ،ف�إن مث�ل ذل�ك رجل
أس�ره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه ،وقدموه
ليضربوا عنقه فقال :أنا أفتدي منكم بالقليل
والكثير ،ففدى نفسه منهم” .
إن المنف�ق يدع�و له المل�ك كل يوم ،بخاف
الممس�ك وفي ذلك يقول عليه الس�ام“ :ما
م�ن يوم يصبح العباد في�ه إال ملكان ينزالن
فيق�ول أحدهم�ا :الله�م أعط منفق�ا ً خلفاً،
ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا ً تلفاً” .
إن صاح�ب الصدق�ة يبارك له الل�ه في ماله
ويضاعفه له ،قال تعالى :مَ َث ُل َّ
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السادة مسامهني رشكة الصنائع الكيمياوية العرصية املسامهة
املحرتمني
راسامهلا (  ) 18 0000000دينار

تحية طيبة :
اس�تنادا الح�كام املادة  87من قان�ون الرشكات وبن�اءا عىل ماجاء
بقرار مجلس االدارة املؤرخ يف  2018 / 5 / 5يرسنا دعوتكم لحضور
اجتم�اع الهيئ�ة العامة املزمع عقده يف الس�اعة العارشة من صباح
ي�وم الجمع�ة املواف�ق  2018 / 8 / 31يف مقر ف�رع الرشكة الواقع
خل�ف املرك�ز االكاديم�ي ناحية ع�ني كاوة يف محافظ�ة اربيل وذلك
للنظر يف االمور التالية :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية
املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليه .
 – 2مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات وامليزانية العامة للسنة
املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليها .
 – 3مناقشة مقسوم االرباح لسنة . 2017
 – 4تعي�ني مراقب حس�ابات الرشكة للس�نة املالي�ة  2018وتحديد
اجوره .
 – 5مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم .
املني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند االنابة
او توكي�ل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع
االناب�ات والوكاالت يف مقر الرشكة قبل ثاثة ايام يف االقل قبل موعد
اجتم�اع الهيئة العام�ة وفقا الحكام املادة  91م�ن قانون الرشكات
املرقم  21لسنة  1997املعدل ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
يؤج�ل االجتم�اع اىل نفس اليوم من االس�بوع الت�ايل واملصادف يوم
الجمعة  2018 / 9 / 7ويف نفس الزمان واملكان املحددين .
مع التقدير
رئيس املجلس
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/837
إعان
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار املرقم203/4م
 38الخاجية الواقع يف الكوت العائد للمدين وليد
عبدالصاحب س�اهي املحجوز لقاء طلب الدائن
نعي�م حس�ن مه�دي وجماعت�ه البال�غ ثاثون
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه
املديرية خال م�دة ثاثون يوما تبدءا من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
ع�رشة من املائ�ة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشري
املواصفات
 -1موقعة ورقمه  /كوت  /قرب الكفاءات حي
الوحدة رقمه 203/4م 38الخاجية
 -2جنس�ة ونوع�ه  /ارض زراعي�ة تس�قى
بالواسطةملك رصف
 -3مس�احته /املساحة الكلية للعقار  13دونم
و 9اولك و5م2
 -4الشاغل  /الرشكاء
 -5القيم�ة التقديري�ه  /حص�ة املباعةتبل�غ
800/000س�هم بمبلغ سبعة وخمسون مليون
ومائة وخمسة وعرشون الف دينار
املنفذ العدل
عي طالب عزيز الجليي

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /1442ش 2018/
اىل املدع�ى علي�ه  /جاس�م محم�د
محسن
بتاري�خ  2018/4/25اص�درت هذه
املحكم�ة بالع�دد اع�اه ق�رارا غيابيا
يقيض بتصديق الطاق الخلعي الواقع
بتاري�خ  2018/3/3بني املدعية خلود
ج�ال خض�ري واملدع�ى عليه جاس�م
محمد حس�ن وملجهولية محل اقامتك
عليه تق�رر تبليغك بمضم�ون الحكم
الغياب�ي وعن�د ع�دم اعراضك ضمن
املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية
القايض
محمد كامل حسن

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /864ب 2018/
اىل املدع�ى علي�ه  /املدي�ر املفوض
لرشكة الغ�دق للمق�اوالت العامة
واالستش�ارات الهندسية املحدودة
اضافة لوظيفته
أق�ام املدعيان احمد و وقاص ابناء
خض�ري كصي�ور علي�ك الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة أع�اه يطالبنك
فيه�ا الزام�ك بتادية مبل�غ قدره
اربع�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار
دعوتك�م وملجهولية مح�ل إقامتك
فقد اصدرت ه�ذه املحكمة حكما
غيابي�ا يف الدع�وى اع�اه بتاريخ
 2018/5/8املتضم�ن بالزام�ك
بتادي�ة املبل�غ اع�اه وبالنظ�ر
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بمضمون الحكم الغيابي ونرشه يف
صحيفتني محليتني رسميتني ولك
حق االع�راض عىل الحكم الغيابي
خال املدة القانونية البالغة عرشة
ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عدنان نهري الزامي
����������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /865ب 2018/
اىل املدع�ى علي�ه  /املدي�ر املفوض
لرشكة الغ�دق للمق�اوالت العامة
واالستش�ارات الهندسية املحدودة
اضافة لوظيفته
أقام املدعي سلمان فرهود خصافه
علي�ك الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
أع�اه يطالبك فيه�ا الزامك بتادية
مبل�غ ق�دره ثاثون ملي�ون دينار
دعوتك�م وملجهولية مح�ل إقامتك
فقد اصدرت ه�ذه املحكمة حكما
غيابي�ا يف الدع�وى اع�اه بتاريخ
 2018/5/8املتضم�ن بالزام�ك
بتادي�ة املبل�غ اع�اه وبالنظ�ر
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بمضمون الحكم الغيابي ونرشه يف
صحيفتني محليتني رسميتني ولك
حق االع�راض عىل الحكم الغيابي
خال املدة القانونية البالغة عرشة
ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عدنان نهري الزامي
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إصابة محادي أمحد تثري قلق
القوة اجلوية

رونالدو يطلب
راتبا فلكيا للبقاء
يف ريال مدريد

بغداد /المستقبل العراقي

بث�ت إصابة نجم القوة الجوية حم�ادي أحمد في مباراة نفط الجنوب ،القلق
في نفوس أنصار الفريق وطاقمه اإلداري.
وقال المدرب المس�اعد للقوة الجوية رزاق فرحان ل “إصابة حمادي
أحمد على مس�توى الركبة ،وهذه المنطق�ة إصاباتها خطيرة جدا،
ونأمل أن يكون الالعب بأفضل حال”.
وأش�ار إل�ى أن “الطبيب س�يتابع ويش�خص الحال�ة بدقة ،لحد
اآلن ال ش�يء معل�وم ،ونتمنى أال يغيب حم�ادي أحمد كثيرا عن
المالعب” .يش�ار ال�ى ان مباراة الق�وة الجوي�ة والنفط انتهت
لمصلحة القوة الجوية بثالثة أهداف دون رد.

بغداد /المستقبل العراقي
اش�ترط البرتغالي
كر يس������تيا نو
رونالدو ،نجم ريال
مدريد اإلس�بان��ي ،أن
يك�ون الالعب األعلى أجرا في العالم،
للبقاء في صفوف الملكي.
وأكدت صحيفة “مون�دو ديبورتيفو”
أن رونال�دو طال�ب أن يك�ون راتب�ه
الس�نوي  80مليون يورو في الموس�م
الواحد.
وأش�ارت إلى أن عقد رونال�دو ،لديه 3
مواس�م في عق�ده مع الري�ال ،لكنه لن
يس�تمر في العاصم�ة اإلس�بانية إال إذا
وافقت اإلدارة على طلبه ،بالحصول على
 240مليون يورو خالل تلك الفترة.
وأضافت أنه في حال موافقة فلورنتينو
بيريز ،رئيس النادي ،على هذا الطلب ،فإن
عليه إعادة تنظيم حساباته مرة أخرى ،ألن
راتبه سيمثل  % 60من ميزانية النادي.
وختم�ت الصحيفة بأن رونالدو ،يحصل حاليا
على  21مليون يورو س�نويا ،وهو المبلغ الذي ال
يقبله في الوقت الحالي.

انفانتينو هينئ مسعود وفريقه
اجلديد يف احتاد الكرة
المستقبل العراقي /وكاالت
قدم رئيس االتحاد الدولي “فيفا” ،اليوم االحد،
برقي�ة تهنئ�ة ال�ى رئي�س االتحاد ك�رة القدم
العراقي�ة عبد الخالق مس�عود واعضائه الجدد
بمناسبة فوزهم في االنتخابات التي جرت في
 31ايار الماضي.
وجاء في الرسالة مايلي:
عزيزي الرئيس  ..صديقي العزيز
يسرني ويس�عدني ان اهنئكم بمناسبة فوزكم

في االنتخابات التي جرت ولمدة اربع س�نوات
جديدة ( . )-2022 2018
كم�ا اود ان انق�ل التهان�ي الى جمي�ع اعضاء
المكتب التنفيذي الذين تم انتخابهم معكم.
اتمن�ى لفريقك�م مزي�دا م�ن النج�اح والقوة
لمواجهة التحديات التي تواجهكم.
اتطلع لرؤيتك في روسيا قريبا لحضور اجتماع
كونغ�رس الفيف�ا الذي س�يعقد عل�ى هامش
بطول�ة كاس العالم  2018العيد لك التهنئة من
جديد .

رسمي ًا ..برشلونة جيدد عقد
أومتيتي

«فيفا» يراقب مواقع التواصل االجتامعي خالل املونديال
المستقبل العراقي  /وكاالت
ق�ال هيلموت س�بان ،رئيس إدارة
األمن باالتح�اد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،إن اإلج�راءات األمنية في
بطول�ة كأس العال�م 2018

المستقبل العراقي  /وكاالت

أعلن برشلونة ،تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي الفرنسي ،صامويل أومتيتي.
وأش�ار النادي الكتالوني ،عبر موقعه الرس�مي ،إل�ى أن أومتيتي وقع على عقد
جديد ،يمتد حتى صيف عام .2023
وس�يحتفل برش�لونة بتجديد عق�د أومتيتي ،خالل حفل س�يقام غدا
االثني�ن ،ف�ي إحدى قاع�ات ملعب كام�ب نو ،حيث س�يعقد مؤتمر
صحف�ي لالعب الفرنس�ي .وأنهت إدارة البلوجران�ا بهذه الخطوة،
الجدل المثار حول أومتيتي ،الذي ارتبط باالنتقال إلى أندية أخرى،
أبرزه�ا مانشس�تر يونايتد.وانض�م الالع�ب ( 25عام�ا) لصفوف
البارس�ا ،في صي�ف  ،2016قادما من أولمبيك لي�ون ،وبات ركيزة
أساسية في دفاع الفريق ،خالل الموسمين الماضيين.

كش�فت تقارير صحفية أن نادي برش�لونة
اإلسباني ،مهدد بتوقيع عقوبة عدم التوقيع
مع العبين لمدة  5مواسم انتقاالت ،من قبل
االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأك�دت صحيف�ة “ذا ص�ن” اإلنجليزي�ة أن
العقوب�ات س�تأتي عل�ى الن�ادي الكتالوني
بس�بب المفاوض�ات مع الفرنس�ي انطوان
جريزمان ،العب أتليتكو مدريد اإلسباني.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن�ه ت�م س�ؤال
جوسيب بارتوميو ،رئيس برشلونة ،عما إذا
كان تف�اوض مع الالعب أم ال ،فقال“ :أنا لم
أتح�دث معه هذا الع�ام ،ولكنني تحدثت مع
وكيله في أكتوبر/تشرين األول”.
ووفقا ً ألنظم�ة االتحاد الدول�ي لكرة القدم
الخاص�ة بوض�ع الالعبي�ن وانتقاله�م“ :ال
يج�وز لالعب المحت�رف أن يب�رم عق ًدا مع
ن�ا ِد آخر ،إال في حال انته�اء عقده مع ناديه

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية ،اليوم
السبت ،عن السعر الذي يريده برشلونة من
أجل التخلي عن حارس�ه الهولندي جاسبر
سيليسن ،في فترة االنتقاالت الصيفية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “”lesportiu
الكتالونية ،اليوم الس�بتَّ ،
فإن برشلونة،
ال ُيريد االستغناء عن سيليسن في الصيف

المستقبل العراقي  /وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفية ،ع�ن رغبة
نادي�ي أتلتيك�و مدري�د ومي�الن ،في
التعاق�د م�ع نج�م فري�ق نابول�ي
اإليطال�ي ،خ�الل فت�رة االنتق�االت
الصيفية.
وذك�رت صحيف�ة “الجازيت�ا ديلل�و

س�بورت” اإليطالية ،أن أتلتيكو مدريد
اإلس�باني ،ومي�الن اإليطالي ،يرغبان
ف�ي التوقيع م�ع خوس�يه كاييخون،
مهاج�م ن�ادي نابول�ي ،خالل س�وق
االنتقاالت المقبل.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن نابول�ي
وكاييخون يدرسان االنفصال ،في ظل
رغب�ة فري�ق الجنوب ف�ي تغيير كبير

ف�ي الجه�ة اليمن�ى للبارتينوبي ،مع
اقتراب التعاقد سيموني فيردي العب
بولونيا.
ً
ش�رطا
وأضاف�ت أن الالع�ب يمتل�ك
جزائ ًيا ف�ي عقده مع نابول�ي ،بقيمة
 23ملي�ون يورو ،وهو ما يس�هل من
مهم�ة الرحيل خالل الصي�ف ،خاصة
بعدما رحل ماوريس�يو ساري ،المدير

الفني السابق .وأشارت الصحيفة إلى
أن كاييخون يفض�ل العمل مع دييجو
س�يميوني ،مدرب أتلتيكو مدريد ،كما
يحب فك�رة العودة للع�ب في الدوري
اإلسباني .في سياق آخر ،ينتظر ميالن
موق�ف االتحاد األوروب�ي لكرة القدم
من توقيع عقوبات عليه ،قبل أن يقوم
بالتعاقد مع كاييخون.

سريينا ويليامز ترضب موعد ًا ناري ًا رئيس االحتاد الفرنيس يوضح موقفه من زيدان
المستقبل العراقي  /وكاالت
مع شارابوفا يف روالن جاروس

أنشيلويت يوافق عىل رحيل
نجم نابويل
كش�فت تقارير صحيفة إيطالية ،عن أن كارلو
أنش�يلوتي ،المدي�ر الفن�ي الجدي�د لنابول�ي،
واف�ق على رحي�ل نجم الفريق ف�ي االنتقاالت
الصيفية.
ً
ووفق�ا لموقع موقع “فوتب�ول إيطاليا” ،فإن
نابولي حدد  60مليون يورو من أجل الموافقة
على رحي�ل البرازيل�ي جورجينه�و فريلو إلى
مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.
وأك�د أوريلي�و دي لورينتيس ،رئي�س نابولي،
ً
ً
سابقا لضم الالعب بقيمة 45
عرضا
أنه رفض

المقبل.ويمل�ك الحارس الهولن�دي ،عدة عروض
من ضمنه�ا ليفربول ،الذي يرغ�ب في ضمه بعد
األخطاء الكارثية لحارس�ه لوريس كاريوس في
نهائ�ي التش�امبيونزليج ،الس�بت الماض�ي ،ضد
ريال مدريد.
وتابعت الصحيفةَّ ،
أن برشلونة لن يترك سيليسن
بالميركاتو الصيفي إال ب�� 60مليون يورو ،قيمة
الش�رط الجزائ�ي َّ
ألن�ه م�ن العناصر األساس�ية
بالفريق.

وانضم سيليس�ن لصفوف برش�لونة من أياكس
أمس�تردام الهولندي في صي�ف  2016مقابل 12
مليون يورو ،وهو الحارس األساس�ي في بطولة
كأس مل�ك إس�بانيا فقط ،لوج�ود العمالق مارك
تيرشتيجن.
وأب�رزت الصحيف�ة ف�ي نهاي�ة تقريره�ا ب�أن
برشلونة سوف يوافق على التفاوض مع أي فريق
بخصوص سيليس�ن ،إذا طلب الح�ارس الرحيل،
لكن لن يبيعه بأقل من  60مليون يورو.

مهاجم نابويل ينضم إىل اهتاممات أتلتيكو وميالن

الحال�ي أو انته�اء مدت�ه ف�ي غضون س�تة
أشهر”.
ويعد أي خرق لهذا الحكم يجب أن يخضع
النادي للعقوبات المناسبة ،وستكون
العقوبة هي منع النادي من إبرام
صفقات لمدة تصل من  3إلى 5
مواسم انتقاالت.
وأوضحت أنه من الممكن
أن يت�م إيق�اف الالعب
جريزمان لمدة تصل
إلى  6أشهر.
وكان فري����ق
برش�����لونة
ق�د تع��رض
للعقوب�ة في
ع�ام ،2015
بسبب لتعامل
م�ع الالعبين
القاصرين.

المستقبل العراقي  /متابعة

برشلونة حيدد سعر بيع سيليسن

المستقبل العراقي  /وكاالت

عقوبة قوية هتدد برشلونة
بسبب جريزمان
المستقبل العراقي  /وكاالت

بروس�يا  ،س�تتضمن مراقب�ة
مواق�ع التواص�ل االجتماعي على
اإلنترنت.
وق�ال س�بان ف�ي تصريح�ات
لصحيف�ة “فيل�ت آم س�ونتاج”
نش�رتها الي�وم األح�د “س�تكون

هن�اك وح�دات مس�ؤولة عن نوع
م�ن المراقبة ورصد م�ا يكتب في
منتديات ومدونات معينة”.
اعترف سبان بأن وسائل التواصل
اإلجتماعي يمكن “أن تشكل خطرا
أيض�ا ،خاصة م�ن خ�الل األخبار

المزيفة” ،وهو ما يستدعي تعاونا
وثيق�ا بين روس�يا ،المس�تضيفة
للبطولة والفيفا.
وق�ال س�بان “الش�يء المهم هو
التع�اون عل�ى المس�توى الدولي،
وهو أمر يسير بشكل جيد”.

المستقبل العراقي  /وكاالت

ملي�ون ي�ورو،
باإلضاف�ة إلى
 5ماليين يورو
كمكاف����آت
م�ن ن����ادي
م��ا نش���ستر

سيتي.
يذك�ر أن نابول�ي أق�ال
ماوريس�يو
اإليطال�ي
س�اري من تدريب الفريق في وقت سابق،
وأعل�ن التعاقد مع مواطنه أنش�يلوتي
لمدة  3مواسم مقبلة.

أطاح�ت األمريكي�ة س�يرينا ويليام�ز ،ف�ي ال�دور الثال�ث
ببطولة فرنس�ا المفتوحة للتن�س (روالن جاروس) ،ثاني
البطوالت األربع الكبرى (الجراند سالم) ،باأللمانية جوليا
جورجيس ،بعدم�ا هزمتها بمجموعتين دون رد ،لتضرب
موع�دا منتظ�را ف�ي ثم�ن النهائي م�ع الروس�ية ماريا
ش�ارابوفا.وبعدما أظهرت وجها أكثر شراس�ة وتماسكا
من المواجهتين الس�ابقتين ،اس�تطاعت المصنفة األولى
عالمي�ا أن تجه�ز
عل�ى منافس�تها
األلمانية خالل ساعة
و 15دقيق�ة فق�ط
بنتيج�ة  6-3و.6-4
وسيشهد ثمن النهائي
مواجه�ة م�ن العي�ار
الثقي�ل ،بي�ن العبتين
فازت�ا بلقب البطولة 4
م�رات ،بواق�ع مرتين
لكل منهما.

أكد رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم،
نوي�ل لو جريت ،ع�دم وج�ود نوايا في
الوق�ت الحالي الس�تبدال المدي�ر الفني
الحالي لمنتخب “البلوز” ديديه ديشامب،
بمواطنه زين الدين زيدان.
وتردد اس�م زيدان بقوة لتدريب الفريق
الوطن�ي الفرنس�ي بع�د اس�تقالته من
اإلدارة الفنية لريال مدريد.
وفي مقابلة نش�رتها صحيفة (ليكيب)
الي�وم األح�د ،ق�ال لو جري�ت “ال توجد
أي مناقش�ات مطروحة في هذا الشأن،
زيدان رحل (عن الري�ال) دون أن يكون
لديه أي مشروع ،وديديه لديه عقد حتى
.”2020
وعلى الرغم من ذلك ،كال رئيس االتحاد
الفرنس�ي المدي�ح لمدرب ري�ال مدريد
الس�ابق ،لكنه أكد في نفس الوقت أنه ال
يخطط لالس�تغناء عن ديشامب في أي
وقت قريب.
وقال عن زيزو “إن�ه يتمتع بمواصفات
م�درب المنتخ�ب بش�كل ال ج�دال فيه،

يحظ�ى بقب�ول ال�رأي الع�ام والنتائج
الت�ي حققه�ا تتحدث عن نفس�ها ،لكن
يجب دائما األخذ بعي�ن االعتبار العقود
المبرم�ة والنتائج ،هذه الفكرة ليس�ت
مطروح�ة حالي�ا ،لي�س قب�ل  2020أو
.”2022
وأكد لو جريت أنه لم يعلم أن زيدان الذي
وصفه بأنه مدرب “استثنائي” ،سيترك
منصبه ف�ي قلع�ة س�انتياجو برنابيو،
مبرزا أن القرار كان مفاجئا بالنسبة له.
وقال “بالنسبة ألي مدرب آخر لن يكون
الف�وز بالتش�امبيونز ليج ث�الث مرات
متتالي�ة أمرا س�هال ،لقد ق�رر التوقف،
من يحتل هذا المنص�ب يواجه ضغوطا
كبيرة ،ليس من السهل أن تكون مطالبا
بالف�وز دائم�ا ،إنه م�درب عظي�م ولن
يواجه مشكالت بشأن مستقبله” .وعلى
الرغم من إب�داء رضاه عن أداء المنتخب
الفرنسي قبل نحو عشرة أيام من انطالق
المونديال ،اعتبر أن الفريق الوطني يعد
“واح�دا من أفضل المنتخبات لكنه ليس
األفض�ل” ،مؤكدا أن الهدف في روس�يا
هو الوصول لنصف النهائي.
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يب إم دبليو تبني مصنع ًا يف روسيا
أعلن�ت رشك�ة ب�ي إم دبلي�و األملاني�ة عن
نيته�ا بن�اء مصنع جديد له�ا عىل األرايض
الروسية.
وقال عم�دة مدين�ة كالينينغراد الروس�ية
أنطون أليخانوف« :من املنتظر أن تستحدث
رشك�ة ب�ي إم دبليو األملاني�ة مصنعا جيدا
له�ا يف روس�يا ،وم�ن املرج�ح أن يفتتح يف
كالينينغ�راد ،وس�يتم في�ه إنت�اج أح�دث
النماذج من السيارات».

سودوكو

أما يف م�ا يتعلق باملركبات التي س�ينتجها
املصن�ع ،فم�ن املنتظر أن يت�م فيه تصنيع
س�يارات سيدان من الفئة  3و 5و 7من بي
إم دبلي�و ،فضال عن س�يارات كروس أوفر
من الفئتني « »Х3و».»Х5
وم�ن املف�رتض أن يت�م االنتهاء م�ن بناء
املصن�ع يف فرتة ت�رتاوح ما ب�ني عامني إىل
عام�ني ونصف ،اعتبارا م�ن النصف الثاني
من العام الجاري.

للموز خصائص ال توجد يف مرشوبات الطاقة
ّ
أكدت دراس�ات حديثة ،أن فاكهة املوز تغني
عن مروب�ات الطاقة املليئة بالكافيني التي
يس�تخدمها الرياضي�ون لزي�ادة النش�اط،
الحتوائ�ه ع�ىل البوتاس�يوم والكربوهيدرات
ومضادات األكسدة.
وذك�ر موق�ع «بول�د س�كاي» املتخصص يف
الصحة العامة 6 ،أس�باب تدف�ع الرياضيني
الس�تبدال مروب�ات الطاق�ة واالس�تعانة
باملوز ،وهي:

 -1تقليل�ه من تش�نجات العضالت الحتوائه
عىل كمية كبرية من البوتاس�يوم ،ما يساعد
يف الح�د م�ن تقلص�ات العضالت وي�ؤدي إىل
تعافيها بش�كل أرسع ،خاصة بعد التمارين
املكثفة.
 - 2مكافحة االلتهابات فتس�اعد خصائص
امل�وز يف مكافح�ة االلتهاب�ات الت�ي تح�دث
بشكل كبري بعد ممارسة التمارين الرياضية
املكثفة.

 -3توف�ري الطاق�ة الفوري�ة الحتوائ�ه ع�ىل
الس�كر الطبيعي ،حي�ث يمنح تن�اول موزة
واح�دة فقط بع�د التمرين دفع�ة فورية من
الطاق�ة والتي ع�ادة ما تكون الزمة بش�دة
للرياضيني بعد التمارين املكثفة.
 - 4تخليص الجس�م من الس�موم يساعد يف
التخلص من السموم بشكل أفضل بكثري من
املروبات الرياضية الت�ي تحتوي عىل مواد
كيميائية ومواد حافظة.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ّ
هل تعلم ّ
يتحطم أكثر من عرة آالف
أن يف كل عام
منقار طائر بسبب اصطدامها بزجاج ّ
النوافذ.
هل تعلم ّ
أن يف بنجالدش ُيحكم عىل طلبة املدارس
ّ
بالغش يف االمتحان ّ
النهائي.
بالسّ جن إذا ّاتهموا
هل تعلم ّأنه يمكن اس�تخدام خاليا ال ّزجاج لتوليد
طاقة تكفي لتشغيل أجهزة مكتب ّية بسيطة ،مثل
الهاتف أو الطابعة.
ه�ل تعلم ّ
أن ع�دد أنواع الحيوان�ات املوجودة عىل
األرض يصل إىل حوايل  12-11مليون نوع معروف
حال ّياً ،ومازال اكتشاف هذه األنواع مستمرّاً.
أن أغل�ب ّ
ه�ل تعل�م ّ
الن�اس الذي�ن يعث�رون عىل
محفظ�ة ضائع�ة ،يقوم�ون بإرجاعه�ا إذا كان
بداخلها صورة لطفل.
ه�ل تعل�م ّأن�ه عندما تبح�ث يف جوج�ل عن رقم
الص�ورّ ،
 241543903يف ّ
فإنك س�رتى الكثري من
الناس الذين يضعون رأسهم يف ّ
صور ّ
الثالجة.

غوغل تزيح آبل عن أغىل عالمة جتارية

أصبح�ت رشك�ة غوغ�ل اململوك�ة للرك�ة األم ألفابت
 Alphabet Incالعالم�ة التجارية األكث�ر قيمة يف العالم
مع وصوله�ا إىل قيمة تبلغ  302مليار دوالر ،مما جعلها
تتص�در «آب�ل» التي وصل�ت عالمتها التجاري�ة إىل قيمة
تبلغ ح�وايل  301مليار دوالر ،مع ابتع�اد باقي العالمات
التجاري�ة ع�ن جوج�ل وآبل بف�ارق يق�ارب  100مليار
دوالر تقري ًبا ،وذلك ً
وفق�ا لتصنيف  Brandzألفضل 100
عالمة تجارية يف العالم لعام  2018الذي أصدرته  WPPو
.Kantar Millward Brown
وتب ًعا للتصنيف فإن  8من أصل أفضل  10عالمات تجارية
عاملي�ة تتبع ل�ركات تقني�ة ،حيث ال تزال ه�ذه الفئة
تهيمن عىل التصنيف العاملي ،فقد حلت العالمة التجارية
لركة أمازون يف املركز الثالث من حيث القيمة التجارية
األع�ىل عامل ًي�ا بعد وصوله�ا إىل قيمة تق�ارب  208مليار
دوالر ،م�ع حلول العالم�ة التجارية لرك�ة الربمجيات
مايكروس�وفت يف املركز الرابع بقيمة تقارب  200مليار
دوالر .وبلغت قيمة العالمة التجارية لركة التكنولوجيا

الصيني�ة تينس�نت ح�وايل  179ملي�ارات دوالر ،والت�ي
حل�ت يف املركز الخامس ،تليها رشكة فيس�بوك يف املركز
الس�ادس بقيم�ة عالمة تجاري�ة وصلت إىل ح�وايل 162
مليار دوالر ،ورشكة في�زا  Visa Incللمدفوعات الرقمية

طبق اليوم

كانابية بالروبيان

يف املركز السابع بقيمة عالمة تجارية تصل إىل  146مليار
دوالر .وحل�ت رشكة ماكدونال�دز يف املركز الثامن بقيمة
 126ملي�ار دوالر ،ومجموعة عي بابا القابضة املحدودة
الصيني�ة يف املرك�ز التاس�ع بقيم�ة  113ملي�ار دوالر،
ورشك�ة االتصاالت  AT&Tيف املركز الع�ارش بقيمة 106
مليار دوالر ،يف حني لم تتج�اوز باقي العالمات التجارية
األخرى ضمن الدراسة قيمة  100مليار دوالر.
وعلقت الدراس�ة عىل صع�ود ال�ركات الصينية“ :تعد
هذه السنة أول سنة تحقق فيها العالمات التجارية غري
األمريكية نموًا أرسع م�ن العالمات التجارية األمريكية،
حيث تواج�دت  14عالمة تجارية صيني�ة يف أفضل 100
عالمة تجارية عاملي�ة باملقارنة مع تواجد عالمة تجارية
صيني�ة واحدة فقط ،ChinaMobile ،يف عام  ،2006وقد
نمت القيمة اإلجمالية ألفضل  10عالمات تجارية صينية
عىل أس�اس سنوي بنسبة  47يف املئة ،أي أكثر من ضعف
الرق�م باملقارنة م�ع العالمات التجاري�ة األمريكية التي
حققت  23يف املئة”.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهني�اً :ينتقل فينوس إىل برج الث�ور يف حني يكون القمر
جدي�دا ً يف برج الج�وزاء ،وتعرف لقاء مهمّ�ا ً عىل الصعيد
العم�ي تح�دد ع�ىل أث�ره مش�اريعك للمرحل�ة املقبلة .
عاطفياً :بانتظارك اس�تحقاق عاطف�ي مصريي لتحديد
وجهتك املستقبلية

الثور

العقرب

مهني�اً :القم�ر الجدي�د يف برج الج�وزاء يدع�وك إىل عدم
الترسع يف قراراتك قبل االطالع عىل كل التفاصيل .عاطفياً:
محاوالت الريك للسيطرة عليك متواصلةّ ،
لكنك لن تكون
مقتنعا ً بما سيق ّدمه من اقرتاحات ،فكن حذراً.

اجلوزاء

ّ
فيح�ذرك من
مهني�اً :ينتق�ل فين�وس إىل منزلك الس�ابع
أخطار ق�د تتعرّض له�ا ،إبتعد عن املجازف�ات .عاطفياً:
تس�عد بمفاجآت وبتغيري يف حياتك يطرأ ،فتشعر بالراحة
العاطفية وتعرف تطورا ً رومنسياً .صحياً :قلل من تناول
األطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات

القوس

مهني�اً :ينقت�ل فين�وس إىل منزل�ك الثاني ع�ر فتجري
الري�اح بخالف ما تتمن�اه وتعرّض وظيفت�ك ومصالحك
لألخطار ونفس�ك للمساءلة .عاطفياً :هذا اليوم مهم جدا ً
وقد يحمل إلي�ك نجاحا ً باه�را ً رشط التعامل مع الريك
بهدوء وحكمة ومسؤولية.

السرطان

مهنياً :ينتقل فينوس إىل منزلك الس�ادس أي إىل الثور لذي
علي�ك أن تعرف كيف تحافظ ع�ىل أرسار عملك وأال تبوح
بها لآلخرين .عاطفياً :ال تهمل مش�اعر الحبيب وخصص
له املزيد من الوقت قبل أن يقدم عىل قرار مصريي.

اجلدي

مهنياً :قمر جديد يف برج الحمل ،ما يعني عدم توقيع عقود
أو حس�م أمر وح�ذار املتاعب والج�دال .عاطفياً :لقاءات
ونقاش�ات مثمرة ،وخصوصا ً لجهة تحديد مس�ار األمور
مستقبليا ً وعىل نحو يضمن لك وللريك حقوقكما.

االسد

مهني�اً :قمر جدي�د يف الجوزاء ودخول فين�وس إىل منزلك
الخام�س ،ل�ذا علي�ك أن تك�ون أكث�ر عقالني�ة يف اتخاذ
القرارات الحاسمة يف العمل .عاطفياً :عليك أن تكون أكثر
ثق�ة بقدرتك عىل تحقيق العالقة املثالية التي طاملا حلمت
بها.

الدلو

مهنياً :ينتقل فينوس إىل منزلك العارش فيطرأ تحسني عىل
وضعك املهني وتتخل�ص من بعض العقبات .عاطفياً :قد
تبحث عن عالقة جديدة ،ال تخف من أخذ املبادرة ،فهي قد
تبدأ بخطوة جريئة .صحي�اً :يف غمرة الجهود التي تبذلها
ّ
وتقص يف االهتمام بها.
تنىس حق صحتك عليك

العذراء

مهني�اً :ينتقل فين�وس إىل منزلك الرابع ،فال تس�تلم أمام
الضغ�وط واملطال�ب الكث�رية ،أن�ت تمتل�ك الق�درة ع�ىل
مواجهته�ا مهما بلغ حجمها .عاطفي�اً :حني تزيد الغرية
ع�ن ح ّده�ا تصب�ح مؤذي�ة ،وت�ؤدي اىل عواق�ب وخيمة
وتزعزع الثقة.

احلوت

مهني�اً :ينتقل فين�وس إىل منزل�ك التاس�ع ،أي إىل الثور،
فيمنحك حيوية مذهلة وقدرة اس�تثنائية عىل اس�تيعاب
األمور .عاطفياً :قد تس�اعدك أفكار الريك يف حل بعض
األمور العالقةّ ،
لكن عنادك يؤدي إىل فشل كل الجهود التي
بذلتها.

املقادير:
 التوس�ت  10 :رشائح (التوس�ت الطري ،عىل أن ّتقطع كل
رشيحة إىل دائرتني صغريتني)  -بسكويت  20 :حبة (بالشكل
الدائ�ري الصغ�ري)  -الروبيان  20 :حبة (بالحجم املتوس�ط،
مق�ر ومنظف ومس�لوق)  -الزيتون  10 :حب�ات (الزيتون
املحيش ،مقطع إىل أنصاف)  -الزبدة  :قليل (لدهن التوست) -
املايونيز  :قليل  -البقدونس  :بضع أوراق (مفروم)  -امللفوف
األحمر  2 :ورقة (مقطع إىل رشائح)
طريقة التحضري:
 .1إطي رشائح الخبز ،بالزبدة.
 .2أضيفي قطع البسكوت املالحة ،فوق رشائح الخبز.
 .3وزعي حبات الروبيان املسلوقة ،فوق قطع البسكويت .من
ثم ،أضيفي القليل من املايونيز ،وحبات الزيتون ،والبقدونس
وامللفوف األحمر ،كما هو موضح يف الصورة.

مهني�اً :قم�ر جدي�د يف منزلك التاس�ع يب�ر بنجاح غري
متوق�ع يعيد إليك األمل يف اس�تعادة موقع�ك الطبيعي يف
العم�ل .عاطفياً :تلمس بعض العداء من الريك تجاهك،
فكن ح�ذرا ً وتعامل معه بهدوء وروي�ة .صحياً :قد يخيّل
إليك أنك يف وضع صحي مضطرب

مهني�اً :ينتق�ل فين�وس إىل منزل�ك الثال�ث وتتواصل مع
محيط�ك ّ
ألن نجم�ك يلم�ع ويس�اهم يف تلطي�ف األجواء
ً
ً
التي كانت محتدمة أخ�ريا .عاطفيا :ال تجازف بما تملك،
وأنصح لك تقديم بعض التنازالت أو إعادة النظر يف بعض
القرارات أو املواقف.

«واتساب» يضيف عدد ًا من املميزات
نقل�ت تقاري�ر أن تطبيق
للرتاس�ل
«واتس�اب»
الف�وري ،ب�دأ اختب�ار
تحديث�ات جدي�دة تحمل
مي�زات غ�ري مس�بوقة
ملس�تخدميه ع�ىل أنظمة
 IOSلهوات�ف آيف�ون عىل
أن يت�م تعميمه�ا قري ًب�ا
لجميع املستخدمني.
وأت�اح التطبيق الش�هري،
ً
وفق�ا للتقاري�ر ،إج�راء
مكامل�ات صوتية جماعية

بني  4أشخاص عىل األقل،
ً
إضاف�ة إىل إطالق�ه ميزة
الرتاس�ل م�ع أش�خاص
ليسوا مسجلني عىل قائمة
جهات االتصال.
كما سيتم إضافة امليزتني
الجديدت�ني للتطبي�ق عرب
هوات�ف أندرويد قري ًبا ،ما
يس� ّهل الرتاس�ل الصوتي
ومحادث�ة
الجماع�ي
ش�خص غ�ري مس�جل
بقائمة األسماء بالهاتف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1686
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�م�ساء�ت

م�ساحة للر�أي

سيجارة وفانلة وكلب

أطفالنا يف «زور» رامز
وفاء بكري
ال أنك�ر أنني من محب�ي الفنان رامز جال ،ب�ل أجده من أكثر
النج�وم «اليل دمها خفي�ف» ،وبه الكثري م�ن التلقائية املحببة
للبع�ض ،وه�و ما يج�ب أن يتمي�ز به الفن�ان الكومي�دي ،وال
أهاجمه كث�ريا كمن يهاجمونه ملجرد أن «مقالبه» متفق عليها
مسبقا مع نجوم حلقاته ،فطاملا ارتىض الطرفان فما املانع إذن
من وجود «حبكة كوميدية» قد تس�عد البع�ض ،الىشء الوحيد
ال�ذي جعل بينى وب�ني «رامز» «حاجزا ً نفس�ياً» ،هو ارتضاؤه
«سبه بوالدته» كثريا يف الحلقات ،مقابل حفنة من املايني ،وهو
ذل�ك الفتى الذى بكى أكثر من مرة يف لقاءات تليفزيونية قديمة
عندم�ا كان يذكر وفاة والدته ،خاص�ة أنه كان صغريها املدلل،
كي�ف ارت�ىض ذلك الفن�ان أن تس�ب والدته بكم ه�ذه األلفاظ
يف الحلق�ات والت�ي يظهر منه�ا أول كلمة ثم نس�مع الصافرة
املعروف�ة لكت�م األلفاظ املس�يئة والبذيئ�ة وه�ي «تييييت»؟،
الغريب أن رامز لديه من الش�عبية لدى األطفال ما تجعله يفكر
أل�ف مرة يف جعل مقالبه بش�كل كوميدي مح�رتم ،دون ألفاظ
خارج�ة ،طاملا أنه يحب ه�ذه النوعية من الربام�ج ،بل يمكنه
االتف�اق مع بعض ضيوفه عىل ذلك ،خاصة أن املوضوع بالفعل
متف�ق عليه ،واملدهش أنه ال يريد أن يفكر خارج الصندوق ملثل
هذه الربامج ،فقد اكتفى بإعادة تدوير أفكاره الس�نوية طاملا
أنه يحقق نسب املشاهدة املطلوبة.
ويحص�ل هو ع�ىل املبال�غ املتفق عليه�ا ،املش�كلة تكمن يف أن
أطفالنا ل�م تعد لديهم «أيقونة رمضان» التي يس�تمدون منها
االحرتام واملف�ردات التي يتعاملون بها ب�ني بعضهم ،وأجد أننا
كنا أس�عد ح�االً من أبنائن�ا ،فقد كان لدين�ا «بوجي وطمطم»
وعم�و فؤاد وب�كار ،ش�خصيات بعضها كرتون�ي ولكن كتابة
الح�وارات يف برامجه�ا كان له�ا «طع�م تاني» واح�رتام للقيم
واألخ�اق واملب�ادئ ،وعندما طلبت م�ن ابني مش�اهدة بوجي
وطمط�م ع�ىل القناة األمت�ع دائما «ماس�بريو زم�ان» ،والذي
يأت�ي يف املوعد نفس�ه لرام�ز ،ق�ال يل« :خلينا نعي�ش جيلنا»،
اتفق�ت مع�ه بالتأكيد ،بالرغم من أن هذه الش�خصيات التزال
هي بطلة الصور الخاصة ب�«زينة رمضان» ،ويضعها األطفال
يف بيوتهم الس�تقبال الش�هر الكريم ،ولكن تظل س�يطرة رامز
جال عليهم هي األعىل واألخطر ،ولهذا فهو لديه فرصة ذهبية
ليؤثر يف جيل بأكمله لو قرر «منتجه السخي» استغاله لربامج
هادفة لألطفال ،كما كان يحدث مثا يف الربنامج العاملي «عالم
سمس�م» وأستحلفه ب�«الس�ت والدته» يخيل أطفالنا «آلمورنا
يف زوره».

إيمان رسالن
عىل عكس ما يش�كو الكثريون من طغيان اإلعانات يف كل وسائل
اإلع�ام ..وجدتني مس�تمتعة جدا بمتابعة اإلعان�ات ،بجد والله،
ولي�س عىل مذه�ب «خالف ُتع�رف» ،وهو مذهب محم�ود يف كل
األحوال .للحقيقة ،وجدت يف اإلعانات الس�لوان من طغيان أخبار
رفع القضايا عىل املسلس�ات تحت عرشات املسميات ،مرة لزيادة
جرعة مش�اهد العنف أو اإليحاءات ،ومرة ألن املسلس�ل به تدخني
كثري ،وأن الس�جائر حتى يف مشاهد الستات ،أقصد املمثات ،وهذا
بالتأكيد يس�عدني جدا ألنه يحقق مبدأ املس�اواة بني املرأة والرجل
ال�ذي أن�ادي به (يف رسى طبع�ا) ويحقق تكافؤ الف�رص أيضا يف
اإلصابة باألم�راض بني الجنس�ني .ووجدتها فرص�ة ثمينة أيضا
الختبار قدراتي يف مادة الرياضيات ،وأعد كام سيجارة تم تدخينها
يف كل مسلس�ل ،وما هو النوع من الس�جائر ،وهل هو محيل عىل
أد الح�ال يعني أم مس�تورد؟ فمثا املسلس�ل الجمي�ل (اختفاء)
وهو يدور يف الس�تينيات ،كانت املوضة هي التدخني ..نعم موضة
وبحبها ،إذن املفروض ان نص�ور األحداث بدون تدخني ،واألفضل
أن نضع تحذيرا عىل كل مش�هد أعىل الشاش�ة يق�ول إن التدخني
يعرضك للمس�اءلة ،ولكن ما يحريني هل املساءلة لم تعرتض عىل
ذك�ر أعمال الشيش�ة باعتبارها م�ن األعمال املكروهة يف الش�هر
الكريم واحتمال أن النم عليها يبطل الصيام خاصة إذا كانت شيشة
عجمي أو بالربقوق باعتباره اآلن س�لعة اس�تفزازية؟! اإلعانات
أيضا أعطتني معرفة مهمة وإضافة حقيقية ألهمية اعتناء املرأة
باملاب�س الداخلي�ة للرجل ،وتحدي�دا اذا تعاملت معه�ا كما يقول
اإلع�ان بأنها حماي�ة لصحة الرجل وصدره وك�ده من األمراض
والتلوث س�واء من الهواء أو الشيش�ة والسجائر ،وكله مكسب يف
النهاية! .كذلك اإلعانات وفرت ّ
عىل مشقة عمل جمعية وأقبضها
هذا الش�هر للذهاب إىل موسكو لتشجيع منتخبنا القومي يف كأس
العال�م حتى لو بدون (صاحوت�ي) .وألن النم من األعمال املويص
بها بالرضورة لتسلية الصيام ،فقد امتد استمتاعي باإلعانات إىل
أن أرسح وأحلم عىل أصوات الغناء والرقص والتمشية يف املنتجعات
أو الكمباوند وأنزل حمام الس�باحة باملايوه الرشعي كمان ،وألني
من محبي الحيوان�ات األليفة واقتنائها ،فيعترب إعانات الس�كن
يف الكمباون�د حا عبقريا ألزمتي الش�خصية يف اقتن�اء فريق من
الكاب متعدد الهويات والفصائل أدخل به مس�ابقة (عشانا عليك
ي�ا رب) ألجمل ال�كاب وأفضل الفصائل وخصائ�ص كل فصيلة،
خاص�ة أن كلب�ي الصغري واس�مه جاجاور ،باعتبار ما س�يكون،
أنجب من س�الته النادرة ،فهو كلب صيد يحمينا من غدر الزمان
والرسقة والزواحف.

كـاريكـاتـير

اسكتلندا تبحث عن حقيقة «وحش أسطوري» يف بحرية

ال ب ّد بأنك قد س�معت كثريا ً عما
يس�مى ب�»وح�ش البح�رية»،
ولكن ه�ل كنت تتوقع بأن هذه
القصة قد تكون حقيقية؟ األمر
يبدو كذلك يف بحرية (لوخ نيس)
يف اس�كتلندا ،بع�د أن ُ
س�جلت
العدي�د م�ن املش�اهدات املثرية
للج�دل ،ادع�ت وج�ود مخلوق
غري�ب يف بحرية لوخ نيس ،أكرب
بح�رية مي�اه عذب�ة يف اململكة
املتحدة ،والتي اش�تهرت بقصة
هذا الوحش األسطوري املزعوم
«نييس» منذ سنوات عديدة.
مؤخراً ،يتطلع فريق من العلماء
للكش�ف عن خفاي�ا بحرية لوخ
نيس ،لذلك قرروا أن يحسموا يف
أمر هذه األس�طورة املتداولة عىل مر السنني،
وأن يتأك�دوا م�ن صحتها أو نفيه�ا كليا ً عرب
أبح�اث علمية بتكنولوجي�ا حديثة تقوم عىل
جمع أجزاء من الحمض النووي ( ،)DNAالذي
يتبقى يف املياه أثناء حركة الكائنات ،إلنش�اء
قائم�ة دقيق�ة ع�ن املخلوقات ،الت�ي تعيش
تحت املياه هناك وكشف أرسارها .بحسب ما

نرشه موقع ( دير فيستن) األملاني.
والهدف من هذا البحث ،الذي س�يبدأ يف بداية
ش�هر حزي�ران القادم إنش�اء قائمة مفصلة
لجمي�ع املخلوقات ،التي تعيش يف بحرية لوخ
ني�س ،األمر الذي يجعل املقارنة بني الكائنات
الحي�ة الت�ي تعي�ش يف أعم�اق تل�ك البحرية
ً
ممكن�ا ،وللتأكد مما إذا كان
وبحريات أخرى
ً
وح�ش البحرية موجودا فعا أم ال.فالكثريون

علامء يعاجلون الرسطان بالزرنيخ!
توصل علماء جامعة نورث ويس�ترين يف الوالي�ات املتحدة األمريكية إىل
طريقة جديدة لعاج الرسطان باستخدام الزرنيخ.
ونرشت الدراسة األمريكية يف مجلة « ،»MedicalXpressوأكدت عىل أن
جرع�ات صغرية من مركب ثالث أكس�يد الزرني�خ كفيلة بالتخلص من
األورام الخبيثة .كما أوضح أحد معدي الدراس�ة الربوفيس�ور ،توماس
أوهالرون ،أن طبيعة األورام الخبيثة هي التي س�اعدتهم يف العثور عىل
ه�ذا العاج .وتحت�اج الخايا الرسطانية إىل مصدر لألوكس�جني واملواد
املغذي�ة لك�ي تبقى وتنم�و ،وبالتايل فه�ي تحفز تكوي�ن أوعية دموية
جديدة صغرية حول الورم .وهذه األوعية الجديدة صغرية لتمرير خايا
ال�دم الحمراء ،لذلك فإن اس�تخدام «( »nanobinyجزيئات مصنعة من
خايا دهنية) الصغرية يس�اعد عىل اخرتاق األورام ،كما تس�اعد بيئتها
الحمضي�ة عىل ذوب�ان جزيئات الزرني�خ وبالتايل فإن ع�اج الرسطان
يب�دأ بأخذ مفعوله بقوة .وأثبتت التجارب التي أجريت عىل القوارض أن
العاج باستخدام الزرنيخ ساهم يف عاج رسطان اللوكيميا الحاد .لذلك
يعتقد العلماء أن اس�تخدام نسبة بسيطة من السم يمكن أن يساعد يف
التعامل مع الكثري من أمراض األورام الخبيثة.

اكتشاف فوائد جديدة للطامطم

يعتق�دون أيض�ا أن «وحش
البح�رية» م�ا هو إال س�مكة
ضخمة.
وس�يقوم العلم�اء يف ه�ذه
الدراس�ة بأخ�ذ عين�ات من
املياه لفح�ص املادة الوراثية
للكائن�ات الحي�ة هن�اك،
كم�ا رشح الربوفيس�ور نيل
غيميل ،من جامعة أوتاغو يف
نيوزيلندا ،الذي يقود التجربة
قائ�ا« :عند تح�رك أي كائن
ضمن بيئته ،فإنه يرتك خلفه
بقايا صغ�رية ،الت�ي يمكننا
منه�ا التق�اط عين�ات م�ن
الحمض النووي وفحصها».
وأض�اف بأن�ه « :ال يؤم�ن
بفكرة وجود وحش يف البحرية ،إال أنه منفتح
ع�ىل كل االحتم�االت ،وم�ن ال�رضوري جدا ً
التوصل إىل تفس�ري علم�ي لبعض القصص».
بحسب ما نرشه موقع (مريور).
وس�يضم فري�ق البح�ث ،علماء م�ن اململكة
املتحدة والدنمارك والواليات املتحدة األمريكية
وأسرتاليا وفرنسا.

فوائ�د صحي�ة للطماط�م ت�م
الكش�ف عنها يف دراسة نرشت
نتائجها حديثا .ودرس باحثون
من جامعة فالنس�يا اإلسبانية
تأث�ري مض�ادات األكس�دة
املوج�ودة يف الطماط�م ع�ىل
البكرتيا املعوية.
وتمت دراسة مضادات األكسدة
يف الطماط�م الني�ة واملقلي�ة.
ووجدت الدراس�ة -التي نرشت
نتائجه�ا يف الدوري�ة العلمي�ة
«س�اينس دايركت» -أن عملية
ق�يل الطماط�م ع�ززت عملية
اس�تخراج املركب�ات املض�ادة
لألكس�دة يف الطماط�م ،حي�ث
كان محتواه�ا أع�ىل مم�ا هو
موجود يف الطماطم النيئة.
وصلص�ة الطماط�م الت�ي ت�م
تس�خينها قبل تناولها ،احتوت
عىل م�ادة «الليكوبني» بصورة س�ليمة دون
تغ�ري .وتؤثر هذه املادة بص�ورة إيجابية عىل
البكرتيا املعوية.
م�ن جان�ب آخر ،ذك�رت صحيفة «دويتش�ه

أبوتيك�ر تس�ايتونغ» األملاني�ة أن م�ادة
«الليكوب�ني» املوج�ودة يف الطماطم تس�اهم
يف محارب�ة أمراض القل�ب واألوعية الدموية.
ون�رشت الصحيفة نتائج دراس�ة صادرة من
جامعة كامربي�دج الربيطانية وجامعة تارتو

األطفال أكثر عرضة من غريهم لرضبة الشمس
حس�ب موقع «أبونيت» األملان�ي .وتحدث
رضبة الش�مس عندما تزي�د درجة حرارة
الجس�م  -ومل�دة طويل�ة  -ع�ن  40درجة
مئوية.ونقل نفس املوقع عن الدراس�ة أن
احتم�ال تعرض األطف�ال والرضع لرضبة
الش�مس كب�ري؛ إذ أن جس�مهم يخت�زن
حرارة أكثر من غريهم ،مما يتسبب بفشل
يف الدورة الدموية واملوت نتيجة ذلك.وحتى
عند الس�فر ملسافات كبرية ال بد من يكون
هناك كمية كافية م�ن املاء والحرص عىل
تربيد الس�يارة وحماية الطفل من أش�عة
الش�مس ،عن طري�ق إلباس�ه قبعة رأس
وتركيب واقيات من الش�مس عىل الزجاج
الداخيل للسيارة.

كش�ف باحثون أن األطفال والحيوانات يف
الس�يارة أكثر عرضة لرضبة الشمس من
غريهم .وقد أجرى الباحثون دراسات عىل
الرسع�ة التي ترتف�ع فيها درج�ة حرارة
س�يارة مركونة تح�ت الش�مس الحارقة
ومدى خط�ورة ذلك عىل طف�ل يف داخلها.
ً
طف�ا يبلغ م�ن العمر س�نتني
وتب�ني أن
يمك�ن أن يتعرض لرضبة ش�مس يف حال
بقائه س�اعة م�ن الزمن يف س�يارة واقفة
تح�ت الش�مس الحارق�ة .فعندم�ا تبل�غ
درجة الحرارة يف خارج السيارة  38مئوية
قد تصل درجة الحرارة يف داخلها حتى 47
درجة .أما يف حال كانت السيارة مركونة يف
الظل فيمكن أن تصل املدة حتى س�اعتني،

يف إس�تونيا ،الت�ي ذكرت أن تن�اول الطماطم
يؤثر بصورة إيجابية عىل مرىض القلب.
يذكر أنه معروف علميا بأن البكرتيا يف األمعاء
لها تأثري جيد عىل صحة الجسم .وسبق لعدة
دراسات علمية أن أثبتت ذلك.

روسيا ختترب طائرة للحرب اإللكرتونية
خضع�ت طائ�رة االس�تطاع «إل 20-إم» لاختب�ارات الحكومي�ة بعد
تطويرها العميق وتحديثها الجذري.
وقال ناطق باس�م رشكة «إليوش�ني» املصنعة للطائرة إن رشكته تولت
تحدي�ث طائرت�ي «إل »20-و»إل »22-للمهام الخاص�ة وذلك بالتعاون
مع مصنع «مياسيشيف».
وق�ال مص�در يف صناعة الطائ�رات الروس�ية يف حديث أدىل ب�ه لوكالة
«إنرتفاكس» الروسية إن طائرة «إل »20-املطورة ستستخدم لاستطاع
والح�رب اإللكرتونية .وق�د تم تصنيعها عىل أس�اس طائ�رة «إل»18-
املدنية التي قامت بأول رحلة جوية لها عام .1968
وقام املهندس�ون ال�روس يف نهاية العقد األول للق�رن الجاري بتصميم
طائرة االس�تطاع الجديدة «تو 214-آر» عىل أساس طائرة «تو»214-
املدنية .وقامت طائرتان من هذا النوع برحات اختبارية ،عام .2016

الرشطة األملانية تالحق نمور ًا وأسود ًا فارة من حديقة حيوان
قتلت الرشط�ة األملانية دب�ا بالرصاص بعد
أن ف�ر مع حيوانات مفرتس�ة من حديقة يف
مدينة لوينباخ جنوب غربي الباد.
وذكرت «س�كاي ني�وز» أن الرشطة أطلقت
عملي�ة بحث عن أس�دين و 3نمور ،حطمت
أقفاص حظائرها يف حديقة الحيوانات.

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

وقال�ت الرشط�ة إنه�ا تعتق�د أن جمي�ع
الحيوان�ات الهاربة مازال�ت موجودة داخل
أرايض الحديقة.
ورغم ذلك ،أصدرت الرشطة تحذيرا للسكان
ب�رضورة الت�زام من����ازله�م كإج�راء
احتياط�ي ،لح�ني التأك�د من ع�دم خروج

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الحي��وانات املفت��رسة من الح��دي�ق�ة.
وتقول وس�ائل اإلعام األملاني�ة إن الحظائر
املس�يجة بالح�����ديقة ترضرت من جراء
عاصفة رضبت املن����طقة ،خصوصا مع
فيض�ان نه�ر مج�اور للحدي���ق�ة أدى إىل
إتاف األسوار.
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