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االحتادية تطلب من اطراف دعوى الطعن بتصدير النفط بيان االساس القانوين الستخراجه
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إ ّياك ومصادقة
األحمق فإنّه يريد أن ينفعك
فيض ّرك

العراقي

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

الـواليـات الـمـتـحـدة ُ«تـشـرع» الـعـنـصـريـة
ّ

ص4

«املحاولة األخرية» لتمديد عمر «الربملان القديم»

«املستقبل العراقي» تنشر تفاصيل قانون «التمديد» واحملاولة «القانونية» إلقرار «إلغاء» نتائج االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ييس�عى الربمل�ان ،الي�وم الخمي�س ،يف
محاولة أخ�رة ،إىل تمديد عم�ر الربملان،
وفرض رشوط قانونية س�تؤدي إىل إلغاء
نتائ�ج االنتخابات الربملانية التي جرت يف
 12آيار املايض ،ويأت�ي ذلك فيما تحاول
أحزاب وكتل سياسية إىل عرقلة التمديد،
فيم�ا تن�ر «املس�تقبل العراق�ي» أبرز
املفاصي�ل يف القانون الذي يعتزم الربملان
التصويت عليه.
واكدت النائبة عن ائت�اف دولة القانون
عواط�ف نعمة ان هناك «تحش�يد كبر»

من قبل النواب لحضور جلس�ة الخميس
للتصوي�ت عىل التعدي�ل الراب�ع لقانون
انتخابات مجلس النواب.
وقالت نعمة «هناك تحشيد كبر لجلسة
الخمي�س للتصويت ع�ىل التعديل الرابع
لقان�ون انتخابات مجلس النواب» ،الفتة
إىل ان «الن�واب الذين تحش�دوا للتصويت
عىل التعدي�ل الثالث لقان�ون االنتخابات
ه�م أنفس�هم م�ن س�يكملون النصاب
للتصويت عىل التعديل الرابع».
واش�ارت اىل ان «تمدي�د عم�ر مجل�س
النواب لي�س من اجل الن�واب ،وانما من
اج�ل مراقبة الع�د والفرز الي�دوي لحني

جنايات ذي قار حتكم باإلعدام عىل ( )6ارهابيني
شاركوا باهلجوم عىل مطعم «فدك»
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املصادق�ة ع�ىل النتائ�ج» .واوضح�ت
نعم�ة ان «النواب ما بعد التمديد س�وف
ال يتمتع�ون بأية امتي�ازات مالية ،وانما
يبق�ى دور الربمل�ان رقابي ملتابع�ة العد
والفرز».
وختمت بالقول ان «مجلس النواب دوره
رقاب�ي ،واالنتخاب�ات باع�راف الجميع
م�زورة ،فابد ان تك�ون هناك رقابة عىل
عملية العد والف�رز» .بدوره ،اكد ائتاف
دول�ة القان�ون ان ق�رار الربمل�ان االخر
بش�أن تمدي�د الفصل التريع�ي يفتقر
لاساس الدستوري.

التفاصيل ص3

حتت شعار «الطفولة بوابة العراق نحـو غد مشـرق»..
االجودي «يفتتح مركز ثقافة الطفل يف البرصة
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اهلجرة الدولية تؤرش تراجع أعداد النازحني العراقيني
من ( )5.8مليون إىل مليونني
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
قالت املنظم�ة الدولية للهج�رة ،التابعة
لألم�م املتحدة إن ع�دد النازح�ني داخل
العراق تراجع من  5.8مليون إىل مليونني.
وبدأت موجة النزوح عند اجتياح تنظيم
داع�ش ش�مايل وغرب�ي الع�راق ،صيف
 ،2014وس�يطرته ع�ىل ثل�ث مس�احة

الباد ،وأضافت املنظمة ،يف تقرير أن 3.8
مليون نازح عادوا إىل مناطقهم.
وأوضح�ت أن أك�رب ع�دد م�ن العائدين
موج�ود يف محافظ�ة نين�وى ،وهو 1.4
مليون نس�مة ،ثم محافظ�ة األنبار 1.2
مليون ،وبعدهما محافظة صاح الدين،
أكثر من  534ألف عائد .وأفادت بأنه من
بني أكثر من  3.8مليون عائد ،عاد ما يزيد

عن  3.7مليون إىل مناطقهم األصلية قبل
الن�زوح .وحدث�ت موجة الن�زوح األكرب
عندما ب�دأت الق�وات العراقي�ة حمات
عسكرية متعاقبة ،ضمن حرب استمرت
ثاث س�نوات ،وانته�ت ،يف كانون األول
امل�ايض ،بهزيم�ة «داع�ش» واس�تعادة
األرايض العراقية.

التفاصيل ص3

أطباء العالـم يوصون باعتامد كتاب لطبيب برصي كمصدر رسمي

صحيفة إرسائيلية تكشف عن ( )4دول عربية قبلت بـ «صفقة القرن»

ص12

ص4

االحتاد األوريب يستعد لـ «السيناريو األسوأ» مع أمريكا
بغداد  /المستقبل العراقي

دعا رئي�س املجل�س األوروبي دونالد توس�ك،
أم�س األربعاء ،االتحاد األوروبي إىل االس�تعداد
ألسوأ سيناريوهات مع الواليات املتحدة يف ظل
رئاسة دونالد ترامب ،عشية قمة أوروبية تعقد
عىل مدى يومني يف بروكسل.
وكت�ب توس�ك يف رس�الة وجهه�ا إىل رؤس�اء
دول وحكوم�ات االتح�اد األوروب�ي «رغ�م
أنن�ي أتطل�ع إىل األفض�ل ،أعتقد أن�ه يجب أن
نكون عىل اس�تعداد لتحضر اتحادنا إىل أس�وأ
سيناريوهات» مع واشنطن.
ويعق�د االتح�اد األوروب�ي قمت�ه الخمي�س
والجمع�ة يف بروكس�ل ملناقش�ة العاقات مع
الوالي�ات املتح�دة ،إضاف�ة إىل مس�ألة الهجرة

وإصاحات منطقة اليورو.
وأوض�ح توس�ك «عندم�ا نتحدث ع�ن الهجرة
أو إص�اح منطق�ة اليورو ،من امله� ّم أن نبقي
يف األذه�ان اإلطار الجيوس�يايس الذي تىل قمة
مجموعة الدول الس�بع يف كن�دا» ،حني رفضت
الواليات املتحدة بشكل مفاجئ إعانا مشركا
تم التوصل إليه بصعوبة.
وتاب�ع «رغ�م جهودن�ا الدؤوب�ة للحفاظ عىل
وح�دة الغ�رب ،إال أن العاق�ات ب�ني ضفت�ي
األطليس تخضع لضغوط هائلة بسبب سياسة
الرئي�س ترامب .لألس�ف ،االنقس�امات تذهب
أبعد من التجارة».
وتتعث�ر العاق�ات ب�ني دول جانب�ي األطليس
من�ذ انتخ�اب ترامب رئيس�ا بس�بب خافات
بش�أن مواضيع عدة مثل اتفاقية باريس حول

املناخ ونقل س�فارة الواليات املتحدة إىل القدس
واالتفاق حول النووي اإليراني.
ويف األول م�ن حزي�ران ،فرض�ت إدارة ترام�ب
رس�وما جمركي�ة ع�ىل الف�والذ واألملني�وم
األوروبيني ،مما جعل بروكس�ل تر ّد عرب فرض
رس�وم جمركية إضافية عىل سلسلة منتجات
أمركية.
ورأى مس�ؤول أوروبي كبر أن «يف بداية والية
ترام�ب الرئاس�ية ،كان�ت لدينا أس�ئلة كثرة.
وم�ذاك ،حصلنا عىل العديد من األجوبة ،الكثر
منها سلبية».
وقالت املفوض�ة األوروبية للتجارة سيس�يليا
ماملسروم «منذ أن فرضوا علينا رسوما ،ليس
هن�اك حوار (م�ع الواليات املتح�دة) حول هذا
املوضوع».

اخلارجية تعلـن توقيـع العـراق مذكرة تفـاهم لـ «املشاورات السياسية» مع الربازيل
كـركـوك تدعـو رئيـس الـوزراء إىل «زيـادة» القـوات االمنيـة يف املحافظـة

عمليات صالح الدين لرئيس جملس املحافظة :زودنا باالسامء املسؤولة عن هتريب النفط
زين العراق تفتتح
مـركـز خـدمـة مـعـتـمـد
يف حمافظة املثنى
ص6

ص2

الرئيس اللبناين
للمجتمع الدويل :ساعدوا الالجئني
بالعودة إىل ديارهم
ص4

أنقرة وواشنطن
تـتـفـقـان عـلـى تـعـزيـز
«التعاون األمني»

ص2

ص2

رصاع إيطايل
إسـبـانـي القـتـنـاص
فـيـراتـي

ص4

الدين السيادي االمريكي يرتفع ألعىل مستوى منذ احلرب العاملية الثانية
َ
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كركوك تدعو رئيس الوزراء إىل «زيادة» القوات االمنية
يف املحافظة
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جنايات ذي قار حتكم باإلعدام عىل ( )6ارهابيني شاركوا
باهلجوم عىل مطعم «فدك»

بغداد  /المستقبل العراقي
دعا محافظ كركوك وكالة
راكان سعيد الجبوري ،رئيس
الحكوم�ة حي�در اعلب�ادي
الرسال قوة عسكرية اضافية
لتأمني املحافظة.
ي���ش�ار ال��ى ان قوات
البيشمركة ،واالمن االسايش
ق�د انس�حبت م�ن محافظة
كركوك وباقي املناطق واملدن
املتن�ازع عليه�ا بعد انتش�ار
الق�وات األمني�ة العراقي�ة
والحش�د الش�ع���بي يف 16
ترشين األول ضمن إجراءات
اتخذته�ا بغداد تج�اه إقليم
كردستان بعد االستفتاء الذي
اجري يف  25أيلول املايض.
وادان الجب�وري خ�الل
لقائه رسدار اغا رئيس قبيلة
الكاكية يف العراق الهجوم عى
الق�رى الكاكي�ه والهجمات
اإلرهابي�ة الت�ي تش�هدها
مناطق جنوبي كركوك وغربيها .بحسب
بيان ملكتبه .وشهدت القرى التي يسكنها
الكاكائي�ون مؤخ�را هجم�ات لتنظي�م
«داعش» سقط عى اثرها ضحايا.
والكاكائي�ة ،او «اليارس�انية» و
الت�ي تس�مى أيضا بأهل الح�ق (من قبل
االيراني�ني ،والعرب) هي عب�ارة عن أحد
فروع الديان�ة اليزداني�ة القديمة (كلمة
يزدان تعن�ي الرب أو الخالق أو الله) التي
كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل

بغداد  /المستقبل العراقي
املد اإلسالمي يف كوردستان.
ودع�ا محافظ كرك�وك رئيس مجلس
ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
لزي�ادة عديد الق�وات األمنية يف محافظة
كركوك «بما يضمن االنتشار الشامل وسد
الفراغ�ات وقط�ع الطرق التي تس�تغلها
العصابات اإلرهابية».
وعى صعي�د متصل ،بح�ث الجبوري
مع أليس وولبول ،نائ�ب املمثلة الخاصة
للشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية
يف بعث�ة األم�م املتح�دة ملس�اعدة العراق

رشطة النجف تعتقل مته ًام ضبط بحوزته
حبوب خمدرة وأسلحة نارية
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت الق�وات األمني�ة يف النج�ف وبالتعاون
مع اس�تخبارات قض�اء املن�اذرة ،أم�س األربعاء،
م�ن اعتق�ال مته�م ضب�ط بحوزت�ه ع�ى مئ�ات
الحب�وب املخدرة والكرس�تال واالفي�ون باإلضافة
إىل أس�لحة نارية واعتدة خالل عملية نوعية .وذكر
إع�الم رشط�ة النج�ف ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ان األجه�زة األمنية تمكنت
م�ن القاء القبض عى مته�م بالتعاون مع مديرية
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية يف املحافظة
ومكتب استخبارات قضاء املناذرة  ،وذلك بعد ورود
معلومات عن حيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية.
وأضاف البيان أنه» تم التخطي�ط للعملية النوعية
ومتابع�ة املته�م اذ تم�ت مداهمت�ه والق�اء القاء
القبض عليه ،و ضبطت بحوزته  640حبة مخدرة
و 8غرام كرس�تال وعجيبة ما يقارب  1كيلو غرام
يشتبه بأنها مادة افيون مع أدوات تعاطي» .وتابع
أن�ه تم ضبط أس�لحة نارية معه عب�ارة عن اربعة
بنادق اثنان منهما س�الح رش�اش متوسط فضال
عن وجود ثالث مسدس�ات ورمانتني يدوية و 300
اطالقة مختلفة األنواع .وأش�ار البيان إىل انه جرى
إحالة املتهم للقضاء لينال جزائه العادل.

تدمري انفاق لـ «داعش» يف االنبار بعدة
رضبات جوية للتحالف الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات االنبار ،أم�س االربعاء،
ان ط�ران التحال�ف الدويل دمر انفاق�ا ل�»داعش»
بخم�س رضب�ات جوية غرب�ي املحافظ�ة .وقالت
القيادة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ان «طران التحالف الدويل دمر  4انفاق لداعش
يف منطقة الس�الجية ش�مال الطريق الدويل الرسيع
غرب�ي االنب�ار» .واضافت القي�ادة ان «تدمر هذه
االنف�اق تم بخمس رضبات جوية» ،مش�رة اىل ان
«تلك االنفاق كان يس�تخدمها داعش كمخابئ له».
يذك�ر ان القوات االمنية والط�ران العراقي والدويل
يدم�رون انفاق�ا ومضاف�ات تابع�ة ل�»داعش» يف
مناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم ،حيث تتم
يف اغلب هذه العمليات قتل عدد من عنارص «داعش»
الذين يختبئون يف هذه االنفاق واملضافات.

يونام�ي ،الوض�ع االمن�ي والس�يايس يف
كركوك.
وأكدت املبعوثة االممية حرص البعثة
عى االهتم�ام بجمي�ع فئ�ات ومكونات
كرك�وك ومنه�ا الكاكائي�ة والعم�ل عى
ضمان األمن لهم والحفاظ عى وجودهم.
ويتحدث مسؤولون امنيون عن استعادة
لتنظيم داعش نشاطاته يف بعض املناطق
بمحافظة صالح الدي�ن ،ودياىل ،ونينوى،
وكركوك اذ ق�ام بقتل واختطاف نحو 40
شخصا يف اآلونة األخرة.

الصدر جيمد عمل رسايا السالم يف البرصة لعامني

بغداد  /المستقبل العراقي

واضاف املكت�ب ان «التوجيهات تضمنت ايضا
تجميد عمل مسؤول رسايا السالم يف جنوب العراق
حيدر مصطفى (ابو اية) ملدة س�نتني» ،مشرا اىل
انه «س�يتم ارس�ال وف�د يمثل الص�در اىل البرصة
لدع�م االجه�زة االمنية وع�دم التدخل بش�ؤونها
املهنية والوظيفية الخاصة».
وتابع انه «يمنع منعا باتا تدخل رسايا الس�الم
يف اي عم�ل غر العمل الجهادي» ،الفتا اىل انه «من
يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة».
وش�دد املكت�ب ع�ى «رضورة ح�رص التعاون
م�ع الجه�ات السيؤاس�ية واالمني�ة يف املحافظة
بالسياسيني وبعض ممثيل الصدر بشكل خاص».

وج�ه زعيم التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر،
أم�س االربع�اء ،بتجمي�د عم�ل رسايا الس�الم يف
البرصة لعامني ،فيما قرر «طرد» مس�ؤول الرسايا
باملحافظة.
وق�ال مكتب الص�در يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه انه «بحسب توجيهات زعيم
التيار الص�دري مقتدى الصدر تق�رر تجميد عمل
رسايا الس�الم يف الب�رصة ملدة س�نتني» ،مبينا انه
«تقرر ايضا طرد مسؤول رسايا السالم يف البرصة
سمر محمد لعيبي».

الـخـارجـيـة تـعلـن تـوقـيـع الـعـراق مـذكـرة تـفـاهــم
لـ «املشاورات السياسية» مع الربازيل

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س االربع�اء ،عن
توقيع العراق مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية
مع وزارة الخارجية الربازيلة.ذكرت الوزارة يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،انه «تم
توقيع مذكرة تفاهم للمش�اورات السياس�ية مع
وزارة الخارجية الربازيلة يف مبنى وزارة الخارجية
ببغ�داد» .واضاف�ت ان «توقيع املذك�رة جاء عقب
مش�اورات سياسية أجراها وكيل وزارة الخارجية

لش�ؤون العالقات الثنائية ن�زار الخر الله ،ووكيل
وزارة الخارجي�ة الربازيلي�ة فرنان�دو خوس�يه
ماروني دي ابريو» .واكد الطرفان بحس�ب البيان،
ع�ى «رضورة تطوي�ر العالق�ات الثنائي�ة خاصة
يف املج�االت الزراعي�ة والتقني�ة ،وح�ث الرشكات
الربازيلية عى االس�تثمار يف العراق واملس�اهمة يف
اعادة اعمار املناط�ق املحررة من عصابات داعش
االرهابية ،فضال عن التنس�يق املش�رتك عرب تبادل
الخربات واملعلومات يف مواجهة التحديات اإلرهابية
التي تهدد املجتمع الدويل».

بغداد  /المستقبل العراقي

دعت قي�ادة عمليات صالح الدين
رئي�س مجل�س املحافظ�ة ،احم�د
الكريم ،لتزويدها باالسماء املسؤولة
عن تهريب النفط.
ونق�ل بيان ملركز االع�الم االمني،
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،ع�ن القي�ادة قولها ،ان�ه «تود

قي�ادة عملي�ات ص�الح الدي�ن ،أن
تبني ان قواته�ا العاملة يف املحافظة
تواصل الليل بالنهار لتأمني الحماية
الكافية للمواطنني هناك».
واش�ارت اىل ان «القي�ادة تدع�و
رئيس مجلس محافظة صالح الدين
احم�د الكري�م ،اىل قي�اس مس�توى
األم�ن من خ�الل الواق�ع األمني عى
األرض ،حيث وبفض�ل جهود قواتنا

أك�د رئي�س حكومة اقليم كردس�تان
نيجرفان بارزان�ي ،أمس األربعاء ،متانة
العالقات التاريخية والسياسية
واالقتصادي�ة ب�ني اقلي�م
كوردس�تان ومرص.واستقبل
بارزان�ي القنص�ل امل�رصي
الجدي�د يف كردس�تان تام�ر
املليج�ي ،حيث ب�ارك بارزاني
خالل اللقاء للمليجي مبارشته
بمهام�ه يف اقلي�م كردس�تان،
متمني�ا ً ل�ه النج�اح يف عمله،
واع�رب ع�ن اس�تعداده لدعم
التواصل بني كردستان ومرص.
وبحسب بيان لحكومة االقليم،
ف�ان القنص�ل امل�رصي أعرب

عن س�عادته للعمل قنصالً لبلده يف إقليم
كردس�تان ،متمنيا ً أن يتمك�ن من تعزيز
عالقات بلده مع إقليم كوردستان .وأشار
البي�ان إىل أنه «ت�م التط�رق إىل العالقات

التاريخي�ة ب�ني إقليم كردس�تان وس�بل
توطيده�ا يف مج�االت الثقاف�ة والتجارة
واالقتصاد واس�تقرار املنطق�ة ،فيما أكد
بارزاني أن هناك أفقا ً مضيئا ً وأن األوضاع
تميض باتجاه التحسن بحيث
س�تتمكن ش����ركات مرص
والدول األخرى من االس�تثمار
يف إقلي�م كوردس�تان وتعزي�ز
العالقات يف كافة القطاعات».
وأوض�ح أن «الجانب�ني تباحثا
ح�ول العملي�ة السياس�ية يف
الع�راق واالنتخابات وتش�كيل
الحكوم�ة العراقي�ة الجديدة،
وأش�ار نيج�������رف�ان
بارزاني إىل أن إقليم كردس�تان
سيس�اعد يف بدء العم�����لية
الس���ياسية يف العراق».

االمنية ل�م تؤرش ح�وادث تذكر منذ
انته�اء العملي�ات العس�كرية ،وان
ال�كل يالح�ظ االس�تقرار األمن�ي يف
املحافظة».
ولفت�ت اىل انه «بخصوص ما أدىل
ب�ه الكريم بش�أن موض�وع تهريب
النف�ط وأخذ األت�اوات ،فاننا ندعوه
أيضا إىل ذكر األس�ماء املس�ؤولة عن
هذا املوضوع بش�كل رصيح وتزويد

جنايات بابل حتكم باعدام مدان بتفجري
سيطرة اآلثار يف احللة
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت محكمة جنايات بابل ،أمس االربعاء ،حكما بإعدام
مدان باالشرتاك يف تفجر سيطرة اآلثار يف الحلة.
وق�ال املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعى عبد الس�تار
برق�دار ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه إن
«الهيئ�ة األوىل يف محكم�ة جنايات بابل أص�درت حكما بإعدام
أح�د مفجّ ري س�يطرة اآلث�ار يف املحافظة» .مضيف�ا ان املدان
اعرتف بانتمائه إىل تنظيم داعش والعمل ضمن شبكة تمتد من
جنوب بغداد حتى البرصة نف�ذت عمليات إرهابية عدة ،وألقي
القبض عى أحدهم يف ميناء البرصة.
وأوض�ح برق�دار ،ان «االعرتاف�ات أوردت أن املجموع�ة
اإلرهابي�ة قامت بتفجر س�يارة حم�ل كبرة محمل�ة بالرمل
للتمويه ما أدى إىل انفجار كبر ،راح ضحيته عدد من منتس�بي
القوات األمنية واملواطنني».
وأش�ار اىل أن «الحكم جاء اس�تنادا ً إىل املادة الرابعة  1 /من
قان�ون مكافح�ة اإلرهاب ،وه�و حكم ابتدائ�ي خاضع للطعن
التميي�زي» .يذكر ان القضاء العراق�ي يصدر بني فرتة واخرى
احكاما باالعدام والس�جن املؤبد بح�ق عنارص تنظيم «داعش»
واملؤيدين له.

عمليات دياىل تعلن تدمري مضافات وتفكيك
عبوات ناسفة يف حوض محرين
بغداد  /المستقبل العراقي

عمليات صالح الدين لرئيس جملس املحافظة :زودنا باالسامء املسؤولة
عن هتريب النفط

كردستـان تفتـح بـاب االستثمـار ملصـر واملليجي
يبارش بعمله قنص ًال

بغداد  /المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات ذي ق�ار،
أمس االربعاء ،حكما ً باالعدام شنقا ً حتى
املوت بحق  6إرهابيني اش�رتكوا بالهجوم
املس�لح الذي استهدف س�يطرة ومطعم
«فدك» ومطع�م «ارز لبنان» عى الطريق
الرابط بني محافظتي ذي قار واملثنى.
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء
األعى عبدالس�تار برق�دار يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«محكمة جنايات ذي ق�ار نظرت قضية
 6مدان�ني بتنفي�ذ الهج�وم االرهابي عى

مطعمي ف�دك وأرز لبنان وس�يطرة فدك
ع�ى الطري�ق الرسي�ع ب�ني محافظت�ي
ذي ق�ار واملثنى وال�ذي راح ضحيته عدد
م�ن املواطن�ني األبرياء وإلح�اق األرضار
باملمتل�كات العامة والخاص�ة» .واضاف
برقدار أن «الهجوم تم تنفيذه بواس�طة
انتحاري�ني قام�وا باس�تهداف املواطنني
املتواجدي�ن يف املطعم والعن�ارص األمنية
يف الس�يطرة بإطالق النار عليهم وقتلهم
واالس�تيالء عى عدد م�ن العجالت املدنية
وبعد ذل�ك أقدم االنتحاري�ون عى تفجر
أنفسهم بعد محارصتهم من قبل القوات
األمني�ة» .وأوض�ح ان «املدان�ني الذي�ن

ص�درت بحقه�م اح�كام االع�دام كانت
أدواره�م موزعة ب�ني تفخي�خ العجالت
وتجهي�ز االنتحاري�ني ونقله�م وتقدي�م
الدع�م اللوجس�تي واس�تطالع م�كان
الهجوم» .وأش�ار برق�دار ،إىل ان املدانني
الستة اعرتفوا بانتمائهم اىل تنظيم داعش
«والي�ة الجن�وب» ،مبين�ا ً ان «املحكم�ة
أصدرت حكمها باإلعدام شنقا ً حتى املوت
بحق اإلرهابيني الستة وفقا ً ألحكام املادة
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب».
جدي�ر بالذك�ر ان الع�راق يش�هد بني
الح�ني واآلخر اصدار أح�كام اعدام بحق
مدانني باالرهاب.

األجه�زة األمني�ة به�ا لك�ي تتخ�ذ
االج�راءات القانونية اصوليا ان وجد
هذا األم�ر» .واضافت انه «نس�تثمر
هذا الحدي�ث بأن نطم�ن املواطنني
يف محافظ�ة صالح الدين» ،مبينا انه
«نؤك�د لهم أن رج�ال القوات األمنية
س�تبذل الغايل والنفيس لضمان عدم
عودة املحافظة إىل ما قبل عام 2014
فقد اشرتوا النرص بدماء طاهرة».

أعل�ن قائد عمليات دياىل الفريق الركن مزهر العزاوي ،أمس
األربع�اء ،عن تدمر أرب�ع مضافات وتفكيك عبوات ناس�فة يف
حوض حمرين شمال رشق بعقوبة.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية نيوز» ع�ن الع�زاوي القول إن
«القوات األمنية املش�رتكة نجحت مع الس�اعات األوىل النطالق
العملي�ة العس�كرية يف حمرين(85ك�م ش�مال رشق بعقوبة)
م�ن تدمر أربع مضافات لداعش وتفكيك أربع عبوات ناس�فة
وضبط دراجة نارية».
وأض�اف العزاوي ،أن «العملية مس�تمرة يف تحقيق أهدافها
وه�ي البحث عن املختطفني الس�تة لدى تنظي�م داعش ضمن
مناط�ق واس�عة ومرتامي�ة يف حمري�ن يف تضاري�س معق�دة
للغاية».
وكان قائد عمليات دياىل أعلن ،صباح اليوم األربعاء ،انطالق
عملية عس�كرية واس�عة يف حوض حمري�ن للبحث عن مصر
 6مدني�ني خطفه�م «داعش» قبل أكثر من اس�بوع عى طريق
كركوك -بغداد.

مفوضية حقوق اإلنسان تتحدث عن تفاصيل العثور عىل جثث
ملغدورين وترجح وجود «املخطوفني» بينها
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف عضو املفوضية العليا لحقوق
اإلنس�ان ع�يل البيات�ي تفاصي�ل مهم�ة
حول  8جث�ث ملغدورين عثر
عليه�ا يف ت�ل رشف يف ناحية
س�ليمانية بمحافظة صالح
الدين .
ونقل�ت وكال�ة «الف�رات
ني�وز» ع�ن البيات�ي الق�ول
«حس�ب م�ا وردن�ا م�ن
معلومات ت�م التأكي�د منها
من القيادات االمنية امليدانية
يف املنطقة ،انه تم العثور عى
ثمان جثث ملغدورين قرب تل
الرشف يف ناحية سليمانية يف
محافظة ص�الح الدين ومن

املحتمل انها جثث ملدنيني «.
واض�اف البياتي انه ت�م «العثور عى
 8جث�ث لضحايا تم التمثي�ل بها ولم يتم
التعرف عى هويتهم اىل االن».

واوضح البياتي انه «تم سحب  5جثث
لح�د االن وواحدة من الجث�ث مفخخة»،
مش�را اىل «وجود آثار إلط�الق نار يف كل
أنحاء جثث الضحايا».
وب�ني ان�ه «ت�م العث�ور
ع�ى جث�ث الضحاي�ا بع�د
الساعة الثانية عرش ظهرا»،
وان «اح�د االحتم�االت ان
تك�ون ه�ذه الجث�ث تع�ود
للمخطوف�ني ع�ى طري�ق
بغداد – كركوك».
ودعا البيات�ي اىل «تفعيل
الجهد االس�تخباري يف هذه
املناط�ق والحف�اظ ع�ى
ارواح املواطن�ني والقض�اء
عى الخالي�ا النائمة يف حوظ
حمرين واطرافها».

الرافدين يطلق مبادرة «تكاتف» لتسهيل العمليات املالية واملراجعات املعقدة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن ،أمس األربعاء ،التوص�ل اىل رشاكة مع
جه�ات لتس�هيل العملي�ات املالي�ة وتخفيف ع�بء املراجعات
املعق�دة .وذك�ر امل�رصف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،انه «بدأ مبادرة (تكات�ف) لتطوير واقع املدفوعات
والنهوض بالخدمات املالية التي تقدم اىل جميع رشائح املجتمع
عىل هامش معرض (جتكس) الس�نوي الدويل للتكنولوجيا الذي
افتتح يف معرض بغداد الدويل».
واض�اف أن «املبادرة عبارة عن رشاك�ة مابني مرصف الرافدين
والرشكة العامة للربيد والتوفري وهيئة التقاعد العامة ورشكات
اخ�رى» ،الفت�ا اىل ان «املب�ادِرة تأت�ي العتماد اح�دث التقانات
املتطورة التي تسهل تقديم الخدمات املالية املواطنني.
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«املستقبل العراقي» تنشر تفاصيل قانون «التمديد» واحملاولة «القانونية» إلقرار «إلغاء» نتائج االنتخابات

«املحاولة األخرية» لتمديد عمر «الربملان القديم»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ييس�عى الربملان ،اليوم الخميس ،يف محاولة
أخرية ،إىل تمديد عمر الربملان ،وفرض رشوط
قانونية س�تؤدي إىل إلغ�اء نتائج االنتخابات
الربملانية التي جرت يف  12آيار املايض ،ويأتي
ذل�ك فيم�ا تح�اول أح�زاب وكتل سياس�ية
إىل عرقل�ة التمدي�د ،فيم�ا تنرش «املس�تقبل
العراق�ي» أب�رز املفاصي�ل يف القان�ون الذي
يعتزم الربملان التصويت عليه.
واك�دت النائب�ة ع�ن ائت�اف دول�ة القانون
عواط�ف نعمة ان هناك «تحش�يد كبري» من
قبل النواب لحضور جلسة الخميس للتصويت
عىل التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس
النواب.
وقال�ت نعمة «هناك تحش�يد كبري لجلس�ة
الخمي�س للتصوي�ت ع�ىل التعدي�ل الراب�ع
لقان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب» ،الفتة
إىل ان «الن�واب الذي�ن تحش�دوا للتصوي�ت
عىل التعدي�ل الثالث لقان�ون االنتخابات هم
أنفس�هم من س�يكملون النصاب للتصويت
عىل التعديل الرابع».
واش�ارت اىل ان «تمديد عم�ر مجلس النواب
ليس من اجل الن�واب ،وانما من اجل مراقبة
الع�د والف�رز الي�دوي لح�ني املصادق�ة عىل
النتائ�ج» .واوضح�ت نعم�ة ان «الن�واب ما
بعد التمديد سوف ال يتمتعون بأية امتيازات
مالية ،وانما يبقى دور الربملان رقابي ملتابعة
العد والفرز».
وختم�ت بالق�ول ان «مجلس الن�واب دوره
رقابي ،واالنتخابات باعرتاف الجميع مزورة،
فاب�د ان تكون هناك رقاب�ة عىل عملية العد
والفرز».
بدوره ،اك�د ائت�اف دولة القان�ون ان قرار
الربملان االخري بشأن تمديد الفصل الترشيعي
يفتقر لاساس الدستوري.
وذك�ر االئت�اف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «الحديث الذي يجري
ع�ن وجود رغب�ة لتمديد الفص�ل الترشيعي
األخري ملجلس النواب الحايل ،يفتقر لألس�اس
الدستوري».
واض�اف االئت�اف ،بحس�ب البي�ان« ،نهيب
بجمي�ع الكت�ل االلت�زام بنصوص الدس�تور
وتفسريات املحكمة االتحادية ،بغية الوقوف
ع�ىل ارض صلبة والوصول اىل واقع س�يايس
مس�تقر وحكومة تس�تجيب الس�تحقاقات
املواطنني وتوفري الخدمات واالعمار والقضاء
عىل بؤر الفساد واستئصاله».

واش�ار اىل ان «الجميع يرتقب م�ا تؤول اليه
اإلج�راءات املتخذة من قبل الجهات املختصة
يف مس�الة التحقي�ق بنتائ�ج االنتخاب�ات
الترشيعية واتمام عملية العد والفرز اليدوي
وم�ا يليه من ح�وارات وتفاهمات بني الكتل
السياس�ية لعق�د الجلس�ة االوىل ملجل�س
النواب» .وق�د حصلت «املس�تقبل العراقي»
ع�ىل نس�خة م�ن مس�ودة التعدي�ل الراب�ع
لقانون انتخابات مجل�س النواب .ومن أبرز

ما تضمن�ه التعدي�ل الجديد «إلغ�اء النتائج
املعلن�ة م�ن قبل املفوضي�ة العليا املس�تقلة
لانتخاب�ات ،باالعتم�اد عىل اجه�زة ترسيع
النتائج االلكرتونية النتخابات مجلس النواب
يف أيار  ،۲۰۱۸وال اثر قانوني لها».
وإل�زام مفوضية االنتخاب�ات ب�»اجراء العد
والف�رز اليدوي لجميع املحط�ات االنتخابية
س�واء منها املق�دم بخصوصها ش�كاوى او
طع�ون أو التي لم يقدم» .ويش�رتط التعديل

الجديد «قي�ام املفوضية باملطابق�ة الكاملة
للمعلوم�ات الخاص�ة للناخب�ني املصوت�ني
بطريقة التصويت املرشوط سواء يف الخارج
او الحركة الس�كانية والنازحني ،مع س�جل
الناخب�ني ع�ىل ان تتضم�ن املطابقة (اس�م
الناخ�ب ,رق�م البطاق�ة التمويني�ة ,س�جل
مديري�ة الس�فر والجنس�ية ,املحافظة) ويف
حال عدم تحقق م�ن صحة املعلومات اعاه
يعترب الصوت باط�ا» .وتضمن أيضا ً «إلغاء

نس�بة التخط�ي البالغ�ة ( ،)%15واذا بلغت
نس�بة األخطاء والتزوير او احدهما بما يخل
بنتائ�ج االنتخاب�ات يف أي دائ�رة انتخابية يف
العراق ( )%20فيت�م اعادة االنتخابات يف تلك
الدائرة فقط».
وعىل الرغم من أن التعديل اكد عىل ان «اعمال
مجلس الن�واب للدورة النيابية الثالثة تنتهي
يف  ،»2018/6/30إال أن�ه تضم�ن «التمدي�د
العمال ال�دورة النيابية الثالثة ملجلس النواب

لحني مصادقة املحكمة االتحادية عىل نتائج
العد والفرز اليدوي املش�ار اليه يف أحكام هذا
القانون».
كما ركز التعديل عىل «إعفاء املدراء العامون
ومعاوني املدراء العامون ومدراء األقس�ام يف
املفوضية املش�اركني يف عملية احتساب العد
والفرز االلكرتوني ،وملجلس املفوضني اتخاذ
ما يلزم» .واكد عىل «استبعاد املرشحني الذين
يثبت لصالحهم التزوير».

رئيس حكومة إقليم كردستان مل يرسل األجوبة املطلوبة إىل احملكمة

االحتادية تطلب من اطراف دعوى الطعن بتصدير النفط بيان االساس القانوين الستخراجه
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم املحكمة االتحادية
العليا اياس الس�اموك ،أمس األربعاء،
أن املحكمة طلبت م�ن أطراف دعوى
الطع�ن بع�دم دس�تورية اس�تخراج
اقلي�م كردس�تان النفط م�ن اراضيه
وتصدي�ره مب�ارشة ،بي�ان االس�اس
القانون�ي املعتم�د حالي�ا يف تطبي�ق
اح�كام امل�ادة ( )111م�ن الدس�تور
املتعلق�ة باس�تخراج النف�ط والغ�از
مرورا ً ببيع�ه وكيفية توزيع محصلة
هذا البيع.
وق�ال الس�اموك يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عق�دت
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت
املحم�ود وحض�ور القض�اة االعضاء
كاف�ة ونظ�رت يف دعوى طل�ب وزير
النفط /اضافة لوظيفت�ه من املدعي
عليه وزير الثروات الطبيعية /اضافة
لوظيفت�ه بتنفي�ذ وتطبي�ق م�ا جاء
باحكام الدس�تور والقوان�ني النافذة
ذات الصل�ة وتس�ليم كام�ل االنت�اج
النفط�ي املنت�ج يف اإلقلي�م إىل وزارة
النفط االتحادية».
وأضاف الساموك ،أن «الجلسة شهدت
حض�ور األط�راف كاف�ة ،حي�ث ذكر
املدعي وزير النف�ط اضافة لوظيفته
أن املدعي عليه وزير الثروات الطبيعية
يف اقلي�م كردس�تان ق�د امتن�ع ع�ن

تسليم النفط الخام املنتج من االقليم
اىل الحكوم�ة االتحادي�ة باالضاف�ة
اىل ان�ه ق�ام بتصدي�ر النف�ط الخ�ام
خارج الع�راق دون موافقة الحكومة
االتحادي�ة مخالف�ا بذل�ك اح�كام
الدستور والقوانني ذات الصلة».

وأش�ار إىل أن «املحكمة بعد ما وقفت
عىل طلب�ات املدعي الواردة يف عريضة
الدعوى ويف الئحة الحق�ة لها ولكون
موض�وع الدع�وى يخ�ص اط�راف
اخرى بموضوعها ،قررت يف الجلسات
السابقة ادخال رئيس مجلس الوزراء،

ووزير املالية االتحادي ،ورئيس مجلس
وزراء االقلي�م /اضاف�ة إىل وظائفهم
اشخاص ثالثة للوقوف عىل مواقفهم
الدس�تورية م�ن موض�وع الدع�وى
بعدما تيقنت ان املوضوع هو نزاع بني
الحكوم�ة االتحادي�ة واالقليم ويكون

النظر فيه من اختصاصها وفق املادة
( /93رابعاً) من الدستور».
وأوض�ح ،أن «املحكمة أك�دت وردود
الج�واب من رئي�س مجلس ال�وزراء
االتح�ادي ووزي�ر املالي�ة االتحادي/
اضاف�ة لوظيفتهم�ا ،ولم ي�رد جواب

رئي�س حكوم�ة االقلي�م /اضاف�ة
لوظيفته ،وبعد االط�اع عىل االجوبة
وجد انها لم تركز عىل النقاط املطلوبة
لحس�م الدعوى الن موضوع الدعوى
يس�تند املدعي فيه اىل املادتني ()111
و( )112م�ن الدس�تور» .وتاب�ع ،أن

حوالي ( )3.8مليون عادوا إىل مناطقهم بعد حتريرها من «داعش»

اهلجرة الدولية تؤرش تراجع أعداد النازحني العراقيني من ( )5.8مليون إىل مليونني
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
قال�ت املنظمة الدولية للهج�رة ،التابعة لألمم
املتحدة إن عدد النازح�ني داخل العراق تراجع
من  5.8مليون إىل مليونني.
وب�دأت موج�ة الن�زوح عن�د اجتي�اح تنظيم
داع�ش ش�مايل وغربي الع�راق ،صيف ،2014
وس�يطرته عىل ثلث مس�احة الباد ،وأضافت
املنظم�ة ،يف تقري�ر أن  3.8مليون نازح عادوا
إىل مناطقهم.
وأوضح�ت أن أكرب عدد م�ن العائدين موجود
يف محافظ�ة نينوى ،وهو  1.4مليون نس�مة،
ث�م محافظ�ة األنب�ار  1.2ملي�ون ،وبعدهما
محافظ�ة ص�اح الدي�ن ،أكثر م�ن  534ألف
عائد.
وأفادت بأنه من بني أكثر من  3.8مليون عائد،

ع�اد م�ا يزي�د ع�ن  3.7ملي�ون إىل مناطقهم
األصلية قبل النزوح.
وحدث�ت موج�ة الن�زوح األكرب عندم�ا بدأت
الق�وات العراقية حمات عس�كرية متعاقبة،
ضمن حرب استمرت ثاث س�نوات ،وانتهت،
يف كان�ون األول امل�ايض ،بهزيم�ة «داع�ش»
واستعادة األرايض العراقية.
وقالت املنظمة الدولية إنه رغم عودة أكثر من
 590ألف نازح ،خال العام الجاري ،فإن وترية
العودة آخ�ذة يف التباط�ؤ ،إذ يواجه النازحون
عقبات كبرية يف العودة.
ونقل�ت ع�ن نازحي������ن أن العقب����ات
الرئيس�ية هي :األرضار والدم�ار اللذين لحقا
بالسكن ( 26باملئة) ،ونقص فرص العمل (25
باملئ�ة) ،إضافة إىل انعدام األم�ن يف مناطقهم
( 18باملئة).

وبس�بب تلك العقبات ،يعت�زم  30باملئة فقط
م�ن النازح�ني الع�ودة إىل مناطقه�م ،خ�ال
األشهر الس�تة املقبلة ،بينما ليس لدى غالبية
النازحني خطط فورية للعودة.
وع�ىل املدى الطويل ،أي س�تة أش�هر أو أكثر،
يخط�ط  60باملئ�ة م�ن النازح�ني للع�ودة إىل
مناطقه�م ،و 22باملئ�ة يرغب�ون يف االندماج
محلي�اً ،و 15باملئة يخططون لاندماج ،ألنهم
ال يملكون خيارات أخرى.
وأف�اد التقرير الدويل ،نقاً ع�ن النازحني ،بأن
أك�رب احتياجاته�م هي :الحص�ول عىل فرص
العم�ل ،والوصول إىل حلول بش�أن االنتهاكات
املرتبطة بالنزوح ،وتحس�ني الوض�ع األمني،
وضمان حرية التنقل.
وق�ال رئيس بعثة املنظم�ة الدولية للهجرة يف
الع�راق ،ج�ريارد وايت« :بينما تس�تمر حركة

عودة النازحني ،ن�درك أن العديد من النازحني
يواجهون تحديات كبرية يف العودة» ،بحس�ب
التقرير.
وقالت املنظمة إنه�ا ،وبالتعاون مع الحكومة
العراقي�ة واملجتمعات املحلية ،تنفذ مش�اريع
ش�املة يف مناطق العودة للمس�اعدة يف إعادة
اندماج النازحني.
وأوضح�ت أنها تعمل عىل إع�ادة تأهيل البنية
التحتية ،ودعم سبل املعيشة ،وإتاحة الوصول
إىل الخدمات األساسية.
ودمرت الحرب آالف املس�اكن والبنى التحتية
األساس�ية لتأمني خدم�ات الكهرباء والصحة
والتعليم وغريها.
وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إىل نحو
 88مليار دوالر عىل املدى القصري إلعادة إعمار
ما دمرته الحرب.

«املحكمة االتحادي�ة العليا وجدت أن
املادة ( )111من الدس�تور قد اوردت
الحكم العام لثروة النفط والغاز ونصها
(النف�ط والغاز هو ملك لكل الش�عب
العراق�ي بكل االقالي�م واملحافظات)،
ورس�مت املادة ( )112من الدس�تور
كيفية تنفيذ حكم امل�ادة ( )111منه
وان يكون ذلك بموجب قانون يصدره
مجلس الن�واب وان القانون املعني لم
يصدر لحد تاريخه».
ولف�ت إىل أن «املحكم�ة تريد أن تقف
ع�ىل كيفي�ة جري�ان عملي�ة تطبيق
اح�كام امل�ادة ( )111من الدس�تور،
بشان النفط والغاز بدء من استخراجه
ومرورا بالبيع وكيفية توزيع محصلة
البي�ع وه�ل هناك قان�ون ينظم هذه
العملية غري القانون الذي تطلبته املادة
( )112من الدس�تور ،والذي لم يصدر
لحد االن هل هناك اتفاقات ثنائية بني
الحكومة االتحادي�ة وحكومة االقليم
وحكومات املحافظات املنتجة للنفط
او غ�ري ذلك م�ن تعليم�ات أو غريها،
وبناء عليه طلب�ت املحكمة االتحادية
العليا من اطراف الدعوى واالشخاص
الثالث�ة بي�ان ذلك لتس�تطيع حس�م
املنازعة ب�ني وزارة النفط وبني وزارة
الث�روات الطبيعي�ة يف االقلي�م وفق�ا
الختصاصاته�ا املنص�وص عليه�ا يف
الدس�تور ولغرض تمكينه�م من ذلك
وبطلبهم تقرر تاجيل املرافعة اىل يوم
.»2018/8/14
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بعد موافقة القضاء على منع رعايا ( )6دول من دخول أراضيها

«تـشـرع» الـعـنـصـريـة
الـواليـات الـمـتـحـدة
ّ

بغداد  /المستقبل العراقي
بع�د ج�دل قانون�ي ف�ي المحاك�م وخارجها،
استمر سنة ونصف س�نة ،قضت المحكمة العليا،
ّ
ب�أن ق�رار الرئي�س
بأغلبي�ة بس�يطة  5ض�د ،4
األميرك�ي دونال�د ترام�ب ،حظ�ر مواطني س�تة
بلدان؛  5منها ذات غالبية مسلمة (اليمن وسورية
وليبيا وإي�ران والصومال وكوريا الش�مالية) من
دخول أميركا ،يقع ضم�ن صالحياته ،وبالتالي ال
غبار على دستوريته.
بذلك حسم ترامب األمر ،وحقق واحدا ً من أبرز
بنود حملت�ه االنتخابية ،وصار مطل�ق اليدين في
تحديد سياس�ة منح تأشيرات الدخول إلى أميركا.
وقد يمنحه هذا “النصر” من أعلى سلطة قضائية
في البالد ،المزيد من الزخم لحمل الكونغرس على
ّ
س�ن قانون جدي�د للهجرة ،ينطبق مع مقاييس�ه
ومواصفاته الضيقة لها.
ص�دور الحك�م بأغلبي�ة صوت واح�د ،يعكس
تركيبة المحكمة التي ترجح فيها كفة المحافظين،
أكثر مما ترجح فيه جدارة حيثياته القانونية .وإذا
كان ذل�ك ال يقلل من قوته كتفوي�ض للرئيس ،إال

ّ
أنه ال يقل�ل أيضا ً من جدارة ال�رأي المخالف الذي
كاد أن يطي�ح بقرار ترامب ،لوال تعيينه قبل س�نة
للقاضي المحافظ نيل غورساك.
ّ
ب�أن من ح�ق الرئيس
تعلي�ل األكثري�ة لرأيها
اتخاذ اإلجراءات الالزمة “لحماية األمن الوطني”،
غير متماس�ك كفاية .ذلك ّ
أن المط�روح هنا ليس
أحقية الس�لطة التنفيذية في إدارة شؤون األمن،
بل دستورية هذه اإلجراءات .والقول ّ
إن المحكمة
العلي�ا “ال تري�د أن تج�ادل الس�لطة التنفيذية في
أمور األمن” ،ال يستقيم بالقدر المطلوب ،وإال فلم
وقف أربعة قضاة ضد الحكم.
في القضايا المتماس�كة دس�توريا ً (المحكمة
العليا تبت ف�ي الدعاوى من ه�ذه الناحية فقط)،
قلم�ا تنقس�م المحكم�ة به�ذا الش�كل .القاضية
المعترضة سونيا س�وتومايور ،انتقدت المحكمة
ّ
ألنها مارست “االزدواجية” في حكمها هذا.
وقد توالت انتقادات كثيرة من هذا النوع“ ،قرار
المحكمة يمأسس للتمييز بين المعتقدات الدينية”،
كم�ا قال�ت إح�دى المنظم�ات القانوني�ة .نفس
التعبير استخدمه النائب الديمقراطي جو كراولي
الذي رأى ّ
أن الحكم “يش�رعن التمييز والالتسامح

صحيفة إرسائيلية
تكشف عن ( )4دول عربية قبلت
بـ «صفقة القرن»
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت صحيف�ة “إس�رائيل الي�وم” اإلس�رائيلية،
ف�ي نس�ختها اإللكتروني�ة ،أم�س األربعاء ،ب�أن مصر
والسعودية واإلمارات واألردن قبلت ب�”صفقة القرن”،
الت�ي تس�عى إدارة الرئيس األمريكي دونال�د ترامب إلى
تس�ويقها لتصفي�ة القضية الفلس�طينية .وحس�ب ما
نقل�ه موقع “ميدل إيس�ت آي” البريطاني عن الصحيفة
اإلس�رائيلية ،فإن مس�ؤولين كبارا ً من تلك الدول األربع
سلموا المس�ؤولين األمريكيين رسائل تفيد بأن “الدول
العربية المعتدلة” لن تمن�ع اإلدارة األمريكية من تقديم
خطة السالم ،حتى من دون موافقة الرئيس الفلسطيني
محم�ود عب�اس أو الس�لطة الفلس�طينية .وذك�رت
الصحيف�ة أنها علمت من كبار المس�ؤولين في القاهرة
وعمّ ان أن مقابلة غاريد كوشنر ،صهر الرئيس األمريكي
ومستشاره الخاص ،مع صحيفة “القدس” الفلسطينية،
والتي نش�رتها األح�د الماضي ،وانتق�د خاللها الرئيس
الفلس�طيني بش�دة ،تمت بمعرفة وموافقة قادة الدول
العربية الذين اجتمع معهم كوشنر والمبعوث األمريكي
جيس�ون غرينبالت مؤخراً .وبحس�ب “إسرائيل اليوم”،
قال المصدر المصري إن كوشنر وافق على مطلب الدول
العربية ،وأوضح خالل اجتماعاته مع الرئيس عبد الفتاح
السيس�ي والملك عبد الله الثاني ،أن الشعب الفلسطيني
لن يتضرر إذا تم عرض خطة الس�الم اإلقليمية ،من دون
محمود عب�اس .ونقلت الصحيفة العبرية عن مس�ؤول
مص�ري ،قوله إن كوش�نر أكد االس�تجابة لمطالب هذه
الدول بأن “الحياة المعيشية للفلسطينيين لن تتأثر سلبا ً
في حال عدم تعاون القيادة في رام الله مع خطة السالم
المتبلورة” .وقال المس�ؤول المصري :إن “هذا الموقف
مشترك لكل من الدول العربية المعتدلة ،وهي تصر على
إقامة الدولة الفلسطينية على أن تكون عاصمتها القدس
الشرقية” .وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد نقلت،
األس�بوع الماض�ي ،عن مصادر إس�رائيلية لم تس�مها،
قوله�ا إن وف�دا ً أمريكيا ً يس�عى إل�ى إقن�اع دول عربية
باس�تثمار مئات ماليين ال�دوالرات في تنفيذ مش�اريع
تهدف إلى مساعدة قطاع غزة ،ستقام في منطقة شمال
سيناء المصرية .وبحسب تصريحات بعض المسؤولين
الفلس�طينيين ،فإن واشنطن تس�عى ،من خالل صفقة
الق�رن ٬إلى فرض حل سياس�ي يقوم عل�ى إقامة دولة
في قطاع غ�زة ،وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية،
مع احتفاظ “إس�رائيل” بالس�يطرة عل�ى مدينة القدس
(الشرقية والغربية) المحتلة ،دون إعطاء الفلسطينيين
حقوقهم الت�ي يقرها المجتمع الدول�ي ،وفي مقدمتها
دولة فلسطينية على حدود  ،1967تشمل مناطق شرقي
القدس المحتلة.

الديني” .كما أعرب العديد من الديمقراطيين ،مثل
الس�ناتور دي�ك ديربن ،ع�ن خيبتهم م�ن تصديق
المحكمة على القرار الرئاسي.
وحده�م الجمهوري�ون ف�ي الكونغ�رس،
والمحافظ�ون ومؤي�دو الرئي�سّ ،
رحب�وا بقرار
المحكمة .م�ن قياداتهم؛ أعرب الس�ناتور ميتش
ماكوني�ل ،ع�ن ارتياحه للحكم ،ف�ي حين كان قد
ع�ارض ق�رار الحظ�ر عندم�ا أص�دره ترامب في
مطل�ع  ،2017بعد أي�ام من توليه الرئاس�ة .لكن
اآلن انتخابات الكونغرس على األبواب في تشرين
الثان�ي المقبل ،ويب�دو ّ
أن الجمهوريين يطمحون
إل�ى توظيف كس�ب ه�ذه الجول�ة ف�ي المحكمة
لصالحه�م .ال يخف�ى ّ
أن الموض�وع ق�د ترك ظل
ّ
تسييس�ه على المحكمة .كما ال يخف�ى أن القرار
ّ
موجه نحو المس�لمين .الناطق الرسمي في البيت
األبيض ،قال ّ
إن الرئيس ال يشمل جميع المسلمين
بالمن�ع .صحيح .لك�ن الصحيح أيضا ً ّ
أن تس�ويغ
المنع من جانب المحكمة العليا ،يؤس�س لتوسيع
المنع الحقاً .في األصل هو قرار سياسي ،وتقونن
اآلن .المرشح ترامب قد أعلن بدون مواربة ،عشية
ب�دء حملته االنتخابية في ديس�مبر/كانون األول

2015؛ ّ
أن المسلمين غير مرغوب فيهم ،ومطلوب
“منعهم من الس�فر إل�ى أميركا” ،وحتى إش�عار
آخ�ر .الحق�ا ً حص�ر المن�ع بس�ت دول ،لتنفيس
الضجة .لكن المقصود بقي على حاله.
واآلن ج�اءه التس�ويغ في لحظ�ة يواجه فيها
معارضة عارمة ضد إج�راءات فصل األطفال عن
ذويه�م الالجئي�ن ،عند الح�دود الجنوبي�ة ،والتي
فرضت عليه بعض التراجع .مكس�ب يستقوي به
ترامب للتأكيد على سياس�ة “صفر تسامح” ،مع
ّ
يمكنه
القادمي�ن عبر تلك الحدود ،وغيره�ا ،وبما
من ش�د عصب قاعدت�ه المؤيدة له بق�وة في هذا
التوجه “ضد الغريب”.
وهو تدبير صارت اآلن طريق العمل به مفتوحة،
سواء كان اآلخر قادما ً من الجنوب الالتيني أو من
أصحاب الهوي�ة “الممنوعة” من دخ�ول أميركا،
والت�ي ص�ارت مقترن�ة بش�بهة اإلره�اب بفعل
ّ
المركز .مع أن هذا
الضخ التخويف�ي والتحريضي
الخط�اب القى ،وما زال ،اعتراضات واس�عة على
مختلف األصع�دة والمس�تويات األميركية ،إال ّ
أن
دفع�ه إلى حيّز التطبيق يج�ري حاليا ً بزخم كبير،
وبدعم القانون الذي انحاز إلى جانبه.

الدين السيادي االمريكي يرتفع ألعىل
َ
مستوى منذ احلرب العاملية الثانية
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مكتب الميزانية في الكونغرس ان الدين الس�يادي
األميركي على وش�ك بل�وغ أعلى مس�تويات تاريخية ،محذرا
من أن خدمة الدين س�تعادل بعد ثالث�ة عقود نفقات الضمان
االجتماع�ي ،م�ع ارتفاع مع�دالت الفائ�دة وتزاي�د الحاجات
المالية للبلد .ورس�مت التقديرات الس�نوية للهيئة المس�تقلة
في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للواليات المتحدة،
متوقع�ة ان ترتف�ع نفق�ات الفائ�دة بمق�دار الضع�ف خالل
الس�نوات العش�ر المقبلة ،من  1,6بالمئة م�ن اجمالي الناتج
الداخلي هذا العام الى  3,1بالمئة في  .2028وتابع التقرير أنه
في  2048ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي
يمث�ل  6,3%من إجمال�ي الناتج الداخلي ،مش�يرا إلى أنه في
هذه الحالة “سيكون تسديد الفائدة موازيا النفاق الدولة على
النظام التقاعدي والتي تش�كل حاليا أعل�ى نفقات” تتحملها
الدولة .وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن االحتياطي
الفدرال�ي س�يواصل في الوقت الحاضر رف�ع معدالت الفائدة
على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.
ورأى أن الدي�ن الفدرال�ي ال�ذي يصل حاليا إل�ى  78%من
إجمال�ي النات�ج الداخلي ،وهو أعلى مس�توى ل�ه منذ الحرب
العالمية الثانية ،س�يقارب  100%من إجمالي الناتج الداخلي
بعد عشر سنوات و 152%عام  2048وهو “أعلى مبلغ بفارق
كبير ف�ي تاريخ البالد” .أما النفق�ات الفدرالية االجمالية عدا
خدمة الدين ،فس�ترتفع من  19%من إجمالي الناتج الداخلي
حاليا إلى  23%عام  ،2048وال سيما بسبب تزايد كلفة البرامج
االجتماعي�ة من نظام التقاعد والضم�ان الصحي لألكثر فقرا
وللمس�نين .وتوقع مكتب الميزانية أن ت�راوح عائدات الدولة
بمس�تواها خ�الل الس�نتين المقبلتي�ن نتيج�ة التخفيض�ات
الضريبية الكبرى التي أقرته�ا إدارة ترامب والمطبقة لثماني
س�نوات بالنس�بة لضريب�ة الدخل ،عل�ى أن ترتف�ع العائدات
بص�ورة طفيفة بع�د ذلك لتحقق زيادة عالي�ة عام  2026عند
رفع ضريبة الدخل على األفراد مجددا.

مرص :انتهاء اإلجراءات الالزمة الستعادة
( )91قطعة أثرية من «إرسائيل»
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد مدير عام إدارة اآلثار المستردة بوزارة اآلثار المصرية،
«ش�عبان عبدالج�واد» ،أنه س�يتم اس�ترداد  91قطع�ة أثرية
ترجع للعصور المصرية القديمة من (إس�رائيل) خالل الفترة
القادمة.
وقال المسؤول المصري إن القاهرة ربحت قضية رفعتها،
الع�ام الماضي ،ض�د (تل أبيب)؛ الس�ترداد تل�ك القطع ،دون
أن يوض�ح الجهة التي تم رفع القضية أمامها ،حس�ب وكالة
األنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وأض�اف «عبدالج�واد» أنه ج�اري حاليا إنه�اء اإلجراءات
الالزمة لعودة القطع األثرية ال�.91
وأوضح أن استرداد اآلثار صعب ومعقد؛ ألنها ليست نزاعا
بين ش�خصين ،وإنما بي�ن دولتين بينهم�ا اتفاقيات وقوانين
محلي�ة مختلفة ،الفتا إلى حرص الدولة على اس�ترداد جميع
آثارها التي هربت إلى الخارج بطرق غير شرعية.
من جانبه ،أش�اد عالم المصريات« ،بسام الشماع» بجهود
اس�ترداد ال� 91قطعة أثرية ،ودعا وزارة اآلثار إلى االس�تعداد
إلقامة حفل رس�مي فور رج�وع هذه اآلث�ار ،وليس عرضها
فقط في المتحف المصري.

أنقرة وواشنطن تتفقان عىل تعزيز «التعاون األمني»
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال مكت�ب الرئي�س الترك�ي رجب
طي�ب إردوغ�ان إن الرئي�س األميرك�ي
دونالد ترام�ب هنأ إردوغ�ان في اتصال
هاتفي الثالثاء على فوزه في االنتخابات
الرئاس�ية التي جرت يوم األحد ،مضيفا
أن الزعيمين اتفقا على تحسين العالقات
بي�ن البلدي�ن ف�ي المجالي�ن الدفاع�ي
واألمني .وتوترت العالق�ات بين البلدين
العضوين في حلف شمال األطلسي بسبب

سلس�لة من القضايا في األشهر األخيرة
من بينها دعم واشنطن للمقاتلين األكراد
في سوريا والمشتريات الدفاعية.
واتفق�ت أنقرة وواش�نطن في وقت
س�ابق من الش�هر الج�اري عل�ى خطة
النسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب
الكردية من مدينة منبج بش�مال سوريا
ف�ي خطوة س�عت إليها أنق�رة منذ فترة
طويلة .وتعتبر تركي�ا تلك الجماعة التي
تدعمها واشنطن تنظيما إرهابيا.
وقالت الرئاس�ة التركية ف�ي بيان إن

ترام�ب وإردوغ�ان أك�دا خ�الل االتصال
الهاتفي ضرورة تنفي�ذ الخطة المتعلقة
بمدينة منبج كما اتفقا على التعاون في
مجال مكافحة اإلرهاب.
وأض�اف البيان أن ترام�ب وإردوغان
سيلتقيان في بروكسل خالل قمة لحلف
ش�مال األطلسي يومي  11و  12يوليو /
تموز.
وأثارت تركيا غضب الواليات المتحدة
باعتقال القس األميركي أندرو برانسون
بتهم تتعل�ق باإلرهاب وبقرارها ش�راء

أنظمة دف�اع صاروخي من ط�راز إس-
 400من روس�يا وهي أنظم�ة ال تتوافق
مع أنظمة حلف شمال األطلسي.
وأج�ازت لجن�ة بمجل�س الش�يوخ
األميرك�ي األس�بوع الماض�ي مش�روع
قان�ون لإلنفاق تضمن بندا لوقف ش�راء
تركي�ا طائ�رات م�ن ط�راز إف -35من
صنع شركة لوكهيد مارتن فيما أرجعته
إلى صفقة إس -400واعتقال برانسون.
ونفى برانسون االتهامات الموجهة له.
واس�تاءت تركيا أيض�ا من الحكم في

نيويورك الش�هر الماضي على مس�ؤول
تنفيذي في بنك حكومي تركي بالس�جن
 32شهرا الش�تراكه في برنامج للتحايل
عل�ى العقوب�ات المفروضة عل�ى إيران
في قضي�ة وصفتها أنق�رة بأنها هجوم
سياسي.
وفاز إردوغان بفترة رئاس�ية جديدة
مدته�ا خمس�ة أع�وام ف�ي االنتخاب�ات
الت�ي ج�رت ي�وم األحد كم�ا حصل على
صالحي�ات تنفيذي�ة كاس�حة بموج�ب
تعديل دستوري.

الرئيس اللبناين للمجتمع الدويل :ساعدوا الالجئني بالعودة إىل ديارهم
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد الرئي�س اللبناني ،ميش�ال عون،
أم�س األربعاء ،حرص ب�الده على إيجاد
الحل�ول الضروري�ة ألزم�ة الالجئي�ن
الس�وريين ،داعي�ا المجتمعي�ن العربي
والدول�ي إل�ى مس�اعدة الالجئي�ن على
الع�ودة إل�ى دياره�م ف�ي أق�رب وقت
ممكن.
ج�اء ذل�ك ف�ي كلمت�ه خ�الل افتتاح
ال�دورة الوزاري�ة ال�� 30للجن�ة األم�م
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا (اإلسكوا) ،المنعقدة في مقر األمم
المتحدة بالعاصمة بيروت.
وق�ال ع�ون “بينم�ا يواج�ه لبن�ان
ظروف�ا صعبة واس�تثنائيةُ ،فرض عليه
أن يدف�ع قس�طا كبيرا يف�وق إمكانياته
االقتصادي�ة والمالي�ة واالجتماعي�ة،
في المأس�اة اإلنس�انية التي نجمت عن
الح�رب الس�ورية واضط�راب محيطنا
اإلقليمي بشكل عام”.
وأض�اف أن “لبن�ان يتفه�م البع�د
اإلنساني لمعاناة النازحين لكنها مشكلة
تفوق قدرته على تحمّ �ل أعبائها المالية
واالقتصادية واألمنية ،ونحن مصممون
على إيجاد الحلول الضرورية لها”.
وتاب�ع الرئي�س اللبنان�ي أن “لق�اء
ممثلين ع�ن دول (اإلس�كوا) اليوم ،من
أج�ل بح�ث تنمي�ة مس�تدامة وش�املة
بالوط�ن العربي يأتي ف�ي وقت تتضافر
فيه قوى الش� ّر لتم� ّزق بلدانن�ا العربية
وتخيّر نس�بة كبيرة م�ن مواطنيها بين

الم�وت أو حي�اة الب�ؤس ف�ي مخيّمات
النزوح”.
وش�دد عل�ى أن “س�اعة الحس�اب
م�ع الفس�اد ق�د حان�ت وأن�ه ال تهاون

م�ع تحقيق المكاس�ب غير المش�روعة
ع�ن طري�ق مخالفة القواع�د األخالقية
والقوانين والتع ّدي على حقوق الدولة”.
وفي وقت سابق قال الرئيس اللبناني

ف�ي تغريدة على حس�ابه ف�ي “تويتر”،
إن اللج�وء الس�وري “مش�كلة تف�وق
ق�درة لبنان على تحمّ �ل أعبائها ،المالية
واالقتصادية واألمنية”.

كم�ا أعلن المدي�ر العام لألم�ن العام
اللبنان�ي ،الل�واء عب�اس إبراهي�م ف�ي
تصريحات صحفي�ة على هامش مؤتمر
ف�ي بي�روت أن  400الج�ئ س�وريا في
لبنان سيعودون ،الخميس ،إلى بالدهم.
وك�رر مس�ؤولون لبناني�ون ،ف�ي
األش�هر األخي�رة ،دع�وة الالجئي�ن
الس�وريين للعودة إلى بالدهم خصوصا ً
بعدما اس�تعادت قوات النظام الس�وري
السيطرة على مناطق واسعة.
وغادر  500الجئ س�وري في نيسان
الماضي بلدة ش�بعا في جنوب لبنان إلى
بالدهم في خطوة جاءت بالتنس�يق بين
النظام واألمن العام اللبناني.
ووف�ق مفوضية الالجئي�ن األممية،
بلغ ع�دد الالجئين الس�وريين في لبنان
 997ألف الجئ ،حتى نهاية تشرين الثاني
 ،2017إضافة إلى الجئين س�وريين غير
مسجلين لدى المفوضية.
وانطلق�ت أم�س اجتماع�ات الدورة
الوزارية ال� 30لمنظمة “اإلس�كوا” ،في
بي�روت التي تنعق�د على م�دار يومين،
لتن�اول التحديات اإلقليمية الراهنة ،مثل
مع�دالت البطال�ة المرتفع�ة والم�وارد
الطبيعي�ة المس�تنفدة ،والقضاي�ا التي
تؤدي إلى نزاعات وصراعات.
و”اإلس�كوا” الت�ي يق�ع مقرها في
بي�روت ،تأسس�ت ع�ام  ،1973بموجب
قرار المجلس االقتص�ادي واالجتماعي
األممي لتحفيز النش�اط االقتصادي في
ال�دول األعضاء وتعزيز التع�اون في ما
بينها ،وتشجيع التنمية.
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائد اىل بلدية (املش�خاب) وملدة ( س�نة واحدة ) املبينه تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة
 2013فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية املش�خاب خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف البلدية
املذكورة الساعة ( 10صباحا) وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها
عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

الرشوط :
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 � 4اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 � 6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب )

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

االمالك التي لـم يتقدم عليها راغب مخسة عرش يوما

ت

نوع الملك والموقع
واالستعمال

رقم الملك

مساحة
الملك

مدة
االيجار

القيمة التقديرية

ت

نوع الملك والموقع واالستعمال

رقم الملك

مساحة الملك

مدة االيجار

القيمة التقديرية

1

حانوت /شهيد
المحراب

1/1

4*3م2

سنة
واحدة

 1,062,000مليون واثنان
وستون الف دينار

1

كشك/الكورنيش/غذائية

26

4*3م2

سنة واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

2

حانوت /شهيد
المحراب

21/1

4*3م2

سنة
واحدة

 500,000خمسمائة الف
دينار

2

كشك/الكورنيش/غذائية

41

4*3م2

سنة واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

18

3

كشك  /الكراج القديم

6/10

4*3م2

سنة
واحدة

 570,000خمسمائة
وسبعون الف دينار

3

كشك/الكورنيش/غذائية

56

4*3م2

سنة واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

19

كشك/الكورنيش

4

كشك /الكورنيش

20/6

4*3م2

سنة
واحدة

 522,000خمسمائة واثنان
وعشرون الف دينار

4

كشك/الكورنيش/غذائية

59

4*3م2

سنة واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

20

5

كشك/شارع مشخاب
ـ قادسية

3/6

4*3م2

سنة
واحدة

 2,700,000مليونان
وسبعمائة الف دينار

5

كشك /مدخل المدينة /غذائية

1/10

4*3م2

سنة واحدة

585,000خمسمائة
وخمسة وثمانون الف
دينار

حانوت /السراي (غير
مؤجر)

24/143

21

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/1

4*3م2

6

كشك/قرب االطفاء

6/10

4*3م2

سنة
واحدة

 1,076,000مليون وستة
وسبعون الف دينار

6

7

ساحة مواد /شارع
مشخاب ـ قادسية

50

500م2

سنة
واحدة

 684,000ستمائة واربعة
وثمانون الف دينار

كشك /شارع مشخاب قادسية /
غذائية

1/6

4*3م2

سنة واحدة

 885,000ثمانمائة
وخمسة وثمانون الف
دينار

22

حانوت/شهيد المحراب
(مخزن صغير)

1/9

4*3م2

سنة
واحدة

8

ساحة مواد /شارع
مشخاب ـ قادسية

50/1

500م2

سنة
واحدة

 1,629,000مليون
وستمائة وتسعه وعشرون
الف دينار

سنة واحدة

 845,000ثمانمائة
وخمسة واربعون الف
دينار

23

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/16

4*3م2

سنة
واحدة

 560,000خمسمائة وستون الف دينار

24

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/18

4*3م2

سنة
واحدة

 535,000خمسمائة وخمسة وثالثون الف
دينار

9

كشك/الكورنيش/
غذائية

5

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

8

حانوت /السراي /علوة

8/127

4*3م2

سنة واحدة

 870,000ثمانمائة
وسبعون الف دينار

25

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/19

4*3م2

سنة
واحدة

 510,000خمسمائة وعشرة االف دينار

10

كشك/الكورنيش/
غذائية

8

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

9

حانوت /السراي /غذائية

9/128

4*3م2

سنة واحدة

 870,000ثمانمائة
وسبعون الف دينار

26

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/20

4*3م2

سنة
واحدة

 560,000خمسمائة وستون الف دينار

10

حانوت /السراي /بيع السكائر

16/135

4*3م2

سنة واحدة

11

كشك/الكورنيش/
غذائية

9

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

 870,000ثمانمائة
وسبعون الف دينار

27

حانوت/شهيد المحراب
(غير مؤجر)

1/21

4*3م2

سنة
واحدة

 560,000خمسمائة وستون الف دينار

11

21/533/1

400م2

سنة واحدة

12

كشك/الكورنيش/
غذائية

10

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

ساحة وقوف السيارات/شارع
مشخاب قادسية

 610,000ستمائة
وعشرة االف دينار

28

ساحة وقوف السيارات /
مقابل االطفال

10/29

500م2

سنة
واحدة

 054,000,3ثالثة ماليين واربعمائة وخمسون
الف دينار

12

ساحة ترفيهية /شهيد المحراب

30/398

400م2

سنة واحدة

13

كشك/الكورنيش/
غذائية

/16ب

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

 1,280,000مليون
ومائتان الف دينار

29

ساحة مواد انشائية /شارع
مشخاب قادسية

50/1

500م2

سنة
واحدة

 1,815,000مليون وثمنمائة وخمسة عشر
الف دينار

14

كشك/الكورنيش/
غذائية

27

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

غير مؤجر

 3,005,000ثالثة
ماليين وخمسة االف
دينار

30

ساحة مواد انشائية /شارع
مشخاب قادسية

54

500م2

سنة
واحدة

 510,000خمسمائة وعشرة االف دينار

15

كشك/الكورنيش/
غذائية

63

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

14

كشك/شارع مشخاب قادسية

4/6

4*3م2

غير مؤجر

 793,000سبعمائة
وثالثة وتسعون الف
دينار

31

ساحة مواد انشائية /شارع
مشخاب قادسية

55

300م2

سنة
واحدة

 510,000خمسمائة وعشرة االف دينار

32

ساحة مواد انشائية /شارع
مشخاب قادسية

94/3

500م2

سنة
واحدة

 510,000خمسمائة وعشرة االف دينار

16

كشك/الكورنيش/
غذائية

1/16

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة
وعشرون الف دينار

15

كشك/الكراج القديم

10/6

4*3م2

غير مؤجر

 1,200,000مليون
ومائتان الف دينار

33

صالة العاب /أيسر
السوارية

24/2

120م2

سنة
واحدة

 579,000خمسمائة وتسعة وسبعون الف
دينار

17

حانوت /السراي/
منظمات مدنية

2/121

4*3م2

سنة
واحدة

 1,280,000مليون ومائتان
وثمانون الف دينار

16

كشك/الكورنيش

14/6

4*3م2

غير مؤجر

 580,000خمسمائة
وثمانون الف دينار

34

كشك/الكورنيش /غذائية

7

4*3م2

سنة
واحدة

 620,000ستمائة وعشرون الف دينار

7

13

حانوت /السراي /حالق

كشك/شارع مشخاب قادسية

العاملية GOV.IQ

5/124

3/6

4*3م2

4*3م2

ت

نوع الملك والموقع
واالستعمال

رقم الملك

مساحة
الملك

مدة
االيجار

القيمة التقديرية

17

كشك/الكورنيش

20/6

4*3م2

غير
مؤجر

585,000خمسمائة وخمسة وثمانون الف
دينار

كشك/الكورنيش

25/6

4*3م2

غير
مؤجر

 600,000ستمائة الف دينار

29/6

4*3م2

غير
مؤجر

 610,000ستمائة وعشرة االف دينار

4*3م2

سنة
واحدة

 795,000سبعمائة وخمسة وتسعون الف
دينار

سنة
واحدة

 1,185,000مليون ومائة وخمسة وثمانون
الف دينار
 650,000ستمائة وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد 1144 :
التاريخ 2018/6/21
اىل ( /احمد رواك وحيد حمادي)
اعالن
بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل املس�تدعي وال�دك (رواك وحيد حمادي)
واملتضمن اصدار حجة فقدان وملجهولية محل اقامتك ومصريك حس�ب ما
ه�و ثابت يف الطلب املقدم من قبل والدك اع�اله لذا قرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني رسميتني وعند عدم حضورك ستتخذ االجراءات القانونية
بحقك اصوليا
القايض
ستار مبارك الفتالوي
�������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى
التجارية يف النجف
العدد  / 44 :تجارية 2017 /
التاريخ 2018/6/25 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه االول ( املدي�ر املف�وض لرشكة املنه للمق�اوالت العامة
املحدودة عي عبد الله فرمان سلمان اضافة لوظيفته)
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م /44تجارية  2017 /يف 2018/4/1
املتضم�ن الحكم الزام املدع�ى عليهما كال من املدي�ر املفوض لرشكة املنه
للمقاوالت العامة املحدودة يمثلها السيد عي عبد الله فرمان سلمان اضافة
لوظيفت�ه واملدي�ر املف�وض لرشكة اينتا للهندس�ة املعمارية واالنش�اءات
والصناعة والتجارة يمثلها السيد هجري يلماز اضافة لوظيفته بالتضامن
والتكاف�ل فيم�ا بينهما بتأديتهم�ا للمدعى املدير العام للس�منت العراقية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ق�دره ( )291,415,216,500مائت�ان وواح�د
وتس�عون مليون واربعمائة وخمس�ة عرش الف ومائتان وستة عرش دينار
وخمس�مائة فل�س والذي يمثل مس�تحقات دائرة املدعي اعاله والناش�ئة
ع�ن العقد املرق�م  4978واملؤرخ  2013/6/23والخاص بتش�غيل وتأهيل
معمل سمنت بابل ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القائم
بالتبليغ امري عبد الحافظ جابر واش�عار مختار منطقة حمزة الديل قضاء
مركز الحلة حس�ن ه�ادي جدوع لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة
املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2019 :ب2018/1
التاريخ 2018/6/27
اىل  /املدعى عليه  /غسان هاشم عبد الرضا
اق�ام املدعي محمد رضا محس�ن كاظم الدعوى اعاله يطل�ب فيها الزامك
بمبلغ مائة مليون دينار الوارد يف االتفاقية املؤرخة  2017/12/12ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املبلغ القضائي يارس
جبار محسن واشعار مختار حي السالم يف النجف كريم كحيط الحسناوي
لذا تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام
هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  2018/7/9الس�اعة التاسعة صباحا
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عي حميد الحيدري
�������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1128 :ش2018/7
التاريخ 2018/6/27
اىل  /املدعى عليه /ايمن حميد مهدي
اقامت املدعية (ش�هد هالل عبد) الدعوى املرقمة /1128ش 2018/7امام
ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب فيها ط�الق رجعيا وملجهولي�ة محل اقامتكم
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي السالم  /النجف لذا تقرر
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /206 :ب2018/2
التاريخ 2018/6/27
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /ميثم صربي ساجت
اق�ام املدعي /املدي�ر العام للرشك�ة العامة للس�منت العراقي�ة /اضافة
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة /206ب 2018/2يف  2018/2/1ضدك
والت�ي يطل�ب فيها الزام�ك بتأديتك مبلغ�ا مقداره ( )6,715,837س�تة
ماليني وسبعمائة وخمسة عرش الف وثمانمائة وسبعة وثالثون دينارا ال
غريها واملرتبة بذمتك عن مبالغ فروقات الشهادة املزورة التي تقاضيتها
دون وجه حق
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ ومختار
املنطق�ة يف حي الجامعة (قاس�م عبي�د الدفاعي) لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافع�ة املواف�ق ( )2018/7/8الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة
�������������������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/1371 :
التاريخ 2018/6/27
اىل  /املنفذ عليه  /محمد حسن حمود /نجف الجديدة 2/
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح املبلغ القضائ�ي لهذه املديرية
واش�عار مختار (الجديدة  2/يف النجف خرض عبد العباس ) انك مجهول
مح�ل االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :
الزام�ك بتس�ديد مبلغ ثالثة عرش ملي�ون دينار للدائن عقي�ل عبد الزهرة
حس�ن اس�تنادا لقرار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد /161ب2018/5
يف  2018/1/31بواق�ع خمس�مائة ال�ف دين�ار ش�هريا اعتب�ارا م�ن
2018/6/26
�������������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر الدعاوى
التجارية يف النجف
العدد  / 44 :تجارية 2017 /
التاريخ 2018/6/25 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه الثاني ( املدير املفوض لرشكة اينتا للهندس�ة املعمارية
واالنش�اءات والصناع�ة والتج�ارة يمثلها الس�يد هجري يلم�از اضافة
لوظيفته)
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم /44تجارية  2017 /يف 2018/4/1
املتضم�ن الحك�م ال�زام املدع�ى عليهما كال م�ن املدير املف�وض لرشكة
املن�ه للمق�اوالت العام�ة املح�دودة يمثلها الس�يد ع�ي عبد الل�ه فرمان
س�لمان اضافة لوظيفته واملدير املفوض لرشكة اينتا للهندسة املعمارية
واالنش�اءات والصناع�ة والتج�ارة يمثله�ا الس�يد هجري يلم�از اضافة
لوظيفت�ه بالتضامن والتكافل فيما بينهما بتأديتهما للمدعى املدير العام
للس�منت العراقية اضاف�ة لوظيفته مبلغا ق�دره ()291,415,216,500
مائتان وواحد وتس�عون مليون واربعمائة وخمس�ة ع�رش الف ومائتان
وس�تة عرش دينار وخمسمائة فلس والذي يمثل مستحقات دائرة املدعي
اعاله والناش�ئة عن العقد املرقم  4978وامل�ؤرخ  2013/6/23والخاص
بتشغيل وتأهيل معمل سمنت بابل ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبلغ القائم بالتبليغ عبد الله تركي محمد وامني محلة 929 � 931
ح�ي بابل ظاف�ر حبيب عباس وتايي�د مدير ناحية الك�رادة ابو ذر يحيى
حسني لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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لتلبية احتياجات مشرتكيها وتقديم أفضل اخلدمات

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد يف حمافظة املثنى
بغداد /المستقبل العراقي

وتلبي�ة احتياج�ات املش�رتكني».وتندرج ه�ذه الخطوة
يف س�ياق خطة هادفة توس�يع مراكز خدمة املش�رتكني
وتلبية متطلباتهم بأفضل وأرسع طريقة ممكنة ،ويمثل
املرك�ز امتدادا ً لسلس�لة مراك�ز تطلقها زي�ن العراق يف
مختلف أنحاء البالد لتكون قريبة من مش�رتكيها .يق ّدم
املركز لطلبتنا االعزاء باقة خدمات تش�مل بيع واستبدال
الخط�وط ،وبطاقات الش�حن وتس�ديد الفواتر إضافة
للخدمات االستش�ارية للمش�رتكني ضمن إطار متكامل
بأسعار تنافسية وبسهولة تامة
تس�عى زين العراق إىل تقديم أفضل الخدمات ملشرتكيها
دليل ذلك استثمارنا السابق مع رشكات عاملية يف تطوير
وتحدي�ث ش�بكة زي�ن الع�راق يف املحافظ�ات الجنوبية
الهدف منها خدمة مش�رتكينا داخل الع�راق .إضافة إىل
توف�ر الوق�ت والجه�د عليهم ،لذل�ك ارت�أت الركة إىل
تفعيل مراكز خدم�ات اضافيه عرب وكالئها ،لتقديم أهم
الخدمات التي يحتاجها املش�رتكني الذين ال يستطيعون
الوص�ول إىل املرك�ز الرئي�ي والواقع يف قض�اء الخر
شارع الجرس مقابل مركز صحة الخر.

أعلنت زين الع�راق ،إحدى رشكات مجموعة زين الرائدة
ّ
املتنقلة يف منطقة الرق
يف خدمات االتصاالت والبيانات
األوسط وشمال إفريقيا ،عن افتتاح مركز معتمد خدمة
اخر جديد بالتعاون مع رشكة األقاليم يف محافظة املثنى
–قض�اء الخر – ش�ارع الج�رس مقاب�ل مركز صحة
الخر .لتلبية احتياجات مشرتكيها ،ملا تمثله محافظة
املثنى من أهمية كبرة للركة
وذكر الس�يد لي�ث العبيدي مدير املبيع�ات يف زين العراق
« ....تماش�يا مع اسرتاتيجية رشكتنا الهادفة اىل توسيع
الرقع�ة الجغرافي�ة ملراك�ز خدمته�ا ،بادرن�ا إىل افتتاح
مراكزنا املعتمدة انطالقا ً من حرصنا عىل تسهيل حصول
مش�رتكينا ع�ىل بطاقات الش�حن والخط�وط ليتمكنوا
من البق�اء عىل تواصل مع العال�م» مضيفا ً ان «هذا من
ضم�ن س�عينا ال�دؤوب إىل التواصل مع مش�رتكينا من
خالل ش�بكة واس�عة من مراك�ز الخدمة ونق�اط البيع
يف مختل�ف محافظات الع�راق لتقديم أفض�ل الخدمات

حتت شعار «الطفولة بوابة العراق حنو غد مشرق»

االجودي «يفتتح مركز ثقافة الطفل يف البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

برعاية نائب محافظ البرصة الدكتور رضغام
االجودي تم افتتاح مركز ثقافة الطفل بقرص
الثقافة والفن�ون يف البرصة وبحضور العديد
م�ن الش�خصيات الثقافية واالدبي�ة والفنية
والرتبوية .
وتخل�ل الحف�ل بع�ض الفعالي�ات الفني�ة
والشعرية ش�ارك فيها مجموعة من االطفال
من طلبة املدارس ورياض االطفال .
حي�ث ان هذا املركز يس�اهم بش�كل فعال يف
تطوي�ر امله�ارات االبداعي�ة ل�دى االطفال يف
مختل�ف املجاالت الثقافي�ة والعلمية والفنية
واالجتماعية التي تس�هم يف بن�اء جيل واعي
يس�تطيع قيادة وبناء مستقبل مرق لبلدنا
العزيز.

الرتبية جتهز « »16مديرية
بالكتب املنهجية للعام
الدرايس 2019 – 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ع�ن تجهي�ز 16
مديرية عام�ة تابعة لها بالكتب املنهجية
للعام  2019 – 2018من املخازن املركزية
يف الوزارة.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» املس�تقبل العراقي ،إن «املخازن
املركزية التابعة للوزارة بارشت ُ
منذ اليوم
األول النطالقه�ا يف  23من ش�هر حزيران
الحايل بتنفيذ الخطة املرسومة لها بتوزيع
الكت�ب املنهجي�ة ع�ىل كاف�ة املديري�ات
العامة للرتبي�ة يف املحافظات» ،مبينة انه
«تم تجهي�ز آالف الكتب املنهجية عىل 16
مديرية اىل اآلن وبنسب توزيع متفاوتة».
واضاف�ت ان «قواف�ل املديري�ات تتواف�د
ع�ىل املخازن الرئيس�ية للوزارة باس�تالم
الوجبات املخصص�ة لهم من الكتب وفقا ً
لجدول تم وضع ُه لتنظيم عملية التس�ليم
وبع�د ذلك تقوم كل مديرية بتوزيعها عىل
املدارس وحسب الحاجة املدونة مسبقاً».
واب�دى الصيديل ثقت�ه ب�»ك�وادر الرتبية
للتغل�ب ع�ىل العقب�ات والتحدي�ات التي
تواجهها الوزارة يف إدارة هذا امللف من قلة
الدعم والتخصيصات بهذا الجانب.

الزراعة :تسويق أكثر من « »33الف طنا
من احلنطة للموسم الزراعي  2018-2017يف كربالء
الثانية بسعر( )480ألف دينار،أما الثالثة
فقد بلغ سعره( )420ألف دينار.

أعلن�ت وزارة الزراعة/مديري�ة زراع�ة
كربالء املقدس�ة ع�ن تس�ويق أكثر من
( )33459طن�ا ً م�ن محص�ول الحنطة
للموسم الزراعي ، 2018- 2017
حي�ث بل�غ إجم�ايل كمي�ات الحنط�ة
املس�وقة ( )33459طناًو( )20كغم من
بيناها( )27439طنا ً و( )80كغم درجة
أوىل و( )1725كغ�م ط�ن و( )780كغم
درج�ة ثاني�ة،و( )94طن،و()160كغم
درج�ة ثالث�ة ت�م تس�ويقها إىل الركة
العامة لتسويق الحبوب.
كما ان س�عر الطن الواح�د من الحنطة
درجة أوىل بلغ( )560ألف دينار،والدرجة

محالت رقابية ونوعية وتفتيشية لرشكة تصنيع احلبوب عىل وكالء حمافظة البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

مخت�رب فرع الركة يف البرصة».وعىل ذات الس�ياق ارشفت
تل�ك اللجان ع�ىل تجربة الخب�ازة للطحني املنت�ج بمطحنة
الفراهيدي الحكومية يف البرصة وبحضور مدير املوقع حيث
تم التاكد من مطابقة الطح�ني املنتج للمواصفات املعتمدة
وصالحيته للخبازة وجودة ونوعي�ة االنتاج .من جانب اخر
اش�ار ياس�ني اىل زيارة مدير عام التجارة يف اقليم كردستان
ف�رع الرك�ة يف الس�ليمانية واالطالع عىل عم�ل الفروع و
مس�توى الخدمات املقدمة ملواطن�ي املحافظة باالضافة اىل
زيارت�ه اىل املطاحن الحديثة (مطحن�ة عمر ومحمد االهلية
) .وكما حقق الفرع يف الس�ليمانية زيارة ملطحنة شهرزور
االهلية لغرض متابعة عملية تجهيز النازحني يف محافظات
اربيل ودهوك من مادة الطحني املنتج يف هذه املطحنة.

أعلنت الركة العامة لتصنيع الحبوب يف وزارة التجارة عن
قيام اللج�ان الرقابية والنوعية يف ف�روع محافظة البرصة
بحمالت رقابية وتفتيش�ية ونوعية لوكالء الطحني يف ناحية
الدير شمال محافظة البرصة .واضاف مدير عام الركة طه
ياسني يف بيان ورد ل�»املستقبل العراقي» ،ان «تلك الزيارات
شملت كذلك مطحنة الدير من اجل االطالع عىل الية التوزيع
ونوعي�ة الطح�ني املنتج واملجهز للمواطن�ني والتي تمخض
عنها س�حب نم�اذج لغرض الفح�ص املخت�ربي باالضافة
اىل االرشاف ع�ىل تج�ارب الخب�ازة املوقعية داخ�ل املطحنة
وتجارب اخرى عىل النماذج املس�حوبة م�ن املطاحن داخل

وزير الكهرباء يتابع جتهيز الطاقة ملحافظة دياىل بعد اعادة تشغيل حمطة املنصورية الغازية
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد
الفه�داوي ،بان�ه ش�خصيا ً يتاب�ع
تجهي�ز الطاق�ة الكهربائي�ة اىل
محافظة دي�اىل بعد اعادة تش�غيل
محط�ة املنصوري�ة الغازية ،فضال
ع�ن متابع�ة التجهي�ز يف العاصمة
بغداد واملحافظات وتحقيق العدالة
يف التوزيع».
وافاد بيان للوزارة ورد ل�»املستقبل
العراقي» ان «الفهداوي شدد خالل
االجتماع اليومي عىل املحافظة عىل

انت�اج الطاق�ة الكهربائية املتحقق
من خالل ضمان تجهيز الوقود من
وزارة النف�ط ومتابعة ذلك بش�كل
متواص�ل ،والتنس�يق املس�تمر مع
رشكاتها.
ووجه الفه�داوي بمتابعة موضوع
تحوي�ل املبال�غ املس�تحقة ع�ن
اس�تراد الطاق�ة الكهربائي�ة م�ن
الجمهوري�ة االس�المية يف اي�ران،
لضمان استمرارية تجهيز منظومة
الكهرباء العراقية من اجل إسنادها
يف أش�هر حم�ل ال�ذروة لتنعك�س
إيجاب�ا ً بزي�ادة س�اعات التجهي�ز

للمواطنني.
موعزاً ،بتش�كيل لجن�ة فنية عالية
املس�توى تتاب�ع اعم�ال صيان�ات
املحطات التحويلي�ة وخطوط نقل
الطاق�ة الكهربائي�ة ،وتقييم هذه
الصيان�ات ،باالضاف�ة اىل تقديمها
س�رتاتيجية عم�ل مس�تقبلية
ومقرتحات إيجابية لتقليل األحمال
وفك االختناقات.
يذكر ان محط�ة املنصورية الغازية
ترف�د منظوم�ة الكهرب�اء الوطنية
بطاق�ة تص�ل اىل ح�دود ()600
ميكاواط.

النفط تبحث مع رشكة روسية امكانية تطوير قطاعي النفط والغاز
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيبي،
مع رشكة روس�ية امكاني�ة تطوير
قطاعي النفط والغاز يف البالد.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه،
إن «وزير النفط جب�ار عيل اللعيبي،
اس�تقبل الي�وم املدير الع�ام لركة
(س�يوز نفت غاز) الروس�ية غيس�ا

غوش�يتل والوف�د املرافق ل�ه وجرى
خ�الل اللق�اء بح�ث اف�اق توس�يع
التع�اون املش�رتك لتنفيذ املش�اريع
النفطية يف البالد».
وأكد اللعيبي ،بحسب البيان «حرص

ال�وزارة ع�ىل بن�اء عالق�ات تعاون
رصينة مع الركات العاملية وتهيئة
البيئة املناسبة لتنفيذ املشاريع وبما
يحقق االهداف واملصالح املشرتكة».
م�ن جهته اك�د املدير الع�ام لركة

«س�يوز نفت غ�از» الروس�ية رغبة
رشكت�ه ب�»توس�يع اف�اق العم�ل
املش�رتك م�ع ال�وزارة ورشكاته�ا
الوطني�ة للتع�اون االمث�ل يف تنفي�ذ
املشاريع يف الحقول النفطية.

النجف تدعو الرشكات اليابانية لتنظيم معرض ًا ملنتاجاهتا يف املحافظة
النجف  /المستقبل العراقي
اعلن محافظ النج�ف االرشف لؤي اليارسي
عن ق�رار إدارة رشكة تويوت�ا فتح فرعا لها
يف النج�ف االرشف لع�رض منتجاته�ا م�ن
املركب�ات ،مش�را اىل ان «الحكوم�ة املحلية
والس�فارة الياباني�ة نس�قت كل الجه�ود
النجاح هذه الخطوة املهمة اقتصاديا للعراق
والنجف االرشف».
ودع�ا الي�ارسي خ�الل اس�تقباله الس�فر
اليابان�ي يف الع�راق املنتهية اعمال�ه فوميو
إي�واي ،ال�ركات الياباني�ة لتنظيم معرضا
للمنتاج�ات الياباني�ة يف النج�ف االرشف
لتوطي�د العالق�ات االقتصادي�ة وتنظي�م
ملتقيات ب�ني الركات الياباني�ة والعراقية

لإلس�هام يف مش�اريع االس�تثمار املتاحة يف
النجف االرشف.
واض�اف الي�ارسي ان «هذه الدع�وة جائت
بع�د قرار الحكومة اليابانية باتاحة الفرصة
لدخول محافظة النجف االرشف ومحافظات
الجنوب وتغير لون اإلش�ارة من الحمراء اىل
الخ�راء» ،مش�را اىل ان «ه�ذا العمل يعد
انج�از للحكومة املحلية يف النجف االرشف يف
ضبط االمن واالستقرار».
م�ن جانب�ه ق�دم الس�فر الياباني ش�كره
ملحافظ النجف والحكومة املحلية ومواطني
املحافظ�ة لحفاوة اللقاء والتعاون املش�رتك
خ�الل املرحل�ة الس�ابقة متمني�ا توطي�د
العالقات بني الشعبني العراقي والياباني عىل
جميع الصعد.

احلشد يرسل « »64جرحي ًا من اجليش للعالج خارج البالد
بغداد  /المستقبل العراقي
ارس�لت هيئة الحشد الش�عبي مكتب بغداد 64 ،جريحا
من جرحى الجي�ش العراقي اىل الجمهورية االس�المية
االيرانية لغرض معالجتهم.
وق�ال املكتب االعالمي ملعاون نائ�ب رئيس الهيئة معني
الكاظمي يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «هيئة
الحشد الش�عبي وبالتعاون مع وزارة النفط ارسلت 64
جريح�ا من جرح�ى الجي�ش العراقي م�ع عوائلهم اىل

الجمهورية االسالمية االيرانية لغرض السياحة و اجراء
الفحوصات الطبية لهم ومعالجتهم».
واض�اف املكت�ب ان «ه�ذه املب�ادرة املقدمة م�ن هيئة
الحش�د الش�عبي جاءت لدع�م اخوانهم م�ن جرحى و
مقاتيل الجيش العراقي ولتعزي�ز العالقات االخوية بني
الطرفني».وأش�ار الكاظم�ي وفق�ا للبيان ان «الحش�د
الشعبي هو السند و الظهر للجيش العراقي يف جبهات
القت�ال وجرحى الجي�ش العراقي هم ابناؤن�ا واخواننا
ويجب رعايتهم و توفر الدعم لهم.

انشائية التجارة حتقق مبيعات مالية جتاوزت
« »245مليون دينار خالل آيار املايض

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الركة العامة لتج�ارة املواد االنش�ائية يف وزارة التجارة
ع�ن «تحقيق مبيعات مالية ش�هرية تقدر ب�� ()245,050,846
مائتان وخمسة واربعون مليون وخمسون الفا وثمانمائة وستة
واربع�ون دينار عن بيع املواد االنش�ائية التي تتعامل بها الركة
لشهر ايار املايض .
واضاف مدير عام الركة جمال ديوان يف بيان ورد ل�»املس�تقبل
العراقي» ،ان «هذه املبيعات جائت نتيجة خطط الرتويج واالعالن
للم�واد االنش�ائية بكافة الس�بل املتاحة من قبل مس�ؤويل فروع
الركة كافة يف بغداد وبقية املحافظات فضال عن تسهيل عملية
البي�ع املب�ارش دون قيد او رشط جع�ل االقبال الكب�ر عىل املواد
االنشائية املتنوعة من قبل املواطنني وتجار البناء واالنشاء خاصة
مع العلم ان املواد االنش�ائية الت�ي تتعامل بها الركة تخضع اىل
املقاييس املعتمدة لجهاز التقييس والس�يطرة النوعية اضافة اىل
االس�عار املناسبة مقارنة باالسواق املحلية» .واشار اىل ان «فروع
الركة مس�تمرة بعملية البيع املبارش تماشيا مع خطط االعمار
والبن�اء حيث حاز فرع الركة يف محافظ�ة النجف االرشف عىل
املرتب�ة االوىل من خ�الل ماحققه م�ن مبيعات ش�هرية تقدر ب�
( )125,078,000دينار  ,اما املرتبة الثانية فحققها فرع الركة
يف محافظ�ة الديواني�ة بقيمة مالي�ة تقدر ب�� ( ) 53,839,950
دين�ار  ,اما املرتبة الثالثة فحققها فرع الركة يف محافظة بغداد
بقيمة مالية تقدر ب� (  ) 27,690,951دينار.

الكامرك تعلن احباط حماولة هتريب ادوات
إحتياطية يف منفذ الشيب احلدودي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك ،احب�اط محاول�ة تهريب ادوات
إحتياطية يف منفذ الشيب الحدودي.
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان ،تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «مركز
كم�رك الش�يب الح�دودي يف محافظة ميس�ان ،وبالتع�اون مع
رشطة الكمارك ،اعلن عن احباط محاولة لتهريب مواد إحتياطية
بوزن ( )6طن عبارة عن (ماطورات وكونديرسات ومراوح تربيد
ومضخات مي�اه واتربمب) ،مخفية يف اح�دى الحاويات املرصح
عنها مربدات ه�واء خالفا للقوانني النافذة وذلك للتهرب من دفع
الرسوم الكمركية».
واضاف انه «تم إحالة القضية اىل القضاء ألتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية بحقها».
واش�ار اىل ان «ذلك جاء يف ظ�ل األجراءات املش�ددة التي تتخذها
الهيئة العامة للكمارك ،والتي أدت اىل احباط العديد من محاوالت
التهري�ب بكافة أش�كاله والحد من املس�اس باألم�ن االقتصادي
للبلد من خالل أداء الواجب الوظيفي بكل مهنية وفرض الس�لطة
الكمركية يف جميع املنافذ الحدودية».
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن ،بشكل يومي ،ضبط عجالت
محملة ببضائع مخالفة يف عدد من منافذ البالد.

العتبة احلسينية املقدسة تنصب «»40
حمطة مياه « »R.Oيف عموم كربالء
كربالء  /المستقبل العراقي
كش�فت العتبة الحس�ينية املقدس�ة انها قامت بنصب 40
محطة مي�اه « »R.Oموزعة عىل جميع مناطق محافظة
كربالء بحسب مسؤول شعبة املخترب التابع لقسم الشؤون
الطبية بالعتبة املقدسة».
واوض�ح املهن�دس الغذائ�ي عيل بدر نجم قس�م الش�ؤون
الطبية يف العتبة الحس�ينية ان «الشعبة لديها مهام عديدة
ومس�ؤوليات كب�رة ،كونها مس�ؤولة عن صحة وس�المة
اهايل كربالء وماليني الزائرين عرب الفحص للمياه واالغذية
التي تقدم لهم عىل مدار الساعة».
وأض�اف نجم ان «من مهام ش�عبة مخت�رب فحص االغذية
واملياه هو متابعة املخازن الغذائية ومحطات مياه «»R.O
وكافة املشاريع االس�تثمارية التابعة للعتبة الحسينية من
خالل س�حب عينات املاء والغ�ذاء وفحصها داخل املخترب»،
مبينا ان�ه «طبقا للمواصفات القياس�ية لجه�از التقييس
والس�يطرة النوعي�ة العراق�ي ،وتطبيق ال�روط الصحية
والس�المة املهنية داخل موقع العمل».مشرا اىل ان الشعبة
تعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة ،لكنها غر تابعة لها
اداريا».
وتابع ان «الش�عبة تقوم بجوالت فحص دورية عىل جميع
محط�ات مياه « »r.oالتابع�ة للعتبة والتي تبلغ  40محطة
منترة يف انحاء كربالء».
ونوه مس�ؤول شعبة املخترب ان «عملية فحص االغذية يتم
عرب سحب عينات من مخازن الغذائية الداخلية والخارجية
التابع�ة للعتب�ة الحس�ينية ،وفحصها يف املخت�رب كيميائيا
وفيزيائي�ا وبايلوجي�ا ملعرف�ة مدى صالحيتها لالس�تهالك
البري».
واش�ار مس�ؤول الش�عبة اىل ،ان «بلغ�ت ع�دد الج�والت
الت�ي قامت بها وح�دة الفح�ص الكيمياوي لس�نة 2017
للمي�اه واالغذي�ة ( )2600جول�ة ،وكذلك لوح�دة الفحص
البكرتولوج�ي اذ تم فح�ص ( )375عينة مياه وغذاء داخل
املخت�رب ،كما ت�م اتالف كميات امل�واد الغذائي�ة واملياه غر
مستوفية للروط الصحية.
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وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
قسم محاية املنتجات العراقية

وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
قسم محاية املنتجات العراقية

اعالن رقم (/2/127ت) لسنة 2018

الق�رار النهائ�ي يف قضي�ة التزايد غري امل�رر بالواردات يف الس�وق العراقية ملنتج (لق�اح طاعون املجرتات
الصغرية )PPR
اس�تنادا الح�كام قان�ون حماية املنتج�ات العراقية رقم ( )11لس�نة  2010املعدل وتعليم�ات تنفيذه رقم
( )1لس�نة  2011والش�كوى املقدمة من قبل رشكة الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطرية والتوصية
املقدمة من قبل الجهة املختصة بتطبيق احكام القانون (وزارة الصناعة واملعادن /دائرة التطوير والتنظيم
الصناعي)
القرار :
قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ( )224لس�نة  2018املتخذ يف الجلس�ة االعتيادية الثانية والعرشين
املنعق�دة بتاري�خ  2018/6/5اقرار توصيات الجهة املختص�ة (وزارة الصناعة واملع�ادن  /دائرة التطوير
بش�ان حماية منتج رشكة الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطرية (لقاح طاعون
والتنظيم الصناعي) ِ
املجرتات الصغرية  )PPRوبحسب االتي :
 � 1فرض رسم كمركي اضايف بنسبة ( )%100مائة باملائة من وحدة قياس منتج (لقاح املجرتات الصغرية
 ) PPRاملستوردة اىل العراق من الدول واملناشئ كافة ذو البند الكمركي ( )30023000وملدة اربعة سنوات
وبدون تخفيض ومراقبة السوق املحلية خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية االضافية
 � 2قي�ام وزارة املالي�ة  /الهيئ�ة العامة للكمارك  ،بتطبيق الرس�م الكمركي االض�ايف للمنتج املذكور انفا
وايض�ا قيامها باش�عار وزارة الصناع�ة واملعادن  /دائرة التطوي�ر والتنظيم الصناعي بش�كل دوري عن
كمية اس�تريادات العراق من املنتج املش�ار اليه اعاله وقيمة الرس�م الكمركي االضايف الذي يتم جبايته عىل
املستوردات منه وقيمتها وبلدان التصدير والجهات املستوردة له
 � 3ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ 2018/8/5
معلومات اخرى :
 � 1الفق�رة الت�ي تخص منتج (لقاح طاع�ون املجرتات الصغرية  )PPRيف قرار مجلس الوزراء املش�ار اليه
اعاله الفقرة ()5
 � 2الجهة املختصة  :دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن
 � 3الجهة املشتكية  :رشكة الكندي لالنتاج اللقاحات واالدوية البيطرية
 � 4املنتج املستورد املشتكى عليه ( لقاح طاعون املجرتات الصغرية ) PPR
 � 5رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املس�تورد املش�تكى عليه وفقا لقانون التعرفة الكمركية رقم ()22
لسنة )30023000( / 2010
 � 6ن�وع املمارس�ة الض�ارة يف التجارة الدولية املش�تكى ضده�ا  :تزايد غري مرر بال�واردات ملنتج (لقاح
طاعون املجرتات الصغرية )PPR
 � 7االساس الوارد يف طلب الشكوى وجود تزايد غري مرر بالواردات ملنتج ( لقاح طاعون املجرتات الصغرية
 )PPRوحصول الرضر للجهة الشاكية
 � 8تكون املراجعة واالستفسار عىل العنوان االتي  :مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق السادس  /دائرة
التطوير والتنظيم الصناعي /قسم حماية املنتجات العراقية او الريد االلكرتوني
()P_protect@industry.gov.iq

بدل ضائع

www.almustakbalpaper.net

اعالن رقم (/2/114ت) لسنة 2018

الق�رار النهائ�ي يف قضي�ة التزاي�د غري امل�رر بالواردات يف الس�وق العراقي�ة ملنتج (ق�ارص للمالبس
البيضاء)
اس�تنادا الحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم ( )11لس�نة  2010املعدل وتعليمات تنفيذه رقم
( )1لس�نة  2011والش�كوى املقدمة م�ن قبل معمل الوزي�ر النتاج املنظفات والتوصي�ة املقدمة من
قب�ل الجهة املختص�ة بتطبيق احكام القان�ون (وزارة الصناعة واملعادن /دائ�رة التطوير والتنظيم
الصناعي)
القرار :
قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ( )224لسنة  2018املتخذ يف الجلسة االعتيادية الثانية والعرشين
املنعقدة بتاريخ  2018/6/5اقرار توصيات الجهة املختصة (وزارة الصناعة واملعادن  /دائرة التطوير
والتنظي�م الصناعي) ِبش�ان حماية منتج معمل الوزي�ر النتاج املنظفات (ق�ارص للمالبس البيضاء)
وبحسب االتي :
 � 1ف�رض رس�م كمركي اضايف بنس�بة ( )%30ثالثون باملائة من وحدة قي�اس منتج (قارص للمالبس
البيضاء ) املس�توردة اىل العراق من الدول واملناشئ كافة ذي البند الكمركي ( )34022010وملدة اربعة
سنوات وبدون تخفيض ومراقبة السوق املحلية خالل مدة تطبيق الرسوم الكمركية االضافية
 � 2قيام وزارة املالية  /الهيئة العامة للكمارك  ،بتطبيق الرس�م الكمركي االضايف للمنتج املذكور انفا
وايضا قيامها باش�عار وزارة الصناعة واملعادن  /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بش�كل دوري عن
كمية اس�تريادات العراق من املنتج املش�ار اليه اعاله وقيمة الرس�م الكمركي االضايف الذي يتم جبايته
عىل املس�توردات منه وقيمتها وبلدان التصدير والجهات املس�توردة له
 � 3ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ 2018/8/5
معلومات اخرى :
 � 1الفقرة التي تخص منتج (قارص للمالبس البيضاء) يف قرار مجلس الوزراء املشار اليه اعاله الفقرة
()2
 � 2الجهة املختصة  :دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن
 � 3الجهة املشتكية  :معمل الوزير النتاج املنظفات
 � 4املنتج املس�تورد املش�تكى عليه (قارص للمالبس البيضاء )
 � 5رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املس�تورد املش�تكى عليه وفقا لقان�ون التعرفة الكمركية رقم
( )22لسنة )34022010( / 2010
 � 6نوع املمارس�ة الضارة يف التجارة الدولية املش�تكى ضدها  :تزايد غري مرر بالواردات ملنتج (قارص
للمالبس البيضاء)
 � 7االس�اس الوارد يف طلب الش�كوى وجود تزايد غري مرر بالواردات ملنتج (قارص للمالبس البيضاء)
وحصول الرضر للجهة الش�اكية
 � 8تكون املراجعة واالستفس�ار عىل العنوان االتي  :مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق الس�ادس /
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي /قس�م حماية املنتجات العراقية او الريد االلكرتوني
()P_protect@industry.gov.iq

فرصة استثامرية

فق�دت اج���ازة البن�اء
امل�����رقم�ة 67 / 890
الص�ادرة بتاري�خ / 5 / 2
 1999والخاص�ة بالقطع�ة
املرقم�ة  1825 / 1م س�بع
الب�ور  .فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة اصدارها .

فرصة استثمارية لبناء فندق او
م�ول تج�اري او مراكز تجارية
عىل جزء من العقارين املرقمني
 232مناوي باشا ساحة الطريان
و القطع�ة  / 196الس�يمر
الواقعتني يف محافظة البرصة .
من لديه الكفاءة املالية االتصال
بالرقم 07726968232

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 1405
التاريخ 2018 / 6 / 27
اىل املنفذ عليه  /فراس كاظم حممد  /يسكن احلرية حملة  418زقاق  25دار 1 / 4
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحرية املرقم 2898
يف  2018 / 6 / 21وتأيي�د املجل�س املحيل لح�ي الحرية انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه اس�تنادا ً للم�ادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري
وفق القانون
اوصاف املحرر -:

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم :قسم االمالك والعقارات

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

ق�رار محكم�ة بداءة الكاظمي�ة املرق�م  / 2000ب  2017 /يف / 31
 2018 / 1واملتضم�ن ال�زام املدعى عليه ف�راس كاظم محمد بتأدية
مبلغ ق�دره  11,200احد عرش الف ومائتي دوالر امريكي اىل املدعية
خ�رضه عباس عطية عن الدين الوارد يف وص�ل االمانة املؤرخ / 11
2017 / 8
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /3586 :ش2016/3
التاريخ 2018/5/20
اعالن
اىل املدعى عليه  /شكري افندي امجاد حسب واليته الجرية عىل ابنته القارص (مزده شكري افندي)
بتاري�خ  2016/7/31اص�درت ه�ذه املحكمة قرارها بالع�دد /3586ش 2016/3الص�ادرة من هذه
املحكم�ة واملتضمن تصديق ال�زواج الخارجي الحاصل بني املدعي محمود جاس�م محمد تقي من ابنة
املدع�ى عليه (مزده ش�كري افن�دي) والواقع خارج املحكم�ة بتاريخ  2016/5/13ع�ىل مهر معجله
خمس�ة ماليني دينار مقبوض ومؤجله خمس�ة ماليني دينار يس�تحق عند املطالبة وامليرسه وقد صدر
القرار بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي املكرمة
 /النج�ف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عامر حسني حمزة
�������������������������������������������������������������������������������������
تنويه
ورد يف اع�الن مديرية تنفيذ الس�ماوة رقم اإلضب�ارة  2018/5/8بتاري�خ  2018/6/25الخاص ببيع
س�هام املدين (كريم ناهي فرج) املنشور يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد ( )1699يف 2018/6/27
وجري�دة العراق االخبارية بالعدد ( ) يف  2018/6/27طلب الدائن ( )224000000مليون دينار خطأ
والصحيح هو ( )22400000لذا اقتىض التنويه

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 1406
التاريخ 2018 / 6 / 27

اىل املنفذ عليه  /فراس كاظم حممد  /يسكن احلرية حملة  418زقاق  25دار 1 / 4
لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة الحرية املرقم 2897
يف  2018 / 6 / 21وتأيي�د املجل�س املحيل لح�ي الحرية انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه اس�تنادا ً للم�ادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالنا ً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري
وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

ق�رار محكم�ة بداءة الكاظمي�ة املرق�م  / 2008ب  2017 /يف / 31
 2018 / 1واملتضم�ن ال�زام املدعى عليه ف�راس كاظم محمد بتأدية
مبل�غ قدره  10,000عرشة االف دوالر امريكي اىل املدعي عامر يارس
حسني عن الدين الوارد يف وصل االمانة املؤرخ 2012 / 10 / 1

اعالن رقم ()7469

بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري املش�يدات
املدرج�ة ادناه يف محافظة (البرصة) يف اليوم (الخام�س عرش) تبدا اعتبارا من اليوم
الت�ايل لنرش االع�الن وفقا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة 2013
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار
غ�ري قابلة لل�رد فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف
محافظ�ة (الب�رصة) عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد ب�راءه ذمته من الرضيبة معنون
اىل (الرشك�ة العام�ة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
او (البطاق�ة الوطنية املوحدة) وبطاقة الس�كن (النس�خ االصلي�ة) وبدفع التأمينات
القانونية البالغة  %20مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناكل
فرق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري
املزايدة يف اليوم التايل.
ت

اسم العقار

التأمينات

1

كشك رقم ( )2في مرأب الزبير

 220,000الف دينار

2

دورة مياه رقم ( )1في مرأب البصرة الموحد

 1,447,000مليون دينار

مدة االيجار سنة واحدة ....يدفع بدل االيجار قسط واحد

مدة االيجار

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2534/2 :
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة  / 2 :ح�دود بلدية
النجف  /حي  17تموز
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 200 :م2
املش�تمالت  :دار ثالث غرف نوم واس�تقبال ومطبخ
ومجموعة صحية وغرفتني ومجموعة صحية يف ط1
البناء كونكريت مسلح
املزروعات او املغروس�ات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :شاغل الدار
مق�دار املبيع  160,000,000 :مائة وس�تون مليون
دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 2/
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د
للراه�ن منذر عب�د الرضا رسي�ع لقاء طل�ب الدائن
املرتهن مرصف الرش�يد البال�غ ( )11790,000احد
عرش مليون وس�بعمائة وتس�عون الف دينار) فعىل
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية نقدية او
كفال�ة مرصفية ال تقل عن  %20م�ن القيمة املقدرة
للمبيع البالغة ( )160,000,000مائة وستون مليون
دينار) وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا
من اليوم االخري
عبد الكريم جهادي خرض
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /3712 :ش2018/3
التاريخ 2018/6/25
اىل  /املدعى عليه  /محمد احمد ابراهيم
اقام�ت املدعية (نه�اد جميل عيل) الدع�وى املرقمة
/3712ش 2018/3ام�ام هذه املحكمة والتي تطلب
فيها تصديق زواج وملجهولية محل اقامتكم وحسب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي االنصار /
النجف لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق ي�وم 2018/7/3
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك سوف
تجرياملرافعةبحقكغيابي�اوعلن�اوف�قاالص�ول
القايض
حيدر طالب الطالقاني
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/253 :
التاريخ 2018/6/
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام من العقار تسلسل
 3/16545ح�ي العروب�ة الواق�ع يف النج�ف العائ�د
للمدين�ة ازه�ار ي�ارس جاس�م البالغ نص�ف العقار
واملحجوز لقاء طلب الدائنة اس�ماء كريم عيل البالغ
ثالثون ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :النج�ف ح�ي العروب�ة /
3/16545
 � 2جنسه ونوعه  :دارين
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 � 4مش�تمالته  :العقار بقع عىل شارع فرعي  6مرت
ومفرز اىل جزئني بصورة غري رسمية
الج�زء االول  :يتأل�ف م�ن س�احة امامي�ة بضمنها
صحي�ات توالي�ت واس�تقبال ه�زاره م�رت وثالثون
س�نتمرت س�رياميك والباقي بورك مع س�قف ثانوي
االرضي�ة كايش موزائي�ك ومم�ر بجانب االس�تقبال
ي�ؤدي اىل املطبخ جدران املطبخ س�رياميك االرضية
كايش موزائيك الس�قف اس�منت مصب�وغ وكليدور
وغرفة نوم وحمام اس�فل الس�لم والس�لم يؤدي اىل
الس�طح االرضية كايش موزائيك الجدران هزاره مرت
وثالثون سنتمرت س�رياميك والباقي بورك مع سقف
ثان�وي يف الكلي�دور ويوجد مكش�وفة خل�ف العقار
والس�قف من الطابوق والشيلمان ويحتوي عىل ماء
وكهرباء وتبلغ مساحة هذا الجزء  110مرت
الجزء الثاني  :وعىل لس�ان شاغل الجزء االول كونه
مغل�ق اثن�اء الكش�ف ويحتوي عىل مم�ر وصحيات
وصال�ة وكلي�دور ومطب�خ وغرفة نوم الس�قف من
الطابوق والشيلمان االرضية كايش موزائيك ويحتوي
عىل ماء وكهرباء
 � 5مساحته 220 :م2
 � 6درجة العمران  :متوسط
 � 7الش�اغل  :الجزء االول تشغله املدينة ازهار يارس
جاس�م وترغب بالبقاء بعد البيع بصفة مس�تأجرة
عىل لس�ان ابنها مصطف�ى محمد كاظ�م اما الجزء
الثاني مكان مغلق اثناء الكشف
 � 8القيمة املقدرة  :قيمة سهام املدينة البالغة نصف
العقار  57,500,000مليون وسبعة وخمسون مليون
وخمسمائة الف دينار وهي السهام املراد بيعها
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2017/922 :
التاريخ 2018/6/25
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوفة العقار تسلس�ل /898
رش�ادية الواقع يف الكوفة /الرش�ادية العائد للمدين
عقيل رشيف حمزة املحجوز لقاء طلب الدائن حسن
هاش�م س�لمان البال�غ س�تون ملي�ون دين�ار فعىل
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة
ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :الكوف�ة  /الرش�ادية /898 /
رشادية
 � 2جنسه ونوعه  :دار
 � 3حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :هو عبارة عن دار س�كنية تحتوي
ع�ىل صال�ة يف مقدم�ة ال�دار ومطب�خ صغ�ري تقدر
مس�احته ب�� (1م×3م) واالرضية مبلط�ة بالكايش
وملبوخ�ة بالبوية وكذل�ك الصالة اع�اله ويف جانب
الصال�ة درج ي�ؤدي اىل الطابق الثان�ي وغرفتني نوم
بمس�احة 4×3م كل واحدة ملبوخة بالبوية ومبلطة
بالكايش ويحتوي عىل حمام مش�رتك مساحته 1×3
م 2مبلط بالسرياميك وملبوخ بالبوية وكامل الطابق
االول مسقوف بالش�يلمان ويحتوي عىل طابق ثاني
يحت�وي عىل غرفتني نوم االوىل 12م 2والثانية 20م2
اما االوىل ملبوخ�ة بالبوية ومبلطة بالكايش والثانية
ملبوخة بالبوية ومبلطة بالفريش
 � 5مساحته 55,44 :م2
 � 6درجة العمران  :دون املتوس�طة
 � 7الشاغل :
 � 8القيم�ة املق�درة  )50,000,000( :خمس�ون
مليون دينار عراقي
�������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم 4326
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ / 26
 2018 / 3لتسجيل العقار  172 / 1املهدية بأسم /
صالح عيل حس�ني مجددا باعتب�اره حائزا له بصفة
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل
العق�اري رق�م  43لس�نة  1971قررن�ا اع�الن ه�ذا
الطل�ب فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق
معين�ة عىل هذا العقار تقدي�م عائدية من بيانات اىل
هذه خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل
لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :
 – 1وزارة املالية  /االمالك .
 – 2امانة بغداد  /يرجى تعيني ممثال عنكم واعالمنا
باس�مه وااليعاز اليه الحضور يف الوقت املحدد اعاله.
 – 3مديرية االوقاف .
 – 4لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة 1 /
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نازك املالئكة تنترص لألنوثة «املقيدة» بالشعر احلر
شوقي بزيع

قلما نالت ش�اعرة عربية ،باس�تثناء الخنس�اء ،من الحظوة واالهتمام املفرطني ما نالته الشاعرة العراقية األشهر نازك املالئكة .وأغلب الظن أن األمر عائد
إىل ندرة الش�اعرات العربيات وس�ط مجتمعات بطريركية بامتياز تسود فيها السطوة الذكورية عىل السياسة والفكر وقواعد السلوك ونظام القيم ،وصوالً

إىل قواعد اللغة وأحكامها النحوية والرصفية.
لهذا الس�بب؛ ف�إن االحتفاء بن�ازك املالئكة لم
يس�تند فق�ط إىل القيمة املوضوعي�ة والفعلية
لنتاجها اإلبداعي ،بل ب�دا احتفا ًء رمزيا ً بجرأة
الش�اعرة عىل انتهاك املحرم�ات وقدرتها عىل
ك�ر «العم�ود» التقلي�دي الذي ربط الش�عر
امللهمة ال
بالفحول�ة ،تاركا ً للمرأة األنث�ى دور
ِ
املل َهمة واملنفعلة ال الفاعلة .صحيح أن الالوعي
العرب�ي واملرشق�ي الجمعي أعطى لش�هرزاد
الح�ق يف امتالك لغة املش�افهة الردية ،حيث
ب�دا الكالم عاصما ً من امل�وت والصمت معادالً
ل�ه ،لكن الصحي�ح أيضا ً أن الكتاب�ة والتدوين
اّ
ظال يف عهدة الرجل وطوع مخيلته وبنانه ،عدا
استثناءات قليلة بينها الخنساء وليىل األخيلية
وعرشق�ة املحاربي�ة ووالدة بن�ت املس�تكفي،
وبعض جواري العصور القديمة وقيانها.
كان من الطبيع�ي إذن أن تالقي مغامرة نازك
الجريئة يف كر نظام الشطرين والتأسيس ملا
عرف بالش�عر الحر كل ذلك الص�دى اإليجابي
الواس�ع يف أوس�اط النق�اد والق�راء الع�رب
املتعطشني إىل نموذج شعري أكثر حرية وتنوعا ً
من النم�وذج النمطي الس�ائد .لك�ن انصباب
االهتم�ام عىل األس�بقية الزمنية ب�ني قصيدة
«الكول�را» لن�ازك وبني قصيدة الس�ياب «هل
كان حباً؟» ،ودون وضع القصيدتني يف السياق
اإلجمايل لتجربتي الش�اعر والش�اعرة ،يجعل
مفه�وم الريادة مقترصا ً عىل الجانب الش�كيل
من التجديد .وبمعزل عن التداخل الحاصل بني
تاريخ نرش قصيدة «الكول�را» يف نهايات عام
 1947وتاريخ نرش مجموعة الس�ياب «أزهار
ذابل�ة» يف اآلونة ذاتها ،الت�ي تتضمن قصيدته
التفعيلية األوىل ،فإن ما يعطي تجربة السياب
ُبعده�ا الري�ادي األكثر رس�وخا ً ليس الس�بق
الزمن�ي وحده ،بل اس�تمراره حتى النهاية يف
رفد تجربته بأس�باب التن�وع والتجدد والثراء
الرؤي�وي واألس�لوبي .ون�ازك الت�ي تش�ر يف
كتابه�ا النق�دي «قضايا الش�عر املعارص» إىل
عثورها عىل نماذج من الش�عر الحر عائدة إىل
عيل أحم�د باكثر وبديع حقي ولويس عوض،
لم تغفل من جهتها حقيقة أن الريادة الشعرية
ال تتحقق بفعل مغامرة ش�كلية عرضية بقدر
ما ه�ي ثمرة وع�ي وتصميم ومثاب�رة .لكنها
تضيف� ،إنها هي بالذات من تلقفت مع السياب
«ثمرة الحداث�ة الناضجة» ،ومن واكبت باللغة

والش�كل الجديدين تحوالت العرص املتسارعة
عىل الصعد التقنية واملعرفية والجمالية.
إال أن ق�ارئ قصيدة «الكول�را» ،التي نظمتها
نازك بمناس�بة الوباء الخطر الذي فتك بألوف
املرصيني يف تلك الفرتة ،ال يعثر يف القصيدة عىل
صورة مباغت�ة أو مقاربة مختلفة للحدث ،بل
يبدو له التجديد مقترصا ً عىل العنرص الش�كيل
املتعلق بكر نظام الش�طور املتساوية للبيت
الشعري.
كم�ا أن القوايف رغم تنوعه�ا تتقارب وتتالحق
ْ
صوت-
بما يشبه السجع« :يف كل مكان يبكي
ْ
املوت -يا
ه�ذا ما قد مزقه املوت -امل�وت املوت
ْ
امل�وت -طلع
ح�زن النيل الص�ارخ مم�ا فعل
الفج�رُ -أصغ�ي إىل خطى املاش�ني -يف صمت
الفج�ر أص�خ ،أنظ� ْر ْ
رك�ب الباك�ني -عرشة
ْ
تح�ص أصخ للباكينا.»...
أموات ،عرشونا -ال ِ
وم�ع ذلك؛ فإن م�ن الظلم بم�كان أن نرى إىل
القصي�دة من زاوية قيمته�ا الفنية والجمالية
املس�تقلة ،ال بوصفها مؤرشا ً ملا سيس�تتبعها
الحقا ً من تغرات دراماتيكية يف معنى الش�عر
ووظيفت�ه م�ن جه�ة ،ويف تغي�ر حساس�ية
املتلق�ي وذائقت�ه م�ن جهة أخ�رى .ولعل ردة
الفعل الس�لبية الت�ي أبداها والد ن�ازك صادق
املالئك�ة ،وهو ش�اعر وأدي�ب ،إزاء القصيدة،
وقوله البنته ردا ً عىل فعلتها املس�تهجنة «لكل
جدي�د ل�ذة غر أنن�ي وج�دت جدي�د (املوت)
غ�ر لذيذ» ،ه�و التعبر الفوري ع�ن «صدمة
الحداثة» التي احتاج استيعابها إىل وقت طويل
الح�ق من ق َب�ل املحيط�ني به�ا أوالً ،ومن قبل
جماهر القراء يف ف�رتة الحقة .ومع ذلك ،فإن
ما هو محل للدهشة ليس ارتجال الوالد ،تحببا ً
أو اس�تنكارا ً حقيقياً ،لبيته الشعري الطريف،
بل ن�رة العصبية والتعايل الت�ي حملها جواب
االبنة اليافعة «قل ما تشاء ،لكن هذه القصيدة
س�تغر خريط�ة الش�عر العرب�ي» .ولعل هذا
الحوار امللتبس بني األب وابنته يعيد إىل األذهان
الح�وار املماثل اآلخ�ر الذي حدث ب�ني الخليل
بن أحم�د وابنه الفتى ،بعدما ش�ك هذا األخر
بصحة أبيه العقلية لدى ترداده إليقاعات علم
العروض وتفعيالته املختلفة.
إن أي تنك�ر ل�دور ن�ازك املالئك�ة يف عملي�ة
التحدي�ث الش�عري ه�و رضب م�ن رضوب
اإلجح�اف واالفتئ�ات عىل الحقيق�ة .ولم تكن

املوهبة وحدها هي التي اّ
وفرت للشاعرة ،التي
حمل�ت اس�م الثائرة الس�ورية ض�د االحتالل
الفرن�ي ن�ازك العاب�د ،س�بل القي�ام به�ذه
املجازف�ة الصعبة ،بل ال بد من أن نضيف إليها
احتجاج نازك املبكر عىل فس�اد الواقع وعقمه
واهرتائ�ه ،وترمه�ا ب�كل م�ا يم�ت بصلة إىل
الس�طحية والدنس واالبت�ذال يف عالقة الرجل
باملرأة .وقد أس�هم تكوينها املث�ايل الروماني
وجنوحها املبك�ر إىل العزلة يف دفعها إىل البحث
ع�ن معن�ى للكتاب�ة مس�ترت وراء الس�طوح
الظاه�رة للكلمات واملعاني ،كما بدت تس�مية
ديوانها «عاش�قة الليل» بمثابة ترجمة فعلية
لرغبته�ا يف مجانب�ة الوض�وح الن�زق لنه�ار
الحواس ،والبحث عن الحقيقة يف «ليل املعنى»
وأعماق�ه الباطني�ة .وال ش�ك أن ثقاف�ة نازك
الواس�عة وانكبابه�ا ع�ىل املطالع�ة وإتقانها
لغات عدة قد وضعها يف خانة الش�عراء النقاد،
وه�و ما بدا واضحا ً يف كتابه�ا النقدي النظري
«قضايا الش�عر املعارص» الذي يتضمن الكثر
م�ن املفاهي�م واملقارب�ات املغاي�رة للتقالي�د
املوروث�ة .فاملؤلف�ة الت�ي أتقنت لغ�ات عدة،
بينها اإلنجليزية ،والفرنسية ،والالتينية ،تبدي
معرف�ة واس�عة بالنظري�ات األدبية الس�ائدة
يف عرصه�ا ،كما بالتيارات الش�عرية املختلفة

وبخاص�ة الرومانس�ية منها .وه�ي تفيد من
إملامها بفنون التش�كيل واملوس�يقى والعمارة
لتؤك�د ع�ىل رضورة الخروج من نف�ق الرتابة
املغل�ق ،ولتعقد مقارن�ة حاذقة ب�ني التناظر
اململ لهندس�ة البي�وت البغدادية وبني التناظر
املماث�ل لنظام الش�طرين ،معت�رة أن موجة
الشعر الحر س�تؤثر حتما ً عىل النظام الصارم
للعم�ارة العربية ،كم�ا أن نازك محق�ة تماما ً
يف قوله�ا إن الش�عر الح�ر أصعب م�ن نظره
الخلييل؛ ألن الشاعر هنا يخلق أشكاله بنفسه
وال يكتف�ي بتكرار النم�اذج والتصاميم املعدة
سلفا ً له.
لك�ن صاحب�ة «ش�ظايا ورم�اد» ال تذه�ب يف
املغام�رة حتى نهاياتها ،بل هي تبدي توجس�ا ً
وريبة ش�ديدين ،ال إزاء قصيدة النثر والنموذج
التحديث�ي الج�ذري ملجل�ة «ش�عر» اللبنانية
فحس�ب ،ب�ل إزاء مرشوع الحداث�ة بحد ذاته،
حيث تعتر أن الكتابة الجديدة ما هي إال نتيجة
طبيعية لترم جيلها بأشباح املايض ومضامني
الش�عر القدي�م «ريثم�ا يت�اح له االس�تقالل
الكام�ل فيعود إىل ه�ذا القديم بنظ�رة أصفى
وفهم أعمق»! .وإذا كان التدوير من جهة ثانية
هو العن�وان األه�م لتأنيث القصي�دة العربية
املنقلبة ع�ىل نظامها العم�ودي الذكوري فإن

موقف الشاعرة السلبي من التدوير واعتبارها
أن «الش�عر الحر هو ذو ش�طر واحد والتدوير
في�ه ممتنع» ه�و أمر بال�غ الغراب�ة ،كما أنه
ينس�ف بعض أجمل نماذج الس�ياب وأدونيس
ومحم�ود درويش ،وصوالً إىل حس�ب الش�يخ
جعفر الذي تأخذ عليه نازك مبالغته يف التدوير
والوصل بني الش�طور ،يف ح�ني أن هذه امليزة
هي واحدة من أفضل س�مات ش�عره ووجوه
تجربته وأس�لوبه .لكن الالفت هنا أن نازك ما
تلب�ث أن تعرتف يف مقدم�ة إحدى مجموعاتها
املتأخ�رة بأنها لم تحس�ن التعامل مع القافية
وال املباع�دة ب�ني الق�وايف بغية إفس�اح املجال
للنمو الدرامي داخل النص.
إن م�ن ال�رورة بم�كان أخ�را ً أن يتس�اءل
أحدنا عن األس�باب الحقيقية التي حالت دون
اس�تكمال نازك ملرشوعها الحداثي ،وصوالً إىل
االرتداد ع�ن الكثر من طروحاته�ا التجديدية
يف نهاي�ة املطاف .ويف اعتق�ادي ،أن اإلجابة ال
تنحرص يف نفور نازك مما آل إليه وضع الشعر
الحر من تسيب واس�تباحة واستسهال ،وهي
ظاهرة ال تقترص عىل مدرس�ة بذاتها أو عرص
بعينه ،بل تجد مسوغاتها يف نشأتها املحافظة
الت�ي رس�خت يف داخله�ا نزوع�ا ً إىل التهذي�ب
املفرط وش�عورا ً بالخفر الزمه�ا مدى الحياة،

جريار فيسرت «النارش» جيسد أوهام اللغة بالشعر
أنطوان جوكي
نع�رف ج�رار فيس�رت ن�ارشا ً فرنس�يا ً
ألصوات شعرية فرنسية وأجنبية كبرة،
لكن معظمنا يجهل أنه أيضا ً شاعر كبر،
وذلك لسبب بسيط :عدم اكرتاثه الحتالل
موق�ع متق� اّدم يف الس�احة الش�عرية
الفرنس�ية ،القتناع�ه بعدم ج�دوى مثل
هذا الطموح الذي يأتي غالبا ً عىل حساب
العمل الشعري نفسه الذي يتطلاّب العزلة
والصمت ،وبالتايل املحافظة عىل مس�افة
م�ن العال�م لتأماّ له بش�ك ٍل أفضل وولوج
أرساره .وه�ذا م�ا برح فيس�رت يفعله يف
دواوين�ه العدي�دة ،وآخره�ا «م�ا يقوله
َ
الس�نتور» ال�ذي ص�در حديثا ً ع�ن داره
 ،Arfuyenويتاب�ع الش�اعر في�ه التأماّ ل
ً
أفق جديد.
ذاته ،دافعا به إىل ٍ
اّ
يف مق اّدمة هذا الديوان ،يحذرنا فيسرت من
خطورة الكلم�ات التي يمكن أن تس�بب
العم�ى والجن�ون والعن�ف ،كم�ا يرتاءى
ذل�ك يوميا ً لنا ،ويط�رح القصيدة كعالج
ووسيلة للتحراّر من أوهام اللغة .ويف هذا
السياق ،يقول« :منذ دائماً ،اللغة خ اّداعة.
با اّدعائه�ا بل�وغ الواقع بن�ا ،تبعدنا عنه
وتس�جننا مجددا ً يف عالم خ�رايف .ولذلك،
ال س�بيل أمام اإلنسان س�وى االستعانة
اّ
كتمث ٍل كي
بالكلم�ة الت�ي تمنح نفس�ها
تنكشف ،تحت ضوء األس�طورة ،مأساة
تل�ك الق�وى فينا الت�ي تس�تدعيها اللغة
دائم�اً ،ودائم�ا ً تضياّعه�ا ،دائم�ا ً تخياّ�ب
أملها».
بعبارة أخرى ،يرى فيس�رت يف الشعر قوة
تحراّر اإلنس�ان م�ن االرته�ان والعبودية
التي تفرضها لغة تم تقليصها إىل وسيلة
ُ
تواصل وهمية« :ع�ىل الكلمة أن ال تبقى
مخدوعة أو منتشية برونقها الخاص ،بل
أن تك�ون ،بعد تعريتها من ه�ذا الرونق،
بمثابة اّ
وكش�ف لخرافتها الخاصة.
تمث ٍل
ٍ
به�ذا الثم�ن فق�����ط يمكن للش�عر،
املت����خلاّ�ص م�ن بهرجت�ه ومالمح�ه
كس�احر عجوز ،أن يكون جديرا ً باإلدراك

البرشي املنر واملحرِّر».
عنوان املق اّدمة« ،مرح كلمات» ،يعكس
الطم�وح الدراماتورج�ي لقصائ�د «م�ا
يقوله َ
الس�نتور» حيث تتش�خصن قوى
الكالم وتتب�ارز وتتصارع ،قبل أن ينترص
النش�يد ع�ىل س�ديم كلم�ات تهاجمن�ا
وتمي�ل إىل إلغائنا .هكذا ينطلق الش�اعر
يف مهمة اإلصغاء إىل نفس�ه« ،عند حدود
الالوع�ي» ،فرصد أص�وات متواترة ،ذات
طاب�ع اس�تحواذي ،تتماث�ل م�ع وجوه
أس�طورية ل�ن يلب�ث أن ُيص ِعده�ا ع�ىل
خش�بة مرحه الشعري ويم اّد صوت اّ
كل
منها بموس�يقى خاصة ،مش�ياّدا ً ديوانه
عىل ش�كل «أوبرا» من فصول ثالثة تلعب
أدوارها شخصيات مجازية ثالث :الزمن،
حلم اليقظة والنشيد.
ما يت اّم تأديته عىل هذه الشبة ،تحت ضوء
الكلمات ،ه�و تراجيديا ميتافيزيقية تبدأ
برؤي�ة فردوس�ية للطبيع�ة التي تحر
«اس�م آخر للزمن» .ففي املشهد الذي
ك�
ٍ

يفتح الديوان ،وال يتألف سوى من شجرة
ومرج وجب ٍل وغيم ٍة معلاّقة يف س�ماء
كزر
ٍ
صافي�ة ،ثمة س�عادة مستش� َعرة يف تلك
الكينونة داخل الزمن .مشهد لن يلبث أن
اّ
غصن وينطلق
يحط ع�ىل
يلجه عصفو ٌر
ٍ
َ
يف الغناء .وألنه يجهل مصدر ذلك «النفس
الذي يمأل صدره» ،و«ال يهاب العدم الذي
يرتباّص به» (امل�وت) ،يبدو الزمن له مثل
حل�م طف� ٍل ،أي لع�ب وال مب�االة ،بينما
يصواّر الشاعر هذا الزمن ،تماما كما فعل
عبور ،نصغي
كس�يالن أو
هراقليط ،أي
ٍ
ٍ
إليه أكثر مما نراه.
ً
فجأة يته� اّدد هذه الس�عادة خطرٌ:
لك�ن
«دوى ال�كالم مثل رعدٍ» ،يكتب فيس�رت.
فه�ا هو حلم اليقظة ،الذي هو لغة يف كل
عنفها ،يقتحم هذا املشهد الذهني ويقول:
«أُس�ماّي /فيح�ر /كل يشء /ال يمكن
ليشء /أن يت�وه /ال يشء /ينطفئ /كل
يشء أفل�ت /من الزمن /م�ن النهر» .وال
عج�ب يف ذلك ،فاإلنس�ان الفان�ي يحمل

اّ
ويغذي داخل�ه حلما ً بالخل�ود .وملقاومة
س�يالن الزمن ،ملنع مائه من التراّب من
ب�ني أصابع�ه ،يلجأ إىل تس�مية األش�ياء
والكائنات ،إىل تثبيتها بواسطة الكلمات.
وكان يمك�ن اللغة أن تتواطأ مع الطبيعة
وتتقباّل أن تكون يف سيولة الزمن ،لوال تلك
اّ
اّ
التحكم
وتحثنا عىل
اإلرادة التي تس�كننا
ب�كل يشء بواس�طة الفكر ال�ذي يتكواّن
ُ
إرادة قو ٍة مدماّ رة يف طبيعتها
م�ن كلمات.
اّ
ألنها ال تعرف س�وى التملك .فبسعيها إىل
انتشال األش�ياء من مس�تقبلها الخاص
وتحويله�ا إىل مف�ردات لغوي�ة لفائدتنا،
ال تفع�ل س�وى إجبارها ع�ىل املثول من
ً
غي�اب عن العالم،
محيلة إيانا إىل
دونن�ا،
ٍ
هو بديل بائس من الخلود.
ُ
يف ديوان فيس�رت ،يتصاع�د تدريجا ً
عنف
حلم اليقظة ،محموالً بمفردات اللغة ،إىل
ِ
يتجسد يف صورة َ
اّ
السنتور ،ذلك الكائن
أن
الخرايف الذي نصف�ه رجل والنصف اآلخر
حصان ،وفقا ً لألسطورة ،والذي يندفع إىل

س�احات املعارك ،عطش�ا ً للدم ،ومدفوعا ً
بإرادته يف الذهاب أبعد وأبعد بحلم باملجد
ال�ذي يحمله ،وه�و حلم يقظة يتس�لاّط
علي�ه وترتاءى داخل�ه كل مالحم التاريخ
األكثر عنفا ً ودموية.
لك�ن ثمة إمكانية خ�الص من هذا الحلم
القاتل ،وفقا ً للشاعر ،وتكمن يف مصالحة
ه�ذا الحل�م م�ع الزم�ن ،ويف مصالح�ة
الطبيع�ة م�ع اللغ�ة ،ع�ىل ي�د النش�يد،
الش�خصية املجازي�ة الثالث�ة يف الديوان.
هكذا تعثر السناتر العنيفة عىل صورتها
الس�نتور «ش�رون» ،اّ
املثالية يف َ
امللقب ب�
«الحكي�م» نظرا ً إىل س�عة علمه اّ
واطالعه
برتبية تيزي وهراقليط وعوليس وأشيل
ً
أيض�ا
يف األس�اطر اإلغريقي�ة .وهك�ذا
اّ
اّ
يش�كل أورفيوس
يتمك�ن النش�يد ،الذي
أفض�ل م�ؤ ٍّد ل�ه ،م�ن االرتق�اء باللغ�ة
وتحويله�ا إىل زمنية صافية ،إىل «ارتجاج
األيام يف الجسد».
هذه ه�ي الحكاية املث�رة التي يقرتحها
فيس�رت علينا يف ديوان�ه األخر ،موضحاً:
«عىل خش�بة هذا املرح ،الكلمات مجراّد
كلم�ات ،وما تؤ اّديه ليس س�وى اّ
قصتها.
لكن س�عادتنا ه�ي يف ذل�ك التمثيل وذلك
الكش�ف اللذين يحراّراننا من وهم اللغة»،
ح�ني تتقباّ�ل الكلمات نفس�ها كخرافة-
تتح�رر الخرافة
خلق أس�اطر -وحني
أو
اّ
ِ
نفسها داخل النشيد.
يبق�ى أن نش�ر إىل أن يف «م�ا يقول�ه
الس�نتور» ،كم�ا يف جمي�ع دواوي�ن
الشاعر الس�ابقة ،ثماّة شعرية مذهلة يف
شفافيتها ،تعود من دون شك إىل اقتصاد
فيسرت الكبر يف كلماته ،وبالتايل يف سعيه
اقتض�اب يف القول الش�عري يتجىل يف
إىل
ٍ
جميع فقرات الديوان التي ال تتجاوز أبدا ً
أبي�اتٍ ثالثة قصرة يتألف ٍّ
كل واحد منها
من كلم�ة إىل أرب�ع كلمات كح� ٍّد أقىص.
فق�رات تس�تحر إىل أذهانن�ا قصائ�د
الهايكو بحجمها وطريقة تسلسلها مثل
حباّ�ات مس�بحة ،لكنها تختل�ف عن هذا
النوع الشعري بمقصدها التعزيمي..

منية البجاوي تقدم «مملكة احلب» مرسحي ًا
قدم�ت الفنان�ة التونس�ية منية البج�اوي يف قاعة
الفن الرابع بالعاصمة تونس ،العرض األول لعملها
الجدي�د «مملكة الحب» ،من إخ�راج الطاهر عيىس
ب�ن العربي ،بمش�اركة  50عنرصا ً بني موس�يقيني
ومرحيني وراقصني.
اخت�زل العم�ل «الح�ب» يف موضوع «الجنس�انية»
بمفهومها وإش�كالياتها ومفارقاته�ا ،وتم التعبر
عنها يف مشاهد مرحية راقصة يف وضعيات درامية
مختلفة ،تروي فيها ش�خصيات العمل آراءها حول
ماهي�ة الحب ،وكل ه�ذه املواقف تخت�زل «الحب»
يف «الجن�س» ،وه�ي نظ�رة ضيقة ومح�دودة لهذا

املفهوم الشمويل الذي يتجاوز العالقات الجنسية.
وحمل العرض متابعيه ،من خالل املشاهد املرحية
الراقص�ة ،إىل العوال�م الداخلية والري�ة للمواطن
التون�ي ،فجع�ل املخرج من هذه العوالم س�اخرة
ومضحكة يف ظاهرها لكنها مؤملة يف باطنها تلخص
النظرة املحدودة للحب يف العالقات الجنسية.
وجع�ل املخ�رج م�ن امل�رأة الضحي�ة األوىل للنظرة
املح�دودة ملفه�وم الح�ب ،مقاب�ل تس�لط العقلية
الذكوري�ة التي تختزل الرجولة يف القدرة الجنس�ية
وتخت�زل نظ�رة الرج�ل للم�رأة يف ح�دود الجس�د
والبكارة.

ع�ىل م�ا يقوله كري�م م�روة يف كتاب�ه األخر
«قراءة يف عوالم ثمانية شعراء عراقيني».
وقد ال يكون باألمر الروري أن تتطابق الجرأة
يف اللغ�ة مع الج�رأة يف الس�لوك ،إال أن تجارب
أخرى لنساء مماثالت أكدت عىل التالزم الواضح
بني املغامرتني اللغوية والحياتية ،كما كان حال
فروغ فرخزاد وسيلفيا بالث وفرجينيا وولف،
حي�ث الجن�ون وامل�وت ينتظران عن�د الضفة
األخرى للتمرد .أما نازك التي أسهمت يف تأنيث
القصي�دة م�ن خالل رفده�ا بن�رة عالية من
الحزن ،وفق عبد الل�ه الغذامي ،كما من خالل
تليني اللغة والتخفيف من فظاظتها الذكورية،
فق�د غيبت أنوثتها الفعلي�ة وراء ك اّم هائل من
املثالي�ات واملفاهي�م االجتماعي�ة الضاغطة.
ورغ�م أن مناخ�ات الغربة واألل�م والترم من
ً
فض�ال عن هاج�س املوت ،تش�يع يف
الواق�ع،
قصائد الش�اعرة وأعمالها ،فهي ظلت أس�رة
تمزقها املستمر بني تشبثها بالتقاليد املوروثة
وبني االنقالب عليها .والش�اعرة التي استهلت
حياته�ا بنظ�م مطولة ش�عرية تناه�ز األلف
ومائت�ي بيت من الش�عر عىل البح�ر الخفيف
وع�ادت الحقا ً إىل كنف البحور الخليلية ،تعرف
تمام املعرفة أن الطلقة التي أطلقتها يف فضاء
املغام�رة والتجديد لن تعود إىل مكانها أبداً .أما
وقوفها املرتنح عىل ش�فر الخيارات فقد أنتج
مستويات للكتابة شديدة التباين.
فن�ازك الت�ي تحتفي بث�ورة العراق الش�هرة
عر لغة س�طحية ومب�ارشة تتمث�ل يف قولها
«جمهوريتنا دفقة خر مسكوبة -تقطر إيمانا ً
وعروب�ة -جمهوريتن�ا ضوءٌ ،عط� ٌر وعذوبة-
تقط�ر من أحرفها الطيبة» ،هي نفس�ها التي
تطرح يف نماذج مغايرة أعمق األسئلة وأكثرها
صلة بمعنى الشعر ،كقولها يف إحدى القصائد:
ٌ
م�كان وراء الوجود-
«مل�اذا نعود؟ أليس هناك
اّ
ْ
نظل إليه نسر وال نس�تطيع الوصول؟ هنالك
ال يتك�رر مش�هد ه�ذا الجدار -وال ش�كل هذا
ْ
ْ
تطاق-
الرواق -وال يرسل النهر يف مل ٍل نغمة ال
نصي�خ لها باحتق�ارْ» ،أو قولها يف مكان آخر:
«أهذا إذن ه�و ما اّ
لقبوه الحياة؟ خطوط نظل
اّ
نخططها فوق وجه املياه -وأصداء أغنية فظة
اّ
تمس الش�فاه؟؟ وهذا إذن هو رساّ الوجود؟
ال
لي�ال ممزقة ال تعو ْد  -وآث�ار أقدامنا يف طريق
الزمان األصمْ».

تونس تكرم أمحد اللغامين
يف املهرجان الدويل للشعر

تنظ�م «الجمعي�ة الدولي�ة للثقاف�ة والفنون» يف تون�س ال�دورة الرابعة ل��
«املهرج�ان الدويل للش�عر والفنون» م�ن  28إىل  30يونيو/حزي�ران الجاري.
املهرج�ان ال�ذي يقام يف مق�ر «دار الجمعيات الطبية الس�ليمانية» ش�عاره
«الثقافة حق للجميع» ،ويتضمن أمسيات شعرية متنوعة املضامني واملشارب
يقدمها نخبة من الش�عراء املشاركني من اسبانيا وتركيا وبنقالداش وروسيا
والوالي�ات املتح�دة والهن�د وروماني�ا والرتغ�ال وايطاليا وتونس .وتش�مل
ال�دورة الحالي�ة للمهرجان معرضا ً لص�ور تذكارية للش�اعر أحمد اللغماني
فضالً عن تنظيم ورش�ات للمطالعة م�ع املجموعة القصصية لألطفال «خر
جليس» للكاتبة نجيبة بوغندة وورش�ات للرسم وورشات يف مراحل تحضر
الس�يناريو والفيل�م القصر من إعداد وتقديم رؤى عقوب�ي وأحمد الحرزي.
وينطل�ق املهرجان بعرض رشيط وثائقي عن اللغماني ومس�رته الش�عرية
إضاف�ة إىل تنظيم ندوة فكرية بعنوان «أحمد اللغماني وقصائد الحب والثورة
والوطن» ونقاش�ا ً حول شخصية الش�اعر ،فيما تقدم فرقة الرقص الشعبي
«توراثولوجيا» بقيادة عماد عمارة عرضا ً تراثيا ً راقصاً.

حاالت األنثوية يف معرض
السورية لينا رزق

قدمت الفنانة التشكيلية السورية لينا رزق يف معرضها الجديد حاالت إنسانية
أنثوية محاطة به�االت من النور والضياء ومفعمة بالتفاؤل .وعر  25لوحة
زيتي�ة تضمنها املعرض الذي افتتح بفندق ش�راتون دمش�ق« ،جنحت رزق
لألس�لوب التعبري بأحجام تراوحت بني املتوس�ط والكبر» ،وفق ما أوردته
«س�انا» .وع�ن الجديد ال�ذي حملته لوحاتها قالت رزق لس�انا إن «أس�لوبي
الفن�ي ومواضي�ع أعمايل تطورت يف ه�ذا املعرض من خ�الل توظيف التقنية
إلظهار مس�احات أكر من األمل والتفاؤل بعد أن مالت أغلب أعمايل السابقة
إىل الحزن متأثرة بأجواء الحرب التي عشناها يف السنوات املايض».
وأضافت أن «الضوء الذي بدأنا نتلمسه اآلن للخروج من ظالم الحرب انعكس
يف أعمايل كحال معارض لفنانني تش�كيليني س�وريني أقيمت مؤخرا ً ولكن يف
أعمايل تبق�ى املرأة بطلتها ألنها عم�ود الحياة واملجتم�ع ،فأقدمها بحاالتها
اإلنسانية املتعددة وأرصد مشاعرها كفرد ضمن املجتمع بعيدا ً من العزل».
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اعالنات

العدد ( )1700الخميس  28حزيران 2018

مجهورية العراق
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

العدد 11274/21/12/1
التاريخ 2018/5/17

نرش االعالن مزايدة رقم 2018/2016/3/15
لتأجري حمل رقم ( )1يف حي الشهداء

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن مزايدة تاجري العقارات اعاله واملبينة مواصفاتها
ادناه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013وخالل خمس�ة عرش
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة
العارشة صباحا يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية
تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة
مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالي�ة هوية األح�وال املدنية (مص�ورة) البطاقة
التموينية (مصورة) وبطاقة الس�كن ( مصورة) ودفع تامينات بنس�بة  %20عرشون
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التاجري املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة
ملوانئ العراق او نقدا علما ان مدة التاجري سنتان ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن واملصاريف وعند نكول من ترسو عليه املزايدة يتحمل فرق البدلني لكامل
مدة التاجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل املاجور وراه رؤية كافية وقبل به
املواصفات :
 � 1محل رقم ( )1مساحته ()6×4,2م 2واقع يف منطقة املعقل /حي الشهداء

www.almustakbalpaper.net

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /االمالك املرقم  11667يف 2018/6/13
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تاجري ( )1مل�ك املدرجة
مواصفاتها ادناه العائد اىل مديرية بلدية قلعة صالح باملزايدة العلنية استنادا لقانون
بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب االش�رتاك
باملزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية قلعة صالح او س�كرتري اللجنة وخالل ()30
يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية ال تقل
عن  % 20من القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري املزايدة الساعة العارشة والنصف
صباحا خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف
مقر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
واجور اللجان البالغة  %2واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع
العقار

رقم العقار/
الموقع

مساحته

القيمة التقديرية سنويا
(الحالية)

مدة
االيجار

1

عمارة
تجارية

/67الغربية

338,5م2

 3500000فقط ثالثة ماليين
وخمسمائة الف دينار ال
غيرها

3
سنوات

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراعه صالح للم�رة الثانية (كرس
قرار) ع�ن تأجري املس�احات املدرجة تفاصيلها
ادناه وفق احكام القانون (  35لس�نة  ) 1983و
قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  21لس�نة
 /2013املعدل ) وذلك لكرس القرار من قبل السيد
(نوري ادهام بديوي) خالل املدة القانونية فعىل
الراغبني بالتاجري الحضور اىل مقر املديرية الكائن
يف صالح الدين الساعة ( )10صباحا مستصحبني
معهم التامين�ات القانونية البالغ�ة (  ) %20من
القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
مصاري�ف واج�ور النرش وس�تجري املزايدة يوم
الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن
يف الصحيفة الرسمية
ت

القطعة

المقاطعة

المساحة
بالدونم

التخمين
بالدينار

اوصاف
االرض

1

1

/10
الحمرة

/55دونم

7000دينار

زراعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه
العدد 2105
اىل  /السيد ناظم اسكندر محمد
بناء عىل الطلب املقدم من قبل زوجتك ( نهله عبد الرزاق
احم�د ) وبعد االطالع ع�ىل االوراق التحقيقية املتضمنة
خطف�ك يف منطق�ة ال�رزازة بتاري�خ 2016 / 2 / 28
وملجهولية محل اقامتك ومصريك قرر النرش بصحيفتني
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة ولكل من تتوفر
لدي�ه معلومات عنك وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة
بنص�ب زوجتك ( نهله عب�د الرزاق احم�د ) قيمة عليك
لغرض ادارة شؤونك اصوليا بعد النرش بثالثني يوما .
القايض
قحطان خليف احمد

�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /194ش 2018/
اىل املدعى عليها  /غصون طه احمد
أق�ام املدع�ي عم�ار عطي�ة حس�ني الدع�وى املرقم�ة
أع�اله والتي يطل�ب فيها دعوتك�م للمرافع�ة والحكم
باثبات الزواج الواقع بتاري�خ  2015/3/20وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار محل�ة الخاجية
واملرف�ق بكت�اب مركز رشط�ة الكوت بالع�دد 7745يف
 2018/ 6/9علي�ه تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليت�ني رس�ميتني بالحضورام�ام ه�ذه املحكم�ة
صباح يوم 2018/7/11الس�اعة تاس�عة صباحا وعند
ع�دم حضوركم أومن ينوب عنكم قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
رائد كامل اليارسي

�������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد8810 :
التاريخ2018/6/20 :
اعالن فقدان
قدم الس�يد هيص�م عبداللطيف جاس�م طلبا ً اىل
ه�ذه املحكم�ة يطلب في�ه اإلعالن ع�ن فقدان
شقيقته املدعوة (بلسم عبداللطيف جاسم) التي
فق�دت بتاري�خ  2009/4/30وحس�ب األوراق
التحقيقية.
فع�ىل املفقودة او من يعرف ع�ن مصريها يشء
او م�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات ع�ن مصريه�ا
مراجع�ة هذه املحكم�ة او أق�رب مركز رشطة
خالل مدة ع�رشة أيام اعتبارا ً م�ن تاريخ النرش
وبعكس�ه س�وف تنظر املحكم�ة بالطلب املقدم
وفق القانون.
القايض  /رابح عبدالكريم نيشان
����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/1886
إىل املنفذ علية  /عي حازم نوري
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جه�ة ذات
االختص�اص م�ن القائ�م بالتبليغ ان�ك مجهول
محل�ة اإلقامة ولي�س لك موطن دائ�م أو مؤقت
أو مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك
إعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ الكوت خالل
خمس�ة عرش يوما تبدءا من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
أوصاف املحرر
ق�رار الحكم الص�ادر من محكمة ب�داءة الكوت
املرقم /792ب ( 2018/تسليم السيارة )
����������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بلد
العدد1452 :
التاريخ 2018/6/26 :
فقدان
قدم�ت املدع�وة (س�ندس احمد حس�ن محمد)
طلبا اىل هذه املحكم�ة تدعي فيه فقدان زوجها
(عالوي شربم رششاب سهر االبراهيمي ) والذي
فقد يف محافظة نينوى – س�جن بادوش بتاريخ
 2014/6/11بع�د ان ت�م اختطاف�ه ولم يعرف
اي يشء ع�ن مص�ريه لحد االن وهو من س�كنة
محافظة صالح الدين  /قضاء بلد /حي الحسني
فع�ىل من لديه معلومات عن�ه االتصال بذويه او
بهذه املحكمة او بأي مركز رشطة .
القايض
عي منديل خريبط

اعالن
اىل الرشيك ( هادي سعيد درويش ) توجب
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض
اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 52313
 3/ح�ي النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه نسوم وادي حسني
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فقدان
فق�دت من�ي الهويه الصادره م�ن وزاره
امل�وارد املائيه املرقمه  5254باس�م ( عي
ج�واد كاظ�م دوش ) عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان هويه
فقدت الهويه باسم املوظفة ( اطياف نجم
عبد النبي ) والصادره من رشكة املنتوجات
النفطي�ه وبالرق�م  8620راج�ني من يعثر
عليها تس�ليما اىل مقر الفرع يف ميس�ان او
االتصال اىل الرقم 07705558477/
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد2018/4171 :
التاريخ2018/6/21:
نرش اعالن
ق�دم املس�تدعية (حمدي�ة رش�يد ع�ي)
طلب اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار
حج�ر وقيمومة البنها املفق�ود (رائد عادل
غضب�ان) والذي فقد بتاريخ 2014/7/13
علي�ه واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني
لغرض التثبت من حياة املفقود
م��ع الت�ق��دي�ر...
القايض
أنور جاسم حسني
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اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (محمد جرب حم�زه) دعوى
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعل�ه (الكرعاوي)
بدال من (الحصان) فمن لديه حق االعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش
يوم�ا ً م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�يتم
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده ()22
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

العدد264 :
التاريخ2018 /6 /25 :

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف النجف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4389 :
التاريخ2018/6/21 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطن ( محمد كاظم
مهي�دي ) ال�ذي يطلب تبديل لقبه م�ن ( البصييص) اىل
( الطفي�ي ) فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�دة اقصاها (خمس�ة ع�رش يوما ) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة 2016
واالمر االداري املرقم ( )24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف النجف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد1982 :
التاريخ2018/3/28 :
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي ( مش�كور
عزيز ايدام عمران ) الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله (
االس�دي ) بدال من ( فراغ ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل مدة (عرش يوما ) وبعكس�ه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة ()24
من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر
االداري املرقم ( )24195يف . 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العام/وكالة
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اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (صياح عبدالكريم جدوع) دعوى قضائية
لتبديل لقبه وجعله (صباح) بدال من (صياح) فمن لديه
حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش
يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى
وف�ق احكام امل�اده ( )22من قانون البطاق�ه الوطنيه
رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (احمد نعمه صالح) طلبا ً يروم فيه تسجيل
لقبه وجعل�ه (الطالقاني) بدال من الفراغ واس�تنادا ً اىل
اح�كام املاده ( )24من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3
لسنه  2016املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة
الرسمية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (س�الم جبري عطش�ان) دعوى قضائية
لتبديل لقبه وجعل�ه (الجبوري) بدال من (الكرغويل)
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (حس�ن جبري عطشان) دعوى قضائية
لتبديل لقبه وجعل�ه (الجبوري) بدال من (الكرغويل)
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
�������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (عبدعي جبري عطشان) دعوى قضائية
لتبديل لقبه وجعل�ه (الجبوري) بدال من (الكرغويل)
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
�������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (عبدالحس�ني جبري عطش�ان) دعوى
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه (الجب�وري) بدال من
(الكرغ�ويل) فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوما ً م�ن تاريخ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده
( )22من قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه 2016
.
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
�������������������������������������������
اعالن
قدم املدعي (عاش�ور رايش عب�اس) طلبا يروم فيه
تبديل (اللقب) من (العنييس) اىل (االسدي) فمن لديه
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
�������������������������������������������
تنويه
ن�رش يف اعالن ص�ادر من مديرية تنفي�ذ النجف رقم
اإلضبارة  2017/1913املنش�ور يف جريدة املستقبل
العراق�ي بعدده�ا املرق�م  1693يف 2018/6/13
والخ�اص ببيع العقار املرق�م  3/42275حي الغري
جاء فيه  � 1لم يذكر الس�لم من الكونكريت املس�لح
مغلف بالسرياميك  � 2ذكر جدران اىل السطح وهي
امتداد من الطاب�ق االريض اىل االعىل خطأ والصحيح
ه�و فتح�ة اىل الس�طح وهي امت�داد م�ن الطابوق
االريض اىل السطح
�������������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة االس�كان
واالعمار والبلديات واالش�غال العامة بأس�م ( صالح
حبيب مجي�د عباس) الص�ادرة بتاريخ 2014/4/7
فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار او اىل
مكتب الخياط للنرش واالعالن
�������������������������������������������
فقدان
فقدت هوية الطالب (محمد حمزة عباس) من معهد
التدريب النفطي برصة  /قس�م امليكانيك اختصاص
اللح�ام الكهربائي�ة و الغازي�ة عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة باسم (عماد حسني محمد)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فقدت هوية املوظف (عقيل اش�هيب احمد) الوزارية الصادرة
م�ن وزارة الكهرب�اء مديري�ة توزيع كهرب�اء الجنوب عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فق�دت هوية املوظ�ف الوزارية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بأسم (مؤيد صالح عبد
الرحمن)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني العراقيني باسم املهندسة ( رواء
نعمة ذياب املحس�ن ) ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
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فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة للرضائب
ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد ( )17874بتاريخ 2013/9/1
واملعنون�ة اىل مديري�ة م�رور محافظة النجف االرشف باس�م
(حي�در ج�واد كاظم ) عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/6/27
اعالن مفقود
اىل املفقود  /وسام كريم حمود
بتاري�خ  2014/11/14قدمت (والدت�ه) املدعوه (احالم جواد
عن�اد) تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2014/11/14ول�م تعد لح�د االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف
املحلي�ة ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة ع�رش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب (احالم جواد عناد)
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
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اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( هارون صال�ح عبد النبي
) ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل (اللقب) من (العلي�اوي البو محمد)
اىل (التميمي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل
م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /578 :ب2017/
التاريخ 2018/6/27
اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم
 181/6مقاطع�ة  22النجيبي�ة واملط�ار وه�و عب�ارة عن دار
تق�ع يف منطقة النجيبية بالقرب م�ن محطة كهرباء النجيبية
عىل ش�ارع فرع�ي وان درجة عمرانه متوس�طة وه�و يتالف
م�ن طابق�ني االول يحتوي ع�ىل باح�ة خارجية فيه�ا مرفق
صحي ويوجد مس�احة مرتوكة خلف ال�دار فيها نخلة وغرفة
ن�وم مبنية حديثا ويوجد س�لم يؤدي اىل الطاب�ق العلوي الذي
يتال�ف من موزع وث�الث غرف منها غرفة متخذة كأس�تقبال
ومرف�ق صحي ومطب�خ وان ال�دار مبلطة بال�كايش املوزائيك
ومس�قفة بالكونكريت املسلح ويوجد سلم يؤدي لسطح الدار
وال�ذي ارضيت�ه مبلط�ة بالش�تايكر وان مس�احة العقار هي
 228,75م 2علم�ا ان الش�اغلني للعق�ار يرغب�ون بالبقاء فيه
بصفة مس�تاجرين بعد بيعه فمن له الرغبة بالرشاء الحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف بناية ق�رص القضاء يف تمام الس�اعة
الثاني�ة ع�رش من ظهر الي�وم الثالثني التايل لن�رش هذا االعالن
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %10من قيمة
العقار املقدرة مائتان وستة وعرشون مليون وثمانمائة واثنان
وستون الف وخمسمائة دينار
القايض
عالء حسني صيهود
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اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ( محمد داخل عب�د الله )
ال�ذي يطلب فيه تبديل (اللقب) م�ن (العلياوي البو محمد) اىل
(التميمي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الطلب وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد /48 :ش2018/
التاريخ 2018/6/24
اعالن تبليغ
اىل  /املدع�ى علي�ه (رعد مح�ي محمد) يس�كن قضاء كفري
س�ابقا مجه�ول مح�ل االقام�ة حاليا ق�ررت ه�ذه املحكمة
بتاري�خ  2018/6/2الحكم بالتفريق بينك وبني املدعية وس�ن
خليل هاش�م وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني ولك حق االعرتاض والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون
يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وبعكس�ه سيكتسب القرار
الدرجة القطعية
القايض
زبري احمد محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /1154 :ش2018/2
التاريخ 2018/5/28
اىل  /املدعى عليه  /بيستون حسن احمد
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا ذو الع�دد
/1154ش 2018/2يف  2018/4/23القايض
بالحكم بالتفريق القضائي بينك وبني املدعية
(سمية سعد حسني) وملجهولية محل اقامتك
وحسب اش�عار مختارية محافظة كركوك �
حي رحي�م اوه تقرر تبليغ�ك نرشا بالصحف
الرس�مية ولك حق االع�رتاض والتمييز ضمن
املدة القانونية
القايض
مصباح مهدي صالح
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /2213 :ش2018/
التاريخ 2018/6/23
اعالن
اىل املدعى عليه  /سنان كاظم عيىس
اقام�ت املدعي�ة هديل عب�د الفت�اح الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة /2213ش 2018/ض�دك
س�نان كاظ�م عي�ىس تطل�ب فيه�ا التفريق
القضائ�ي للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب ما ورد برشح القائ�م بالتبليغ وتاييد
املجلس البلدي ملنطقة الجبيلة لذا تقرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2018/7/4
وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة املحاويل
العدد /291 :ب2018/
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املدعى عليه  /قتيبة كريم حمزة
بتاري�خ  2018/6/6اق�ام املدعي عدي قيس
فرم�ان الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /291
ب 2018/ضدك والتي موضوعها اعادة الحال
اىل ما كان علي�ه قبل العقد بخصوص العجلة
املرقم�ة  28782بغ�داد ن�وع نيس�ان س�ني
موديل  2005وطلب دعوتك للمرافعة والحكم
باع�ادة الح�ال اىل م�ا كان علي�ه قب�ل العقد
وتس�ليمه املبلغ املس�لم لك عن ب�دل العجلة
املذك�ورة والبال�غ  60ورق�ة فئ�ة مائة دوالر
امريك�ي وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف
وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار املخت�ار املؤي�د ل�رشح
القائ�م بالتبلي�غ بارتحال�ك اىل جهة مجهولة
لذا قرر تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني محليتني
رس�ميتني لغرض الحضور يف موع�د املرافعة
وال�ذي يص�ادف ي�وم  2018/7/4الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
صباح كامل عبادي
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد /838 :ش2018/
التاريخ 2018/6/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( عماد موفق عبد الخرض)
ق�د اقام�ت املدعي�ة (فاطمة احم�د خضري )
الدعوى الرشعي�ة املرقم�ة /838ش2018/
والت�ي تطل�ب فيها الحكم بتأديت�ك لها نفقة
ماضية ومس�تمرة ومؤقته قابلة لالحتس�اب
وال�رد لحني حس�م الدع�وى والت�ي يصادف
موعد املرافعة فيها يوم  2018/7/8الس�اعة
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا وملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب اش�عار املختار ورشح القائم
بالتبليغ اقت�ى تبليغك بصحيفتني محليتني
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنيا وفق القانون
القايض
عباس حميد كريم
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكفل
العدد /247 :ش2018/
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املدعى عليها  /رواء حسن محي عطيوي
نظرا القامة الدع�وى الرشعية املرقمة /247
ش 2018/م�ن قبل املدعي احمد عبد خرباط
والذي يطلب فيها تاييد حضانة الطفلة (نور)
له وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار
مخت�ار منطق�ة ح�ي الرباكية  /ح�ي هاني
ب�ن عروة التاب�ع لقضاء الكوف�ة  /محافظة
النج�ف االرشف املخت�ار حس�ن محس�ن
الش�كري تقرر تبليغك بالحضور وعن طريق
الن�رش بجريدت�ني رس�ميتني يوميت�ني امام
محكمة االحوال الش�خصية يف الكفل يف تمام
الس�اعة التاسعة من صباح يوم 2018/7/5
وعن�د عدم الحضور س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
تحسني عي خميس
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد /2016 :ب2018/
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املدعى عليه /عي رهيف حسني
اقام�ت املدعية الدعوى البدائية املرقمة اعاله
تطلب فيه�ا دعوتك للمرافعة والحكم بابطال
قي�د العق�ار املرقم  7601/23م  11ويس�ية
واعادة تس�جيله باس�مها وتحميلك الرسوم
واملصاريف واتع�اب املحاماة ونظرا ملجهولية
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
املفوض محمد حسن محمد يف 2018/6/20
واش�عار مخت�ار املنطقة س�عد تركي محمد
مخت�ار منطقة حي الش�هداء االوىل يف قضاء
الحلة بتاريخ  2018/6/19لذا قررت املحكمة
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني
لغ�رض حضورك ام�ام محكمة ب�داءة الحلة
يف ي�وم املرافعة املوافق  2018/7/4الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض
خالد هالل شمران التميمي
�������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف القاسم
العدد /وصاية مؤقته 2018/
اىل وال�د القارصة زينب املدع�و  /نرباس عبد
تقي قدم�ت زوجتك س�ابقا ومطلقتك حاليا
املدعوة (رفيف رياض حس�ني) طلبا اىل هذه
املحكم�ة ت�روم في�ه نصبه�ا وصي�ه مؤقته
ع�ىل ابنت�ك الق�ارصة منه�ا (زين�ب) نرباس
لغرض الحص�ول عىل جواز س�فر لها كونها
بحضانته�ا وتحت رعايته�ا وملجهولية محل
اقامتك حسب اش�عار مختار املنطقة ورشح
القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك بصحيفتني
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة خالل
ثالث�ة اي�ام من تاري�خ الن�رش ويف حالة عدم
حض�ورك س�وف يت�م النظ�ر بالطل�ب وفق
القانون
القايض
عباس عاشور عكاب
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وطني السلة يف الدوحة
استعدادا لتصفيات املونديال
المستقبل العراقي  /متابعة

يغادر اس�طنبول ،اليوم األربعاء ،وفد منتخبنا
الوطن�ي بك�رة الس�لة متوجها ً إل�ى العاصمة
القطرية الدوحة لمواجهة منتخب كازاخستان
في إط�ار النافذة الثالثة لتصفيات كأس العالم
 ،2019الجمعة المقبل.
وانه�ى المنتخب الوطني ،معس�كره التدريبي

صحف فرنسا تدق طبول احلرب
ضد مييس
بغداد /المستقبل العراقي

ال�ذي أقي�م في مدينة س�كاريا التركي�ة ،الذي
اس�تمر لمدة أس�بوعين تخلله المش�اركة في
بطول�ة تركي�ا الدولية التي تمك�ن خاللها من
الف�وز عل�ى منتخب�ات اإلمارات والس�عودية
واألردن.
من المنتظر أن يخوض منتخبنا الس�لوي ،أخر
مباريات�ه بتصفي�ات كأس العالم أمام منتخب
قطر في الثاني من تموز المقبل.

رفعت الصحف الفرنسية الصادرة ،درجة
الطوارئ اس�تعدادا للمواجه�ة المرتقبة
بين منتخب بالده مع األرجنتين بعد  3أيام
في إطار منافسات دور ال� 16لمونديال
روس�يا .2018وتص�درت ص�ورة
صرخة ليونيل ميسي احتفاال بالفوز
عل�ى نيجيري�ا  2-1والتأه�ل للدور

« »10ماليني يورو تفصل يوفنتوس
عن ضم موهبة روسيا

رسمي ًا ..ليفربول يقدم نايب كيتا
لوسائل اإلعالم
المستقبل العراقي /وكاالت
أعل�ن ن�ادي ليفربول ،انضم�ام الغين�ي نابي
كيتا ،نجم اليبزي�ج األلماني ،لصفوف الفريق
اإلنجلي�زي ،خالل فت�رة االنتق�االت الصيفية
المقبلة.
ونشر الموقع الرس�مي للريدز ،صورة لالعب
ً
حديثا ،حيث س�يرتدي الرقم  ،8خالل
المنضم
الموسم المقبل مع الفريق.
وقال كيت�ا ،ف�ي تصريحات لموق�ع ليفربول
“مستوى الفريق في الموسم الماضي ،جعلني
أرغب في أن أكون ضمن المجموعة”.

معنويات مرتفعة تغلف حتضريات القيثارة
ملواجهة نفط ميسان
بغداد /المستقبل العراقي
يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي
تحضيراته اليومية استعدادا ً الستضافة فريق
نفط ميسان عصر ،يوم الجمعة القادم ،على
ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة
الرابعة والثالثون من دوري الكرة الممتاز .

وق�ال الم�درب المس�اعد احم�د ص�الح في
تصري�ح للمرك�ز الخب�ري للن�ادي تلق�ت
الس�ومرية ني�وز نس�خة من�ه ،إن “الفريق
وبعد الفوز الذي حققه في الجولة الس�ابقة
على ن�ادي أمانة بغداد وال�ذي اقترن باألداء
الممي�ز كان له دور كبير ف�ي منح الالعبين
دفعة معنوية كبيرة انعكس�ت على تدريبات

كوليبايل ينوي مغادرة نابويل

المستقبل العراقي  /متابعة

“هن�اك بعض الالعبين ،الذين يحملون البش�رة
الس�مراء ،ويلعبون في أفضل األندية ،أتمنى أن
أصبح مثلهم ،ربما س�أفكر بشكل مختلف ،في
نهاية مسيرتي”.وارتبط كوليبالي ،بالرحيل
ع�ن نابول�ي ،واالنتق�ال إل�ى صف�وف
تشيلس�ي ،ف�ي ظ�ل اقت�راب مدربه
الس�ابق ،ماوريس�يو س�اري ،من
تولي القي�ادة الفنية للبلوز ،خالل
الموسم الجديد.

ألمح السنغالي كاليدو كوليبالي ،مدافع نابولي
اإليطال�ي ،ع�ن رغبته ف�ي اللعب ألح�د األندية
األوروبية الكبرى ،خالل الفترة المقبلة.
وقال كوليبالي ،في تصريحات نش�رتها ش�بكة
بريميوم سبورت “األندية تختار الالعبين ،الذين
سيحققون أهدافها ،ال يمكنك إجبار الفرق ،على
أن تأخذ الع ًب�ا ،من أجل لون بش�رته”.وأضاف

روما يصدم كبار أوربا

المستقبل العراقي  /متابعة

بيكر ،حارس مرمى روما.
وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة
“مون�دو ديبورتيف�و”“ :روم�ا ل�م يتلق أي
عروض لضم أليسون في الوقت الحالي”.
وأضاف المدير الرياضي للجيالروس�ي أنه
يتمنى أن تنتهي بطولة كأس العالم سري ًعا،
ً
قسطا من الراحة ،بعد
حتى يأخذ أليس�ون
الموسم الطويل مع الفريق والمنتخب.

كش�ف رام�ون رودريجي�ز “مونش�ي” المدير
الرياض�ي لفري�ق روم�ا اإليطالي ،ع�ن موقف
بعض العب�ي الفريق م�ن الرحيل ،خ�الل فترة
االنتقاالت الصيفي�ة ،في ظل اهتمام العديد من
األندية األوروبية.وأكد مونش�ي أنه ال توجد أية
عروض مقدمة من أجل ضم البرازيلي أليس�ون

نجم ريال مدريد السابق يفضل هاري كني
عىل ليفاندوفسكي
المستقبل العراقي  /متابعة

اس�تبعد نجم ري�ال مدريد الس�ابق ،تعاق�د الفريق
الملكي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم
بايرن ميونخ األلماني ،هذا الصيف.
وق�ال خورخي فالدان�و ،في تصريح�ات لصحيفة

س�بورت بيل�د “بال ش�ك ،ليفاندوفس�كي
رأس حرب�ة عظيم ،ولكني ال أتوقع انتقاله
إلى ري�ال مدريد”.وأضاف “كريس�تيانو رونالدو
يلع�ب في مركز جدي�د ،يمنحه الدخ�ول للعمق
أكث�ر ،وبالتالي ريال مدريد ،في حاجة لالعبين
يخلقون الفرص للدون البرتغالي”

تشيليس يغري نجم يوفنتوس براتب ضخم
المستقبل العراقي  /متابعة

يسعى نادي تشيلس�ي اإلنجليزي ،إلى تعزيز
صفوفه ،م�ن نظي�ره يوفنت�وس اإليطالي،
خ�الل فت�رة االنتق�االت الصيفي�ة المقبلة.
وذكرت صحيفة كوريري ديللو س�بورت ،أن

ً
عرضا إل�ى يوفنتوس،
تشيلس�ي ق�دم
م�ن أجل ضم الالعب دانييلي روجاني،
مش�يرة إلى أن عرض البل�وز ،يقترب
م�ن  40ملي�ون يورو.وأضاف�ت أن
تشيلسي ،يريد التعاقد مع روجاني ،من أجل
إرضاء ماوريسيو ساري.

بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عن رغب�ة نادي
يوفنتوس في التعاقد م�ع نجم المنتخب
الروس�ي ،خ�الل فت�رة االنتق�االت
ً
الصيفية.ووفق�ا لش�بكة “بريمي�وم
س�بورت” ،ف�إن يوفنت�وس يري�د
التعاق�د م�ع أليكس�ندر جولوفي�ن،
نجم فريق سيسكا موسكو ومنتخب
روس�يا ،مقاب�ل  20ملي�ون ي�ورو ،إال أن النادي
الروسي يريد الحصول على  30مليون يورو من أجل
الس�ماح لالع�ب بالرحيل.وتابع�ت أن يوفنت�وس
يواج�ه منافس�ة شرس�ة م�ن نادي�ي آرس�نال
وتشيلسي لضم الالعب.

وأض�اف “أخت�رت ليفرب�ول ،ألنه هو
الفريق الذي كنت أش�اهده ف�ي الكثير
من األحي�ان ،كم�ا أنني تحدث�ت كثيرا
مع س�اديو ماني ،وهو أخبرني بالكثير
ع�ن ه�ذا النادي”.وتابع الالع�ب ،البالغ
من العمر  23عامً �ا “تحدثت مع المدرب
يورجن كلوب ،الذي أخبرني عن مشروع
الفريق ،وحفزني للحضور إلى هنا”.
وع�ن ارت�داء رقم األس�طورة س�تيفن
جي�رارد ،أوض�ح كيت�ا “لق�د كان يوما
رائعا بالنسبة لي ،جيرارد بنفسه قدم لي
القميص ،كانت مفاجأة”.

الفري�ق ايجابي�اً” .وأش�ار إل�ى أن “ال�كادر
التدريبي عم�ل خالل الوحدات التدريبية على
وضع الرسم التكتيكي الذي سيطبقه الفريق
وال�ذي نطمح من خالل�ه الى اجتي�از عقبة
فريق نفط ميس�ان الذي يعتبر من الفرق
المميزة التي حققت نتائج مميزة في
الجوالت السابقة”.

الثان�ي صحيفة (ليكي�ب) تقابلها صورة
نجمي فرنس�ا أنطوان جريزمان وجيرو.
وأضاف�ت“ :التع�ادل مع الدنم�ارك أبقى
البلوز عل�ى ص�دارة المجموعة ووضعه
في مواجهة األرجنتين يوم السبت المقبل
ف�ي مدينة كازان ،ومنتخب فرنس�ا عليه
العم�ل بقوة إلقص�اء األرجنتين وليونيل
ميس�ي الذي عرف طريقه للش�باك أخيرا
في كأس العالم”.

إدارة النجف تعفي مدرب حراس مرمى الفريق
من مهمته
بغداد /المستقبل العراقي
ق�ررت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي النج�ف
الرياضي ،إعفاء الم�درب هادي جابر من
مهم�ة تدريب ح�راس مرم�ى فريق

ك�رة الق�دم األول عل�ى خلفي�ة مخالفته
لبنود العقد المبرم مع اإلدارة.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن اإلدارة تلق�ت
الس�ومرية ني�وز نس�خة من�ه ،أن “إدارة
الن�ادي قررت إعفاء الم�درب هادي جابر

من مهمة تدريب حراس مرمى فريق كرة
الق�دم األول عل�ى خلفي�ة مخالفته لبنود
العقد المبرم مع اإلدارة” ،مبينا ً أنه “سيتم
تسمية بديال له خالل  48ساعة”.

مورينيو يرغب بشدة يف ضم نجم برشلونة

المستقبل العراقي /وكاالت

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة أن جوزيه
موريني�و م�درب مانشس�تر يونايتد،
يس�عى للحص�ول عل�ى خدم�ات نج�م
برشلونة ،في ظل رغبة المدرب البرتغالي
الع�ودة إلى منصات التتوي�ج من جديد
بعد موسم مخيب لآلمال.
ويرك�ز مورينو بش�كل كبير على خط

وس�ط فريقه ،الذي ظهر بشكل متذبذب
في الموسم الماضي ،خاصة وأن الفرنسي
بول بوجبا ال يعيش أحسن أيامه في ملعب
أولد تراف�ورد معقل مانشس�تر يونايتد.
موق�ع صحيفة “ديلي س�تار” أوضح أن
جوزي�ه موريني�و يريد التعاق�د من نجم
وسط برشلونة إيفان راكيتيتش ،وأضاف
الموق�ع البريطاني أن المدرب البرتغالي،
يرى في الدولي الكرواتي البديل المناسب

لب�ول بوجب�ا ،ال�ذي
سيرحل عن الفريق
ا إل نجلي�ز ي
بنس�بة كبي�رة،
بحس�ب العديد
م�ن التقاري�ر
الصحفية.

رصاع إيطايل إسباين القتناص
فريايت
المستقبل العراقي /وكاالت
دخ�ل اإليطال�ي مارك�و فيرات�ي ،نجم
باري�س س�ان جيرم�ان ،دائ�رة
اهتمام�ات ع�دة أندي�ة كبرى،
خالل فترة االنتقاالت الصيفية
المقبلة.
وأك�د موق�ع فوتب�ول إيطالي�ا ،أن
فريقي ريال مدريد وبرش�لونة ،يهتمان

بالحص�ول على خدم�ات الالعب،
البال�غ م�ن العمر ً 25
عام�ا ،وذلك
لتدعي�م خط الوس�ط ،قب�ل بداية
الموسم المقبل.
وأوضح الموق�ع ،أن يوفنتوس،
ه�و الن�ادي اإليطال�ي الوحي�د،
ال�ذي يس�عى للتعاقد م�ع فيراتي،
ال�ذي ين�وي الرحيل عن صف�وف فريق
العاصمة الفرنسية.

أيمن حسني يكشف مستقبله مع النفط وموقفه من الرشطة
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف مهاجم فريق النفط ،أيمن حسين ،مستقبله
مع الفريق.
وقال حس�ين “وقعت مع النفط لنهاية الموس�م
الحالي ،ولدي عروض في الخارج بينها الدوري
االيران�ي والتايالن�دي” مبين�ا ان “س�ر نجاح
وقوة فري�ق النفط هي العالق�ة الطبيبة بين
الالعبين وانسجامهم العالي”.
وأش�ار ال�ى “أهداف�ي ال��  15حت�ى اآلن
ف�ي الدوري ه�ي أقل م�ن طموحي مع
وج�ود فارق بس�يط بين�ي وبين نجم
فري�ق الق�وة الجوية {أمج�د راضي}
و{وس�ام س�عدون} والعبين آخرين

يصل عددهم الى نحو  8يتنافسون على لقب هدافي
ال�دوري الحالي”.وبي�ن حس�ين ان “النف�ط يبتعد
ع�ن المتص�در  7نق�اط وع�ن الثاني نقط�ة واحدة
وكل مباراة نعتبره�ا نهائية”.ولفت “لن ألعب أمام
الش�رطة في مباراتن�ا المقبل�ة بال�دوري ،رغم ان
إنتقالي من الفريق الى النفط كان بصفة عقد وليس
إعارة ليضعوا هذا الش�رط وال أعرف من ابتكر هذه
الفكرة وآمل ان اشارك بالمباراة وعدم حرماني”.
وأش�ار “بعد انتهاء عقدي مع فريق األهلي القطري
وعودتي لبغداد في هذا الموس�م لم يس�تدعني أحد
أويتصلوا ب�ي من فريق الش�رطة ووقعت عقدا ً مع
النفط ،وخالفي مع الشرطة ليس ماديا ً واالن العب
باس�تقرار ف�ي نادي النفط ومنس�جم م�ع زمالئي
الالعبين”.
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أمل جديد ملرضى رسطان الدماغ
كشف باحثون أمريكيون ،الثالثاء ،أن نحو 21
باملئ�ة من م�رىض نوع خطري م�ن رسطانات
الدماغ ظلوا عىل قيد الحياة لثالث س�نوات بعد
عالجهم بلقاح من فريوس شلل األطفال املعدل
وراثيا ،مقارنة بأربعة يف املئة فقط من مرىض
ُ
تقليديا.ونرشت
أورام مش�ابهة تلقوا عالج�ا
النتائ�ج يف مجل�ة «نيو إنغالن�د» الطبية وهي
آخر مستجدات لقاح تجريبي لعالج الرسطان
ط�وره معهد «دي�وك كانرس» يف والي�ة والية

نورث كاروالينا األمريكية ملرىض الورم األرومي
الدبقي متعدد األشكال (جليوبالستوما) ،وهو
نوع رشس من أنواع رسطانات الدماغ.
ويعي�ش م�رىض «جليوبالس�توما» بعد عودة
املرض إىل مهاجمتهم  12ش�هرا يف املتوس�ط،
وع�ادة م�ا يتضم�ن ع�الج ه�ذا الن�وع م�ن
الرسط�ان الع�الج الكيم�اوي واإلش�عاعي
والعالج�ات املوجهة.ويضم اللق�اح التجريبي
شكال من أش�كال فريوس ش�لل األطفال بعد

سودوكو

إجراء تعديالت وراثية عليه حيث يجرى حقنه
يف الورم بالدماغ عرب عملية قسطرة جراحية،
ليعمل عىل شحذ نظام املناعة مستهدفا خاليا
ال�ورم.وكان اله�دف م�ن املرحل�ة التجريبية
األوىل للقاح التوصل إىل الجرعة اآلمنة ،إذ جرت
املقارن�ة بني التقدم الذي يطرأ عىل  61مريضا
عولج�وا بلقاح فريوس ش�لل األطف�ال املعدل
وراثيا وس�جالت م�رىض آخرين تلق�وا عالجا
تقليديا.

أداة مطبخية قد هتدد حياتك!
ص�در تقري�ر جدي�د يح�ذر م�ن أن امل�واد
الكيميائي�ة املوجودة يف املقايل غري الالصقة،
يمك�ن أن تدخل مي�اه الرشب وقد تس�بب
الرسطان.وتنفص�ل الجزيئ�ات املجهرية يف
امل�واد الكيميائية املوج�ودة يف أواني الطعام
غ�ري الالصق�ة ،واملالب�س املقاوم�ة للم�اء
والس�جاد املق�اوم للبقع ،لتدخل السلس�لة
الغذائي�ة ،وفق�ا لوكالة حماي�ة البيئة التي
تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها.وتشري

أبحاث س�ابقة إىل أن هذه املواد الكيميائية،
واملعروفة باسم  ،PFOAsترتبط بالرسطان
وارتف�اع الكوليس�رتول وانخفاض وظائف
جه�از املناعة .كما وجدت دراس�ة س�ابقة
أن  PFOAsتظه�ر يف ثل�ث أغلف�ة األغذي�ة،
حي�ث يقول املصنعون إن امل�ادة الكيميائية
تطي�ل عمر املنتج ونوعيت�ه ،ما يجعله أكثر
ُ
أمانا.وتحظ�ر امل�ادة الكيميائي�ة من رغوة
مكافح�ة الحرائ�ق يف والي�ة واش�نطن ،مع

حظر اس�تخدام  PFASيف مطاعم الوجبات
الرسيعة .واقرتحت والية نيو جرييس وضع
قيود عىل كمية  PFASاملس�موح بها يف املاء،
لت�رتاوح بني  13إىل  14ج�زءا لكل تريليون.
وتأتي هذه البيانات بعد أن أظهرت األبحاث
الت�ي ُن�رشت ،يف يناير امل�ايض ،أن أكثر من
 %90م�ن اإليص�االت تحت�وي ع�ىل م�واد
كيميائي�ة مرتبطة بالعقم وم�رض التوحد
ومرض السكري من النوع الثاني.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

نسبة  %30من املياه العذبة يف الكرة األرضية
الزالت يف باطن األرض.
نس�بة  %1.7م�ن مي�اه العال�م مجمّدة يف
القط�ب الجنوب�ي والذي يعت�رب أكرب خزان
للم�اء يف العال�م وبالت�ايل فه�ي غ�ري قابلة
لإلستخدام.
نسبة  %65من تركيبة جسم اإلنسان البالغ
تتكون من املاء.
نس�بة  %75م�ن دماغ اإلنس�ان تتكون من
املاء ،مم�ا يعني أن رشب كميات كافية من
املاء يوميا ً يس�اعد عىل تحسني أداء الدماغ
وقدرته.
نسبة  %92من دم اإلنسان يتكون من املاء.
نس�بة  %22من عظام اإلنس�ان تتكون من
املاء.

أمهية ورضورة النوم الصحيح

الشك أن اإلنسان يحتاج للنوم كحاجته للطعام والرشاب،
ب�ل إن ع�دم التمتع بنوم ه�ادئ وعميق يؤث�ر كثريا عىل
الجس�م ويمكن أن تكون له عواقب صحية خطرية جدا.
فكيف يكون النوم الصحيح وكم ساعة نوم يحتاج املرء؟
هنا بعض الحقائق عن النوم.
ق�ول بعض الناس إنهم يكفيهم أن يناموا أربع إىل خمس
س�اعات فق�ط كل كل ليل�ة ،ويس�تيقظون يف الصب�اح
مرتاحني ونش�يطني مستعدين لبدء يوم جديد! لكن ،من
وجه�ة نظر خ�رباء الصح�ة ،فإن هذا غ�ري صحيح ،ألن
جسم اإلنسان بحاجة إىل فرتة راحة أطول.
ملاذا يجب أن ننام؟
يف املتوس�ط ،ينام اإلنس�ان حوايل ثلث حياته .يبدو األمر
وكأن�ه مضيعة للوق�ت؟ عىل العكس تمام�ا! قد ال تدرك
ذلك ،لكن جس�دك ،يف الحقيقة ،يعم�ل بجد أثناء وجودك
يف أرض األحالم.
خالل النوم العميق ،يمر جسم االنسان من مرحلة حركة
الع�ني الرسيعة ( .)REMهذه الحركة التي تحتل نس�بة

مهم�ة من نوم االنس�ان ،تح�دث كل  90دقيق�ة .وأثناء
النوم العميق ،يعمل جس�منا كجهاز كمبيوتر ،إذ يحسن
اس�تدعاء املعلوم�ات م�ن الذاك�رة .كما تنتج أجس�ادنا
هرمونات النمو لتجديد وتنش�يط الجهاز املناعي ،بحيث

طبق اليوم

سلطة اخلضار اليونانية

يمكن للخاليا الدفاعية محاربة الفريوسات والبكترييا.
وحني يص�ل نومن�ا إىل مرحل�ة ( ،)REMيق�وم دماغنا
باس�تعادة ومراجعة ما مررنا به خالل يومنا ،كما يوفر
مس�احة تخزين قصرية ألجل اليوم التايل .يحدث كل هذا
عندم�ا تكون غارق�ا يف أحالمك! يمكن له�ذه األحالم أن
تك�ون غريبة وغ�ري مرتبطة بحياتك الش�خصية وال بما
حص�ل لك خ�الل يومك امل�ايض .كأن تتح�ول إىل محقق
تطارد ش�خصا ما يف أحالمك ،ما يعني أن دماغك يس�لك
ه�ذه الطريق�ة لتن�اول األمور ،حت�ى وإن ل�م يكن ذلك
موجودا يف أرض الواقع .فبدون النوم سيتعذر عىل جسم
ودماغ اإلنسان العمل لساعات.
كم نحتاج من النوم؟
األمر يعتمد عىل عمرك .مؤسسة النوم الوطنية األمريكية،
تويص ب�  14إىل  17ساعة من النوم لطفل حديث الوالدة،
بالرغ�م من أنه من غري املرج�ح أن ينام األطفال الصغار
ملدة  14س�اعة متواصلة ،ويمكن لآلباء الجدد املحرومني
من النوم أن يخربوكم بحقيقة هذا األمر.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
عزيزي ب�رج الحمل ،بعد ثالث�ة أيام من املعان�اة والتوتر
والضغ�ط ،ج�اء اليوم ليغري م�ن مزاج�ك ويعطيك القوة
والنشاط ،تبتعد األفكار الس�وداء عن مخيلتك وتذهب إىل
عملك نش�يطا ،إلنهاء ما تراك�م عليك من أعمال ،وتقيض
مساء من أروع األمسيات لهذا األسبوع

الثور

العقرب

عزي�زي برج الثور ،كان الله بعونك ،فال يشء يس�ري معك
كما ترغب ،تش�عر بجميع األمور تعاكس�ك ،امللل والكآبة
يس�يطران علي�ك يف جميع األوق�ات ،ضغط العم�ل يزداد
لديك عند الظهرية وقد تلقى مساءلة من جهة رئيسك ،ما
يزيد عصبيتك وتوترك

اجلوزاء

ق�د يكون اليوم من أكثر األيام نجاحا من الناحية العملية
يا صديقي العقرب ،وقد تكون لديك بعض األخبار الجيدة
يف هذا الصدد يف فرتت�ي الصباح والظهرية .يف فرتة ما بعد
الظهر قد تش�عر بالتعب لكن ال عليك ،ألن فرتة املساء قد
تعدك بوضع جيد

القوس

عزي�زي برج الجوزاء ،تغادر العم�ل مبكرا لعدم رغبتك يف
فعل أي يشء ،يوم قد يكون ممال يف فرتة النهار ،وبخاصة
أن الروتني يقتلك ،يف فرتة املساء تقيض الوقت مع عائلتك،
ال أنصح�ك بالعصبي�ة يف حل األم�ور العالقة هن�اك ،أما
بالنسبة للعاطفة فعليك عدم الشك بمن تحب.

السرطان

تس�تغرب م�ن أن كل ما تطلب�ه اليوم تج�ده ،فحضورك
املمي�ز وطلتك الرائعة يوف�ران لك تجاوب�ا ال مثيل له من
األش�خاص الذي�ن حول�ك ،ي�وم جي�د للقيام باملب�ادرات
واملش�اريع وبخاصة يف فرتة ما بعد الظهر ،املس�اء جميل
وواعد ويحمل العديد من األمور التي قد تجعلك فرحا

اجلدي

عزيزي ب�رج الرسطان ،تق�وم بكثري من األعم�ال اليوم،
وتكون ح�ارضا بكثري من املواقف التي تس�تدعي تدخلك
وإعطاء قرارك بها ،ال تس�تعمل رصاحت�ك الجارحة لهذا
اليوم ألنها س�تكون مثل السيف ،وبخاصة يف التعامل مع
رشكائك بالعمل أو زمالئك

االسد

قد تكون الصحة ،هي أكثر ما يهمك ،فاحرص كثريا عليها،
وال تتعب نفسك بالعمل خالل فرتة الظهرية ،قد يكون هذا
مس�تحيال ،ألن هذا اليوم يحمل أحداث�ا وتطورات عجيبة
وغريبة ،ال أنصحك بالخروج للس�هر اليوم ،فخذ قس�طا
من الراحة التامة

الدلو

عزيزي برج األس�د ،إن�ه من أكثر األيام تفك�ريا ،فدماغك
ال يتوق�ف عن التفكري يف ش�تى األمور ،لك�ن الوضع جيد
والحظ يدعمك بكل قوة والنجاح قد يكون حليفك يف فرتة
الظه�رية ألمر تنتظ�ره ،لكن عليك بعدم الت�رسع والتأثر
برأي اآلخرين يف فرتة املساء وعليك االستمتاع بالليلة

العذراء

أنت كثري الحركة والنش�اط لهذا اليوم ،فأنت تريد كس�ب
كل يشء وإنهاء ما تراكم عليك من أعمال يف األيام املاضية،
والفلك حقيقة يس�اعدك عىل أخ�ذ كل يشء صعب عليك،
من يقدمون عىل امتح�ان اليوم ،فاليوم جيد لتقديمه وال
تكن خائفا ،فاألمور تصب لصالحك.

احلوت

ال تدع الخوف والشكوك يؤثران عليك يا عزيزي ،فنفسيتك
تتحسن مقارنة باأليام الفائتة ،يوم قد يكون عمليا بحتا
ولي�س به أي من األمور األخرى ،فرتكيز دماغك س�يكون
بالعمل فقط ،وقد تتأخر يف الرجوع إىل البيت ،استغل فرتة
املساء للخروج واالستمتاع بوقتك ،واترك التفكري جانبا.
املقادير:
 طماطم  5 :حبات (متوسطة الحجم مقطعة إىل قطع متوسطة) خي�ار  2 :حب�ة (مقط�ع إىل قطع صغ�رية)  -البص�ل األحمر 1 :حبة (مفروم فرما ً ناعماً)  -زيتون أس�ود  :نصف كوب (رشائح) -
جب�ن فيتا  700 :غم (مقط�ع إىل مكعبات)  -الزعرت  :ملعقة كبرية
(طازج)  -عصري الليمون  :ربع كوب  -خل البلسمك  :ملعقة كبرية
 زي�ت الزيتون  :ربع كوب  -ملح  :حس�ب الرغبة  -فلفل أس�ود :حسب الرغبة
طريقة التحضري:
 .1اخلطي عصري الليمون مع الخل مع زيت الزيتون وامللح والفلفل
األسود جيدا ً يف وعاء ،واتركيهم جانباً.
 .2رتب�ي الخض�ار يف طب�ق التقدي�م ،ثم اس�كبي فوقه�ا التتبيلة
واخلطي املكونات برفق.
 .3أضيف�ي الزيت�ون وجب�ن الفيت�ا ،وريش الزع�رت وقلب�ي برفق،
وقدميها عىل الفور.

يعد اليوم مختلفا عن باقي األيام التي مرت ،تش�عر اليوم
بالضغ�ط والتوت�ر ،كم�ا أن العصبي�ة تأخ�ذ منك حصة
كبرية ،ال يس�تطيع أحد التكلم معك ،فس�تكون مس�تعدا
لالنقض�اض يف أي لحظة ،احذر من مش�اكل يف العمل وال
تتهور

األجواء هادئة بشكل كبري اليوم ،ما يدعو امللل إىل زيارتك،
وبخاص�ة خ�الل النهار وأنت يف عملك فم�ن األفضل أن ال
تنظر إىل عقارب الساعة ،وحاول أن تلهي نفسك باألعمال
وأن تنهيه�ا ،ق�د تواجه عن�د الظهرية بعض املش�اكل يف
العمل ،لكن الحظ يسعفك يف آخر دقيقة.

«إنستغرام» يطلق ميزة جديدة
أطلق موقع «إنستغرام» ميزة
جديدة ّ
تمكن مستخدميه من
إج�راء محادث�ات جماعي�ة
بالصوت والصورة ،يف مسعى
لجعل ال�زوار يقض�ون وقتا
أطول عىل املنصة.
وبحس�ب م�ا نق�ل موق�ع
«إنغادج�ت» التقني�ة ف�إن
مس�تخدمي «إنس�تغرام»
بوسعهم أن يجروا محادثات
ثنائية أو جماعية يصل تعداد
املشرتكني فيها إىل خمسة.

ويستطيع املستخدم تصغري
ناف�ذة املحادث�ة وتنحيته�ا
جانب�ا ليواص�ل تصف�ح
الصور ومقاطع الفيديو عىل
موق�ع «إنس�تغرام» التاب�ع
لفيسبوك.
وكان�ت منص�ات أخ�رى
للتواص�ل االجتماع�ي ق�د
أطلق�ت مي�زات مماثلة قبل
فرتة ،فتطبيق «سناب شات»
مث�ال بدأ بتوف�ري الخاصية يف
شهر أبريل املايض.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
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احتامالت ..أو يشء من هذا القبيل

سباق التسلح واألزمات الدولية
الحقوقي ماجد الحسناوي
إن ظاهرة س�باق التس�لح دالل�ة عى التوت�رات والرصاعات
الدولية إلع�ادة التوازنات الق�وى عامليا ً واقليمي�ا ً كما اقرن
بعودة الحرب الباردة وإن سياس�ة التس�لح م�ا هي إال هدرا ً
للقدرات اإلنمائية وحرمان اإلنس�انية من االستقرار والرفاه
وأن الرشق األوس�ط ش�هد مارثون التس�لح نتيجة للنزاعات
واالضطرابات واصبح من األس�واق الرئيسية لرشاء األسلحة
وهن�اك دوافع تتعلق بأهداف سياس�ية لحماي�ة كيان الدول
وتعد مس�ألة انتش�ار األس�لحة والصواريخ الباليس�تية بني
ع�دد من دول املنطقة يعترب منش�طا ً يف تصعيد هذا الس�باق
ويمنح الدولة املالكة لها املكانة وهيبة سياس�ية وعس�كرية
ويمكنها القيام بدور فاعل يف السياس�ة اإلقليمية وتملئ عى
مواطنيها الفخر والع�زة بانها تخطت اخر عقبة تكنولوجية
وإن الرصاعات والنزاعات اإلقليمية اخذت بالتفاقم فهي عى
استعداد دائم للتسلح وان املشاكل اإلقليمية القائمة يف املنطقة
ما بني اي�ران ودول الخلي�ج وبني تركيا والع�راق وبني ايران
وإرسائيل وكذلك النزاع بني روس�يا وامريكا وان هذا التسلح
جاء بوسيلة االسترياد من الخارج او التصنيع محليا ً والدولة
عندما تتس�لح ملواجه�ة اخطار تهدده�ا وان دول الخليج ان
فك ارتباطها بأمريكا تكون نهايتها وزيادة الحروب يف الرشق
األوسط وارتفاع النفقات التس�ليحية وهذا ما تريده أمريكا
والدول املصدرة للسالح إلبقاء هيمنتها وتجارتها التسليحية
ً
بدل من انتش�ال هذه الش�عوب من الفق�ر واملرض والتخلف
وغن تعدد توازنات القوى العسكرية بني دول املنطقة بعد ان
كانت محصورة بالرصاع العرب�ي اإلرسائيي والدول املهيمنة
تحاول إيجاد مربرات وسياس�ات غري رشعية ضد الدول التي
تنظر اليها عى انها مصدر تهديد لألمن اإلقليمي ومصالحها
كفرض الحصار الس�يايس والعس�كري واالقتص�ادي ودول
منطق�ة الرشق األوس�ط تعاني م�ن رصاع�ات متأصلة بني
دولها ألسباب عرقية وطائفية فضالً عن صعوبة توفر عنرص
حس�ن النية يف عالقتها مع بعضه�ا والتخوف اإلرسائيي من
محور املقاومة ولذلك س�تظل دول الرشق األوسط تبحث عن
التسلح وتطوير الصناعة الحربية واقامة تحالفات عسكرية
وسياسية مع بعضها ضد البعض االخر او مع القوى الكربى
وهذا يعني االستمرار يف سباق التسلح وبقاء شعوب املنطقة
أسرية التخلف والحروب والفقر.

سيرين الكافي
صحوت فجرا ً ويف ذهني عبارة واحدة «حظي يعاندني قليال» .يف العادة
أصحو بعد أن يكتب رأيس أش�ياء كثرية ،أحاول كل جهدي ّأال أكشفها
للعل�ن وللناس وباألس�اس لنفيس .وأن�ام قلقة ،راجية م�ن النوم أن
يمحوها ويخلصني منه�ا ،وأعود جاثية إىل تلك العبارة ،وأُصي راجية
كل خاليا عقي الجامدة وأرصخ بها« :احتاج إىل صحوتك اآلن ،قد ملّت
الفراغ�ات خلوّها .ق�د ملّت أصابعي نومها .ملل�ت نفيس وقد تعودت
حبها عرب الحروف».
أنا امرأة تحب نفس�ها حني تكتب .حني تصم�ت وتكتب لتجمع فتات
الحط�ام .أذكر أنني حني رأيت أول خصلة بيضاء بش�عري لم يصبني
أي سوء .لم أحزن ولم أنذهل .أذكر أنني فكرت يف ملئه بياضا ً لوال كآبة
األسود التي مألتني سلفاً.
وأذك�ر جيدا كل النصوص التي أنجبتها .لم تكن منعش�ة لقلبي بقدر
ّ
أخطه�ا يف صباي .كانت حرويف ش�ائخة بضفائر
مذاقه�ا الحلو ،ولم
فضية وش�فاه مرهلة ،وحتى يستمر نبض الحروف ،أقطع كل فرة
ش�فتي املرهلتني بربيق أحمر ،وأضع نظارات
تقصف ضفائري وأملع
ّ
تدقق التفاصيل من حويل بدل عيوني التي خذلتني.
يف نهاية ما ،وجدت أن اليشء الوحيد الذي يمنع كياني من التهاوي هو
فع�ل الكتابة ،حتى وإن كان يف بعض اللحظات مجرد عبارات تجرّدت
من معناها ،لكنها تفعل بي ما ال يفعله الدين والحب والحياة ذاتها..
أكتب ش�عري كألف شامخة ،كنت وحيدة .رغبتي يف البكاء كانت شبه
يومية وحنيني للوحدة كان يتعاظم ش�يئا ً فش�يئا ً وكنت أتس�اءل كل
لحظة ه�ل ما زلت أالحق ش�بحا ً حقا ً وأرصخ به البق�اء وكأنه كيان
يتجسد فعالً.
كنت متعبة من كل يشء بما يف ذلك جسدي .كنت كما ال يجب أن أكون
إنس�انياً .ووح�ش بداخي كان يكرب مثل الورم ال�ذي يتغذى عى بقية
األعضاء .أيام اآلحاد كانت بمثابة مقابر أس�لم لها نفيس دون شهادة
أحد ودون شهادتني .والجُ معات املقدسة كانت تميض مع نكران كبري
لكل ما هو أبدي .أميض فيها نحو ما خلق عبثا وأقطف الورد وال يشء
غ�ري الورود .كانت وحده�ا الجديرة بأن توضع ع�ى خدودي لتمتص
بع�ض القط�رات املالحة التي فلتت خلس�ة مني .بقية أيام األس�بوع
كان�ت عبارة عن محاوالت بال جدوى يف إثبات الوجود .وجود خال من
كل يشء سوى التنهدات.
ومع كل غروب كان قلبي يتحول إىل ُفتات ،مثل نهايات الرصاخ .أما أن
تنتهي براحة وسكينة أبديني أو بتمزق رشيان دون أثر.
مج�رد عبء ع�ى نفيس غري مرتب باملرة .مُ ذكر يم�ي عى أنوثتي أمر
بقاء ال أحتمله .يقرب يف ظاهر إىل فكرة استولت عى دماغي ألكتبها.
وحني أس�يل دمي يف س�بيل بضعة أس�طر تخونني الكلم�ات .ويبقى
البياض بياضاً.
ه�ادئ طائ�ش غبي ومهم�ل ،وكما يلي�ق بأنثى فق�دت كيدها أحمل
بقاياي وأس�ري ناقصة بحنني وبكلماتي التائهة نحو املجهول .ويشء
ما يغريني ألكمل املكتمل يفّ دون أن يصري تخمة بقاء.

كـاريكـاتـير

أطباء العالـم يوصون باعتامد كتاب لطبيب برصي كمصدر رسمي
يف ابداع عراقي جديد  ..تمكن طبيب من اهايل
مدين�ة البرصة م�ن انجاز كت�اب يعنى بطب
االطف�ال حص�ل عى اش�ادة عاملية م�ن ابرز
اطب�اء العالم عى مس�توى «بروفس�ور» ،إذا
أوصوا باعتماده ك�»مصدر رس�مي» يف ابرز
كليات الطب.
وكت�ب الطبي�ب العراق�ي «انور قي�س» ،عرب
صفحته عى الفيس ب�وك« ،بفضل الله تعاىل
س�نوات من
تحق�ق الحلم  ..اليوم وبعد أربع
ٍ
العم�ل ت�م اإلع�الن عن ن�رش كتاب�ي يف طب
األطف�ال (Essential Clinical Skills in
 )Pediatricsم�ن قبل إحدى أعرق دور النرش
العاملية (سربنجر)».
واضاف قيس أنه «وبعد االطالع عى مس�ودة
الكتاب ،أش�اد به نخبة من أملع أس�اتذة طب
االطفال يف العالم مثل:
–الربوفسور س�تابلتون رئيس قسم االطفال
يف جامع�ة واش�نطن واملصن�ف ضمن افضل
أطباء الواليات املتحدة حيث وصف الكتاب ب�
«أنه جوهرة»
–الربوفس�ور هام�ش واالس م�ن جامع�ة
أدنربه
واملصنف ضمن أفض�ل  140طبيب يف اململكة

املتحدة حي�ث إستحس�نه واوىص به «بقوة»
كمصدر «أسايس» لداريس طب االطفال.
–الدكت�ور ول كارول رئي�س االمتح�ان
النظ�ري لعضوي�ة الكلية امللكي�ة الربيطانية
لط�ب األطفال وصحة الطف�ل ()MRCPCH
وأح�د مؤلفي الكتاب املنهج�ي «Illustrated
 »5th ed Textbook of Pediatricsحيث قال
عن�ه بأن�ه «مكان صل�ب» لبدء دراس�ة طب
االطفال.

ابتكار شاشة تقوم بإرسال بيانات
املريض لطبيبه
ابتكر باحث ياباني شاش�ة رقيقة جدا ومرنة أشبه بالضمادات يمكن
ّ
بتلقي الرسائل وتوجيهها وفق تصميم ابتكره
لصقها بالبرشة ،تسمح
ً
أكاديمي ياباني يطمح إىل نرش اس�تخدامها خصوص�ا يف مجال الطب.
ويس�مح االبت�كار ال�ذي ال تتعدى س�ماكته ميليم�را ً واح�دا ً للمريض
بإرس�ال بيان�ات طبية لطبيب�ه البعيد عنه ،بحس�ب ما أوض�ح تاكاو
س�وميا األس�تاذ املحارض يف جامعة طوكيو الذي ابتكر هذه الشاش�ة.
وتلصق الشاش�ة الرقيقة عى أحد جانبي اليد وه�ي تتيح أيضا ً توجيه
رس�ائل إىل املرىض كي ال ينس�وا تناول األدوية ،فضالً عن إقامة تواصل
بني األحفاد وأجدادهم.وأش�ار س�وميا إىل أن االبتكار قد يكتيس أهمية
خاصة يف اليابان التي تعاني من تش�يّ خ الس�كان ألنه يس�مح بمراقبة
ُ
ّ
متواصل.وتعرض الرسائل أو الصور عى شاشة
الس�ن بشكل
الكبار يف
فيها  16صفا من  24صماما ً ثنائيا ً مصغرا باعثا ً للضوء {ليد} موصولة
بأس�الك مرنة ومغلّفة بورقة مطاطية ،وهي تحت�وي أيضا ً عى جهاز
استشعار خفيف جدا ً ونظام تواصل السلكي.

– الربوفسور فريدمان املؤلف املعروف واستاذ
طب االطفال يف جامعة تورونتو يف كندا حيث
وصفه بأنه «خارطة طريق شاملة»».
واشار الطبيب العراقي اىل أن «من قام بتقديم
الكتاب ومراجعته مجموعة من أطباء األطفال
ح�ول العالم جميعهم م�ن مؤلفي كتب طب
األطفال املنهجية املعروفة ومعظمهم أعضاء
او رؤس�اء ألقس�ام طب األطفال يف جامعات
رصينة مثل:
(اوكس�فورد ،أدنربه ،بنس�لفينيا ،واشنطن،
إلينوي ،تورونتو ،ملربون ،فلورنس ،بارما...
وغريها)
وقب�ل االع�الن ع�ن نرش الكت�اب قام�ت دار
الن�رش بع�رض املس�ودة ع�ى مجموعة من
األطباء وطلبة كلّيات الطب يف اململكة املتحدة
والوالي�ات املتح�دة والحمد لل�ه كان التفاعل
اكث�ر من رائ�ع فقد أب�دى اغلبه�م الرغبة يف
رشائه بل وطالب بعضه�م بأن يكون الكتاب
املنهجي للمهارات الرسيرية يف كلّيا ِتهم.
واع�رب قي�س عن امنيت�ه ب�أن «يعكس هذا
الكتاب جانب�ا ً مرشقا ً عن بلدن�ا الحبيب وأن
يحق�ق الهدف املرجو منه ب�أن يكون مصدرا ً
معتمدا ً يف جميع انحاء العالم».

أفادت دراس�ة بريطاني�ة حديثة ،ب�أن اتباع
برنام�ج طبيع�ي قائ�م ع�ى حمي�ة غذائية
وممارس�ة التمارين الرياضي�ة ،يمكن خالل
أس�بوعني أن يخف�ض ضغ�ط ال�دم برسعة
تماث�ل األدوية .الدراس�ة أجراه�ا باحثون يف
جامعة «سانت أندروز» الربيطانية ،وعرضوا
نتائجها ،اليوم الثالثاء ،أمام مؤتمر الجمعية
األمريكية للتغذية ،الذي عقد بني يومي  9و12
يونيو  /حزي�ران الجاري يف مدينة بوس�طن
األمريكي�ة .وأوض�ح الباحث�ون أن الربنام�ج
يطل�ق علي�ه اس�م {،}Newstart Lifestyle
ويتضم�ن اتب�اع نظام غذائ�ي نباتي ،ورشب
كميات كبرية من املاء ،والحصول عى قس�ط
كاف م�ن الن�وم ي�راوح بني 7و 8س�اعات،
ٍ
وممارسة التمارين الرياضية بالخارج .ومن
األطعمة التي تويص بها الدراس�ة :البقوليات
والحب�وب الكامل�ة والخ�راوات والفواك�ه
واملك�رسات والب�ذور والزيت�ون واألف�وكادو
وحلي�ب الصويا وحليب الل�وز وخبز الحبوب
الكامل�ة .واخت�رب الباحث�ون الربنام�ج ع�ى
 117ش�خصا ً يعانون من ارتفاع ضغط الدم،
والتزموا به مل�دة  14يوماً .يف نهاية الربنامج،
حق�ق نص�ف املش�اركني معدل ضغ�ط الدم

الطبيع�ي  80/120ميلليم�ر زئبقي {وحدة
قياس ضغط الدم} ،حيث انخفض ضغط الدم
لديهم  19نقطة يف املتوسط .ووفقا ً للباحثني،
فإن خفض ضغط ال�دم بهذا املعدل يمكن أن
يقل�ل إىل النصف من خط�ر اإلصابة بأمراض
القلب أو الس�كتة الدماغي�ة .وأثبت الربنامج
فاعلي�ة يف خف�ض ضغط ال�دم ل�دى جميع
الفئات ،بما يف ذلك الرجال والنساء األصحاء،
واألشخاص الذين يعانون من مرض السكري
أو السمنة أو ارتفاع مستويات الكوليسرول.
ووج�د الباحثون أن االنخفاض يف ضغط الدم

بطاريات اهلواتف الذكية بوابات جتسس للقراصنة
نبه�ت دراس�ة تقني�ة أمنية حديث�ة ،إىل أن
بطارية الهاتف الذكي تس�تطيع كش�ف كل
م�ا كتبه املس�تخدم أو ق�رأه ع�ى الجهاز،
األمر ال�ذي يثري املخاوف بش�أن خصوصية
املستخدمني.
وبحس�ب م�ا نقلت صحيف�ة «دي�ي ميل»
الربيطاني�ة ،ف�إن الدراس�ة الت�ي كش�فت
الثغرة ستعرض يف يوليو املقبل بندوة لتعزيز
تقني�ات الخصوصي�ة يف مدين�ة برش�لونة
اإلسبانية .
وأجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة
عملية ،فوضع�وا مراقبا صوتي�ا يف بطارية

هات�ف ذكي ثم رص�دوا تدف�ق الطاقة أثناء
الكتابة.
وعق�ب ذل�ك ،اس�تخدم الباحث�ون خاصية
من تقنية الذكاء الصناعي تس�تطيع تمييز
املفتاح الذي جرى الضغط عليه ،ومن خالل
تجمي�ع الحروف ،يتضح ما قام املس�تخدم
بكتابته.وتكم�ن خط�ورة ه�ذه الحيل�ة يف
كونه�ا ق�ادرة ع�ى كش�ف كلم�ات املرور
وتعري�ض املس�تخدمني لخط�ر القرصن�ة،
فضال عن كش�ف أمور خاصة مثل آخر مرة
قام�وا فيه�ا بفت�ح الكامريا وموع�د إجراء
املكاملات الهاتفية.

متى يشكل اجلريان خطر ًا عىل حياتك؟

وجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب الدنمارك
يف كوبنهاغن أن العيش بجوار جريان مزعجني
يزيد من خطر اإلصابة بمرض عقي ويضاعف
فرص املعاناة الشديدة.
ووج�د الباحث�ون أن معدالت االكتئ�اب كانت
أع�ى مرتني بني أصح�اب املنازل الذي�ن عانوا
من س�ماع أصوات صاخبة تص�در من أماكن
قريبة.
وتأت�ي ه�ذه النتائج بع�د الخ�الف الكبري بني

العراقـي

برنامج خلفض ضغط الدم بال ادوية خالل أسبوعني

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

أس�طورة موس�يقى ال�روك ،وج�اره جيم�ي
بي�ج ،وأيقون�ة الب�وب ،روبي ويليام�ز ،حول
خطط األخ�ري لبناء حوض س�باحة يف الطابق
الس�في من منزله يف لندن .ويخىش بيج من أن
االهتزازات التي تس�ببها الحفريات الصاخبة،
يمكن أن تدم�ر التصميم الفيكت�وري الداخي
ملنزله يف العاصمة الربيطانية.
وتشري الدراسة إىل أن نزاعات مماثلة يمكن أن
تؤدي إىل مش�اكل صحية عقلية خطرية آلالف

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الذي حققه الربنامج يعادل ما يمكن تحقيقه
باستخدام  3أدوية قياسية لضغط الدم.
كم�ا تمك�ن  %93من املش�اركني إما بخفض
جرع�ة أدوي�ة الضغ�ط {بنس�بة  }%24أو
االس�تغناء عن أدوية ضغط الدم كل ًيا بنس�بة
 .%69وق�ال قائ�د فري�ق البح�ث ،الدكت�ور
ألفريدو ميجيا« :عرب اتباع برنامج Newstart
 ،Lifestyleفإن نصف األش�خاص يف دراستنا
حقق�وا ضغ�ط دم طبيعيا خالل أس�بوعني،
مع تجنب اآلثار الجانبية والتكاليف املرتبطة
بأدوية ضغط الدم» .وأضاف أن «هذا الربنامج
يعمل برسعة ،وهو رخيص ويستخدم نظاما ً
غذائيا ً مستساغا ً يسمح بكميات معتدلة من
امللح والدهون الصحية من املكرسات والزيتون
واألفوكادو وبعض الزيوت النباتية».
ووفق�ا ً ملنظمة الصحة العاملي�ة ،فإن أمراض
القلب واألوعية الدموية تأتي يف صدارة أسباب
الوفيات يف جميع أنحاء العالم .وتحدث سنويا ً
نح�و  17.3ملي�ون حالة وفاة ج�رّاء أمراض
القل�ب ،ما يمث�ل  %30من مجم�وع الوفيات
يف العال�م كل ع�ام .وبحلول ع�ام  ،2030من
املتوقع وفاة  23مليون شخص سنويا ً بسبب
األمراض القلبية.

«رصاصة سحرية» ثورية تنقذ
حياة الرجال!
تمكنت «رصاصة سحرية» مطورة من قتل خاليا الربوستاتا الرسطانية لدى
املرىض الذين فصلتهم عن املوت أسابيع قليلة فقط .ووجدت دراسة قربصية
أن  6من أصل  10مرىض يعانون من حالة متطورة من رسطان الربوس�تاتا،
قد تماثلوا للشفاء بعد عام من خضوعهم لعالج يستخدم جزيئا يربط نفسه
بخاليا الورم قبل إط�الق طاقة مدمرة للرسطان .ويعتقد الباحثون أن العالج
«املدهش» يمكن تطبيقه عى أش�كال أخرى من الرسطان ،بما يف ذلك الدماغ
والغدة الدرقية والكى .ويستخدم العالج الجديد جزيئات ذات هندسة كيميائية
تعرف باسم «مستضد بروستاتي نوعي» ،وُصفت بأنها تعمل مثابة «حصان
ط�روادة» عند دخولها الخالي�ا الرسطانية ،قبل أن تطلق الطاقة النووية التي
تدم�ر األورام .وبعد إج�راء تجربة عى  30رجال مصابا برسطان الربوس�تاتا
املتطور ،قال كبري الباحثني ،األس�تاذ جيوفاني باغانيلي ،من املعهد األوروبي
لألورام« :لقد حققنا إنجازا عظيما .هذا هو الطب الحقيقي املس�تهدف ،غري
سام وفعال ويحمل ميزات يمكن تطبيقها يف املرحلة األخرية من املرض ،ومن
املرجح أن يحقق نتائج أفضل يف املراحل املبكرة».

األش�خاص .وأم�ى الباحث�ون  3س�نوات يف
دراس�ة أكثر من  7آالف من السكان ،معظمهم
يعيشون يف شقق شاهقة ،حيث تم استجوابهم
حول مس�تويات الضوضاء وحالتهم الصحية
العقلية.
وأش�ري إىل أن الحف�الت الليلي�ة املتأخ�رة
واملوس�يقى الصاخبة ،هي أكث�ر أنواع اإلزعاج
ش�يوعا .ولك�ن الضوضاء الناتج�ة عن أعمال
البناء كانت محفزا رئيسيا لألمراض العقلية.
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