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املفوضية تعلن الرشوع بالعد والفرز اليدوي الثالثاء ويف « »7حمافظات
العراقي
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علي الدراجي

قمة بوتني ترامب توسع «اهلوة» بني واشنطن وأوربا
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«هناية عمل» الربملان القديم

ً
اجللسة األخرية حضرها  127نائبا وأدت إىل فشل حماوالت «التمديد»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
فش�ل الربملان املنتهية واليت�ه يف التمديد
لنفس�ه ألش�هر أخ�رى ،بع�د أن حرض
الجلسة حوايل  127نائبا ً فقط ،فيما أعلن
نائب رئيس الربملان همام حمودي نهاية
عم�ل الربملان رس�مياً ،وف�ق املهلة التي
يحددها الدس�تور بعد إجراء االنتخابات
الربملاني والتي جرت يف  12أيار املايض.
وفشل الربملان يف عقد جلسته االستثنائية
التي سعى إلتمامها لتمديد عمره ،بينما
أجبر عىل تحويله�ا إىل جلس�ة تداولية،
وسط مخاوف من الفراغ الدستوري.

وق�ال مصدر نياب�ي ّ
إن «الربمل�ان حاول
عقد جلسته منذ الواحدة بتوقيت بغداد،
لك�ن نصابه�ا ل�م يكتم�ل» ،مبين�ا ً ّ
أن
الجلس�ة «أجلت ألربع ساعات ،لكن مع
ذلك لم يتجاوز الحضور  127نائباً».
وأضاف املصدر ّ
أن «رئيس الربملان سليم
الجبوري لم يحرض ،فيما حولت الجلسة
إىل جلس�ة تداولية وترأسها النائب األول
لرئي�س الربملان ،همام حم�ودي» ،مبينا ً
ّ
أن «الجلس�ة التداولي�ة خصصت لبحث
أزمة االنتخابات والعد والفرز».
وأعل�ن مق�رر الربمل�ان أن ع�دد الن�واب
الحارضين لجلسة الربملان وصل اىل 127

رئيس الوزراء يتوعد بمالحقة عنارص
«داعش» يف كل مكان
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نائبا ،وقال نيازي أوغلو ،إن «عدد النواب
الحارضين لجلس�ة مجلس النواب وصل
اىل  ١٢٧نائبا» .واكد نائب رئيس الربملان
همام حمودي أن التعديل الرابع لقانون
انتخاب�ات الربملان «ال يضم أي اش�ارة»
لتمديد عمل الربملان.
وق�ال حم�ودي ،خالل ترأس�ه الجلس�ة
التداولية التي عقدها املجلس ،إنه «ليس
يف التعديل الرابع اي أش�ارة لتمديد عمل
مجلس النواب» ،مشددا «باملطالبة بالعد
والف�رز الكيل لجميع صناديق االقرتاع يف
داخل العراق وخارجه».

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يبحث مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني
التعاون املشرتك يف جمال دعم النازحني والالجئني
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الـسـيـسـي يـعـلـن نـجـاح مـصـر بـالـتـصـدي لـإلرهـاب
ويطالب بـ «الدعم الشعبي» للجيش

«احلمى النزفية» تثري الذعر :حمافظات تتحصن
وأخرى تنفي وصول املرض إليها
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أث�ار م�رض «الحم�ى النزفية» ذع�را ً يف عدد
م�ن املحافظ�ات األمر الذي دفعه�ا إىل اتخاذ
ع�دد م�ن اإلج�راءات الوقائي�ة ،وفيما نفت
محافظ�ات أخ�رى تس�جيلها ألي حاالت يف
املرض ،أصدرت وزارة الزراعة توضيحا حول
تفاصي�ل الحمى النزفي�ة ،مؤكدة ان عالجها

س�يكون باملج�ان .وق�ال الناط�ق الرس�مي
ل�وزارة الزراع�ة حميد الناي�ف يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن «مرض
الحمى النزفية هو مرض فايرويس مشترك
يصي�ب املجترات بش�كل ع�ام وخصوص�ا
االبقار واالغن�ام واملاعز وممك�ن انتقاله اىل
االنس�ان بواس�طة الحشرات املاص�ة لل�دم
ويف املقدم�ة منه�ا حشرة الق�راد وه�و من

االم�راض املتوطنة يف الع�راق منذ عام 1979
وليس له عالقة باللحوم املستوردة كما يزعم
البعض» .وأضاف ان «بعض الحاالت املرضية
قد ظهرت االوىل يف كردستان ثم يف محافظتي
الديواني�ة والنارصي�ة وق�د اتخ�ذت الكوادر
البيطري�ة فيه�ا االجراءات الالزم�ة من رش
املبيدات القاتلة لهذه الحرشات.

التفاصيل ص3

الـعــراق يــؤمــن حــدوده مــع ســوريـا بـشـكــل مـتــطــور
مسؤول حميل بدياىل يطالب بـ «تدخل فوري» إلغالق صفحات «فيس الفوضى»
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بغداد  /المستقبل العراقي

قال الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس ،أمس
الس�بت ،إن بالده نجح�ت يف التصدي لإلرهاب
ووقف انتش�اره ،مش�ددا عىل الدعم الش�عبي
للجيش يف هذا الشأن .وأضاف الرئيس املرصي،
خالل كلمته بمناسبة ذكرى ثورة  30يونيو ،أن
برنامج اإلصالحات االقتصادية لم يكن يتحمل
أي تأخير ،وأن االقتص�اد حق�ق تقدم�ا كبريا

عىل مس�تويات عدة ،من بينها ارتفاع معدالت
االحتياطي األجنبي للبالد ألعىل مستوياته.
وأوضح أن البالد تسير على الطريق الصحيح
من أج�ل تحقيق نهضة اقتصادية ،مشيرا إىل
ارتف�اع االحتياط�ي النق�دي األجنب�ي من 15
مليار دوالر ليصل إىل أكثر من  44مليار دوالر.
وش�دد عىل أن برنامج اإلصالح يستهدف وقف
ت�ردى األوض�اع االقتصادية وتحقي�ق نهضة
اقتصادية من خالل إطالق عدد من املرشوعات

التنموي�ة العمالقة ،وتوفير ماليني من فرص
العمل لبناء بنية أساس�ية ،الت�ي ال غنى عنها
لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية الشاملة.
وأش�ار الرئي�س املصري إىل أن مع�دل النم�و
االقتص�ادي ارتفع من  2باملئة منذ  5س�نوات
لتصل إىل  5.4باملئة .وقال السييس« :نستهدف
وصول النمو املتسارع للسنوات القادمة ليصل
إىل  7باملئة ،وهو من ش�أنه تغيري وضع الحياة
يف مرص بأكملها».

قائد خطة فرض القانون ملواطني كركوك :ال يوجد أي خطر عىل املدينة

اجلنائية املركزية تقيض باعدام ثالثة عنارص ينتمون لـ «واليـة ديـاىل» يف «داعش»

بريطانيا وأمريكا تتبادالن االهتامات بشأن «تعذيب» مدنيني عراقيني
إطالق رواتب
االعانة االجتامعية ألكثـر
من مليون ارسة
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االحتاد األوريب
يوجه «نداء أخري» بشأن
«بريكست»
ص4

تظاهرات يف البحرين
للتضامن مع املعتقلني وتأكيد ًا
عىل موقف الوفاء للشهداء
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مـبـابـي يــدك
شباك األرجنتني هبدفني
مـتـتـالـيـيـن
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احلشـد الشعبـي يتحدث عـن «خطـط جديـدة»
لتأمني طريق بغداد كركوك

رئيس الوزراء يتوعد بمالحقة عنارص «داعش» يف كل مكان

بغداد  /المستقبل العراقي
قال رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي،
أمس السبت ،إنه «ال يحق الحد ان يضيع
االنج�از املتحق�ق بع�د ان االنتصار عىل
كل التحدي�ات التي واجهتنا» ،فيما توعد
بمالحق�ة عنارص داعش يف كل مكان بما
يف ذلك الجبال ،حسب تعبريه.
وجاء ذلك خلال كلمة له يف احتفالية
ذك�رى ث�ورة العرشي�ن ،حي�ث ج�دد
العب�ادي ،وع�وده بمالحقــ�ة عن�ارص
تنظي�م «داعش» يف كل م�كان بما يف ذلك

الجبال ،مؤكدا ان�ه «لن يتفاوض معهم،
وم�ن يتص�ور ذل�ك فه�و واه�م» .ودعا
رئي�س الوزراء« ،الجمي�ع اىل التوحد وان
ال يح�اول االعداء تفرقتن�ا» ،وأضاف انه
«ال يحق الح�د ان ُيضيع االنجاز املتحقق
بع�د ان انترصنا على كل التحديات التي
واجهتنا» ،داعيا الجميع اىل «التوحد وان
ال يح�اول االع�داء تفرقتنا».وأوضح أنه
«مثلما انترصنا وحررنا اراضينا بتوحدنا،
نحتاج للتوحد يف املرحلة املقبلة» ،الفتا اىل
«اننا سنالحق الخاليا املتبقية من االرهاب
يف جحوره�ا وس�نقتلها ،س�نالحقهم يف

عمليات بغداد :اعتقال متهمني
باالبتزاز واملتاجرة بالبرش
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ،أمس الس�بت،
عن اعتق�ال متهمني باالبت�زاز واملتاجرة بالبرش
بمناطق مختلفة من العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «قواتنا األمنية يف قيادة
عملي�ات بغداد تواصل مط�اردة عصابات داعش
اإلرهابي�ة وعن�ارص الجريم�ة املنظم�ة ضم�ن
قواطع العمليات».
واضاف�ت القيادة ،أن «الق�وات تمكنت ووفق
معلومات اس�تخبارية ومتابع�ة حثيثة من القاء
القب�ض على عصاب�ة للمتاج�رة بالفتي�ات يف
منطقة القادس�ية ،بعد اس�تدراجهن عن طريق
مواقع التواصل االجتماعي».
وتابعت القيادة ،أن «الق�وات اعتقلت متاجر
باملواد املخدرة يف منطقة املنصور ومتهم اخر بعد
تهدي�ده وابت�زازه لدكتورة يف منطق�ة الدورة»،
مبينة ان «املتهمني تم تس�ليمهم اىل الجهات ذات
العالقة».

املركزي لالحصاء يعلن ارتفاع حوادث
املرور لعام  2017بنسبة %0.7
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن الجهاز املركزي لالحصاء ،أمس السبت،
عن ارتفاع حوادث املرور لعام  2017بنسبة %0.7
عن العام الذي س�بقه .وق�ال الجهاز يف تقرير له
اطلع�ت علي�ه ،الس�ومرية ني�وز ،إن «الحوادث
املرورية املس�جلة خالل ع�ام  2017بلغت 8824
حادث�ا منها  2365حادث مميت بنس�بة %26.8
ووغري مميت  6459وبنسبة  %73.2للمحافظات
عدا اقليم كردس�تان» .واضاف ،ان «عدد ضحايا
ح�وادث املرور  2621ش�خصا منه�م  2055من
الذك�ور و 566م�ن االن�اث ،مبين�ة ان ح�وادث
االصدام س�جلت اعىل نسبة من الحوادث وبواقع
 4446حال�ة تليها ح�االت الدهس وبواقع 3267
حال�ة ثم ح�وادث االنقلاب بواق�ع  918حالة».
واش�ار التقري�ر اىل ان «الح�وادث التي س�جلت
كانت اكثرها عىل الطريق الرئييس وبواقع 4695
ح�ادث والطري�ق الفرع�ي بواق�ع  1179حادث
والطرق الرسيعة بواقع  1697حالة».

اص�درت املحكم�ة الجنائي�ة
املركزية يف الرصافة حكما ً باالعدام
ش�نقا ً حت�ى امل�وت بح�ق ثالث�ة
عن�ارص ينتم�ون لـ»والي�ة دياىل»
يف تنظي�م داعش االرهابي ش�غلوا
مناصب امنية وعسكرية.
وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار
بريق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس
القض�اء االعلى ان « املحكم�ة
الجنائي�ة املركزي�ة يف رئاس�ة
محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة
االتحادي�ة نظ�رت قضي�ة ثالث�ة
مدانين باالنتم�اء لتنظي�م داعش
االرهابي والية دياىل «.
واض�اف بريق�دار ان « اح�د

كش�ف قائد محور الش�مال يف الحشد
الش�عبي أبو رضا النجار ،أمس الس�بت،
ع�ن وضع خط�ط جديدة لتأمين طريق
بغداد – كركوك الذي شهد عمليات خطف
ينفذها عنارص تنظي�م داعش اإلرهابي،
مشيرا إىل أن ذل�ك ج�اء بع�د اجتماعات
مكثفة مع قيادة العمليات املشرتكة.
وق�ال النج�ار بحس�ب بيان للحش�د
الش�عبي ،تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»

قـائـد خـطـة فـرض الـقـانـون لـمـواطـنـي كـركـوك:
ال يوجد أي خطر عىل املدينة

بغداد  /المستقبل العراقي

طم�أن قائد العملي�ات الخاص�ة الثانية ،قائد
خط�ة فرض القانون اللواء الركن معن الس�عدي
مواطني كركوك بأستقرار األوضاع وعدم األلتفات
ملا تتناقله بعض وسائل التواصل األجتماعي.
وأكد يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،أن «الشروع بتطبيق خط�ة أمنية جديدة
واع�ادة نرش القوات االمني�ة يف مركز كركوك من
خالل نرش س�يطرات مشرتكة متحركة ،وتقسيم
املدينة اىل قواطع وإجراء تفتيش ،وعمل مشترك
بقيادة جهاز مكافحة االٍرهاب واالجهزه األمنية
املشرتكة يف كركوك».

وطمأن الل�واء الركن معن الس�عدي مواطني
كرك�وك م�ن العرب والك�رد والرتكم�ان والكلدوا
اش�ورين بالق�ول ،إن «أوضاع كركوك مس�تقره
وأمن�ه لكنن�ا نتخ�ذ اج�راءات وخط�ط لضمان
اس�تقرار كرك�وك وافش�ال أي نواي�ا يس�عى اىل
تنفيذها أعداء العراق والعالم».
وأكد أن من يش�كك بما تقوم به قواتنا األمنية
فعلي�ه التوج�ه لزي�ارة كركوك ومش�اهدة حالة
التعايش واألستقرار والحياة الطبيعية ومقارنتها
عم�ا كان�ت عليها الع�ام املايض وخالل س�نوات
مضت .
ودع�ا قائ�د خط�ة ف�رض القان�ون مواطني
كرك�وك اىل املزيد م�ن التعاون وع�دم تصديق ما

يروج�ه ضعاف النف�وس عرب ش�بكات التواصل
األجتماع�ي والتعامل بواق�ع كركوك الحايل األمن
واملستقر والذي يجعلنا جميعنا نفتخر به ،مؤكدا
التزامهم واس�تعدادهم وجاهزيتهم لتنفيذ أوامر
وتوجيه�ات القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة يف
مالحقة ودك اوكار املتطرفني والقضاء عليهم.
وبش�أن االنباء التي تحدثت عن مغادره قائد
العملي�ات الخاص�ة قائ�د خطة ف�رض القانون
مدينة كركوك ،قال اللواء الركن معن السعدي «أنا
مع مقاتلينا وضباطن�ا وقواتنا واتجول يف احياء
كركوك وش�وارعها ولم ات�رك املدينة ولدينا قوات
إضافي�ة أخ�رى جاه�زه لتأدية أي مه�ام توكل
اليهم».

بريطانيا وأمريكا تتبادالن االهتامات بشأن «تعذيب» مدنيني عراقيني
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الع�دل الربيطاني�ة،
أن اثنني م�ن الرجال العراقيني الذين
احتجزته�م الق�وات الربيطاني�ة
وتعرض�وا للتعذي�ب وس�وء املعاملة
قبل تس�ليمهم اىل القوات االمريكية
ال يمكن اخبارهم باس�ماء الوحدات
الت�ي احتجزتهم .وذك�رت صحيفة
“صن�داي مورنن�غ” الربيطاني�ة يف

تقرير أن “الرجلني تم اعتقالهما من
قبل الق�وات الربيطاني�ة يف عمليتني
منفصلتين ع�ام  ،2008مبين�ة أن
“احدهما بعد الق�اء القبض عليه يف
البرصة يف حزيران من عام ُ 2008نقل
إىل عدة مراكز احتجاز أمريكية حيث
ُ
واحتج�ز يف الحبس
ُح�رم من الن�وم
ً
االنفرادي واعتدى عليه جنسيا ،فيما
تعرض الثاني الذي القي عليه القبض
يف ش�هر آب من نفس العام لالعتداء

يف الحج�ز الربيطاني قب�ل ان يصبح
عرض�ة للتعذي�ب م�ن قب�ل القوات
االمريكي�ة” .وبحس�ب الصحيف�ة،
فإن رشكة املحام�اة فيليبا كوفمان
املس�ؤولة عن قضية الرجلني طالبت
بالحص�ول عىل م�واد تتعل�ق بهوية
األف�راد الربيطانيني الذي�ن احتجزوا
واعتقلوا أصحاب املطالبات لإلفصاح
عنه�ا  ،ال س�يما إذا كان الجن�ود
املعنيني من وحدات القوات الخاصة،

لك�ن القايض الربيطان�ي يف املحكمة
غليس مايلز رفض املطالبة مدعيا أن
“القوات الربيطانية الخاصة س�وف
تتع�رض للخطر من خالل الكش�ف
العلني عن انشطتها .يذكر ان قوات
االحتلال الربيطانية والتي ش�اركت
يف غ�زو الع�راق ارتكب�ت الكثري من
االنتهاكات املتعلقة بحقوق االنسان
خالل فرتة االحتالل وحتى انسحابها
من العراق عام .2009

ً
ً
حديديا مع سوريا ويتجهز لـ «الكامرات احلرارية»
سياجا
حرس احلدود ينجز

العراق يؤمن حدوده مع سوريا بشكل متطور

بغداد  /المستقبل العراقي
أنج�زت ق�وات ح�رس الح�دود
العراقية ،أعمال نصب سياج حديدي
فاصل عىل الحدود العراقية السورية
تمهيدا لنصب كامريات حرارية عليه
للحد م�ن عمليات تس�لل اإلرهابيني
عرب الحدود.
وسيتم إنشاء جدار شائك وأبراج

اجلنائية املركزية تقيض باعدام ثالثة عنارص
ينتمون لـ «واليـة ديـاىل» يف «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

كل م�كان يف الجبال والصح�راء» .وتابع
العب�ادي أن «البع�ض ال�ذي يتص�ور أن
نتف�اوض معهم داعش فه�و واهم ،هذا
ل�م نتبعه يف العراق ،رفضناه يف الس�ابق
ونرفض�ه الي�وم ،فؤالء جزائه�م القتل»،
مبين�ا انه حتى يتحقق مشروع التنمية
واإلعم�ار والبن�اء وتوفري ف�رص العمل
والخدم�ات البد من الحف�اظ عىل االمن .
وتعهد رئيس الوزراء القائد العام للقوات
املسلحة حيدر العبادي ،الخميس املايض،
بالقض�اء عىل منفذي جريمة املختطفني
عىل طريق كركوك دياىل.

بغداد  /المستقبل العراقي

نس�خة من�ه ،إن «األيام املاضية ش�هدت
عق�د اجتماع�ات مكثف�ة بين الحش�د
الش�عبي والعملي�ات املشتركة من أجل
تأمين طري�ق بغ�داد -كرك�وك ومناطق
تواجد اإلرهابيني».
وكش�ف عن «وجود خطط جديدة من
أج�ل النف�وذ ملناطق بعيدة ج�دا للقضاء
عىل املجاميع اإلرهابي�ة وإعادة األمن اىل
طريق بغداد كركوك وبقية املناطق».
وأضاف النجار ،أنه «تم تحديد مناطق
انطالق وعب�ور املجامي�ع اإلرهابية التي

املتهمني يش�غل منصب مس�ؤول
مفرزة عس�كرية واخرعمل ضمن
املفارز االمنية والعس�كرية وثالثا ً
ش�غل منص�ب امين مضاف�ات
االسلحة الخاصة بالتنظيم يف والية
دياىل «.
واشار املتحدث الرسمي اىل ان «
املتهمني ضبطت بحوزتهم اسلحة
وم�واد متفج�رة منه�ا ال( )TNT
وم�ادة النترات والب�ارود االس�ود
ً
فضلا عن قنابر ه�اون وقداحات
كهربائية وكارتات تفجري «.
مبـــين�ا ً ان املحكم�ة اصدرت
حكم�ا باالعدام ش�نقا ً حتى املوت
ً
وفق�ا الحكام املادة
بحق املتهمني
الرابع�ة  1/م�ن قان�ون مكافحة
االرهاب».

كونكريتية ودوريات متناوبة جوالة
على الرشي�ط الحدودي بين العراق
وسوريا ،بجهود ذاتية رصفة ،وبأقل
التكاليف.
وتعترب هذه الخطوة األوىل يف عمل
قيادة قوات حرس الحدود العراقي يف
تأمني الحدود بأنظمة متطورة.
وأك�د قائ�د قوات ح�رس الحدود
العراق�ي الفري�ق الرك�ن حامد عبد

الل�ه إبراهيم على «رضورة اإلرساع
بإنجاز ذلك العمل ليكون درع العراق
يف تأمني حدوده ضد أي عمل إرهابي
من قبل داعش».
ونقلت روس�يا الي�وم عن الفريق
الرك�ن حام�د قول�ه «نق�وم بعم�ل
إستراتيجي مث�ل كل دول العال�م
لحماي�ة الح�دود ،ول�ن يس�تطيع
املتسللون وال املهربون وال اإلرهابيون

اخرتاق حدودنا مستقبال».
وأضاف «مخاوفنا اآلن من الحدود
الس�ورية ،لق�د طرحن�ا برنامج�ا
على رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
بمتطلبات الحدود الس�ورية ،ولدينا
 4ملي�ارات دين�ار (الدوالر يس�اوي
نحو  1200دين�ار عراقي) ،بدأنا من
خاللها يف تعزيز كل الحدود ،بدءا من
املثلث السوري األردني العراقي».

نفذت عملي�ات خطف وقت�ل املختطفني
الثمانية» ،متعهدا بـ»الثأر للشهداء الذين
ذهبوا غدرا».
واوض�ح أن «الحش�د الش�عبي لي�س
ل�ه واجب يف مس�ك طريق بغ�داد كركوك
حيث تقع مهام تأمني الطريق عىل عاتق
الرشطة االتحادية والرد الرسيع وعمليات
صالح الدين» .وبين أن «التعرض حصل
بني املنطقة املحص�ورة بني صالح ودياىل
ومهمة تأمني هذا الجزء من واجب الفوج
الثالث مغاوير عمليات دياىل.

مسؤول حميل بدياىل
يطالب بـ «تدخل فوري» إلغالق صفحات
«فيس الفوضى»
بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب مس�ؤول محلي يف محافظ�ة دي�اىل ،أمس الس�بت،
بـ»تدخ�ل ف�وري» اليقاف م�ا اس�ماه صفح�ات «فيس بوك
الف�وىض» ،فيم�ا اش�ار اىل ان هن�اك مواقع مخرتق�ة من قبل
تنظيم «داعش».
وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران إن «االس�ابيع
املاضية ش�هدت قي�ام مواقع التواصل االجتماع�ي نرش العديد
م�ن الش�ائعات واالكاذي�ب واالدع�اءات املفربك�ة الت�ي تروج
لفك�رة تده�ور االمن يف مناطق عدة من دي�اىل كان اخرها نرش
خرب خطف مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي مس�اء يوم
امس» .وطالب الخدران ،القوة االمنية املختصة بـ»تدخل فوري
اليقاف فيس ب�وك الفوىض الذي يمثل اذرع�ا لداعش ومؤيديه
لضرب االم�ن يف دي�اىل من خلال االكاذي�ب وفربك�ة االحداث
وتضخي�م بع�ض االحداث واعطاء صورة س�لبية ع�ن االمن يف
املحافظ�ة» .وكانت مواقع التواصل االجتماعي تناقلت مس�اء
يوم امس خرب خطف مدير ناحية العظيم ،اال انه تبني انها انباء
غري صحيحة وتم نفيها.

اربيل تكشف
اسباب تفجريات خمازن العتاد وتنفي
«صفة اإلرهاب» عنه
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مدير أس�ايش محافظ�ة اربيل طارق ن�وري ،أمس
السبت ،عن اسباب انفجار مخازن العتاد ،مشريا اىل أن الحادث
ليس «ارهابيا» والتحقيقات جارية بشأنه.
وقال نوري يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«االنفجار الذي حدث يف احد مخازن االسلحة لوزارة البيشمركة
يف ناحي�ة بحرك�ة التابعة ملحافظة اربيل كان يف الس�اعة 3:30
صباح اليوم».
وأضاف نوري ،أن «سبب االنفجار كان تكنيكيا واليوجد اي
اصابه وخسائر برشية ،اضافة اىل عدم خزن االسلحة والذخائر
بص�ورة جيدة» ،الفتا اىل أن «الحادث بعيد كل البعد عن االعمال
االرهابية ،وال تزال التحقيقات جارية بشأنه».
وش�هدت محافظ�ة اربي�ل انفج�ارات متتالي�ة ناجمة عن
حريق يف مخازن االس�لحة واملـــعدات العس�كرية ،ما ادى اىل
الحاق ارضار مادية.

حمكمة التمييز تكرم أعضاءها املحالني عىل التقاعد
بغداد  /المستقبل العراقي
نظم�ت الهيئ�ة العام�ة يف محكم�ة التميي�ز
االتحادية جلس�ة تكري�م وتوديع للس�ادة القضاة
أعضاء محكمة التمييز االتحادية بمناسبة إحالتهم
عىل التقاعد.
وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار بريق�دار املتح�دث
الرس�مي ملجلس القضاء األعىل أن «محكمة التمييز
االتحادية كرمت الس�ادة القض�اة أعضاء املحكمة
مم�ن تمت إحالتهم على التقاعد إلكمالهم الس�ن
القانوني�ة» .وأض�اف بريقدار أن « الس�يد رئيس
محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة القايض فائ�ق زيدان
أش�اد بالجهود التي قدمها الس�ادة القضاة أعضاء
الهيئ�ة طيلة فرتة عمله�م بالقضاء بصورة عامة
ومحكم�ة التمييز بصورة خاص�ة مؤكدا ً إنهم كانوا
مث�اال للقايض العراقي املتمي�ز وتمنى لهم الصحة
والسالمة» .يذكر أن السادة القضاة أعضاء محكمة
التمييز كل من القايض جدوع جاسم ومحمد رجب
وس�ليمان عبد الصمد وثائر الجبوري أكملوا الس�ن
القانونية للخدمة .

إطالق رواتب االعانة االجتامعية ألكثر من مليون ارسة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلمن وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية،
أم�س الس�بت ،إطلاق روات�ب االعان�ة
االجتماعية ألكثر من مليون ارسة.
وق�ال وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية
محم�د ش�ياع الس�وداني يف بي�ان ،تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه  ،انه» تم
إطالق دفع�ة رواتب االعان�ات االجتماعية
للرج�ال والنس�اء ألكثر من ملي�ون ومائة
ألف ارسة».
ودع�ا املس�تفيدين اىل» مراجع�ة مناف�ذ
الرصف الستالم املبالغ.
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اجللسة األخرية حضرها  127نائبا وأدت إىل فشل حماوالت «التمديد»

«هناية عمل» الربملان القديم

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
فش�ل الربمل�ان املنتهي�ة واليت�ه يف التمدي�د
لنفس�ه ألشهر أخرى ،بعد أن حرض الجلسة
حوايل  127نائبا ً فقط ،فيما أعلن نائب رئيس
الربملان هم�ام حمودي نهاي�ة عمل الربملان
رس�مياً ،وفق املهلة التي يحددها الدس�تور
بعد إجراء االنتخاب�ات الربملاني والتي جرت
يف  12أيار املايض.
وفش�ل الربملان يف عقد جلس�ته االستثنائية
التي س�عى إلتمامه�ا لتمديد عم�ره ،بينما
أجرب عىل تحويلها إىل جلس�ة تداولية ،وسط
مخاوف من الفراغ الدستوري.
وق�ال مصدر نيابي ّ
إن «الربمل�ان حاول عقد
جلس�ته من�ذ الواح�دة بتوقيت بغ�داد ،لكن
نصابها لم يكتمل» ،مبينا ً ّ
أن الجلسة «أجلت
ألرب�ع س�اعات ،لك�ن مع ذل�ك ل�م يتجاوز
الحضور  127نائباً».
وأض�اف املص�در ّ
أن «رئيس الربملان س�ليم
الجبوري لم يحرض ،فيما حولت الجلس�ة إىل
جلسة تداولية وترأسها النائب األول لرئيس
الربملان ،همام حمودي» ،مبينا ً ّ
أن «الجلس�ة
التداولي�ة خصصت لبحث أزم�ة االنتخابات
والعد والفرز».
وأعل�ن مق�رر الربمل�ان أن ع�دد الن�واب
الحارضي�ن لجلس�ة الربملان وص�ل اىل 127
نائب�ا ،وقال ني�ازي أوغلو ،إن «ع�دد النواب
الحارضين لجلس�ة مجلس النواب وصل اىل
 ١٢٧نائبا».
واكد نائب رئيس الربمل�ان همام حمودي أن
التعدي�ل الرابع لقانون انتخابات الربملان «ال
يضم أي اشارة» لتمديد عمل الربملان.
وقال حمودي ،خالل ترأسه الجلسة التداولية
التي عقده�ا املجلس ،إنه «لي�س يف التعديل
الرابع اي أشارة لتمديد عمل مجلس النواب»،
مشددا «باملطالبة بالعد والفرز الكيل لجميع
صناديق االقرتاع يف داخل العراق وخارجه».
واض�اف حم�ودي ،أن «تمدي�د عمل مجلس
النواب سابقة خطرية من شأنه قتل العملية
السياسية» ،موضحا «لم نرض إلضافة هذه
الفقرة مطلقا».

وأكد نائب رئيس الربملان ،أن «مجلس النواب
ً
فاعلا على صعي�د الترشيع
العراق�ي كان
ً
وخاصة لالس�تجوابات الكثرية يف
والرقاب�ة
دورتنا وس�حب الثقة من الوزراء وغريهم»،
مشيرا اىل أن «العملي�ة االنتخابية اصبحت
عن�د الجمي�ع مش�كوكا ً بها عن�د الحكومة

والسلطة الترشيعية».
ب�دوره ،اك�د النائب مش�عان الجب�وري أن
عمر الربملان القانوني ينتهي «منتصف هذه
الليلة».
وقال الجب�وري إن «عمر الربمل�ان القانوني
ينتهي يف الس�اعة  12ليال» ،الفتا ً إىل أنه «من

حق مجلس النواب عقد اي جلسة حتى ذلك
الوقت ،وتكتس�ب الرشعي�ة الكاملة» ،جاء
ذلك فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية
زانا س�عيد أن الفقرة الخاص�ة بتمديد عمر
الربملان اليمكن العمل بها اآلن ،مشيرا اىل ان
هذه الفقرة تخص مناقش�ة املوازنة العامة

للبالد فقط.
وس�عى الربمل�ان اىل تمدي�د عمل�ه لله�روب
من «فراغ دس�توري» بحس�ب نواب ،إال أنه
فش�ل يف مسعاه بعد أن رفض عدد كبري من
األحزاب والكتل السياس�ية مرشوع التمديد
واعتربته مخالً بالقانون والدستور.

ويف نهاية الجلسة ،اعلن النائب الثاني لرئيس
الربملان آرام شيخ محمد انتهاء عمل مجلس
النواب بدورته الحالية.
وقال مصدر برملاني إن ش�يخ محمد «اعلن،
خلال الجلس�ة التش�اورية للمجل�س التي
عقدها انتهاء عمل مجلس النواب».

الزراعة تصدر إرشادات ..وتؤكد« :عالج احليوانات» سيكون باجملان

«احلمى النزفية» تثري الذعر :حمافظات تتحصن وأخرى تنفي وصول املرض إليها
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أثار م�رض «الحم�ى النزفي�ة» ذعرا ً
يف ع�دد م�ن املحافظ�ات األم�ر الذي
دفعه�ا إىل اتخ�اذ عدد م�ن اإلجراءات
الوقائي�ة ،وفيم�ا نف�ت محافظ�ات
أخرى تسجيلها ألي حاالت يف املرض،
أص�درت وزارة الزراعة توضيحا حول
تفاصي�ل الحمى النزفي�ة ،مؤكدة ان
عالجها سيكون باملجان.
وقال الناطق الرس�مي لوزارة الزراعة
حميد النايف يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «م�رض
الحم�ى النزفية هو م�رض فايرويس
مشترك يصيب املجرتات بش�كل عام
وخصوص�ا االبق�ار واالغن�ام واملاعز
وممكن انتقاله اىل االنس�ان بواسطة
الحشرات املاص�ة لل�دم ويف املقدمة
منه�ا حرشة القراد وهو من االمراض
املتوطن�ة يف الع�راق منذ ع�ام 1979
وليس ل�ه عالقة باللحوم املس�توردة
كما يزعم البعض».
وأض�اف ان «بعض الح�االت املرضية
ق�د ظه�رت االوىل يف كردس�تان ث�م
يف محافظت�ي الديواني�ة والنارصي�ة
وق�د اتخ�ذت الك�وادر البيطرية فيها
االج�راءات الالزمة م�ن رش املبيدات
القاتل�ة له�ذه الحشرات ،فضال عن
التغطيس لألغنام واملاعز للقضاء عىل
الحشرات الناقل�ة للم�رض» ،مؤكدا
بأن�ه «ال توج�د هلاكات يف الث�روة
الحيواني�ة واالصابات مح�دودة جدا،
سيما وان اللحوم املطبوخة غري ضارة
لإلنس�ان وذل�ك الن ه�ذا الفاي�روس
يقتل بدرج�ات الحرارة العالية وكذلك
بعملية التعقيم».
وأش�ار اىل ان «استش�عار ال�وزارة
له�ذا الخط�ر على االنس�ان والثروة

الحيواني�ة ونتيج�ة لذل�ك اتخ�ذت
االج�راءات االحرتازي�ة الالزم�ة م�ن
توفير املبي�دات الالزم�ة والت�ي هي
موج�ودة يف مخ�ازن دائ�رة البيط�رة
اح�دى تش�كيالت وزارة الزراع�ة
والت�ي تم توزيعها عىل املستش�فيات
البيطري�ة» ،معلنا «انطلاق عمليات
املكافحة وال�رش للمبيدات عىل كافة
الحيوان�ات واماك�ن بي�ع الحيوانات
والحضائ�ر يف كافة محافظات العراق

منذ اكتش�اف حالة االصاب�ة االوىل يف
االنس�ان وستس�تمر لحين الحد من
ارضار ه�ذا الفاي�روس» .وتاب�ع ان
عملية املكافحة ستكون مجانية وذلك
بإيعاز من وزير الزراعة بعد ان كانت
يف وقت س�ابق بأج�ور رمزية ،منوها
اىل رضورة اتخ�اذ املواطنني والعاملني
يف الحق�ول واملج�ازر االحتياط�ات
الصحي�ة الالزم�ة عن عن�د التالمس
املبارش مع الحيوانات وعدم استهالك

اللح�وم للحيوانات الت�ي تذبح خارج
املج�ازر املج�ازة ،مطمئن�ا املواطنني
بان�ه «ال ارضار م�ن اس�تهالك اللحم
ألنه عند الطهي يتلف الفايروس».
ودعا وس�ائل االعالم اىل «توخي الدقة
به�ذا الش�أن الن ه�ذا االم�ر يعد من
ضم�ن املكافح�ة املس�تمرة لآلف�ات
التي تصيب الثروة الحيوانية من اجل
حمايتها وبالتايل حماية االنس�ان من
خط�ر االصاب�ة بامل�رض وان ظه�ور

هذه االصابات بس�بب ع�دم مراجعة
بعض املربني للدوائر البيطرية لحماية
قطعانه�م م�ن االم�راض الس�ارية
واملعدي�ة ومنه�ا االمراض املشتركة
التي تصيب االنسان والحيوان ،خدمة
القتصادنا الوطني.
بدورها ،أوضحت دائرة صحة بغداد/
الرصاف�ة األنباء عن تس�جيل إصابة
بالحمى النزفية يف جانب الرصافة.
وذكر بي�ان للدائرة تلقته «املس�تقبل

العراق�ي» ،أن «مدي�ر ع�ام صح�ة
الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي
ترأس اجتماعا للجن�ة العليا الخاصة
بحاالت الحمى النزفية».
وأوض�ح ،ان «الدائ�رة اتخ�ذت كاف�ة
االج�راءات الخاص�ة (العالجي�ة
والوقائي�ة) من ه�ذا املرض من خالل
تهيئ�ة ردهات الع�زل وتوفري اصناف
الدم واالدوية الخاصة باملرض ،فضال
عن تهيئة كافة املس�تلزمات الخاصة

جلنة تقصي احلقائق الربملانية تصعد وتطالب بإلغاء النتائج بالكامل

املفوضية تعلن الرشوع بالعد والفرز اليدوي الثالثاء ويف ( )7حمافظات
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلنت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات
م�ن القضاة املنتدبني البدء بعملية العد والفرز
الي�دوي ابتدا ًء من ي�وم الثالث�اء املقبل ،ويف 7
محافظات عراقي�ة ،فيما صعدت لجنة تقيص
الحقائ�ق الربملاني�ة ،وطالب�ت بإلغ�اء نتائ�ج
االنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي ج�رت يف  12أيار
املايض.
وذكر الناطق الرسمي للمفوضية القايض ليث
جرب حمزة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»،
نس�خة منه ،ان�ه «بناء على االجتماعات التي
عقدتها املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات
(القضاة املنتدبين) للفرتة من  28اىل /6 /30
 ،2018والت�ي تدارس�ت فيه�ا االم�ور الالزمة
إلج�راءات عملية العد والف�رز اليدوي وفقا ملا
جاء بقانون التعدي�ل الثالث لقانون انتخابات
مجل�س الن�واب العراق�ي وق�رار املحكم�ة
االتحادية العليا ،حيث اصدر مجلس املفوضني
عددا ً من القرارات املهمة».

واض�اف ان «اول ه�ذه الق�رارات ه�ي تحديد
املراك�ز االنتخابية واملحطات التي س�وف يتم
فيها اجراء عملي�ة العد والفرز اليدوي لجميع
املحافظ�ات  ,بن�اء على الش�كاوى والطعون
والتقاري�ر الرس�مية ذات العالق�ة» ،مبينا انه
«تم تحديد عملي�ة العد والفرز الي�دوي ابتداء
من يوم الثالثاء املقبل ،وتجري بحضور أعضاء
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات وضمن
املكت�ب االنتخابي لكل م�ن محافظات كركوك
والسليمانية واربيل و دهــوك ونينوى وصالح
الدين و االنبار بصورة متتالية».
واش�ار حم�زة اىل ان «العملي�ة س�تبدأ م�ن
محافظ�ة كرك�وك ,ام�ا بالنس�بة لباق�ي
املحافظات فيت�م تباعا وحس�ب املواعيد التي
تحددها املفوضية».
وبين ان «اج�راء عملي�ة العد والف�رز اليدوي
بص�ورة كاملة ملكاتب انتخابات الخارج للدول
كل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان واالردن
والوالي�ات املتح�دة االمريكية واملاني�ا واتخاذ
االجراءات الالزمة من قبل املفوضية والجهات

ذات العالق�ة لنقل صناديق االقتراع اىل بغداد,
ويف حال�ة تع�ذر ذل�ك ألي س�بب كان تتخ�ذ
املفوضية القرار املناسب بهذا الشأن».
ولف�ت اىل ان «عملي�ة العد والف�رز النتخابات
الخ�ارج تتم�م بحض�ور مراقب�ي االم املتحدة
وممثلي س�فارات ال�دول األجنبي�ة ووكالء
االح�زاب السياس�ية واملراقبين الدوليين و
املحليين واالعالميين وتت�وىل وزارت�ي الدفاع
والداخلي�ة تأمني عملي�ة العد والف�رز اليدوي
بصورة كاملة».
إىل ذلك ،طالبت اللجنة النيابية لتقيص الحقائق
بإلغ�اء نتائ�ج االنتخاب�ات الربملاني�ة بش�كل
كامل.
وقال مص�در برملاني إن «رئي�س اللجنة عادل
نوري قال يف كلمة خالل خالل الجلسة التداولية
ملجل�س الن�واب ،إن اللجن�ة النيابي�ة لتقيص
الحقائ�ق تطال�ب بإلغ�اء نتائ�ج االنتخاب�ات
بشكل كامل».
وكش�فت اللجن�ة النيابي�ة املختص�ة بتقيص
الحقائ�ق ع�ن منعه�ا م�ن دخ�ول مبن�ى

مفوضية االنتخابات بس�بب «تضيق الخناق»
على املزورين ،فيم�ا بينت أن «الكش�ف» عن
املتورطني بالتزوير ادى لحرق املخازن واتالف
اجهزة املطابقة.
ب�دوره ،وج�ه النائ�ب الثاني لرئي�س الربملان
آرام ش�يخ محمد االمانة العامة ملجلس النواب
باحالة نتائج تقيص الحقائق للجهات املعنية.
وق�ال مص�در برملاني إن ش�يخ محم�د «وجه
خالل جلسة تشاورية للمجلس االمانة العامة
ملجل�س النواب اىل احالة نتائج تقيص الحقائق
اىل الجهات املعنية».
والق�ت نتائ�ج االنتخابات النيابي�ة التي جرت
يف  12اي�ار  2018جدالً واس�عا ً بني االوس�اط
السياس�ية ،م�ا دع�ا مجل�س الن�واب اىل عقد
جلس�ة طارئ�ة يف  6حزي�ران  2018ص�وت
خالله�ا عىل مقترح التعدي�ل الثال�ث لقانون
انتخابات مجلس النواب رقم  45لسنة ،2013
الذي تضم�ن اعادة الع�د والفرز الي�دوي لكل
املراكز االنتخابية وانتداب تس�عة قضاة الدارة
مفوضية االنتخابات.

برده�ات العزل» .وأكد الس�اعدي ،ان
«صح�ة الرصافة لم تس�جل أي حالة
اصابة بهذا املرض اال ان الدائرة تعمل
على اتخاذ كافة االج�راءات العالجية
والوقائية» مشددا ً عىل «أهمية التوعية
وتعزيز الصحة من خالل نرش وسائل
توعوي�ة توضح االع�راض والعالمات
الخاصة باملرض عن طريق املطويات
والرس�ائل الصحية واقامت اللقاءات
الفردي�ة والجماعي�ة وخصوص�ا اىل
اصحاب ومرب�ي الحيوانات واصحاب
الج�زر العش�وائي وان تاخ�ذ الرقابة
الصحية دوره�ا يف التوعية مع الفرق
االخ�رى م�ن تعزيز الصح�ة واالعالم
وكذل�ك عم�ل فلكس�ات ووضعه�ا يف
اماكن بارزة لتعريف باملرض».
وأش�ار اىل «أهمي�ة مفاتح�ة الدوائر
البيط�رة ووزارة الزراع�ة يف توفير
املج�ارز النظامية للجزر العش�وائي»
الفت�ا اىل ان االجتماع «ناق�ش الحالة
بش�كل ع�ام للخ�روج بالعدي�د م�ن
التوصي�ات التي تحد من طرق انتقال
امل�رض .بدوره�ا ،أك�دت دائرة صحة
االنبار عدم تسجيلها اية حالة بمرض
«الحم�ى النزفية» يف املحافظة ،مبينة
أن فرق الرقابة الصحية تقوم بحمالت
مكثفة يف عموم االقضية والنواحي.
كما أعلن�ت دائرة الصح�ة يف البرصة
عدم تس�جيل مستش�فيات املحافظة
أية حالة إصابة جديدة بمرض الحمى
النزفية ،فيما اك�دت أن األطباء الذين
ت�م االش�تباه بإصابته�م باملرض قد
أثبتت الفحوصات سالمتهم.
يف غض�ون ذلك ،وجه محافظ واس�ط
محم�ود عب�د الرضا مال طلال بعدم
رشاء اللح�وم ملدة س�بعة أي�ام ،فيما
دعا اىل ع�دم التقرب من أماكن الجزر
ومحال القصابة.
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خوف من ترك «احللفاء» وتقديم التنازالت ملوسكو

قمة بوتني ترامب توسع «اهلوة» بني واشنطن وأوربا

الفروف :ندعم األسد ألنه يدافع
عن سيادة بالده
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية الروس�ي ،سيرغي الفروف ،أن روسيا
تدعم الرئيس السوري ،بشار األسد ،ال ألنه يعجبها بل لدفاعه
عن سوريا والمنطقة برمتها من اإلرهاب.
وق�ال وزي�ر الخارجية الروس�ي ،س�يرغي الف�روف ،في
مقابلة مع “القناة الـ ”4البريطانية نشر“ :روسيا ال تتعاطف
مع أحد ،وال يس�تخدم في الدبلوماسية والسياسة مبدأ يعجب
أو ال يعج�ب ،هذا المصطلح يتناس�ب فقط ف�ي العالقات بين
األش�خاص” .وأض�اف الف�روف“ :الرئيس األس�د يدافع عن
س�يادة بلاده وأراضيه�ا وبعب�ارات أوس�ع كل المنطقة من
اإلرهاب ،الذي كان في س�بتمبر عام  2015على بعد أسبوعين
من الس�يطرة على دمشق” .وش�دد الفروف على أن مسألة
بقاء األس�د ف�ي الس�لطة “من الض�روري أن يحلها الش�عب
الس�وري” ،الفتا إلى أن “ه�ذا الموقف ،الذي لقي رفضا خالل
فترة معينة بعد بدء األزمة السورية ،يشاركه حاليا عدد متزايد
من الدول” .وأوضح أن “هذا الموقف ال يعود إلى روسيا وإنما
إل�ى مجلس األم�ن التابع لألمم المتحدة ومفاده أن مس�تقبل
سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري بنفسه”.
وعل�ى صعي�د متصل ،أكد الفروف أن روس�يا لن تس�حب
قواته�ا العامل�ة في س�وريا حتى نهاي�ة الع�ام  ،2018حيث
قال ،ردا على س�ؤال مناس�ب“ :ال” .وتابع موضحا“ :ال نحدد
موعدا مصطنعا لذلك ،لكننا نقلص وجودنا في س�وريا بشكل
تدريجي ،ونفذ التقليص األخير منذ عدة أيام فقط ،حيث أعلن
الرئي�س الروس�ي ،فالديمير بوتي�ن ،عن عودة أكث�ر من ألف
عس�كري إلى وطنهم ،باإلضافة إلى سحب جزء من الطائرات
والمعدات العس�كرية األخرى” .وش�دد الفروف على أن سير
عملي�ة انس�حاب القوات الروس�ية من س�وريا “يتوقف على
مجريات األحداث على األرض”.

تظاهرات يف البحرين للتضامن مع املعتقلني
وتأكيد ًا عىل موقف الوفاء للشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
لق�اء القمة المرتقب بين الرئيس�ين األميركي
والروس�ي ف�ي هلنس�كي يثير قلق بع�ض حلفاء
الواليات المتحدة الذين يريدون عزل روس�يا على
الساحة الدولية كما يثير خوف الديمقراطيين من
تقديم ترامب تنازالت لروسيا.
وف�ي موس�كو قال�ت المتحدثة باس�م وزارة
الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إنه من األفضل
ع�دم المبالغة في توق�ع ما يمكن أن تس�فر عنه
القم�ة وم�ن المرج�ح أن يثي�ر لق�اء القم�ة بين
الرئيس�ين األميرك�ي دونال�د ترام�ب والروس�ي
فالديمي�ر بوتي�ن المقرر عقده ي�وم  16تموز في
هلس�نكي ،قل�ق بعض حلف�اء الوالي�ات المتحدة
الذين يريدون عزل روس�يا على الس�احة الدولية،
كما يرج�ح أن يصدر رد فعل عنيف على االجتماع
من جانب بعض منتقدي ترامب في الداخل .وقال

الكرملين إن بوتين وترامب سيتناوالن بالتفصيل
مسألة الصراع الدائر في سوريا عندما يعقدان في
تموز أول قمة رسمية بينهما.
ويمثل الدعم الروس�ي للرئيس الس�وري بشار
األس�د ،الذي تتهمه واشنطن وحلفاؤها الغربيون
باس�تخدام األس�لحة الكيماوي�ة ض�د المدنيي�ن،
إح�دى النقاط الس�اخنة ف�ي العالق�ات المتوترة
بي�ن البي�ت األبي�ض والكرملي�ن .وق�ال ديمتري
بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات
للصحفيي�ن “ما من ش�ك في أنه س�يجري نقاش
تفصيلي بش�أن س�وريا” ،مضيفا “سيكون هناك
نقاش مس�تفيض وش�امل” .ومن المرجح أيضا
ط�رح قضاي�ا خالفية أخ�رى في االجتم�اع وهو
الثالث بين الرئيس�ين وإن كان أول اجتماع رسمي
بينهما فيما كان االجتماع�ان اآلخران على هاش
ملتقيي�ن دوليي�ن .وم�ن الممكن أن يثي�ر ترامب
موضوع التدخل الروسي المحتمل في االنتخابات

مرص ترفض «إقامة معسكرات»
إليواء مهاجرين عىل أراضيها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مصر رفضه�ا إقام�ة “معس�كرات إيواء”
للمهاجرين على أراضيها ،بعد توافق االتحاد األوروبي
على إقامة “منصات استقبال” للمهاجرين خارج دول
االتحاد األوروبي.
واتفق ق�ادة دول االتحاد األوروبي في قمتهم على
إقامة “منص�ات” للمهاجرين خارج االتحاد األوروبي
س�عيا لردعهم عن عبور البحر األبيض المتوسط .ولم
تحدد الدول التي ستقام فيها هذه المنصات.
وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الخارجية
المصرية الس�فير احمد أبو زيد ،إن “الموقف المصري
في م�ا يتعلق بقضي�ة الالجئي�ن والمهاجرين واضح
للجميع وتتس�ق في�ه القوانين المصري�ة مع القانون
الدولي واالتفاقي�ات الدولية المنظمة للتعامل مع هذا
الموضوع”.
وأكد أن موقف بالده “يتأسس علي رفض إقامة أي
معس�كرات إيواء أو تجميع للمهاجرين علي أراضيها،
ورف�ض عزله�م بأي ش�كل م�ن األش�كال وتحت أي
مسمى من المسميات”.
وأش�ار إل�ى أن بالده تتعام�ل م�ع المهاجرين عن
طري�ق “دمجهم ف�ي المجتم�ع وتوفي�ر االحتياجات
األساس�ية لهم” .وترتك�ز الخطة األوروبي�ة الجديدة
على إقامة “منصات استقبال” للمهاجرين خارج دول
االتح�اد االوروب�ي و”مراك�ز خاضع�ة للمراقبة على
أساس طوعي” بالنسبة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم
في البحر ،يتم فيها بس�رعة فرز المهاجرين الذين يتم
منحهم حق اللجوء ومن يتعين طردهم.
وأعل�ن وزير خارجي�ة المغرب ناص�ر بوريطة أن
بالده ترفض فكرة إقامة مراكز استقبال خارج االتحاد
األوروب�ي .وأكد نائب رئيس حكوم�ة الوفاق الوطني
الليبي�ة أحمد معيتي�ق االثنين بحضور وزي�ر الداخلية
االيطالي ماتيو س�الفيني أن ليبيا “س�ترفض بش�كل
قطعي إقامة مخيمات مهاجرين في ليبيا”.
وحذر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة
حفت�ر “بع�ض األط�راف الدولية” من “إنش�اء وجود
عس�كري له�ا” ف�ي جن�وب البلاد “بحج�ة التصدي
للهجرة غير الشرعية”.
وكان تون�س ق�د أعلنت في الس�ابق رفضها إقامة
مراك�ز إي�واء للمهاجرين على أراضيه�ا ،في موضوع
أثار جدال سياسيا حينها بعد أنباء عن تخطيط االتحاد
األوروبي إلقامة مراكز إليواء المهاجرين في عدد من
الدول من بينها تونس وليبيا.
وقضية إيواء المهاجرين غير الش�رعيين الذين يتم
إنقاذهم باتت مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لجميع
الدول س�واء منها دول االستقبال أو الدول التي تنطلق
منها رحالت الهجرة غير الشرعية.

األميركية ف�ي  2016والذي تحدث�ت عنه وكاالت
المخاب�رات األميركي�ة وجعل الوالي�ات المتحدة
تفرض عقوبات صارمة على روس�يا في نيس�ان
الماض�ي .وفرض�ت واش�نطن في عه�د الرئيس
السابق باراك أوباما عقوبات على روسيا ردا على
ضمها ش�به جزيرة القرم األوكرانية وتدخلها في
الص�راع ف�ي أوكرانيا .وق�ال بيس�كوف “إذا أثار
الرئيس األميركي موضوع التدخل في االنتخابات،
س�يكرر الرئيس الروس�ي القول بأن روسيا ليس
له�ا وما كان لها أن تفعل ش�يئا ف�ي هذا الموقف
الذي تدور حوله هذه التلميحات”.
وأضاف أن بوتين على اس�تعداد للمضي صوب
تطبيع العالق�ات مع الواليات المتحدة بنفس قدر
ما تبديه واشنطن من االستعداد.
وس�يجتمع ترام�ب م�ع بوتين في هلس�نكي
بعد حض�ور قمة ق�ادة الدول األعض�اء في حلف
شمال األطلس�ي يومي  11و 12تموز وبعد زيارة

لبريطانيا .وبعد اجتماع قصير بين ترامب وبوتين
في فيتنام في تش�رين الثاني  2017واجه الرئيس
األميركي انتقادات شديدة في الداخل بعد قوله إنه
يصدق الرئيس الروس�ي الذي نفى تدخل بالده في
االنتخابات األميركية.
وانتق�د أعض�اء ف�ي الح�زب الديمقراط�ي
األميركي قمة هلس�نكي المقبلة ووصفوها بأنها
هدي�ة للكرملين ،معبرين ع�ن مخاوف مما يمكن
أن يقدمه ترامب.
وف�ي موس�كو قال�ت المتحدثة باس�م وزارة
الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إنه من األفضل
ع�دم المبالغة في توق�ع ما يمكن أن تس�فر عنه
القمة.
ونقل�ت وكال�ة اإلعالم الروس�ية عنه�ا قولها
“بشكل عام أنصح الجميع بأال يستخدموا عبارات
مثل انفراج وما على شاكلتها .أنصح برؤية عملية
وواقعية لهذه االجتماعات”.

أحي�ى المواطنون في بلدة المصل�ى الجمعة الماضية ذكرى
الش�هيد جاب�ر العلوي�ات ،وخرجوا ف�ي تظاهرة تحت ش�عار
“سجود الدم” في نس�ختها الرابعة ،رافعين صور الشهيد الذي
استش�هد في حزيران 2011م متأثرا م�ن التعذيب الذي تعرض
ل�ه خلال اعتقاله ف�ي الس�جون الخليفية .وج�اءت التظاهرة
في س�ياق “جمع�ة القادة الرم�وز” التي دعا إليه�ا تيار الوفاء
اإلسلامي وحرك�ة الحري�ات والديمقراطية (حق) في س�ياق
أس�بوع (الق�ادة الرموز وضحاي�ا التعذيب” ال�ذي امتد من 23
حزيران وحتى  29من الشهر نفسه .وفي السياق ،خرج األهالي
في بلدة أبوصيبع والش�اخورة في تظاهرة حاشدة تحت شعار
“صرخة السجون” ،ورفعوا فيها صور المعتقلين والمختطفين
الذي�ن اعتقل�وا بع�د المداهم�ات األخي�رة .وفي بلدة الس�هلة
الجنوبي�ة ،نظم المواطنون وقفة تضامني�ة مع الرموز القادة،
ومنهم األس�تاذ حسن مش�يمع الذي يواجه مخاطر على حياته
م�ع منعه م�ن األدوية والعالج المناس�ب .ورف�ع المعتصمون
ص�ور آية الله الش�يخ عيس�ى قاس�م وهتفوا بش�عارات أكدت
على اس�تمرار التضامن الش�عبي معه والتنديد باستمرار فرض
اإلقامة الجبرية علي�ه وتقييد حرية حركته رغم تدهور وضعه
الصح�ي ونقله مج�ددا إل�ى المستش�فى لتلقي العلاج .وأكد
المواطنون على الوفاء لشهداء البحرين ورفعوا صورا والفتات
جددت هذا الموقف مع التمسك بحق القصاص من القتلة وعلى
رأسهم الحاكم الخليفي حمد عيسى.

أفغانستان تعلن «إهناء» اهلدنة مع طالبان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الرئي�س األفغاني اش�رف غني
رس�ميا أمس السبت اس�تئناف العمليات
العس�كرية ضد طالبان بعد وقف إلطالق
النار كان قد اقت�رح تمديده لكن الحركة
رفض�ت ذلك ،لكن�ه أكد اس�تمرار جهود
السلام التي دعا طالبان إل�ى االنضمام
إليها .وقال غني ف�ي مؤتمر صحافي إن
“وقف إطالق النار انتهى وس�مح لقوات
الدف�اع واألم�ن األفغاني�ة باس�تئناف

عملياتها العسكرية”.
وأض�اف أن “إعالنن�ا وق�ف إطلاق
الن�ار لقي ترحيبا حارا من قبل الس�كان
والعالم” ،مشددا على أن “الناس يطالبون
الحكومة وطالبان بالسلام ،والحكومة
وافقت على إطلاق هذا النداء اآلن وجاء
دور طالبان اآلن لتقديم رد ايجابي”.
وتاب�ع إن “المطلب األول لألفغان هو
إنهاء الحرب و(إحالل) السالم”.
وكانت طالبان رفضت في  18حزيران
دع�وة الرئيس األفغان�ي إلى تمديد وقف

إطالق نار غير مسبوق أعلن بين الحركة
والقوات األفغانية بمناسبة عيد الفطر.
وذكر الرئي�س األفغاني بأنه كان البد
م�ن إجراء مفاوض�ات طويلة في 2016
مع متطرفي الحزب اإلسلامي للتوصل
إل�ى اتفاق سلام يس�مح لزعيمهم قلب
الدين حكمتي�ار بالعودة إل�ى كابول في
نيس�ان  .2017وأضاف “نجحنا ويمكننا
االس�تمرار ف�ي الس�ير قدم�ا” .وخلال
األسبوع الماضي وحده ،قتل أكثر من 60
من قوات األمن األفغانية وس�ط تصاعد

هجمات طالبان في أنحاء أفغانستان.
وتصاع�دت الهجم�ات بعد اس�تئناف
مس�لحي طالب�ان عملياته�م ف�ي أنحاء
البلاد ف�ي أعق�اب وق�ف إلطلاق النار
استمر لثالثة أيام مع الحكومة خالل عيد
الفطر .وكان وقف إطالق النار هو األول
منذ خسرت الحركة السلطة عام . 2001
ورغم أن الرئيس أش�رف غني مدد وقف
إطالق النار م�ن جانب الحكومة وطالب
لطالبان بفعل الشيء نفسه ،فقد رفضت
الحركة الطلب وكثفت عملياتها.

تجدر اإلشارة إلى أن مسلحي طالبان
ينش�طون في ما ال يقل عن ست مناطق
بإقليم تخار.
وق�د كثف�ت الق�وات األميركي�ة
واألفغانية عملياتها البرية والجوية ضد
المس�لحين منذ إعالن الرئيس األمريكي
دونال�د ترام�ب إس�تراتيجيته الجدي�دة
للحرب األفغانية قبل عام لكنها لم تحقق
نتائج كبيرة قياس�ا للعمليات العسكرية
الت�ي تش�نها حرك�ة طالبان ف�ي البالد
بشكل مستمر.

االحتاد األوريب يوجه «نداء أخري» بشأن «بريكست»
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه رئيس المجلس األوروبي دونالد
توس�ك “نداء أخيرا” إل�ى بريطانيا
لتوضيح ما تريده من بريكس�ت،
بع�د تحذي�ر االتح�اد األوروب�ي
ب�ان الوق�ت ب�دأ ينفد وتس�ريعه
استعداداته الحتمال عدم التوصل
إلى اتفاق.
وفي قمة عقدوها في بروكسل
أعرب ق�ادة التكتل عن قلقهم إزاء
عدم تحقيق تق ّدم في المفاوضات
عل�ى بعد تس�عة أش�هر فقط من
موعد خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي في آذار .2019
وف�ي مؤتم�ر صحاف�ي ف�ي
خت�ام القم�ة قال توس�ك “أمامنا
عم�ل كثي�ر والمه�ام األصعب لم
تحل بع�د” ،وتابع رئيس المجلس
األوروبي “إنه النداء األخير لوضع
األوراق على الطاولة”.
وتأمل بريطانيا في التوصل إلى
اتف�اق مع االتحاد األوروبي ينظم
خروجها من التكتل ويحدد األطر
المس�تقبلية للتج�ارة والش�راكة
األمنية ،بحلول تش�رين األول ،إال
أن المحادثات متوقفة عند مسألة
حدود ايرلندا.
ب�دوره أعرب كبي�ر مفاوضي
االتح�اد األوروب�ي ف�ي مل�ف
بريكس�ت ميش�ال بارنيي�ه ع�ن
أمله في أن تتضم�ن الوثيقة التي

تعدها لندن والتي ستطرح خالل أسابيع
“مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق”.
لك�ن بارنيي�ه ّ
ذك�ر ب�ان الوق�ت ب�دأ
ينفد وقال “نري�د اتفاقا ونعمل من اجل

ذل�ك ،لكن الوقت قصي�ر” .وقال الرئيس
الفرنس�ي إيمانويل ماكرون “ال يس�عنا
االنتظار وقتا أطول”.
وشاركت رئيس�ة الوزراء البريطانية

تيري�زا ماي في الي�وم األول م�ن القمة
وأقرت قب�ل مغادرتها فج�ر الجمعة اثر
محادث�ات حول الهجرة اس�تمرت طوال
الليل بضرورة تسريع المفاوضات.

وصرحت ماي لدى وصولها إلى القمة
انه “تم إحراز تقدم جيد جدا” حتى اآلن.
إال أنه�ا أق�رت “اعتق�د أن الجانبي�ن
حريص�ان عل�ى مواصلة العم�ل بوتيرة
أس�رع من الوتيرة التي عملنا بها
حتى اآلن”.
وتس�عى م�اي للتوص�ل إل�ى
اتف�اق بحل�ول تش�رين األول
م�ن اج�ل إتاح�ة الوق�ت الكافي
للبرلمانين البريطاني واألوروبي
من اج�ل المصادقة عل�ى االتفاق
قب�ل انس�حاب المملك�ة المتحدة
من التكتل في آذار .2019
إال أن ق�ادة االتح�اد األوروبي
يش�عرون باإلحب�اط ك�ون
المحادثات توقفت بس�بب مسألة
ش�ائكة تتلخص في كيفية تجنب
الضرائ�ب بي�ن ايرلندا الش�مالية
التابع�ة لبريطاني�ا وجمهوري�ة
ايرلن�دا العض�و ف�ي االتح�اد
األوروبي بعد بريكست.
ومن الصعوبات التي تواجهها
بريطانيا في المفاوضات انقسام
حكوم�ة ماي التي ال ي�زال يتعين
عليها االتفاق ح�ول ما تريده من
الشراكة االقتصادية.
وس�تجتمع م�اي بوزرائه�ا
في منزله�ا الريفي في تش�يكرز
نهاي�ة األس�بوع المقبل لتس�وية
خالفاتهم قبل أن تنش�ر ما يسمى
الورق�ة البيض�اء الت�ي تتضم�ن
تفاصيل اقتراحاتها مطلع تموز.
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اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بأمالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية (الحيدرية) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرش من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها.
امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية
رئيس جلنة
الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية احالوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستاجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل  30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته
وبخالفه يعد ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /
مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 8ـ تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية لكتاب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 9ـ املساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة  BRCبدون مشيدات
 10ـ يلزم املستأجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ـ كربالء ـ الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K – Spaneبطول 4م2
 11ـ جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم  6782يف 2018/5/20
ت
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نوع الملك والموقع واالستعمال
ساحة البيع المباشر ـ الشارع الحولي
كشك مؤقت ـالجانب االيمن ـ خلف علوة االسماك
كشك مؤقت ـ ـ سوق الشعبي مجاور متنزة الحيدرية
كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر واجهة ساحة رقم 36
كشك مؤقت ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية
كشك مؤقت ـ فرن الصمون سابقا ـ قرب مصرف الرافدين
كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
كشك مؤقت ـ السوق العصري
كشك مؤقت ـ واجهة كراج البلدية القديم
كشك مؤقت ـ ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية
مخزن للمواد الكهربائية ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية
كشك مؤقت ـ مجاور فرت الصمون
كازينو محورة علوة االسماك ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
ورشة حداد ابواب وشبابيك ـ الشارع الحولي
ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي
ساحة استغاللها كمشتل ـ الشارع الحولي
ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الشارع الحولي
ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم
ساحه لوقوف السيارات ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الحي الصناعي
ـ الشارع الحولي
ساحة كمخزن
ساحة وقوف سيارات الجانب االيسر ـ مجاور كازينو 2

تنويه
ورد يف جري�دة املس�تقبل العراقي الس�نة السادس�ة /العدد
 1700بتاري�خ  2018/6/28ورد خط�أ يف اعلان مديري�ة
التس�جيل العق�اري اعالن بيع عق�ار الخطأ ه�و  :او كفالة
مرصفية ال تقل عن  %20والصحيح هو او كفالة مرصفية ال
تقل عن  %10لذا اقتىض التنويه
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1701 :ب2018/1
التاريخ 2018/6/28
اىل  /املدعى عليه (حميد جاسم زغري)
اقام املدعي عباس كامل ركن الدعوى البدائية املرقمة اعاله
ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بتس�ديدك مبل�غ مقداره
(اربع�ة ماليني واربعمائة الف دين�ار) ونظرا ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القائم بالتبليغ واش�عار مختار
منطق�ة حي الن�داء املدعو محم�د عليوي الزي�ادي لذا تقرر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتين يوميتني بموعد املرافعة
املص�ادف يف يوم  2018/7/9وعند عدم حضورك او ارس�ال
من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /2589 :ش2018/1
التاريخ 2018/6/27
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حيدر بدر حسني
بتاري�خ  2018/6/21اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالعدد
/ 2589ش 2018/1الص�ادرة من ه�ذه املحكمة واملتضمن
تأيي�د حضان�ة البنت�ك (حنني حيدر ب�در) وقد ص�در القرار
بحق�ك غيابيا وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة العامرية املدينة القديمة يف
الدار املرقمة  58محل�ة  212زقاق /4النجف قررت املحكمة
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني ولك
حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية او من
ينوب عنك قانونيا وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عامر حسني حمزة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  1095/2 :االمري
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :حي االمري
الجنس  :دار ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة /660 :م2
املش�تمالت  :اس�تقبال وصال�ة وس�بع غ�رف ن�وم ومطبخ
وصحيات وست غرف يف الطابق العلوي
املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :مالك العقار
مق�دار املبي�ع 1158,000,000 :ملي�ار ومائ�ة وثماني�ة
وخمسون مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  2/باملزاي�دة
العلني�ة العق�ار املوصوف اعلاه العائد للراه�ن موفق رزاق
مجي�د لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف املنصور لالس�تثمار
البال�غ ( )325,000,000ثالثمائ�ة وخم�س وعشرون
دين�ار فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة
خلال ( )30يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة
مرصفي�ة ال تقل عن  %10من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة
( )1158,000,000دين�ارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 18234/3 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :حي املعلمني
الجنس  :دار ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة /402 :م2
املشتمالت  :غرفة نوم  +هول +استقبال +مطبخ +مجموعة
صحية وغرفة يف /ط1
املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :صاحب الدار
مق�دار املبيع  282,000,000 :مئتان واثنان وثمانون مليون
دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف  2/باملزاي�دة
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن صالح يوس�ف
عب�د الحسين لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن مصرف املنصور
لالس�تثمار البال�غ ( )260,000,000مئتان وس�تون مليون
دينارا فعىل الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة
خلال ( )30يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة
مرصفي�ة ال تقل عن  %10من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة
( )282,000,000مئت�ان واثنان وثمانون مليون دينارا وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1593 :ب2018/1
التاريخ 2018/6/28
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( مليحة حبيب عيل)
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /593ب 2018/1يف
 2018/4/22املتضم�ن الحك�م الزام�ك بتأديت�ك للمدع�ي
عبد الرزاق عبد الش�هيد عبد الحسين مبلغ مقداره خمسة
ماليني وثمنمائة وثماني�ة وعرشون الف دينار وهو ما يمثل
اج�ر املث�ل لجزء املتج�اوز عليه م�ن قبل املدع�ى عليها عىل
عق�ار املدع�ي املرقم  773حوي�ش للفرتة م�ن 2010/1/1
ولغاي�ة  2018/2/4ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار محلة الحويش املدعو
حسن هادي شيروزة لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور
بصحيفتين محليتني يوميتين ولك حق الطعن على القرار
املذك�ور خالل امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وفق
االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد  /420 :ش2018/
التاريخ 2018/6/12
اىل  /املدعى عليه (وليد عيل محمد) مجهول محل االقامة
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /420ش 2018/يف
 2018/5/30والق�ايض بالتفري�ق القضائ�ي بين املدعي�ة
(فاطم�ة فاضل عب�اس وبني املدعى علي�ه وليد عيل محمد)
وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك خالل عرشة ايام
من تاريخ تبلغك يس�قط حق االعرتاض على الحكم الغيابي
وان قرار الحكم يكتسب بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض
ستار مالك الفتالوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2671 :ب2017/2
التاريخ 2018/6/27
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العق�ار املرقم  2/26421ح�ي الجامع�ة يف النجف عليه
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة
اوصاف�ه وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بالشراء مراجعة
هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما من اليوم الثاني لنرش
االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10
من القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق ألم�ر محكمة
ب�داءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدي�ن رقم ( )7يف
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي
جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/26421ح�ي الجامع�ة يف
النجف عبارة عن دار س�كن مف�رزه اىل ثالث اجزاء يقع
عىل شارع عرض  10مرت الجزء االول يتكون من طابقني
الطاب�ق االول يحتوي على مطبخ وصال�ة وغرفتني نوم
ومجموع�ة صحي�ة ع�دد اثن�ان يف الطاب�ق االريض ام�ا
الطاب�ق العلوي يتكون من س�طح وغرفة نوم مس�قفة
بالش�يلمان ومخزن مشغول من قبل محمد عبد الرؤوف
باق�ر وه�و املدعي الثاني وه�و يرغب بالبق�اء يف العقار
بصفة مس�تأجر مبني من الطابوق مسقف بالكونكريت
مبل�ط بالكايش مجه�ز باملاء والكهرب�اء ودرجة عمرانه
جيد اما الجزء الثاني يتكون من اس�تقبال امامي وغرفة
نوم وصحي�ات عددا مبل�ط بال�كايش ( وجدرانه مغلفة
يف الصحي�ات) وغير مش�غول م�ن احد لحظة الكش�ف
ومس�قف بالكونكريت عدى الصالة املسقفة بالشيلمان
مجه�ز باملاء والكهرب�اء درجة عمران ه�ذا الجزء جيدة
ام�ا الج�زء الثالث يتكون من غرفة ن�وم ومطبخ باالمام
مبل�ط بالكايش مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل
املدع�و محم�د عبد عيل ال�ذي يرغ�ب بالبق�اء يف العقار
بصف�ة مس�تأجر بعد البي�ع مس�قف بالكونكريت عدى
املطبخ مسقف بالشيلمان درجة عمران هذا الجزء جيدة
مس�احة العق�ار االجمالي�ة  300مرت فق�ط وان القيمة
املقدرة للعق�ار مبلغ مق�داره ( )266,000,000مائتان
وستة وستون مليون دينار ال غريها
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم اإلضبارة /421 :ت2018/
التاريخ 2018/6/21 :
اىل  /املنفذ عليه ( /انتصار عباس نغيمش)
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ
على مذك�رة االخب�ار بالتنفيذ واش�عار مخت�ار املنطقة
امل�ؤرخ يف  2018/6/5انك مجهول مح�ل االقامة وليس
لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ
عليه اس�تنادا ملادة  27م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة
عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل للنشر ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية بأجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة بداءة الكوف�ة بالع�دد /27ب 2018/1يف
 2018/1/21واملتضم�ن ال�زام املدين�ة انتص�ار عباس
نغيمش بتأديتها للدائن محمد عبد اللطيف عبد الحسين
مبل�غ مق�داره خمس�ة ماليين وتس�عمائة ال�ف دينار
باالضافة اىل رسم التحصيل البالغ %3

المساحة م2
600م2
15م2
15م2
15م2
12م2
15م2
15م2
15م2
15م2
24م2
64م2
15م2
250م2
120م2
600م2
600م2
600م2
600م2
9000م2
800م2
705م2
2600م2

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد2063 :
التاريخ2018/6/14 :

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل
مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  .2013فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها
يف الصح�ف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة ( )% 30من القيم�ة التقديرية بصك
مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة
(الع�ارشة صباحا) ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة
من البلدية بهذا الصدد.
املهندس

عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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محل تجاري
حانوت

رقم الملك
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271
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59
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197
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14
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18م2
18م2
18م2
18م2
18م2
14م2

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

الموقع
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
النادي الرياضي
النادي الرياضي
امام مستشفى العام
امام النادي الرياضي
امام النادي الرياضي
النادي الرياضي
النادي الرياضي
النادي الرياضي
السوق العصري
النادي الرياضي
خلف علوة الفواكة والخضر
النادي الرياضي
النادي الرياضي
النادي الرياضي
النادي الرياضي
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
السوق العصري
التمويل الثاني
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
مجاور جامع االمام علي(ع)

فقدان

فقدت السيدتني :
 – 1رسل عبود كاظم مواليد . 1995
 – 2هب�ة عب�ود كاظ�م موالي�د  2004يف زي�ارة االم�ام م�وىس
الكاظ�م ( ع ) هذا العام فمن يعث�ر عليهما االتصال عىل الهاتف
 / 07713206541السيد عيل الكهربائي ولكم االجر والثواب .
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فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم بلا – الصادر من مستش�فى الكندي (
البالتني ) باسم املواطن عالء كريم كاظم فمن يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار .
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وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ
اعالن
املنذر  /املحامي مؤيد حميد رش�يد وكيل املنذر مصطفى محمد
مهدي
رقم الهوي�ة الصادرة من نقابة املحامين  30480 /يف 10 / 30
2001 /
املنذر اليه  /مازن عبد الخالق محمد الياسني
س�بق يل ان سريت اليكم االنذار بواسطة الس�يد الكاتب العدل يف
الك�رخ املس�ائي بالعدد  13475 :س�جل  68 :بتاري�خ / 6 / 26
 2018وال�ذي يقيض  :س�بق وان اشترى موكيل العق�ار اململوك
لكم علة وجه االس�تقالل واملشيد عىل القطعة املرقمة 2968 / 7
مقاطع�ة  20داودي بموج�ب مقاولة البيع املؤرخ�ة يف / 4 / 9
 2018ولق�اء ب�دل نقدي اجم�ايل ق�دره (  1 ، 252 ، 000مليون
ومائت�ان واثنان وخمس�ون الف دوالر امريكي ) ولس�داد موكيل
من اصل بدل البيع مبلغ قدره (  ) 1 ، 50 ، 000مليون وخمسون
ال�ف دوالر امريك�ي وكما ه�و ثابت يف مقاولة البي�ع انفة الذكر
ولسبق تمشية معاملة فتح البيان بصدد ذات العقار اعاله ودفع
موكيل الرسوم املقتضية عنه اال انكم تمانعون من اتمام معاملة
البيع بش�كلها النهائ�ي عن طري�ق مديرية التس�جيل العقاري
املختصة رغم مطالبة موكيل املتكررة واملستمرة لكم بذلك وملرور
م�دة طويل�ة دون وفائكم بالتزاماتكم املرتتب�ة بذمتكم لذا فاننا
ننذركم بوجوب الحضور اىل مديرية التس�جيل العقاري يف الكرخ
االوىل يف ي�وم الثالث�اء املص�ادف  2018 / 7 / 3وخالل س�اعات
الدوام الرس�مي لغ�رض اتمام وانج�از معاملة البيع وتس�جيل
العقار اعاله باس�م موكيل وحال مصادفة اليوم املقرر للحضور
عطلة رس�مية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي ييل العطلة موعد
للحض�ور وان م�وكيل مس�تعد لتس�ليمك حال حض�ورك او من
ين�وب عن�ك قانونا املتبقي من بدل البي�ع والبالغ ( ) 202 ، 000
مائتان واثنان الف دوالر امريكي ويف حال امتناعكم عن الحضور
فاملوعد املقرر اعاله س�وف تعترب ناكال عن البيع وس�يتم اللجوء
اىل املحاكم املختصة الس�تحصال الحق�وق اصوليا وفقا الحكام
القرار  1198لس�نة  1977اوال  /أ من�ه فضال عن مطالبتكم برد
املبال�غ املدفوع�ة م�ن موكيل والشرط الجزائي حس�ب الوصف
الثابت يف مقاولة البيع اس�تنادا لنصوص املواد 138 ، 170 ، 508
من القانون املدني وتحميلكم كافة الرسوم واملصاريف والرسوم
القضائي�ة  .وعند ذه�اب املبلغ القضائي على عنوانكم املثبت يف
االن�ذار اتضح بانك مجه�ول محل االقامة وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ لذا اقتىض تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
كاتب العدل
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محكمة بداءة املحاويل
العدد/301/ب2018/
اعالن
اىل املدعى عليه/عامر جاسم محمد
بتاريخ2018/6/10اق�ام املدع�ي /عب�د ال�رزاق كاظ�م علوان
الدع�وى البدائيه املرقمة اعلاه ضدك والت�ي موضوعها الزامك
بدفع مبلغ اربعة ماليني ومائة وخمس�ة وس�تون الف دينار عن
االرضار الحاصل�ة على داره م�ن قبلك وطلب دعوت�ك للمرافعه
والحك�م بدفع املبلغ اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ واش�عار املخت�ار املؤيد للرشح القائ�م بالتبليغ
بارتحالك اىل جهة مجهولة ل�ذا قرر تبليغك بصحيفتني محليتني
يوميتين رس�ميتني لغرض الحض�ور يف موع�د املرافع�ه والذي
يصادف يوم 2018/7/9الس�اعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم
حضورك اوارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املحاكمة
بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
صباح كامل عبادي

محكمة بداءة املسيب
العدد/362/ب2018/
اعالن
اىل املدعى عليه /مظفر عبد الواحد عباس
اق�ام املدع�ي /احم�د عبد الحس�ن أحميد
الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله عىل املدعى
عليه مظفر عب�د الواحد عباس واملتضمنه
طلب�ه الحكم بالزام املدعى عليه بتاديته له
مبلغ اربعة ماليني دينار عن قرضة حسنة
وعن�د اص�دار الدعوتي�ه اليك فق�د اعيدت
مرشوح�ا عليها من قب�ل القائ�م بالتبليغ
ان�ك كن�ت تس�كن منطق�ة ه�ور حسين
وارتحلت اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار
مختار املنطق�ة لذا قرر تبليغك بصحيفتني
رس�ميتني يوميتين محليتين للحضور يف
موع�د املرافعه ي�وم 2018/7/5الس�اعه
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا ويف حال�ة عدم
حض�ورك او حضور من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعه بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
امري موىس حميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ الحله
العدد/1538/ت2016/
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الحلة س�هام املدينه
(مليع�ه صلال جبار)البالغ�ة 3دون�م من
اصل االعتبار ال�كيل 6دونم يف العقار املرقم
5/20مقاطع�ة 2حوش الس�يد واملحجوز
لق�اء دين الدائنين كل من فخ�ري عباس
يون�س و هاش�م حسين رشي�دة والبالغ
15/148/60فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
هذه املديرية خالل ثالث�ون يوما من اليوم
الت�ايل للنشر مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانونية البالغة %10وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
حيدر عيل مرزة
املواصفات
/1موق�ع العقار/محافظ�ة باب�ل ق�رب
الش�ارع ال�ذي يرب�ط الديواني�ة بش�ارع
السياحي
/2جنسه /بستان ملك رصف
//3مش�تمالته /التوجد مشتمالت وتوجد
مغروسات فقط
/4مس�احته 3/دونم وهي مساحة املدين
املباعه /5الشاغل /الرشكاء
/6الوارد السنوي/اربعة ماليني دينار
/7القيم�ة التقديري�ة )39/000/000(/
تس�عة وثالثون مليون دينار لسهام املدينه
مليعه صالل جبار

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة /194/ت2018/
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ املس�يب الس�يارة املرقمة
(7709أ)كربالء حمل نوع كيا كي بيك اب موديل
2013ل�ون ابيض املحج�وزة لقاء طل�ب الدائن
(رحمن لفته عبود)العائدة للمدين (عادل سامي
عباس) البال�غ ثمانية ماليني دين�ار الغري فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
عشرة ايام تبدا م�ن اليوم التايل للنرش اس�تنادا
للمادة ( )71ثانيا من قانون التنفيذ ومستصحبا
معه التامينات القانونية البالغة %10من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والدالليه عىل املشرتي
املنفذ العدل
مهند عبداله مكطوف
املواصفات
/1نوع السيارة كيا كي 2700بيك اب حمل
/2لون السيارة/ابيض
/3موديل السيارة 2013/
/4القيم�ة املق�درة  )8/000/000(/ثماني�ة
ماليني دينار
/5مكان بيع الس�يارة  /معرض رعد املعموري
لبيع ورشاء السيارات يف قضاء املسيب
/6الس�اعه ويوم املزايدة /اليوم العارش اعتبارا
من اليوم التايل للنرش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/821/ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه/لؤي محمد جبار
قد اقامت املدعيه (ش�هد عباس مهدي ) الدعوى
الرشعيه املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم
بالتفريق القضائي لعد االنفاق بينك وبني املدعيه
اعلاه والتي يص�ادف موعد املرافع�ه فيها يوم
2018/7/16الس�اعه الثامن�ة والنصف صباحا
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار
ورشح القائم بالتبليغ اقتىض تبليغك بصحيفتني
محليتين ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعه بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
عباس حميد كريم
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محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه
العدد/747/ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه /ميثاق طالب خضري
ق�د اقامت املدعيه/انعام ي�اس خضري) الدعوى
الرشعيه اعاله والتي تطلب يها الحكم بالتفريق
القضائي للهجر بينك وبني املدعيه والتي يصادف
موعد املرافع�ه فيها يوم 2018/7/15الس�اعه
الثامنه والنصف صباحا وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املخت�ار ورشح القائ�م بالتبلي�غ
بصحيفتين محليتين يوميتين ويف حال�ة عدم
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس
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حمافظ البرصة يبحث مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني
التعاون املشرتك يف جمال دعم النازحني والالجئني
البصرة  /المستقبل العراقي
بح�ث محافظ البرصة املهندس اس�عد
العيدان�ي م�ع املفوضي�ة الس�امية
لألم�م املتح�دة لش�ؤون الالجئين يف
الع�راق موض�وع التع�اون املشترك يف
مجال دعم النازحين والالجئني  ،مبينا ً
ان قضي�ة وح�دة الع�راق تب�دأ دائم�ا
م�ن البصرة وتنته�ي منه�ا وان إيواء
الالجئني العراقيين وغريهم هو واجب
انس�اني قب�ل ان يك�ون واج�ب وطني
واإلنس�انية تحت�م على ابن�اء البرصة

ان يرحب�وا بالالجئين ويقدم�ون لهم
كل املس�اعدات .وق�ال « العيداني عقب
لقاء ممثل املفوضية الس�امية لشؤون
الالجئني يف العراق برونو جيدو يف ديوان
املحافظ�ة ان التع�اون بين الحكوم�ة
املحلي�ة واملفوضي�ة الس�امية لألم�م
املتح�دة لش�ؤون الالجئين كان مثمر
لدعم النازحني والالجئين اىل محافظة
البرصة من خالل العم�ل عىل إعادتهم
اىل مناطقه�م بعد االنتصارات العظيمة
الت�ي حققتها الق�وات االمنية العراقية
والحش�د الش�عبي وهم يدحرون قوى

االرهاب داعش .
من جهته ثمن ممثل املفوضية السامية
لشؤون الالجئني يف العراق برونو جيدو
ال�دور الكبير ال�ذي قدمت�ه الحكومة
املحلية لدع�م مختلف العوائ�ل الالجئة
والنازح�ة اىل محافط�ة البصرة م�ن
خالل توفري مكان خاص لهم ومساعدة
بع�ض العوائ�ل الراغب�ة بالع�ودة اىل
املناط�ق التي تم تهجريهم منها بعد ان
حققت القوات األمنية والحشد الشعبي
االنتصارات الكبرية على تنظيم داعش
اإلرهابي .

بغداد  /المستقبل العراقي
أوضحت وزارة الكهرباء ،حقيقة الحريق الذي
قيل انه أندلع عرص الجمعة ،يف محطة جنوب
بغداد الحراري�ة ،يف منطقة الزعفرانية جنوب
رشق العاصمة بغداد.
وذكر بيان للوزارة تلقته «املستقبل العراقي»،
ان�ه «ت�ود املديري�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة
الكهربائية /املنطقة الوسطى احدى تشكيالت
وزارة الكهرباء ،ان تعلن للمواطنني بان ما تم
نرشه من قبل احدى القنوات الفضائية وماتم

افتتاح جرس اخلازر
الرابط بني جانبي
املوصل وأربيل

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
ضبط�ت يف منف�ذ طربي�ل الح�دودي ،بين العراق واألردن س�بع
شاحنات محملة بحديد بوصل مزور.
وذكر بيان لهيأة املنافذ الحدودية تلقت «املستقبل العراقي»نسخة
منه ،ان «املنفذ ضبط سبعة شاحنات محملة بمادة(حديد بوري
غري مغلون) بسبب وجود تزوير يف الوصل الرضيبي من قبل وكيل
االخراج حيث قام بإتمام معاملتني بمعاملة واحدة».
وأشار اىل ان «ضبط الشاحنات تم من قبل شعبة البحث والتحري
خارج الحرم الكمركي.

وزارة الكهرباء توضح ما حصل يف حمطة جنوب بغداد
تداوله عرب صفحات التواصل االجتماعي حول
اندالع الحري�ق باملحطة ،عصر الجمعة ،هو
كالم مغرض وعار عن الصحة».
واوضح البيان ،ان «حقيقة ما حصل هو حالة
تشغيلية طبيعية نتيجة لتوقف مروحة ادخال
الهواء للوحدة التوليدية الثانية يف املحطة ،مما
سبب اختالالً يف عملية االحرتاق نتيجة لنقص
اله�واء واس�تخدام الوق�ود الثقيل يف تش�غيل
الوح�دات وق�د ت�م معالج�ة املوض�وع خالل
خم�س دقائق واس�تقرار الحالة بش�كل تام،
وهذه حال�ة فنية بحتة وان مالكات محطات

ضبط سبع شاحنات حمملة بحديد بوصل
مزور يف طريبيل

االنت�اج لديها إج�راءات وقائية يف حال حدوث
هكذا حاالت».
وكانت بعض وس�ائل االعالم تناقلت الجمعة
أنباء بحدوث حري�ق يف محطة كهرباء جنوب
بغداد الحرارية /معس�كر الرشيد.ونفت عىل
الفوز قي�ادة رشطة الكهرباء ان�دالع الحريق
ووصفته بانه نبأ «عار عن الصحة».وقالت يف
بي�ان ،ان «ما حصل هو خل�ل باحدى مراوح
الدف�ع للمرجل يف املحط�ة املذكورة اعاله وتم
تجاوز العطل بجهود الكادر الهنديس والفني،
وال يوجد أي حريق.

النجف تعلن عن فرصة استثامرية إلنشاء
قطار معلق بني عتبات العراق

اللجنة الوطنية العليا للمياه تسمح بزراعة شلب العنرب وتعلن تفاوض ًا مائي ًا مع تركيا وايران
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي
خالل اجتماع للجنة الوطنية العليا للمياه،
اج�راءات وزارة امل�وارد املائية بخصوص
معالجة الش�ح املائية لهذا الصيف وجرى
اتخاذ مجموعة من االج�راءات والقرارات
ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.
وق�ررت اللجنة الس�ماح بزراعة محصول
الش�لب العنرب بمساحة ال تزيد عن  5آالف
دونم للحفاظ عىل النوع والبذور توزع عىل
 3500دون�م يف محافظ�ة النجف و1500
دونم يف محافظة الديوانية.
كم�ا ت�م تعدي�ل الفق�رة  2م�ن الق�رار
رق�م  287لس�نة  2014لتصب�ح اضاف�ة
تخصيص ضمن املوازنة التشغيلية لوزارة
امل�وارد املائي�ة لع�ام  2019والس�نوات
الالحقة العمال معالجة الشح املائية ودرء
الفيض�ان ،وال يت�م مناقلت�ه او رصفه اال

لهذه االغراض حصرا وعرضه يف اجتماع
مجلس الوزراء املقبل ليتم اقراره.
وتمت مناقش�ة تجاوزات انش�اء اقفاص
وبحيرات اس�ماك على مقاط�ع االنهار
ومجاريه�ا ،حيث ق�ررت اللجنة ان تكون

أعلنت بلدية املوصل ،أمس السبت ،افتتاح
جرس الخازر بجانبيه بعدما اكملت وزارة
االعمار واالسكان والبلديات اعمال اعادة
االعمار.
ونقلت وكالة «الغد برس» عن مدير بلدية
املوص�ل وكال�ة قصي محم�د الق�ول إن
«الوزارة اكمل�ت عملية االعم�ار واصبح
الجسر متاحا ذهاب�ا وايابا بين املوصل
واربيل».
واض�اف ان «الجسر ذو اهمي�ة قصوى
باعتب�اره الطري�ق الرسي�ع ال�ذي يربط
املدينتني ويسلكه مئات الناس يوميا».
ويق�ع الجسر ضم�ن مناط�ق س�يطرة
القوات الكردية بالقرب من مخيم الخازر
الذي يسكنه االالف املوصلني النازحني.
وتتبع الخ�ازر جغرافي�ا محافظة نينوى
لك�ن يت�م تقس�م ادارتها بني الس�لطات
الكردية وسلطات محافظة نينوى.

البنك املركزي يوقع مذكرة تفاهم
مع رشكة ماسرت كارد العاملية
بغداد  /المستقبل العراقي
وق�ع البنك املركزي العراق�ي ،مذكرة تفاهم
مع رشكة ماسرت كارد العاملية للمساهمة يف
تطوير خدمات الدفع االلكرتوني يف العراق.
وج�اء يف بي�ان للبن�ك ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان»التوقي�ع ج�اء على هامش
القمة املرصفي�ة العربية الدولي�ة املقامة يف

رئيس اللجنة العليا لدعم احلشد الشعبي بالوقف الشيعي يستقبل
جرحى إبطال ويوجه باإلرساع يف انجاز معامالت عالجهم
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
اس�تقبل رئيس اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي يف
ديوان الوقف الشيعي الش�يخ طاهر الخاقاني ,عددا ً
من جرحى مجاهدي الحش�د الشعبي األبطال ،ووجه
بعالجهم عىل نفقة اللجنة يف مستشفيات تخصصية
داخل وخارج البالد».
واك�د مصدر إعالم�ي بالديوان يف حيث لـ»املس�تقبل
العراقي» ,ان «الخاقاني أشاد خالل اللقاء بالتضحيات
الكبرية التي قدمها أبطال الحش�د الش�عبي املقدس،
بالذود عن املقدس�ات والوطن وصوال اىل نيلهم وسام
الفخر والشرف أثناء معارك
التحرير ضد عصابات داعش
التكفريية».
وبني ان «رئي�س اللجنة وجه
بإرس�ال ع�دد منه�م للعالج
يف مستش�فيات تخصصي�ة
خ�ارج الع�راق وآخري�ن اىل
مستشفى الكفيل التخصيص
ومستش�فى أمير املؤمنين
ومستش�فى
التخصصي
اإلم�ام زين العابدي�ن للعالج
على نفق�ة اللجن�ة ،فضلا
ع�ن رصف مس�اعدات ماليه
لهم».
واوضح ان «الشيخ الخاقاني
أك�د على جمي�ع العاملني يف

مس�ؤولية املس�تخدم صيان�ة وتنظي�ف
االقف�اص م�ن االعش�اب والنبات�ات
والشمبالن وزهرة النيل والقصب وتفعيل
االج�راءات للحد م�ن املخالف�ات الواقعة
عىل االقفاص وتحدي�د مبالغ تفرض عىل

املخالفني نتيجة عدم التزامهم بالضوابط.
كم�ا ج�رت مناقش�ة التج�اوزات على
نه�ر دجلة عن�د موق�ع جسر الرصافية
وااليع�از اىل وزارة النق�ل الرشك�ة العامة
للنق�ل البحري لرفع التج�اوزات يف مرىس
العطيفي�ة والتأكيد عىل تش�كيالت امانة
بغداد للعمل عىل رفع التجاوزات .
وتمت مناقش�ة مرشوع ك�ري نهر دجلة
وتثبي�ت منس�وب املي�اه يف بغ�داد وطرح
املرشوع اىل هيئة االستثمار الوطنية .
وفيم�ا يخص ملف املياه مع تركيا وايران
فق�د قررت اللجنة ج�رد االنهار الحدودية
املشرتكة والعابرة للحدود التي تم توقيفها
ع�ن الجريان او تقلي�ل حصة العراق فيها
من ط�رف واحد م�ن قبل وزارت�ي املوارد
املائي�ة والخارجي�ة وع�رض نتائ�ج ذل�ك
على اللجن�ة الوطنية للمي�اه والدخول يف
تف�اوض مع الجانبين االيران�ي والرتكي
بخصوصها.

اللجنة بضرورة االهتم�ام بعوائل الش�هداء وتوفري
جمي�ع احتياجاته�م الرضوري�ة وبش�كل يحف�ظ
كرامته�م  ،مبينا ان «ه�ذا اقل مايمك�ن تقديمه ملن
ارخ�ص ال�دم وال�روح م�ن اج�ل حماية املقدس�ات
وتحرير األرض من دنس التكفرييني».
يذكر ان اللجنة العليا لدعم الحش�د برئاس�ة الش�يخ
طاه�ر الخاقان�ي وبتوجيه ومتابعة م�ن قبل رئيس
الديوان السيد عالء املوسوي تقدم أنواع الدعم ورعاية
عوائل الش�هداء وجرحى الحش�د الش�عبي وإرس�ال
أعداد كبيرة منهم للعالج داخل وخارج العراق فضال
ع�ن تقدي�م الدعم اللوجس�تي للمقاتلين يف جبهات
القتال.

باريس».
واضاف« :تعد مذكرة التفاهم هذه للمساهمة
يف تطوير خدمات الدفع االلكرتوني يف العراق
ونقل الخربات واالستفادة من االبتكارات التي
تتميز بها االنظمة العاملية بهذا املجال».
واش�ار اىل انه»ت�م التوقي�ع بحض�ور نخبة
من املص�ارف العراقي�ة واالجنبية اضافة اىل
السفري العراقي يف باريس.

النجف  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة اس�تثمار محافظ�ة النجف ،عن فرصة اس�تثمارية
اسرتاتيجية إلنشاء قطار معلق «مونوريل» بني عتبات العراق.
وقال رئيس الهيئة رضغام هادي گيگو يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «حرصا ً منا على التنوع يف االس�تثمار ويف جميع
القطاع�ات نعل�ن عن فرص�ة اس�تثمارية (املونوري�ل) يف قطاع
النقل» ،داعيا «جميع الرشكات العاملية املتخصصة لألس�تثمار يف
محافظتنا املقدسة».
وأض�اف گيگو ان «أهمية هذا املرشوع يف ربط العتبات املقدس�ة
واملناط�ق األثرية والرتاثية بني الكوف�ة والنجف مع مطار النجف
الدويل».
وأش�ار اىل ان «املشروع يق�دم خدمة رسيعة وس�هولة يف التنقل
وبأج�ور زهي�دة تخ�دم الس�ائحني والوافدي�ن اىل محافظتن�ا
العزيزة».
وتاب�ع ان «هذا املرشوع من املش�اريع املهم�ة الداعمة لألقتصاد
املحيل بما يوفره من س�يولة نقدية وتشغيل االيدي العاملة وبما
يعكسه من طابع حرضي للمحافظة.

تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع
والبضائع املستوردة بأسم الوزارات

التجارة تعلن تسويق نحو مليوين طن
من احلنطة يف عموم املحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة
التجارة  ،ان كميات الحنطة املحلية املس�وقة
لعم�وم محافظات البالد قاربت املليونني طن
ملوسم . 2018
وق�ال مدير عام الرشكة نعي�م املكصويص يف
بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان الكميات
املس�وقة ملخ�ازن وس�ايلوات الرشك�ة كانت
( )199,354,9ملي�ون ط�ن توزع�ت مابين
الحنطة بدرجاتها االوىل والثانية والثالثة .
وأش�ار اىل ،ان املراك�ز
التسويقية يف املحافظات التي
مازال التسويق فيها مستمر
باس�تالم محاصي�ل الحنطة
من املسوقني والفالحني حيث
توزعت الكميات يف السليمانية
(  )٢١٦٧٠ال�ف ط�ن و اربيل
( )١٨٩٧٣الف ط�ن و دهوك
( )٢٤٠٥٠ال�ف طن وكركوك
( )١٧٧٠٣٧الف طن و صالح
الدي�ن ( )٢٣٠٨٠٩الف طن و
االنب�ار ( )٦٤٢٩٩الف طن و
نينوى ( )٤٩١٨٤الف طن .
ولف�ت املكص�ويص ان ف�رع
باب�ل وزع بنس�بة  %73م�ن
مستحقات الفالحني للحنطة

ملوس�م  2018حي�ث ان الف�رع ق�ام بتنظيم
واعداد املعامالت بفرتة قياس�ية ورسيعة بعد
ورود اش�عارات بمبل�غ  28ملي�ار وبفترات
متقاربة يف صومعة الحلة الجديد لتنظيم اكثر
من  300صك لتوزيعه عىل الفالحني وبنس�بة
. %80
وبين ،ان « لجن�ة رقابي�ة من دائ�رة الرقابة
تابعت سري العملية التسويقية يف فرع كركوك
بدأ من االس�تعالمات وسحب نماذج الفحص
املختبري وانتهاءا بالتفريغ وف�ق التعليمات
والضواب�ط الت�ي عمل�ت به�ا الرشك�ة اثناء
املوسم التسويقي الحايل.

بغداد  /المستقبل العراقي
قرر مجلس الوزراء ،تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية املفروضة
عىل السلع والبضائع املستوردة باسم الوزارات.
وأصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي»« ،اعمام�ا ين�ص عىل التأكي�د عىل قي�ام الجهات ذات
العالق�ة بتنفي�ذ ق�رار مجلس ال�وزراء رقم  23لس�نة  2018بما
يضمن تأجيل اس�تيفاء الرس�وم الكمركية املفروضة عىل السلع
والبضائع املستوردة للوزارات».
هذا وأصدرت الهيئة العامة للجمارك ،يف وقت س�ابق ،بيانا بشأن
الحديث عن تغيري يف الرسوم الجمركية ،مشرية اىل أن ما ذكر من
معلومات غري دقيق وعار عن الصحة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء صوت ،الثالثاء ( 16كانون الثاني
 ،)2018عىل تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع املستوردة
بإسم الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة.
وكان�ت أمانة مجلس ال�وزراء ،األحد /21كان�ون الثاني،2018/
تفاصي�ل الق�رار الحكوم�ي القايض بتأجيل اس�تيفاء الرس�وم
الجمركية للسلع والبضائع املس�توردة باسم الوزارات ،موضحة
أن الق�رار يتضم�ن عدة رشوط لتأجيل االس�تيفاء م�ن بينها أن
يك�ون الكتاب املوج�ه إىل هيئة الجمارك بتوقي�ع الوزير أو وكيل
الوزارة وأن يكون مبلغ العقد مخصصا ً يف املوازنة العامة.
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اعالنات

العدد ( )1701االحد  1تموز 2018

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م  /مزايدة

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع  /النجف عن بيع املواد املدرجة ادناه يف
املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013الساعة
العارشة وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم (.)2018/7/18
فعلى الراغبني بالشراء الحضور بامل�كان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم
التأمين�ات املبين�ة ادناه بصك المر الرشكة وباس�م املشتري حصرا ً والبطاقة
التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و عليه
املزاي�دة اج�ور خزن بنس�بة ( )%2/1نصف من املئة من ب�دل البيع عن كل يوم
تاخري وملدة ( )30ثالثون يوم عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش
واالعالن واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علم�ا ان البي�ع خاض�ع لكرس الق�رار ملدة ( )5خمس�ة ايام اعتب�ارا من تاريخ
االحالة.
ت

المادة

الكمية

موقع المزايدة

مدة
الرفع

التأمينات بالدينار

1

دكة رز
عنبر

 70.270طن

سايلو الكوفة

()15
يوم

 5500000خمسة ماليين
وخمسمائة الف دينار

2

سحالة

 97.000طن

سايلو الكوفة

()15
يوم

 6800000ستة ماليين وثمنمائة
الف دينار

3

دنان

 18.850طن

سايلو الكوفة

()15
يوم

 350000ثالثمائة وخمسون الف
دينار

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4662 :
التاريخ2018/6/27 :
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املواطن ( س�عد عيل
س�لمان ) ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه م�ن ( الجب�وري) اىل (
حنين�ة ) فمن لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها (خمس�ة عرش يوما ) وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر االداري املرقم
( )24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4618 :
التاريخ2018/6/26 :
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املواطن ( صدام حسين
ك�زار ) الذي يطلب تبديل اس�مه من ( صدام) اىل ( محمد )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمسة عرش يوما ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( رس�ول خضير عبد ن�ور) اقتضى حضورك
اىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رص اصدار اجازة بن�اء الخاصة
بالعق�ار املرق�م  3/50070ح�ي النداء من قب�ل رشيكك يف
العق�ار املواطنة ( س�جى نجم عبيد ) وعن�د عدم حضورك
سوف نصدر االجازة حسب التعليمات والقانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( عبد الرحمن منش�د خلف) اقتىض حضورك اىل
مقر بلدي�ة النجف لغرص اصدار اجازة بن�اء للعقار املرقم
 3/59871ح�ي الن�داء خالل عشرة ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازة
حنني حسن هواد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة طالبة باس�م ( ع�ذراء صال�ح اطراد
) الص�ف االول قس�م الجغرافي�ة صادرة من كلي�ة الرتبية
للبنات جامعه الكوفه عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية طالبة باس�م ( نور الهدى عباس صاحب
) الص�ف الرابع قس�م الرياضيات صادرة م�ن كلية الرتبية
للبنات جامعه الكوفه عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  /عبدالكريم محيبس جرب.
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (الخفاجي) اىل (العتابي)،
م�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطل�ب وفق اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /كريم عبد جداوه .الذي
يطل�ب فيه تبديل اللقب من (العطبي) اىل (املوس�وي) ،من
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة أقصاها
خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطل�ب وفق اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي هوية طالبة باس�م ( بنين كف�اح ابراهيم )
الص�ف الرابع قس�م الرياضيات ص�ادرة من كلي�ة الرتبية
للبنات جامعه الكوفه عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية طالبة باس�م ( نور الهدى عباس صاحب
) الص�ف الرابع قس�م الرياضيات صادرة م�ن كلية الرتبية
للبنات جامعه الكوفه عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد (س�امي خضري عباس)
الذي يطلب فيه تبديل (اللقب) من (العطبي) اىل (املوسوي)
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الطل�ب وفق اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد /645 /ش2018/
التاريخ 2018/6/26
اىل املدعى عليه ـ عمر عبد الرزاق كريم
اعالن
اقام�ت املدعية حنين كريم عباس الدع�وى املرقمة /645
ش 2018/والت�ي تطل�ب التفري�ق للهجر من�ك وملجهولية
محل اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار حي التأمي�م ـ قضاء
املقدادي�ة املص�دق م�ن املجل�س املحلي لقض�اء املقدادية
واملرف�ق طي كت�اب مركز رشطة املقدادي�ة واملرقم  377يف
 2018/6/3ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني
بالحض�ور يف موعد املرافعة املصادف  2018/7/4ويف حالة
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك س�وف تتم املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا .
القايض
عدي فاضل العامري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة األحوال الشخصية يف بلدروز
العدد /216 :ش2018/
التاريخ 2018/6/27
اعالن
اىل املدعى عليها /دالل رحمان ويل  /مجهولة محل االقامة
اص�درت محكم�ة األح�وال الش�خصية يف بل�دروز قرارها
املرقم اعلاه الذي يقيض بتصديق الطالق الواقع امام هذه
املحكم�ة بتاريخ  2018/5/8بينك وبني املدعي (طه محمد
حس�ن) حكما غيابيا قابلا لالعرتاض والتميي�ز ويحق لك
االعرتاض عليه خالل امل�دة القانونية ونظرا ملجهولية محل
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بالق�رار اعاله بواس�طة صحيفتني
محليتين وبعكس�ه س�وف تس�تكمل املحكم�ة اجراءاتها
القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض
صالح سعيد محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/6/28:
اعالن مفقود
اىل املفقود ضفاف عدنان جمعه
بتاري�خ  2018/6/28قدمت ام�ك املدعوه (هاجر
محم�د خلف) تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك لكونك
خرج�ت بتاري�خ  2007/1/15ول�م تع�د لحد االن
لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الثاني
م�ن تاريخ النرش س�وف تنصب (ام�ك) قيمة عليك
الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /472 :ش2018/2
التاريخ 2018/6/13 :
اىل  /املدعى عليه  /طيفور عبد الستار محمود
اعالن
اقام�ت املدعية زوجتك (ياس�مني عب�د الوهاب عبد
الجبار ) الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام
محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة ومضمونها
تفريق للهجر ولكونك مجه�ول محل االقامة وعدم
توفر املعلومات عنك قررت املحكمة تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة
صباح ي�وم  2018/7/5ويف حالة عدم حضورك او
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ووفق القانون االصول
القايض
مصباح مهدي صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  /1035 :ب2018/1
التاريخ 2018/6/28 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /ايهاب عبد املطلب احمد
اق�ام علي�ك ماهر عب�د الس�تار عبد الكري�م وكيله
املحامي عيل جليل اسماعيل الدعوى البدائيه املرقمة
/1035ب 2018/1يطلب فيها الزامك بتسديد مبلغ
 5,250,000خمسة ماليني ومائتان وخمسون الف
دينار اىل املدعي اعاله وملجهولية محل االقامة حسب
رشح املبل�غ يف ه�ذه املحكمة قيرص خال�د عبد الله
يف  2018/6/23ومرفق�ه واش�عار مختار املنطقة
املدعو قاس�م محمد عليوي تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتين عىل موع�د املرافعة
املواف�ق  2018/7/9الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف ابي صيدا
العدد /118 :ش 2018/
التاريخ 2018/6/25 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( /احمد عيل عبد االمري) مجهولة
محل االقامة
اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ  2018/6/14حكما
غيابي�ا باالضب�ارة /118ش 2018/ق�رارا يقضي
بالحك�م التفريق للضرر وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب اش�عار القائم بالتبلي�غ ق�رر تبليغك نرشا
بصحيفتين محليتين يوميتني ولك ح�ق االعرتاض
والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب
الحكم الصادر بحقك الدرجة القطعية
القايض
سعد جزاع حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبري
العدد /1298 :ش 2018/
التاريخ 2018/6/26 :
اىل  /املدعى عليه /رياض صالح قادر
اقام�ت املدعي�ة امتح�ان ظاه�ر عل�وان الدع�وى
الرشعية ام�ام هذه املحكم�ة بالعدد اعلاه والتي
تطل�ب فيه�ا التفريق من�ك لهجرها مل�دة اكثر من
خمس س�نوات ول�دى تبليغك بموج�ب كتاب مركز
رشطة املربد بالعدد  4588يف  2018/5/23تبني انك
مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة
بتاريخ  2018/7/11الساعة العارشة ويف حال عدم
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض
سعد نجم عبد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ن.ع عيل عبد جعاتي حسن)
املنسوب اىل  /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /مجهول االقامة
بما انك متهم وفق املادة  /5/من ق.ع.د رقم  14لسنة
 2008لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2015/2/11
ولح�د االن وملجهولية محل اقامت�ك اقتىض تبليغك
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن
الداخيل االوىل  /املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة
ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك
وتجيب عن التهمة املوجة ضدك وعند عدم حضورك
س�وف تجري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام
امل�واد (  65و  68و  )69من قانون اصلو املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

www.almustakbalpaper.net
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن الهيئ�ة العام�ة للس�دود والخزان�ات واملرقمة
( )5923باس�م (رن�ا محمد طاه�ر) فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فق�دان فقدت هوي�ة غرفة تجارة بأس�م (عيل عبد
الكريم عاتي)
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت وصل تأمينات صادر من غرفة تجارة البرصة
باسم املدير املفوض (عبد االمري عبد الحسن رايض)
لرشكة (خريات التفاؤل) من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقية بأسم (فالح
حم�ود ف�رج) من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /881 :ب2017/
التاريخ 2018/4/2
اعالن
تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزاي�دة العلنية العقار
املرق�م  2014 /3م 37ارايض املين�اء الخالي�ة وهو
عب�ارة عن دار س�كن مس�احتها  1اول�ك و86,66
تق�ع يف منطق�ة االبل�ة وهو عب�ارة عن دار س�كن
مفرزة بصورة غري رس�مية اىل قسمني القسم االول
يحتوي على باحة خارجية وم�وزع صغري وحمام
وهول داخيل وغرفتي نوم ويحتوي ايضا عىل صالة
وهول ومطبخ والقس�م الثاني يحت�وي عىل مدخل
وغرفة ن�وم واحدة وغرفة اس�تقبال صغرية وهول
وحم�ام ومرف�ق صح�ي وان درجة عم�ران عموم
العقار متوس�طة علما ان شاغيل العقار ال يرغبون
بالبق�اء فيه بصفة مس�تأجرين بع�د بيعه فمن له
رغبة بالرشاء الحض�ور امام هذه املحكمة يف بناية
قصر العدال�ة يف تمام الس�اعة  12م�ن ظهر اليوم
الخامس عرش التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة  %10من قيمة
العقار املق�درة البالغة ( )151550000مائة وواحد
وخمسون مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار
القايض
عالء حسن صيهود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4719 :
التاريخ 2018/6/28
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي (عماد
الدين عبد االمري س�ليمان) الذي يطل�ب فيه تبديل
لقب�ه وجعله (الحمداني) ب�دال من (رحماني) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خلال مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوما) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4716 :
التاريخ 2018/6/28
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي (يارس
جاس�م محمد ) الذي يطلب فيه تبديل لقبه وجعله
(الكعب�ي) ب�دال م�ن (ف�راغ) فم�ن لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�ده اقصاها (عرشة
ايام) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4484 :
التاريخ 2018/6/24
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (ذو الفقار
عبد االمري س�ليمان) ال�ذي يطلب في�ه تبديل لقبه
وجعل�ه (الحمداني) بدال م�ن (رحماني) فمن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها
( عرش يوم ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك /مسلم حسن شاكر
اقتضى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي يف
النجف ش�ارع الغدير وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
على قيام مس�لم احمد مس�لم ج�واد بالبن�اء عىل
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 3/84291
مقاطع�ة  4جزي�رة النجف حي الن�داء عرصة ملك
رصف مناصفة مس�احتها 100م 2لغرض تسليفه
قرض االس�كان وخالل املدة اقصاها خمس�ة عرش
يوما داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ
نشر االعلان وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف
االعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك /حميد عبد حسن
اقتضى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي يف
النجف ش�ارع الغدير وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
على قيام احمد مهدي صاح�ب بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطعة املرقمة  3/24521حي ميسان
يف النج�ف عرص�ة مل�ك رصف مناصف�ة لغ�رض
تسليفه قرض االسكان وخالل املدة اقصاها خمسة
عشر يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/24 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املته�م الغائ�ب  :الرشط�ي ي�ارس ناظ�م كامل
مطرود
 3ـ رقم الدعوى 2018/24 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/6/27 :
 5ـ تاريخ الحكم 2018/1/13 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة 5( :و )32من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطق�ة الخامس�ة على املتهم الغائ�ب ( الرشطي
ي�ارس ناظم كامل مطرود) بالحبس الش�ديد ملدة (خمس
س�نوات) وف�ق احكام امل�ادة ( )5م�ن ق ـ ع ـ د رقم 14
لس�نة  2008املعدل وبدالل�ة امل�واد (/ 61اوال ) و (/69
اوال) من ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة  2008لغيابه من تاريخ
 2015/6/27ولحد االن
 8ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا
ألحكام املادة (/ 38ثانيا) من (ق ـ ع ـ د) رقم  14لس�نة
 2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة
املادة (/89اوال) من ق ـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 9ـ اعط�اء املوظفني العموميين صالحية القاء القبض
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام
املواطنين باألخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام
امل�ادة ( / 69ثاني�ا وثالث�ا ) م�ن ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة
2008
 10ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة (/69رابعا) من ق ـ ا ـ د رقم  17لسنة 2008
 11ـ ايق�اف االجراءات القانوني�ة بحقه وقفا نهائيا عن
التهم�ة املس�نده اليه وفق امل�ادة  32م�ن ق ع د رقم 14
لس�نة  2008املع�دل عن تهمة اختالس�ه الهوية الوزارية
املرقمة ( )1653806والص�ادرة من وزارة الداخلية وذلك
لقيام ذويه بتس�ديد قيمة الهوية والبالغ قدره ()3,750
ثالثة االف وسبعمائة وخمسون الف دينار بموجب وصل
قبض ايرادات الحكومة املرقم ( )3429يف 2017/11/28
الص�ادر من حس�ابات مديري�ة رشطة البرصة لش�موله
بقانون العفو العام رقم  27لسنة  2016ولكون الجريمة
ليس�ت من الجرائم املس�تثناة حس�ب نص املادة ( )4من
قانون العفو العام رقم ( )27لسنة 2016
وعدم اس�تفادة املتهم من قانون العف�و العام رقم ()19
لس�نة  2008او اي عف�و خاص وحس�ب كت�اب مديرية
االدل�ة الجنائي�ة يف البصرة  /قس�م التس�جيل الجنائي
بالعدد  21653يف 2017/12/21
 12ـ تل�ت املحكمة نص املادة ( )8من قانون العفو العام
رق�م ( )27لس�نة  2016املتضمنة اذا ارتك�ب املتهم الذي
اعف�ى عن�ه بموجب احكام ه�ذا القان�ون جناية عمدية
خلال (خمس س�نوات) من تاري�خ االعف�اء تنفذ بحقه
العقوب�ات التي اعف�ى منها وتحرك االج�راءات الجزائية
بحقه
 13ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب (عب�د
الرحمن الحلفي) البالغة ( )25,000خمسة وعرشين الف
دين�ار عراقي تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
 14ـ ق�رارا غيابي�ا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة
(/60سادس�ا) من ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة  2008قابال
لالعرتاض اس�تنادا الح�كام امل�ادة (/71اوال وثانيا) من
نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/ 1/23
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/481 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :الرشطي حيدر عبد الحميد كاظم
عيل
 3ـ رقم الدعوى 2018/481 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2016/5/8 :
 5ـ تاريخ الحكم 2018/5/29 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة  ) 32 ( :م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة
 2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحك�م  :عدم ش�مول اعلاه بقانون العفو
الع�ام رقم  27لس�نة  2016لعدم تس�ديده املبلغ املرتتب
بذمت�ه واس�تنادا للم�ادة الثالثة من قان�ون العفو العام
اعاله
 8ـ الس�جن ملدة (سبع سنوات) وفق احكام املادة ()32
اوال م�ن ق ـ ع ـ د رق�م  14لس�نة  2008املع�دل وبداللة
امل�واد (/ 61اوال ) و (/69اوال) م�ن ق ـ أ ـ د رق�م 17
لسنة  2008الختالسه املسدس الحكومي املرقم (( HAD
 229ن�وع كلوك مع ملحقاته ( و ( )50اطالقه من نوعه
م�ع الهوي�ة الوزاري�ة املرقم�ة ( )1908672عن�د غيابه
بتاريخ  2016/5/8ولحد االن
 9ـ تضمينه مبلغ مقداره ( )5,325,000خمسة ماليني
وثالث�ة مائة وخمس�ة وعشرون ال�ف دينار ع�ن قيمة
املس�دس وملحقاته اعاله والهوية الوزارية املش�ار اليها
اعاله اس�تنادا الحكام املادة ( )32ثانيا من ق ـ أ ـ د رقم
 14لسنة  2008املعدل تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 10ـ اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة
/21أ ـ  6من ق ع د رقم  111لسنة  1969املعدل
 11ـ ط�رده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا
ألحكام املادة (/ 38ثانيا) من (ق ـ ع ـ د) رقم  14لس�نة
 2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة
املادة (/89اوال) من ق ـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام
املواطنين باألخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام
امل�ادة ( / 69ثاني�ا وثالث�ا ) م�ن ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة
2008
 13ـ تعمي�م اوصاف املس�دس والهوية املوصوفني اعاله
وفق القانون
 14ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة (/69رابعا) من ق ـ ا ـ د رقم  17لسنة 2008
 15ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (حسني عبد
االمير جاب�ر) البالغ�ة ( )25,000خمس�ة وعرشين الف
دين�ار عراقي تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
ق�رارا غيابيا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة (/60
سادس�ا) م�ن ق ـ أ ـ د رق�م  17لس�نة  2008قابلا
لالعرتاض اس�تنادا الح�كام امل�ادة (/71اوال وثانيا) من
نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/ 5/29
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
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بيـل كلينتـون ..من رئيـس «فضائحـي» إىل «روائـي» فـاشـل
ندى حطيط

ق ّدمت التجربة االشتراك ّية يف القرن العرشين عدة نماذج من رؤس�اء كان لهم باع طويل يف الكتابة والتأليف ،فصدرت األعمال الكاملة للزعيم الس�وفياتي
فالديمري لينني يف ما ينوف عىل  40مجلدا ً من التنظري الس�يايس واالقتصادي العميق .وكتب بعده جوزيف س�تالني عدة نصوص سياس ّية وفلسف ّية ُ
اعتربت
يف وقتٍ ما مراجع أساس ّية لتعليم أصول املاركس ّية والديالكتيك يف االتحاد السوفياتي.
كذل�ك كت�ب م�او تسي تون�غ ع� ّدة
نصوص صارت كتبا ً
ّ
مقدسة للتجربة
االشتراكيّة يف الصين ال تزال متداولة
إىل اليوم .وخارج هذه التجربة ،كانت
هناك محاوالت لهتلر وصدام حسين
أق�ل نجاحا ً
ّ
والق�ذايف وكارت�ر لكنه�ا
بكثري.الرئي�س األمريكي ّ
الس�ابق بيل
كلينت�ون ال�ذي لم ُتنس�ب إلي�ه يوما ً
معرفة اس�تثنائيّة يف الفكر السيايس،
وال موهبة إبداعيّة ربما س�وى تلمّ س
أنف�ه كلما ك�ذب أم�ام الصحافة عن
عالقت�ه الفضائحيّ�ة باملتدرب�ة يف
البيت األبيض مونيكا لوينسكي ،قرر
االنضمام رغم ذلك إىل كوكبة الرؤساء
املؤلفني .لكنه بعج�زه الفكري هرب
من التنظري الس�يايس ليب�ث خياالته
عبر رواي�ة ش�عبيّة بالتع�اون م�ع
جيم�س باترس�ون الروائي الش�عبي
األمريك�ي -ال�ذي ب�اع مئ�ات املاليني
َ
ترق إىل صفة
من نس�خ كتبه التي لم
األدب -بوصف�ه ضمان�ة لبي�ع ح�د
أدنى مربح من الرواي�ة الثنائيّة لذات
املجموعة من قرّائ�ه.وإذا كان ممكنا ً
تق ُبل اشتراك ش�خصني -أو أكثر -يف
تألي�ف كت�اب أكاديم�ي يف العل�وم أو
االجتم�اع ،فإنن�ا ال نع�رف عىل وجه
التحدي�د أين تب�دأ مش�اركة الرئيس
السابق يف صوغ نص «الرئيس مفقود
 ،»The President is missingوأي�ن
تنتهي مش�اركة باترسون يف معاقرة
عمل إبداعي شديد الفردانية كالرواية
التي هي دائما ً ب�وح ذاتي يواكب فيه
الروائ�ي إحداثي�ات تجارب�ه ليش�كل
عامله املتخيل .لك�ن يمكن تجاوز ذلك
ف�ور قراءتنا لها ،إذ ه�ي من بهتانها
وضع�ف رسديته�ا وانع�دام املغ�زى
منها ت�وزع تهم�ة الفش�ل الذريع يف
تش�ييد معمار روائ�ي مقبول عليهما
بالتس�اوي رغ�م أن بع�ض املقاط�ع
الضعيف�ة دراميّا ً واملليئة بالش�كوى
م�ن م�رارة ظل�م الصحاف�ة تحم�ل
بصم�ات بي�ل كلينتون دون ش�ك ،يف

حني تب�دو الرواي�ة ككل مث�ل أعمال
باترس�ون الس�يئة األخرى –عىل حد
تعبري الروائي األمريكي ستيفن كنغ.
تب�دو رواية «الرئيس مفق�ود» كأنها
محاولة يائس�ة من الرئيس األمريكي
السابق إلعادة كتابة تاريخه كما يريد
أن تتذكره األجي�ال ،وبيان عن العالم
الكلينتوني «الخالب» الذي كان يمكن
أن يجلب�ه ألميركا ،ال كم�ا كان واقع
عه�ده :فضائ�ح جنس�يّة ورصاعات
سياس�يّة عقيم�ة .إنه�ا تحكي ّ
قصة
رئيس يأتي بعد مرحلة أوباما ،تموت
زوجت�ه قبل ب�دء الرواي�ة وال يتعامل
م�ع متدربات يف البي�ت األبيضّ ،
لكنه
يعان�ي م�ن مح�اوالت الح�زب اآلخر
لتشويهه وعزله من السلطة من دون
ذنب اقرتفه ،ليجد أن الخطر الحقيقي
على أميركا س�يأتيها م�ن مص�در
قوّتها بالذات :تقدمه�ا التكنولوجي.
مس�ألة فق�دان الرئيس الت�ي ُعنونت
به�ا الرواي�ة مج�رد أخب�ار كاذبة ،إذ
إن الرئي�س لم ُيفق�د فعالً بل هو كان
يف مهمة عبقريّة أخ�رى إلنقاذ بالده
م�ن هجوم إلكرتوني س�افر -يش�نه
اإلرهاب�ي (املس�لم) س�ليمان قائ�د
تنظيم «أبناء الجه�اد» عرب اإلنرتنت-
وكاد يتس�بب يف توق�ف كل مفاص�ل
ال ّدول�ة األمريكيّة عن العم�ل :البنوك،
وأنظمة السير ،والطيران ،واإلعالم.
وكم�ا تتوقع�ون تمام�ا ً ف�إن تمويل
الهجوم يأتي من روسيا تحديدا ً بينما
ً
دوم�ا وأبدا ً أوىف وأقرب
إرسائيل تبقى
األصدقاء –ال س�يما أن رئيسة وزراء
إرسائيل حس�ناء من ّ
النوع الذي كان
بي�ل كلينتون ليتورط معه يف فضيحة
دوليّ�ة ه�ذه امل�رّة ل�وال أن الخي�ال
يك�ون أحيانا ً أرحم م�ن الواقع .ينقذ
الرئيس بالده من الهجوم ،ف ُيلقي عىل
األم�ة خطابا ً تلفزيوني�ا ً هائالً –يمتد
ألكثر من تس�ع صفح�ات يف النص–
يس�تخلص فيه العربات ويحدد معالم
املس�تقبل للحل�م األمريك�ي البدي�ع.

الس�حر يف رواي�ات ّ
وكم�ا ّ
الصغ�ار،
تتبدل األح�وال يف أمريكا بعد الخطاب
الفاصل؛ تتقارب األحزاب وتعمل معا ً
ألجل أمريكا أفضل ،وتنزوي الصحافة
املنح�ازة ملصلح�ة إعالم مت�وازن ،بل
إن م�رض الرئي�س نفس�ه الغام�ض
والخطري يختفي هكذا من غري رجعة

يف رس�الة رصيحة :عندما تستمعون
لكلينتون كل يشء يف أمريكا س�يكون
أجمل ،لكن رجا ًء ال تسألوه كيف!
ال تكشف الرواية رغم كثرة صفحاتها
– 528صفح�ة -ع�ن أي جدي�د يف ما
يتعلّق ب�أرسار العم�ل وراء الكواليس
يف البيت األبي�ض أو العالقات ال ّدولية،

والش�خصيّات جميعه�ا خاضع�ة
للنمذج�ة التقليديّة الس�اذجة لدرجة
أن الرئي�س -يف الرواي�ة دائم�اً -وبعد
أن ينق�ذ البلاد من الهجوم الس�يربي
لجماع�ة أبن�اء الجه�اد اإلرهابيين
املسلمني -يقوم بقطع العالقات معروسيا محذرا ً الس�فري الرويس لحظة

الـضـاحــك
هنريش بل
ُ
ترجمة :آمال نوار
عندم�ا يس�ألني أحدهم ع�ن مهنت�ي ،ينتابني حرجٌ
�رف
ش�ديد ،فأحم� ّر وأتلعث�م؛ أن�ا ال�ذي لطامل�ا ُع ِ
بالحصافة والوقار .إني ألحس�د املرء الذي يس�تطيع
اإلجابة ،بمثل :أنا ّ
بناء .أحس�د الحالّقني ،املحاسبني،
ً
ّ
والكتاب ،لبس�اطة إدالئهم ،إذ ّ
إن كال من هذه املهن،
إنما هي لس�ان حالها ،وال تس�تدعي رشحا ً مسهباً،
يف حين أجدن�ي مكره�ا ً لإلجاب�ة عن س�ؤال مماثل
بالقول« :إني ضاحك» .وترصيح كهذا ال ب ّد سيقتيض
ُ
بصدق عن
دمت مضط�را ً لإلجابة
ترصيحا ً آخ�ر ،ما
ٍ
الس�ؤال التايل« :أهكذا تكس�ب رزقك؟» ِبـ «نعم» .أنا
ُ
ً
أعتاش من ضحكي ،وعيش�ة كريم�ة أيضاً ،ال
فعلا
سيما ّ
أن الطلب عليه -بمنطق ُ
السوق -يف ارتفاع.
ٌ
ضاحك ب�ارع ،متم�رّس ،وما مَ ن يجي�د الضحك
أن�ا
ّ
ل�دي م�ن اإلمل�ام بالجوانب
مثلي ،وال مَ ْ�ن لدي�ه ما
الرفيعة لهذا الفن .لوقتٍ طويل ،وتجنبا ً للتوضيحات
مت نفيس عىل أني ممث�لّ ،
اململّ�ة ،ق ّد ُ
لكن مواهبي يف
حقَل�يَ التقليد والخطاب�ة ،ج ّد هزيل�ة ،إىل الح ّد الذي
يغدو معه هذا التصنيف ش�ديد ال ُبع�د عن الحقيقة،
ٌ
ُ
لست
ضاحك.
وأنا أحبّ الحقيقة ،والحقيقة هي أني
ً
ممثلا هزليّ�اً .أن�ا ال أُبهج الن�اس ،إنما
مهرّج�ا ً وال
ُ
أصوّر البهجة :أضحك كإمرباطور روماني ،أو كتلميذ
مدرس�ة مرهف اإلحساس ،وبقدر اضطالعي بضحك
القرن الس�ابع عرش ،كذلك ه�ي الحال بضحك القرن

التاس�ع عرش ،وإذا ما لزم األمر ،فبمقدوري الضحك
ضحكة الق�رون كلّها ،طبقات املجتم�ع كلّها ،فئات
األعمار كلّها .ببساطة ،إنها مهارة اكتسبتها كمهارة
أن تكون إسكافيا ً مثالً .يف صدري آوي ضحك أمريكا،
ضح�ك أفريقيا ،ضحكا ً أبيض ،أحم�ر ،أصفر؛ ووفق
التس�عرية؛ أطلقه ليتجلجل بما ينس�جم ومتطلبات
ُ
خرج.
امل ِ
ً
ُّ
ب�ت رضورة ال غنى عنها؛ ضحكي عىل األس�طوانات
َّ
املس�جلَة ،ومخرجو الربام�ج التلفزيونية
واألرشطة
ُ
أضح�ك بتفجّ ع،
يعاملونن�ي بفائ�ق م�ن االحترام.
ُ
أضحك كرشطي سري أو كعامل
باعتدال ،بهس�ترييا.
يف بقال�ة؛ ضح�ك الصب�اح ،ضح�ك املس�اء ،الضحك
اللييل ،والضح�ك الفجري .باختص�ار ،أينما وكيفما

يكون الضحك مطلوباً ،أُؤديه.
م�ن ناف�ل الق�ول إن مهنة من ه�ذا الن�وع ،منهكة،
ُ
ّ
تخصصي – يف
برع�ت– وهذا مج�ال
ال س�يما أن�ي
ف�ن الضح�ك املُعدي ،مم�ا جعلني ش�خصا ً رضوريا ً
لكوميديين م�ن الدرج�ة الثالث�ة أو الرابع�ة مم�ن
ولس�بب وجيه -من أن يفوت جمهورهم
يخش�ون–
ٍ
املواقف املضحكة األساسية يف النكات .لذا فأنا أميض
ّ
كمصفق مُ ْس َ
�تأ ْ َجر
معظم مس�اءاتي يف ن�وا ٍد ليلية،
حصيف ،مهمتي إشاعة عدوى الضحك أثناء املواقف
األضع�ف يف العرض .وال ب ّد م�ن مراعاة التوقيت ،فال
تأت�ي ضحكتي العارم�ة ،الصاخبة ،قب�ل أوانها ،وال
بعده ،وإنما تماما ً يف مطرحها املناسب :عند اللحظة
املحددة س�لفاً ،أنفج�ر ضاحكاً ،فيتبعن�ي الجمهور
برمته هادرا ً معي ،وتنجو النكتة.
ّ
يخصني ،فأنا م�ا أن ينتهي العرض حتى
وأم�ا يف ما
أميض منهكا ً إىل غرفة تبديل املالبس،ألرتدي معطفي،
سعيدا ً بأني أخريا ً
ُ
أنهيت عميل .يف املنزل ،غالبا ً ما أجد
َ
ضحكك حاالً .التسجيل
برقيات تنتظرني« :نحتاج إىل
ي�وم الثلثاء» ،وما هي إال س�اعات قليلة الحقاً ،حتى
ُ
أندب
أكون جالس�ا ً يف قطار رسيع ،حامي الوطيس،
حظي.
ال يخف�ى عىل أحد إني حني أكون خارج أوقات العمل
أو يف إج�ازة ،فإنني قلما أميل إىل الضحك .راعي البقر
ّ
والبناء
ينتاب�ه السرور حني يس�عه نس�يان البق�ر،
حني يس�عه نس�يان امل ِلاط .والنجّ �ارون ،غالب�ا ً ما
توجد يف بيوته�م أبواب مكس�ورة أو جوارير يصعب

فتحه�ا .الحلوانيون يس�تطيبون املخلّ�ل ،الج ّزارون
الحلوى ،والخبّاز ُي ْؤث�ر النقانق عىل الخبز .مصارعو
الثريان تس�تهويهم تربية الحمام ،املالكمون تشحب
وجوههم إذا أصاب أطفالهم الرُعاف .األمر كله يبدو
يل مألوفا ً تماماً ،ذلك أني ال أضحك البتة خارج أوقات
عميل .أنا شخص شديد الرزانة ،والناس يعتربونني–
ّ
بحق– متشائماً.
ربما
ً
غالب�ا ما كانت
يف خلال الس�نوات األوىل من زواجنا،
ْ
اضحك!» لكنها يف ما بعد ،أيقنت
زوجتي تقول يل« :هيا
بأني عاجز عن تحقيق أمنيتها هذه .أش�ع ُر بسعاد ٍة
غامر ٍة عندما أُ ُ
تيح لعضالت وجهي املتشنجة ولروحي
املنهكة االسرتخاء يف سكينة عميقة .يف الواقعّ ،
حتى
يوترني ،لكون�ه ال يني ّ
ضح�ك اآلخرين ب�ات ّ
يذكرني
بمهنت�ي .وعلي�ه ،فنحن ننعم بحي�اة زوجية هادئة،
مس�املة ،ال س�يّ ما ّ
أن زوجتي هي األخرى قد نس�يت
كي�ف تضح�ك .أحيان�ا ً أُباغتها مبتس�مة ،فأبتس�م
ب�دوري .نتحادث بصوت خفيض ،ألني أمقت صخب
النوادي الليلية ،الصخب الذي أحيانا ً يمأل استوديوات
ّ
متحفظاً،
التسجيل .من ال يعرفني من الناس يظنني
ولعّل�يّ كذل�ك ،ألن�ي أكاد ال أفت�ح فم�ي إال للضحك.
أعيش حياتي بأسلوب رائق ،مسوّغا ً لنفيس من حني
إىل آخر ابتس�امة خفيفة ،ودائما ً ما أتس�اءل عما إذا
ضحك�ت يوماً .ال ُّ
ُ
ُ
أظن ذلك .إخوتي وأخواتي
كنت قد
لطاملا رأوا إيلّ كصبي ج ّدي.
ّ
ولكن
والخالصة ،أني أضحك بأساليب متنوعة جمة،
ضحكتي الخاصة لم أسمعها قط.

مفردات ..مهرجان الشعر العريب يف جرش 2018

أعلن�ت رابطة الكتاب األردنيني عن مفردات مهرجان
الش�عر العرب�ي يف مهرجان جرش للثقاف�ة والفنون
للعام الحايل .2018
وقال�ت الرابطة يف بي�ان لها ،إن املهرجان س�يفتتح
الساعة الس�ابعة من مس�اء يوم الثالثاء املوافق 24
تم�وز املقبل ضمن فعالي�ات مهرجان جرش ،2018
وه�و املهرجان الذي تقوم عىل تنفيذه رابطة الكتاب
األردنيني ،وتقام أمسية االفتتاح عىل املرسح الشمايل
بمدينة جرش األثرية ،ويديرها الشاعر أكرم الزعبي،
ويش�ارك فيها الشعراء :أمان الله الغربي من تونس،
ماجدة داغر من لبنان ،محمد خضري ومحمد مقدادي
من األردن .وأضاف أنه س�تقام يف اليوم التايل أمسية
يف مركز امللك عبدالله الثاني الثقايف بالزرقاء ،ويديرها
الش�اعر نزار عوني اللبدي ،ويش�ارك فيها الشعراء:
جميل أبو صبي�ح ونبيلة الخطيب من األردن ،ووليام

وطي حتاملة من األردن ،وإدريس علوش من املغرب،
ووليام س بيرت من أمريكا.كما تقام مساء يوم األحد
املواف�ق  29تم�وز أمس�ية يف رابطة ّ
الكت�اب بعمّان،
يديرها الشاعر محمد خضري ،ويشارك فيها الشعراء:
سعد الدين شاهني ونزار عوني اللبدي ومهدي نصري
وس�عيد يعق�وب من األردن ،ويف مس�اء ي�وم االثنني
تقام أمس�ية بقاعة مؤسس�ة إعمار السلط ،تديرها
الش�اعرة غدي�ر حدادي�ن ،ويش�ارك فيها الش�عراء:
محم�د العطيات ونايف أبو عبي�د ومحمد الحيفاوي
وطارق م�كاوي وهناء البواب م�ن األردن.وأوضحت
الرابط�ة أن األمس�ية الختامي�ة للمهرجان س�تقام
مس�اء يوم الثالث�اء املوافق  31تم�وز املقبل يف املقر
الرئي�س للرابطة يف عمّ�ان ،وتديرها الش�اعرة نبيلة
الخطيب ،ويش�ارك فيها الشعراء :هشام عودة وعيل
البتريي ورفعة يونس وغدير حدادين من األردن.

س بيرت من أمريكا ،وشريين العدوي من مرص ،ومكي
الن�زال من الع�راق ،كما تقام مس�اء ي�وم الخميس
يف  26تم�وز أمس�ية يف مرك�ز إرب�د الثق�ايف ،يديرها
الدكت�ور خل�دون إمنيعم ،ويش�ارك فيها الش�عراء:
أحم�د الخطي�ب وحافظ علي�ان وخالد أب�و حمدية
م�ن األردن ،وأمان الله الغربي من تونس ،وس�ليمان
الدريسي من املغرب.ويف ي�وم الجمعة املوافق  27من
تموز تقام أمس�ية يف رابطة ّ
الكتاب يف عمّان ،يديرها
الشاعر سعد الدين ش�اهني ،ويشارك فيها الشعراء:
أديب نارص ،وعيد النس�ور وأيرس رضوان من األردن،
وعبد السالم العطاري من فلسطني ،ويحيى الحمادي
من اليمن ،يف حني تقام مساء يوم السبت املوافق 28
تموز أمس�ية يف قاعة نادي اإلب�داع بالكرك ،ويديرها
الش�اعر الدكت�ور حكمت النوايس�ة ،ويش�ارك فيها
الش�عراء :الدكت�ور خل�دون إمنيع�م ونض�ال برقان

«حائط املعرفة» ..رقمنة املتاحف املرصية
تش�تمل عملية رقمنة املتاح�ف ما هو أبعد
م�ن عملية التوثي�ق اإللكرتون�ي ملحتوياته
وتصنيفه�ا بحي�ث تبدو متاح�ة للمهتمني
يف إط�ار تعليم�ي وتثقيف�ي ،حي�ث يجري
التناف�س حاليا ً على توفري ع�رض تفاعيل
متكامل لجميع اآلثار التي يحويها بلد معني
ضم�ن تطبيق�ات تمن�ح الزائ�ر االفرتايض

إمكاني�ة مش�اهدتها ومعرف�ة تاريخه�ا
وتوجي�ه األس�ئلة ليس�تقبل ال�ردود عليها
بش�كل مبارش .عربياً ،بدأ مرشوع التوثيق
اإللكرتون�ي املوح�د للمتاح�ف املرصي�ة
ع�ام  ،2010وت� ّم توثي�ق مليون�ي قطع�ة
أثرية موج�ودة خارج مصر يف حوايل 850
مجموعة خاص�ة أو متحفية ،ت�م توثيقها

وتصويره�ا ووضعها على اإلنرتنت بكامل
بياناته�ا األثرية ،حيث تم تنظيم اس�تمارة
بيانات أثرية كاملة عن كل قطعة وتقديمها
بأسلوب روائي مصور .يف هذا السياق ،أعلن
«متح�ف اآلث�ار» يف «مكتبة اإلس�كندرية»،
بالتعاون مع «مركز توثيق الرتاث الحضاري
والطبيع�ي» ع�ن إطلاق مشروع «حائط

املعرفة» كتطبي�ق للهاتف املحم�ول يعتمد
عىل تكنولوجيا الواقع املدعم بالخيال ،بهدف
«زيادة تفاع�ل الجمهور م�ع الفن والرتاث
املصري املوجود داخل املتاحف باس�تخدام
الهوات�ف الذكي�ة وأجه�زة الكمبيوت�ر
اللوحي�ة» ،بحس�ب بي�ان املكتب�ة .يعتم�د
املشروع على توزي�ع ملصق�ات مصممة

مس�بقا ً لوضعه�ا داخ�ل املتاح�ف؛ بحي�ث
تحتوي عىل املعلومات األساسية عن قطعة
فني�ة معين�ة أو موض�وع خ�اص بالرتاث.
وباس�تخدام التطبيق ،يمكن للمستخدمني
العث�ور عىل املزيد م�ن املعلومات عن طريق
الن�ص الظاه�ري والصور والتقني�ة ثالثية
األبعاد عىل البوسرت.

طرده من «تدخ�ل بالده يف انتخاباتنا
مس�تقبالً».الرواية املفتقرة إىل معايري
التش�ويق والحافل�ة بالخطاب�ات
الرئاس�يّة والتفسيرات العلميّة التي
ال حاج�ة إىل الن�ص به�ا ُتزي�ل م�ن
حي�اة الرئي�س املتخيّ�ل كل عالقة له
بالنس�اء ،فال هيالري تنغص عيش�ه،

وال لوينس�كي تتس�بب بفضائ�ح
ل�ه ،ولك�ن س�يدات رئيس�ات لل�دول
الصديقة ،وأخري�ات يف مناصب عليا،
وجاسوس�ات جميعه�ن يف عالق�ات
ش�ديدة الو ّد مع الرئي�س الدمث ،رغم
أنه يصفهن عند ظهورهن ألول مرّة يف
الرواي�ة بأوصاف ال تخفى معها بقايا
الذكوريّة املتعاليّة والتش�يؤ الجنيس.
إن�ه ال يتج�اوز معه�ن ح�دود العناق
الرسمي ألي سبب –ربما لتيقن الرئيس
السابق من أن هيالري كلينتون ستقرأ
الرواية ّ
بدقة ولن تس�مح للوينس�كي
جديدة بدخ�ول البيت األبي�ض ولو يف
َ
الخيال.ن َف�س الرواي�ة أمريكي
عال�م
نموذج�ي ال ُيخف�ىُ ،يعلي من ش�أن
الخدم�ة العس�كريّة –الرئيس املتخيّل
خدم م�ع الجيش األمريكي يف العراق–
كما من شأن ال ّدين التقليدي -الرئيس
يتل�و صل�وات توراتيّ�ة وي�رى العالم
بلونني :معن�ا أو ض ّدنا.ويفتعل النص
الفرص إلع�ادة تأكيد العالقة العميقة
واالس�تثنائيّة م�ع إرسائي�ل ،والعداء
البديهي –غري املربر بعد انتهاء الحرب
الب�اردة -لروس�يا«.الرئيس مفق�ود»
تحق�ق بالفع�ل أرق�ام بي�ع ال ب�أس
به�ا يف الس�وق األمريكية وال ّ
ب�د أنها
س�تعود عىل الكاتبني بعدة ماليني من
الدوالرات ،لكن ّ
جل النقاد يف الصحافة
الغربيّ�ة توافقوا عىل أنها نص ضعيف
ليس بذي قيم�ة أدبيّة عالي�ة ومجرّد
حل�م كلينتون�ي برئاس�ة مثاليّة دون
فضائ�ح ،وليس�ت تس�تحق الق�راءة
إال كبواب�ة للدخ�ول إىل عق�ل زعي�م
العال�م الح�ر الذي جلس على العرش
لعق�د من الس�نوات .رواي�ة «الرئيس
ً
خالدة
مفقود» س�تدخل تاريخ األدب
بوصفها أس�وأ نص على اإلطالق من
بني كل ما كتبه زعماء ال ّدول يف العرص
الحدي�ث ،وسيرجع إليه�ا املؤرخون
بوصفه�ا نموذج�ا ً لرتاج�ع الثقاف�ة
واألدب والسياس�ة يف عهد الرأسماليّة
املتأخرة.

كتاب األشياء..
نصوص للتعريف تفاصيل احلرب

صدر حديثا ً عن دار التكوين يف دمشق ،وبمنحة إنتاجية مق ّدمة من مؤسسة
امل�ورد الثقايف للع�ام  ،2018كت�اب نثري ثالث للش�اعر الس�وري جوان ترت
ُ
«كتاب األش�ياء» يحتوي على مجموعة نصوص نثريَّ�ة تتح ّدث عن
بعن�وان
تعريف األش�ياء خالل الحرب ،ويتمحور املغزى األس�ايس له�ذا الكتاب حول
تعريف اختالف األش�ياء بمجملها خالل فترات الحروب ،حيث يختلف معنى
اليشء وطريقة نظر الشاعر إىل األشياء باملجمل.
وجاء يف مق ّدمة الكتاب التي كتبها الروائي املرصي «رجائي موىس»:
«القصي�دة عند ج�وان ترت هي الرس ،لكن�ه ليس الرس العمي�ق والخفي ،بل
البسيط مثل الحياة واملكشوف مثل املوت؛
ُ
رئ،
«أشب َه برسٍّ عريق ،أودعت ُه
اآللهة يف ب ٍ
َ
مالمح جل َّي ٍة أو رغ َب ٍة يف الحياة».
بسري يف الضباب بال
أشب َه
ٍ
وهنا يمكن أن نقرأ قصيدة «العالم يف الرسير» ،فهي قصيدة تتدفق عرب الخط
الفاصل والهش بين الحياة واملوت .القصيدة تتبعثر عىل الرسير والعالم كما
ُ
الحياة بأكملها ،ويغ�دو العال ُم يف رسيري» .القصيدة
ه�و منذ البدء« .تتالىش
َ
طوال اليوم وأنا أس ُ
َ
ري
«ليس بمقدوري فعل يشء،
بس�يطة مثل هذه الحركة؛
يف الدائ�ر ِة ذاته�ا ،أنكرسُ وأعي� ُد ترتيب ذاتي لئّل�اّ أبقى يف الدائ�رةِ ،لكن عبثا ً
ُ
ُ
َ
«غربان النار».
الخروج» قصيدة
أحاول
القصيدة بسيطة ألنها موجز الحياة اليومية ،سرية الرصاص الطائش« ،كأن
ش�يئا لم يحدث بعد الغياب» ،هي فقط الحرب تم�ر ،تنتقل من بيت إىل بيت،
وم�ن طاب�ق إىل آخر ،وتختبئ مث�ل رصاصة مذعورة يف زاوي�ة أو يف ركن من
الذاكرة».
فيم�ا كت�ب الش�اعر املرصي عماد أب�و صالح على الغالف الخلف�ي للكتاب
الصادر« :حف ٌر عميق دون رعونة عاطفية وال ثرثرة .كتابة صارمة تنحت يف
ُّ
يحق للقصيدة أن
ِجذر األلم» .وكتب الروائي اللبناني فوزي ذبيان أيضاً« :هل
ت�دس أنفها يف أمر انتحارنا؟ أم عليها هي األخرى أن ترتدي ّ
َّ
الزي العس�كري
وتنتحر؟ أنا ال أعرفّ .
لعل هذا الكتاب محاولة جواب عىل هذا السؤال».
جاء الكتاب يف  100صفحة من القطع املتوس�ط وبتصميم غالف من الفنان
باسم صبَّاغ.
يذكر أن هذا الكتاب هو الثالث للس�وري جوان ترت بعد ديوانه النثري الصادر
ل�دى دار أبابيل للنرش والتوزيع« :املوت�ى يتكلّ َ
مون هبا ًء»  2017وأيضا ً كتاب
صدر لدى دار الكتابة األخرى يف القاهرة عام  2010وحصل عىل جائزة امللتقى
الثاني لقصيدة النثر يف القاهرة.
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أحالم تعلن تنازهلا عن أجرها يف موازين
أص�درت الفنان�ة اإلماراتي�ة «أحلام»
ً
بيان�ا رس�ميًّا عرب حس�ابها عىل موقع
انس�تقرام ،أعلنت فيه للش�عب املغربي
ع�ن تضامنه�ا مع مطالب�ه ،حيث كان
بعض رواد مواق�ع التواصل االجتماعي
ق�د دع�وا ملقاطعة موازين ،مل�ا فيه من
إهدار للمال العام .
وقال�ت أحلام ىف بيانه�ا :جمه�وري
الحبي�ب أهيل ونايس يف املغرب .يف داخيل
ّ
غص�ة وإحس�اس بالتعاط�ف ،ال ح� ّد
برّ
ل�ه م�ع مطالبك�م ،والتي ع ت�م عنها
وبق�وة يف مقاطع�ة حض�ور مهرجان
موازين ،وهذا حق من حقوقكم للتعبري
ع�ن آرائك�م… ولك�ن كمطرب�ة أعتبر
نفسي مغربي�ة ،ألنك�م أول جمه�ور
اس�تقبلني وأحتضنن�ي .ال يمك�ن أن
أرف�ض ّ
أي دع�وة تتاح يل فيه�ا فرصة
اللقاء م�ع حبايبي والداعمني األوائل يل،
وكما أحترم التزامات�ي املهنية ،وأعترب
املهرج�ان العامل�ي موازي�ن كمهرجان
ثقايف وإنساني ،بل ومشجّ ع للسياحة يف
املغرب ،يكفي أنه تحت الرعاية السامية
مللك املغرب امللك محمد الس�ادس رعاه
الله.

وأضافت :وها أنا أساهم معكم بالتنازل
ع�ن أج�ري بالكامل يف موازي�ن ،كدعم

من�ي وتعب ً
ريا ع�ن صدق محبت�ي لكم،
وفقط لقائي بالجمهور املغربي الحبيب

من الفنانة «احالم» ،حيث ّ
إن رواد مواقع
التواص�ل االجتماع�ي نشروا تدوينات
تش�يد برد فعل أحالم ،وتعتربها التفاتة
راقي�ة منه�ا ،فيما اعترب البع�ض ّ
أن ما
قام�ت به يدخ�ل يف الرتوي�ج لصورتها
وش�عبيتها ال غري  .كم�ا رفض البعض
اآلخ�ر فك�رة أحلام تمامً �ا ،معتربي�ن
أن املغ�رب ال يحت�اج منه�ا صدقةّ ،
ّ
وأن
املقاطعة مستمرة للحصول عىل حقوق
الشعب كاملةّ ،
وأن الهدف هو مناهضة
الفس�اد .بل وث ّمة من دعا إىل الدخول إىل
صفحتها وكتابة هاش�تاغ خليّ فلوسك
عن�دكّ .
ألن الش�عب املغرب�ي ال يقب�ل
ّ
الصدق�ات .ويب�دو أن أحلام التقط�ت
إش�ارات الحفلات الس�ابقة يف موازين
 ،والت�ي كان الجمه�ور فيها متواض ًعا ،
عرب دعمها لحملة املغاربة بجملة ذكية
( :تعالوا وعّب�رّ وا عن صوتكم من خاليل
).وكان�ت أحلام ق�د نشرت م�ن قبل،
فيدي�و تعل�ن فيه ع�ن قض�اء إجازتها
ه�ذا الصيف يف املغرب مع عائلتها .ومن
املتوقع أن تحيي أحالم س�هرة االختتام
الس�بت  30يونيو الج�اري عىل منصة
حي النهضة .

هو األجر الحقيقي الذي سأتقاضاه.
واعترب البعض أنها خطوة جريئة وذكية

تغريدات حممد هنيدي
تثري اجلدل!
بش�غف واهتمام ،تابع محم�د هنيدي مجريات مباراة منتخبي مرص والس�عودية
يف بطول�ة كأس العالم لكرة القدم «روس�يا  »2018كش�أن الجمه�ور العربي كله،
لك�ن تعليقاته خالل وبعد املب�اراة أثارت ضجة كبرية بين متابعيه.محمد هنيدي
لخص أداء العبي منتخب مرص من خالل تغريدة له عرب حسابه عىل «تويرت» بكلمة
واحدة «صفر» ،وهي كلمته الش�هرية يف فيلم «رمضان مربوك أبو العلمني» ،والتي
يعرب م�ن خاللها عن ازدرائه وعدم رضائه ع�ن أداء الالعبني وخطة هيكتور كوبر
املدي�ر الفني ملنتخ�ب مرص.تعليقات النجم املصري لم تتوقف عند ه�ذا الحد ،بل
كانت معربة عن لس�ان ح�ال املرصيني ،وذلك عندما كتب «كوب�ر هيدافع لو لعبنا
لوحدن�ا والله» ،وذل�ك تعبريا ً عن اس�تيائه من خطة املدرب الت�ي كانت تبحث عن
التع�ادل بدالً من الس�عي نحو يف الفرص يف مباراة م�ن املفرتض أن تكون متكافئة
بني فريق يتس�اويان يف املستوى الفني والبدني.ومن تعليقات محمد هنيدي أيضاً،
كان تعليقه عىل هدف محمد صالح ،حيث كتب« :فرحتنا اكرتها فرحة البو مكة»،
كم�ا امت�دح أداء عص�ام الحرضي حارس املرم�ى الذي حقق رقماً قياس�ياً كأكرب
الع�ب عمرا ً يف تاري�خ املونديال ،وال�ذي تمكن من صد ركلة ج�زاء ،كما منع بضع
أه�داف محققة للمنتخب الس�عودي.ولم يفت النجم املرصي الس�خرية من حكم
املباراة بسبب احتسابه ركلتي جزاء ملنتخب السعودية يف املباراة التي انتهت بفوزه
بهدفني مقابل هدف واحد.

مرييام فارس ختضع لعملية جراحية
خضع�ت الفنان�ة مريي�ام ف�ارس
لعملية جراحية مستعجلة ،أجربتها
على إلغ�اء حف�ل غنائ�ي كان من
املفترض أن تحييه يف  27من ش�هر
حزيران\يونيو الج�اري يف «كازينو
لبن�ان» ملصلح�ة م�رىض رسط�ان
األطفال.
وأش�ارت مريي�ام إىل أنها س�تكون
مجربة على اإلمتناع عن القيام بأي
نش�اط فن�ي وبأوام�ر م�ن األطباء
خالل الفرتة املقبلة وملدة  6أسابيع،
ودع�ت الجمه�ور إىل حضور الحفل
واالس�تمتاع بالفق�رات الفني�ة،

شذى حسون تعلق عىل تقليدها إليسا
تعرضت الفنانة شذى حسون
لهجوم عنيف بعد ظهورها يف
لقاء صح�ايف ُنرش عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وه�ي
تقلد الفنانة إليس�ا يف طريقة
تعاملها مع الصحافيني.فلقد
ّ
ش�ن محب�و إليس�ا هجومً �ا
ً
كاس�حا عىل شذى حسون ما
دفعه�ا لتربير ما فعلته ،حيث
أك�دت يف لقاء آخ�ر معهاّ ،
أن
األم�ر كان مج�رد م�زاح ولم
تكن تع�رف ّ
أن هناك تصويرًا،
مؤك�دة ألاّ خلاف بينها وبني
إليس�ا ،كم�ا ّ
ذك�رت باطاللة

شيرين عب�د الوه�اب عندما
س�خرت م�ن إليس�ا.وقالت
شذى حس�ون مربرة تقليدها
لـ إليسا بعد الهجوم الكاسح
عليها« :أثناء اللقاء معي قال
الصح�ايف للمص�وّر إس�تني
استنى ،ثم طلب مني أن أنتقل
إىل الناحي�ة األخرى ،وأنا بيني
وبني نفيس ربط�ت هذا األمر
بما كان قد حص�ل بينه وبني
إليس�ا ،وتذك�رت ال ش�عوريًّا
هذا املوضوع» .وتابعت شذى:
«أن�ا فعل�ت م�ا فعلت�ه بنيّة
طيبة وفكاه�ة ،وكنت أمازح

الصحايف عىل أس�اس ّ
أن األمر
بيني وبين�ه .مثل هذه األمور
يمكن أن تحدث دائمًا ،ويكفي
ملا ظهرت شيرين عىل الهواء
وس�بّت إليس�ا ،وقال�ت عنها
كالم بطريق�ة غير مبارشة.
إنها أشياء طبيعية ويمكن أن
تحصل بني الناس».كما أكدت
شذى أنه ال يوجد ّ
أي خالفات
بينها وبني الفنانة إليسا» ،ما
حصل لم يكن ُيفرتض نرشه،
وأن�ا كنت أعتقد أن�ه ال يوجد
تصوير».يشار إىل ّ
أن الخالفات
بين ش�ذى حس�ون وإليس�ا

تع�ود إىل الع�ام  ،2012عندما
تجاهلته�ا األخيرة يف إحدى
الحفلات ،حي�ث أوضح�ت
ش�ذى حس�ون يومها أنها
ذهب�ت إللق�اء السلام
عليه�ا ،وقالت لها نحن
ل�م نلتقط ص�ورة م ًعا،
فردت عليها إليس�ا « أنا
لش�و بدي إتص�ور معك؟
«عىل ح ّد قول ش�ذى ،التي
أش�ارت ً
أيضا إىل أنها لم
تطلب أن تتصور معها
حتى تق�ول له�ا هذا
الكالم.

غادة عبد الرازق تكشف عن أمر
حمزن للغاية

تأث�رت الفنان�ة غ�ادة عب�د ال�رازق
بش�دة خلال حديثه�ا ع�ن دورها يف
مسلسل «ضد
مجهول»،
ا أل م�ر
ا لذ ي

دفعه�ا للبكاء على اله�واء يف لحظة
مؤثرة.
وتحدثت غادة عب�د الرازق يف برنامج
«بوض�وح» ع�ن ش�خصية «دنيا» يف
مسلس�ل «ضد مجهول» ،مشيرا ً إىل
أن هذا الدور أثر فيها بش�كل كبري،
وعاشت كل لحظة فيه من حزن.
وعندم�ا س�ألها اإلعالم�ي عمرو
الليث�ي ع�ن الس�بب وراء ذل�ك،
أك�دت غادة عب�د ال�رازق إنها ال
تع�رف تحدي�داً ،ولك�ن الفن�ان
الحقيقي عندما يعيش شخصية
بعينه�ا أحيان�ا ً يتذكر مواقف
صعبة مر بها ،كان يحاول أن
ينس�اها طوال حياته ،ليظهر

ك�م الح�زن ال�ذي بداخل�ه
وقتها.
ونفت غادة عبد الرازق أن يكون سبب
تأثرها بشخصية البطلة يف مسلسلها
األخري ،يعود ملعرفتها بشخص تعرض
لالغتصاب ،مشرية إىل أن هناك الكثري
من األم�ور يف الدنيا مث�ل االغتصاب،
مث�ل التع�رض للظلم ،أو أن ش�خص
يتهاون مع ش�خصيتك أو يس�حقك،
مضيفة إنها تعرض�ت للظلم كثريا ً
مثل أي إنسان يف الحياة.
ويف سياق آخر ،أشارت غادة عبد
الرازق إىل إنها تنوي عدم خوض
تجرب�ة تمثيل يف رمضان املقبل
.2019

رانيا يوسف :انفصلت عن زوجي
وكل يشء قسمة ونصيب
أك�دت الفنان�ة راني�ا يوس�ف يف
ترصيحات خاصة لـ»س�يدتي نت»،
أنه�ا انفصلت ع�ن زوجه�ا املهندس
ورجل األعم�ال طارق ع�زب منذ أيام،
وأش�ارت راني�ا يف أول تعلي�ق له�ا بع�د
الطالق« :انفصلن�ا يف هدوء ومن دون ّ
أي
ّ
وبينا كل
مش�اكل ،بعد  6س�نوات زواج،
محبة ومودة وال توجد خالفات ،وسنظل
أصدقاء تمامً ا كما كنا قبل الزواج».
وع�ن أس�باب االنفص�ال قال�ت رانيا:
«كل يشء قسمة ونصيب ،هذا كل ما
يمكنن�ي قوله ،وكل زوجنني تنش�أ
بينهما مشاكل قد تنتهي بالطالق
ه�ذا طبيع�ي ،ف�كل قصة حب
مه�ددة بالتوق�ف يف ّ
أي وقت،
لس�ت حزينة –تكمل رانيا-

فق�د عش�ت أيامً �ا س�عيدة م�ع
طارق وستظل عالقتنا جيدة».
ُيذكر ّ
أن ط�ارق عزب ليس الزوج
األول يف حي�اة راني�ا ،فقد تزوجت
من املنت�ج محمد مخت�ار يف بداية
حياتها الفنية ،وانجبت منه ابنتيها
ياس�مني ونانيس ،ثم تزوجت بعده
من كريم الشبراوي وانتهى زواجهما
يف املحاكم ،حيث تقدمت ضده بقضايا
نصب عدة وغريه�ا ،وظلت الخالفات
بينهما مستمرة لسنوات عدة.
آخ�ر أعمال راني�ا يوس�ف كان فيلم
«ريجاتا» الذي تش�اركت بطولته مع
عمرو سعد ،وإلهام شاهني ،ومحمود
حميدة ،وعدد كبري من الفنانني ،ومن
إنتاج محمد السبكي .

مذك�رة إي�اه ب�أن ثم�ن البطاقات
هو للمساهمة يف ش�فاء العديد من
األطفال املصابني بمرض الرسطان،
كما تقدمت بالشكر إىل كل املسؤولني
الذين قاموا برعاية الحفل.
ولك�ن مريي�ام ف�ارس ،ل�م توضح
طبيع�ة العملية الت�ي خضعت لها،
األمر الذي جعل متابعيها ينشغلون
يطالبون بإيضاح�ات حول حقيقة
وضعه�ا الصحي كما
دعوا لها بالشفاء
ا لعا جل  .وه�ذ ه

خطيب زينة السابق
يدافع عنها
فاجأ الفن�ان واملنتج املرصي تام�ر عبداملنعم جمهوره
عندم�ا أعلن بأن هناك عالقة كان�ت تربطه بالفنانة
زين�ة ،وه�ذه العالق�ة تط�ورت لفترة ارتباط
رس�مي كان بينهما ،تمثل بإعالن خطوبتهما
لفترة من الزمن ومن ثم انفصالهما بهدوء،
وقال تامر إن عالقة جيدة وراقية تربطه مع
زينة ،فهو من األشخاص الذين يحافظون
على العرشة واملودة ،كم�ا قال إنه وقف إىل
جانبه�ا بقضيته�ا بإثبات نس�ب طفليها
م�ن الفنان أحمد عز؛ ألنه اليجد بأنه من
املعقول أن تتهم امرأة رجالً بهذا االتهام
وبأن تطلب تحلي�ل الحمض النووي،
هذا يع ّد أكرب دليل عىل صحة كالمها.
زين�ة كانت يف دبي لحض�ور افتتاح
فيلمها الجديد «كارما» الذي جمعها
مع مجموعة م�ن النجوم املرصيني،
وكان لنا معها حوار طويل س�ننرشه
قريبا ً عرب موقع سيدتي.

امل�رة الثاني�ة خالل ع�ام التي
تخضع فيه�ا مريي�ام لعملية
جراحي�ة ،بع�د ان كان�ت ق�د
أصيبت بقدمها خالل الشهور
املاضي�ة ،وإضطرت أيضا ً اىل
االعت�ذار عن إرتباطاتها
الفنية.

دنيا بطمة تثري ضجة بإطالالهتا
ش�اركت النجم�ة املغربي�ة دنيا بطمة
متابعيها عبر حس�ابها الخاص عىل
موقع تطبيق الصور انستقرام بصور
لها من رحلته�ا برفقة زوجها محمد
الترك لج�زر املالدي�ف فاج�ات به�ا
متابعيها إلطالالتها الجريئة.
الفنانة املغربية دنيا بطمة أطلت عىل
الجمهور بفس�اتني قصيرة ومالبس
بحري�ة لفت�ت انتباهه�م لجرأته�ا
بالظهور برفقة زوجه�ا بمثل تلك

األزي�اء كذل�ك الح�ظ بع�ض متابعيها
م�ن خالل نف�س الصور عرب حس�ابها
الخاص عىل انس�تقرام أنه�ا قد تكون
حامل.
ص�ور دني�ا بطمة م�ن ج�زر املالديف
حص�دت ك�م هائ�ل م�ن التعليق�ات
واالنتقادات الواس�عة لبعض اللقطات
الجريئ�ة بينها وبني زوجه�ا البحريني
محم�د الترك وارتدائه�ا املاي�وه على
شاطئ البحر كذلك تسببت بعض هذه

الص�ور بإثارة الش�كوك بين متابعيها
حول إمكانية حملها من جديد بشقيق
أو ش�قيقة غزل خاصة وأنه�ا حاولت
إخفاء معالم بطنها يف بعض صورها.
تالح�ق الفنانة دني�ا بطمة ع�دد كبري
من اإلنتقادات بني الحني واآلخر كونها
تلجأ للخضوع للتجمي�ل كثريا ً والحقن
بالبوتوك�س وتنفي خضوعه�ا لذلك يف
نف�س الوقت وهو ما يثري غضب بعض
متابعيها.

شريين عبد الوهاب تؤدي مناسك العمرة

ً
حفلا ناجح�ا ً للم�رّة األوىل يف اململكة
بع�د إحيائه�ا
العربي�ة الس�عودية ،قرّرت النجمة املرصية شيرين
عب�د الوهاب اغتن�ام فرصة تواجدها هن�اك وتأدية
مناس�ك العم�رة مع زوجه�ا املغني املرصي حس�ام
حبيب.
وتداول�ت حس�ابات خاص�ة بمعجب�ي شيرين عىل
مواقع التواص�ل االجتماعي صورة لها برفقة زوجها
أثناء تأديتهما مناسك العمرة يف السعودية.

باملقابل ،كانت شيرين قد أحي�ت يف  19حزيران حفالً يف
مدينة امللك عبدالله االقتصادية ،ونرشت بعدها مجموعة
من الصور مرفقة برسال ٍة إىل جمهورها السعودي.
وج�اء يف رس�الة شيرين عرب موقع فيس�بوك « :ش�كرا
لجمهور السعودية الجميل عىل حضوركم وعىل تفاعلكم
إمب�ارح ،بس�ببكم ختام العي�د كان مس�ك وكانت حفلة
ناجح�ة ب�كل املقاييس وإن ش�اء الله م�ش هتكون آخر
حفلة ليا معاكم».

ابتسام تسكت :الفن أوالً والزواج إىل إشعار آخر
نف�ت املطرب�ة ابتس�ام
تس�كت بش�كل قاط�ع
لـ»س�يدتي ن�ت»  ،خالل
املؤتم�ر الصحف�ي الذي
عقدت�ه قبي�ل حفلته�ا
بمنص�ة سلا بموازين
 ،أن تك�ون عىل وش�ك
ال�زواج حالي�ا ً مفن�دة
جميع اإلش�اعات التي
راجت مؤخرا ً من كونها
«الزوج�ة املحتمل�ة»
لفن�ان مغربي معروف
كان ق�د رصح مؤخ�را ً
يف برنام�ج تلفزيون�ي بأنه
مقب�ل على ال�زواج قريب�ا ً
م�ن فنانة مغربي�ة معروفة
ومش�هورة .مم�ا فت�ح باب
التخمين�ات على مرصاعيه�ا
،حي�ث ذهب�ت كل التكهن�ات
إىل ك�ون هذه الزوج�ة قد تكون
اغلب الظن هي ابتسام تسكت.
ويف نفس السياق أوضحت ابتسام
يف معرض ردها عن أس�ئلة «سيدتي
نت» بأنه�ا ال تفكر حالي�ا ً يف الزواج،
وأن همه�ا الوحيد اآلن ه�و الفن الذي
يصعب بأن توفق بينه وبني مسؤوليات
البي�ت وال�زواج ،لذل�ك اخت�ارت الفن يف
الوقت الراهن عىل األقل.
وع�ن تجربته�ا على مس�توى األداء
التش�خييص يف األعم�ال الدرامي�ة الت�ي
ش�اركت يف خالله�ا املوس�مني األخريين
عىل شاش�ة القناة الثانية ،قالت ابتسام
لـ»س�يدتي نت» ب�أن تجربته�ا لم تكن

لتريض الجمي�ع  ،حي�ث كان�ت هن�اك
انتق�ادات من طرف البعض وترحيب من
البعض اآلخر  ،إال أنه عىل العموم فاآلراء
واملواقف االيجابية كانت أكثر ،وأكدت أنها
ق�ررت االبتعاد عن التمثيل لبعض الوقت
والرتكي�ز على الغناء لتريض جمهروها
و»الفانز» الذي شكرته ابتسام  .و جوابا ً
عن سؤال بهذا الخصوص لـ «سيدتي نت
« أك�دت أنها متعلقة بدورها بـ «الفانز»
ال�ذي تعرف عليها من خالل مش�اركتها
يف ع�دة برام�ج آخره�ا برنامج «س�تار
اكاديم�ي»  ،ال�ذي جع�ل م�ن الجمهور
يكتشف شخصية الفنانة ابتسام تسكت
الفخورة بحب جمهوره�ا ،وحب الناس
تختم ابتسام من حب الله .
وكانت ابتس�ام تس�كت قد أحيت برفقة
كل م�ن الفنانين املغربيني بدر س�لطان
ونادي�ة لعرويس ،حفالً
ً
فني�ا يف فضاءات
منصة سلا ضم�ن ال�دورة الحالية من
مهرج�ان موازين إيقاعات العالم  ،حيث
اعتل�ت ابتس�ام املنص�ة و أدت باقة من

األغاني املعروفة من ريربتوارها الذي
تفاعل معها جمهور ابتسام من قبيل
«من�ك وال من�ي – هيا جاي�ا « ،حيث
ردد الفانز مع ابتس�ام أشهر مقاطع
األغان�ي التي تفنن�ت يف أدائه�ا أمام
جمهور امتألت به جنبات منصة سال
 .فيما بدأت ابتس�ام بدورها س�عيدة
وبأناقة مغربية متميزة تحيل عىل زي
املناطق الرشقية باملغرب.
ومن جه�ة أخ�رى نجح الفن�ان بدر
س�لطان يف التفاع�ل م�ع الجمه�ور
الذي تواف�د عىل منصة سلا ،وهتف
باس�مه قبل وأثناء صع�وده للمنصة
وقد أمكن لب�در إمتاع جمهوره بطريقة
أدائه وأس�لوبه يف الغناء وهو يقدم باقة
م�ن أغانيه ومن ضمنه�ا «راح اليل راح»
وأغان�ي ال�راي وكان�ت املفاج�أة ه�ي
إه�داؤه ألحدث أغانيه الت�ي لم يطرحها
بعد رس�ميا ً بعنوان «قلبي وجعني» لهذا
الجمهور ال�ذي تعرف عىل س�لطان مند
أزي�د م�ن  12س�نة م�ن خلال ظهوره
يف برنام�ج أس�توديو دوزيم على القناة
الثانية .
ويف نفس الفضاء ونف�س املنصة قدمت
الفنانة نادية العرويس وهي تش�دو أمام
جمهوره�ا باق�ة م�ن أغانيه�ا املتنوعة
وخاص�ة أغاني ال�راي الت�ي مزجت بني
القديم والجديد بتوزيع موس�يقي جديد
 ،تفاع�ل معه�ا جمه�ور نادي�ة الذي�ن
رافقوه�ا برتديد مقاطع مختلف األغاني
التي قدمتها.وانتهت السهرة بمشاركتها
ابتس�ام تس�كت ألغنية وطني�ة « صوت
الحسن «.
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تشيليس يرفض  50مليون إسرتليني
من برشلونة لضم نجمه

إعالن موعد إنطالق بطولة كأس
وزير الشباب للفرق الشعبية
المستقبل العراقي  /متابعة

أك�د مدير عام دائرة التربي�ة البدنية والرياضة
في وزارة الشباب والرياضة ،عالء عبد القادر،
إن األس�بوع المقبل سيش�هد انطالق المرحلة
الثانية لبطولة كأس وزير الش�باب والرياضة
للفرق الشعبية بكرة القدم.
ونقل بيان للوزارة  ،إنه “س�يتم مش�اركة 20
فريقا م�ن كل محافظ�ة في بطول�ة مصغرة
للوصول الى فري�ق واحد ،يمثل المحافظة في
البطولة التي ستقام في بغداد”.

بغداد /المستقبل العراقي

وأض�اف عب�د القادر ،ان�ه “س�يتم تطبيق كل
القواني�ن االتحادي�ة عل�ى الف�رق م�ن أج�ل
االرتق�اء بمس�توى الالعب واللعبة ”،مش�يرا
ال�ى إن “الش�باب من أه�م ش�رائح المجتمع
والعناية بهم جزء من مسؤولية وزارة الشباب
والرياض�ة ،ل�ذا ج�اءت بطول�ة كأس الوزي�ر
لتحفيزهم ودفعهم الى الرياضة ،وس�تواصل
الوزارة دعمها الرياضة والرياضيين من خالل
إقام�ة البط�والت ومنها بطول�ة كأس الوزير
للفرق الشعبية ،وتقديم دعما لوجستيا للفرق
المشاركة”.

كولينا يدافع عن تقنية الفيديو
يف مونديال روسيا
المستقبل العراقي /وكاالت
داف�ع الفيفا عن اس�تخدام تقني�ة الفيديو
في ال�دور األول م�ن كأس العالم ش�ارحا ً
طريقة اس�تخدام هذه التقنية التي حسنت
من القرارات الصحيحة في المباريات.قال
الحكم الدولي اإليطالي السابق بيار لويجي
كولينا في مؤتمر صحافي الجمعة لعرض
حصيل�ة التحكي�م ف�ي النص�ف األول من

المونديال الروس�ي ّ
‘إن ه�ذا الخطأ المثير
للج�دل حصل في جزء م�ن منطقة الجزاء
(عل�ى الهام�ش بدرج�ة كبي�رة) يصع�ب
عل�ى الح�كام مراقبته’.اس�تخدم كولين�ا
الذي يش�غل منصب رئيس لجن�ة التحكيم
ً
ف�ي الفيف�ا ،حديثا ً
متسلسلا بي�ن حكام
المساعدة بالفيديو وحكم الساحة ،إلظهار
كيفية استخدام هذا الفيديو المساعد.
تحليل  335حالة في دور المجموعات -

بغداد /المستقبل العراقي
ح�دد االتحاد األلماني لك�رة القدم ،موقفه من
اس�تمرار يواكيم ل�وف المدير الفن�ي لمنتخب
المانشافت ،في منصبه.
وق�ال االتحاد ،إن ل�وف 58 ،عام�ا ،هو الرجل
المناس�ب لقيادة المانشافت ،وذلك على الرغم
من الخ�روج المخزي من ال�دور األول لبطولة
كأس العالم.
وأيد كل أعضاء رئاسة االتحاد ،باإلجماع ،خالل

مؤتمر عقد عبر الهاتف أمس الجمعة ،ضرورة
استكمال لوف لتعاقده حتى .2022
وقالت دوائر من داخل االتحاد“ :ليس هناك رأي
آخر في هذا الشأن ،وهذا إثبات واضح للثقة”.
يذكر أن لوف لم يذكر شيئا محددا حول مصيره
م�ع المنتخ�ب األلماني بع�د األداء الكارثي في
مونديال روسيا ،وطلب وقتا للتفكير.
وأكد لوف بعد رجوعه إلى ألمانيا ”:هذا يحتاج
بعض الوقت حتى نستوعب بطريقة ما كل هذا
الذي حدث”.

تريزجييه عىل أعتاب الدوري اإليطايل
المستقبل العراقي /وكاالت
أقت�رب المص�ري الدول�ي ،محم�ود حس�ن
تريزيجي�ه ،الع�ب قاس�م باش�ا التركي ،من
االنتقال إلى الدوري اإليطالي ،وذلك خالل
الميركاتو الصيفي.
وأك�د موق�ع “كالتش�يو ميركات�و” أن
تريزيجي�ه اقت�رب من االنتق�ال إلى إنتر
ميلان ،وذل�ك بع�د المس�توى الرائ�ع
الذي ظه�ر به مع فريقه خالل الموس�م
المنصرم.وسجل الالعب البالغ من العمر
ً
هدفا مع فريق قاسم باشا.
 23عامً ا 16
وأوض�ح أن ترزيجيه س�ينتقل إلى إنتر،
بينم�ا س�تتم إعارته إلى بارم�ا ،العائد
حديث�ا إل�ى الكالتش�يو ،لم�دة عام،
بعد ذلك س�يعود للنيرات�زوري مرة
أخرى.

مارادونا
يعتذر لراموس
المستقبل العراقي /وكاالت
اعت�ذر دييج�و مارادونا ،أس�طورة
كرة الق�دم األرجنتينية ،لإلس�باني

سيرجيو راموس ،العب ريال مدريد،
بع�د ح�رب التصريح�ات األخي�رة
بينهما.
وق�ال مارادون�ا ف�ي تصريح�ات
سابقة إن راموس ليس نجمً ا ،كما
أنه يعتبر دييج�و جودين ،العب
أتلتيكو مدريد ،أفضل منه.
وق�دم أس�طورة األرجنتي�ن
اعت�ذاره لرام�وس ف�ي
تصريحات لصحيفة ‘ماركا’
حيث قال‘ :إذا كان سيرجيو
راموس يريد ذلك فأنا أعتذر،
ولكن لن أُغير تفكيري ،هو
الع�ب عظيم وقائ�د عظيم
لكن�ه بالنس�بة ل�ي لي�س
نجما’.وأضاف‘ :بالنس�بة لي
ال يهمني ما يقوله راموس،
لذل�ك في ح�ال انزعاجه
فأن�ا أعتذر ل�ه لكنني
ما زلت أفكر بنفس
الطريقة’.

مبايب يدك شباك األرجنتني
هبدفني متتاليني
بغداد /المستقبل العراقي
س�جل الالعب الدولي الفرنس�ي
كيلي�ان مباب�ي ،هدفي�ن متتاليين
للمنتخب الفرنسي ،في مرمى األرجنتين،
ليتقدم الديوك (.)4-2
وتألق مبابي في هجمة رائعة للمنتخب الفرنسي ،حيث
راوغ ع�ددا من مدافعي األرجنتين ،وس�دد ك�رة قوية لم
يتصد لها الحارس فرانكو أرماني ،في الدقيقة .64
وبع�د م�رور  4دقائ�ق ،تلق�ى الالعب تمريرة س�حرية
م�ن زميله أوليفيه جيرو ،س�ددها عل�ى يمين حارس
األرجنتين.

واوض�ح كولين�ا ان�ه ت�م ف�ي المجم�وع
‘التحق�ق من  335حالة’ باللجوء الى تقنية
المس�اعدة بالفيدي�و خالل  48مب�اراة في
دور المجموعات أي بمعدل  6,9حاالت في
المباراة الواحدة ،بينها جميع األهداف التي
س�جلت ( 122في دور المجموعات).وقال
كولينا ‘ومن بين تلك الحاالت الـ  335التي
تم التحقق منها ،خضعت  17حالة للتحقيق
من طرف تقنية المساعدة بالفيديو’.

االحتاد األملاين حيسم مصري لوف

كشفت تقارير صحفية بريطانية ،اليوم
الجمعة ،عن رفض نادي
تشيلس�ي لع�رض
بقيمة  50مليون
جنيه إسترليني
م�ن برش�لونة
ا إل س�با ني ،
لض�م نج�م

الفريق في فت�رة االنتق�االت الصيفية.
وبحس�ب م�ا نش�رته صحيف�ة “ديلي
ميل” البريطانية ،فإن برش�لونة عرض
 50ملي�ون إس�ترليني لض�م البرازيل�ي
ويليان من تشيلسي هذا الصيف ،لتدعيم
هجومه.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرى أن
ويليان س�يكون خيارا مناس�با لتدعيم
الفريق في الموس�م المقب�ل بعد رحيل
آندريس إنييستا عن الفريق.

سلة العراق تتفوق عىل كازاخستان

قائد املكسيك حيذر احلكام من نيامر
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

حذر قائد المكسيك أندريس جواردادو ،التحكيم من البرازيلي نيمار دا سيلفا ،قبل الصدام المرتقب
بين منتخبي المكسيك والبرازيل ،في منافسات دور الـ ١٦لمونديال روسيا.
وكان نيم�ار تس�بب في احتس�اب ركلة ترجي�ح لفريقه أمام كوس�تاريكا بالجول�ة الثانية لدور
المجموع�ات بع�د س�قوطه في منطق�ة الجزاء ،لكن بع�د الرج�وع لتقنية الـ  VARق�ام الحكم
بإلغائها ،باعتباره ادعى السقوط.
تعرض البرازيلي الشاب للنقد بسبب رد فعله خالل مواجهة البرازيل وصربيا
كم�ا
بعد التحام مع آدم ليايتش في كرة مشتركة.

حقق منتخب العراق لكرة الس�لة ،فوزا مهما
عل�ى كازاخس�تان ،ضم�ن تصفي�ات كأس
العالم.
وقلب المنتخ�ب العراقي الطاولة على نظيره
الكازاخستاني في المباراة التي أقيمت مساء
اليوم ،في العاصمة القطرية الدوحة.
ورغ�م تأخر الع�راق في الرب�ع األول بنتيجة

 ،-20 10وف�ي الرب�ع الثاني توس�ع الفارق
بنتيج�ة  ،21 - 36إال أن�ه نج�ع ف�ي الع�ودة
وقلص النتيجة إل�ى  ،46 42-قبل أن ينتفض
ف�ي الربع األخير ويهزم كازاخس�تان بنتجة
.64-50
وسيخوض العراق مباراة مهمة وفاصلة ،يوم
اإلثنين المقب�ل ،أمام قطر ،وس�يكفل الفوز
فيها لبلاد الرافدين بلوغ الجولة األخيرة من
التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من عامل نظافة ينام بالشارع ألحد أفضل حراس املونديال
بغداد /المستقبل العراقي
أكتس�ب حارس مرمى أحدى المنتخبات التي
شاركت بمونديال روسيا شهرة عالمية
رغ�م ش�ظف العي�ش والفق�ر الذي
عاشه في حياته.
ان�ه ح�ارس منتخ�ب إيران
{عل�ي رضــــــ�ا
بيرنافاند} ش�هرة
عالميـــة بس�بب
تصديـــــــه

لركل�ة جزاء س�ددها قائد منتخب البرتغال كريس�تيانو
رونالدو.ولي�س هذا فقط بل ألنه قدم مس�تويات رائعة
ف�ي المباريات الثلاث التي لعبها منتخب�ه ضد المغرب
{فوز بهدف نظيف} وإس�بانيا {خس�ارة بهدف نظيف}
والبرتغال { ،}1-1ورغم حصول منتخب بالده على أربع
نقاط لكنه خرج من الدور األول.وقبل انطالق المونديال
كان معظ�م المحللي�ن يعتب�رون أن منتخ�ب إيران هو
الحلق�ة األضع�ف وس�يكون لقم�ة س�ائغة لمنتخبات
المجموع�ة الثاني�ة ،غير أنه قدم أداء أش�اد ب�ه متابعو
الموندي�ال ،ولتألق الحارس الش�اب العمالق { 24عاماً}
و{ 194سنتيمتراً} فضل كبير في هذا المستوى.

إيركسن :لست أسوأ من مودريتش

بغداد /المستقبل العراقي

سيلتقي كريستيان إريكسن ،وجها
لوجه مع لوكا مودريتش ،في مباراة
الدنم�ارك وكرواتي�ا ،بدور ال�ـ 16في
كأس العالم ،بعد غد األحد.
وأبلغ إريكس�ن الصحفيين “سجلت هدفا
وصنع�ت آخ�ر وه�ذا كل م�ا ف�ي األمر،

ونجحن�ا كفري�ق ف�ي اجتي�از مرحل�ة
المجموعات”.
وبدا إريكس�ن ،ال�ذي اختير كأفضل العب
ف�ي المب�اراة خلال التع�ادل  1-1م�ع
أستراليا ،هادئا قبل دور الـ.16
وأض�اف “هن�اك الكثي�ر م�ن األض�واء
المس�لطة نح�وي .س�اعدت الفريق أمام
فرنس�ا عندما أتيحت لي فرصتان لكن لم

كارلوس سانشيز :قادرون
عىل إسقاط إنجلرتا
المستقبل العراقي  /وكاالت
ق�ال كارل�وس سانش�يز،
الع�ب خ�ط وس�ط المنتخب
الكولومب�ي ،إن فريق�ه لدي�ه
أس�لحة تمكنه من التغلب على
نظيره اإلنجلي�زي في دور الـ
 16بكأس العالم ،إذا اضطروا
لفع�ل ه�ذا ب�دون خاميس
رودريجيز.
ويعان�ي خامي�س ،الع�ب
ري�ال مدري�د ،المع�ار إلى
بايرن ميونخ ،م�ن إصابة،

واضط�ر للخروج من الش�وط
األول ف�ي آخر مباريات فريقه
ب�دور المجموع�ات ،أم�ام
السنغال.
وق�ال سانش�يز للصحفيي�ن،
في مدينة كازان اليوم الس�بت
“خاميس مرجع بالنس�بة لنا،
ولك�ن إذا ل�م يك�ن متواج�دا،
س�يأتي العب آخر ويحاول أن
يصنع الفارق”.
وأض�اف “كل الع�ب بالفري�ق
جاهز للعب .لم يكن ليتواجدوا
هنا ،إذا لم تكن هذه قضيتهم”

يحالفن�ا الحظ وأتمن�ى أن تمضي األمور
على ما يرام أمام كرواتيا”.
وع�ن مقارنته م�ع مودريتش العب ريال
مدريد ،قال إريكسن “ال أعتبر نفسي أسوأ
منه”.
ويدعم العب الدنمارك الس�ابق ،جون دال
توماس�ون ،مواطنه للتفوق في “معركة
صناع اللعب”.

كاسيمريو :بوسكيتس أفضل
العب وسط مدافع يف العالـم
المستقبل العراقي  /وكاالت
ثن�ى كاس�يميرو ،الع�ب المنتخ�ب
البرازيلي ،على سيرجيو بوسكيتس،
نج�م وس�ط برش�لونة ،مش�يرا إلى
أن�ه األفضل في العال�م بمركز العب
الوسط المدافع.
وأكد نجم ريال مدريد ،خالل المؤتمر
الصحفي التقديم�ي لمباراة البرازيل
والمكس�يك ،اإلثنين المقبل ،في ثمن
نهائ�ي المونديال ،أنه ال يوجد الكثير
م�ن الالعبي�ن الذين ي�ؤدون بنفس
طريقته في هذا المركز.

وأض�اف“ :لكن إذا كان علي االختيار
فسأختار س�يرجيو بوسكيتس ،هو
األفضل في العالم”.

ا�سرتاحة
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استعادة مجيع بياناتك من جوجل
عندم�ا تهتم إحدى الشركات بالحصول عىل
أكرب قدر ممك�ن من معلوماتك الش�خصية،
ف�إن أه�م يشء تحت�اج إىل البح�ث عن�ه هو
كيف يمكنك استعادة كل ذلك ،وتعترب جوجل
واح�دة م�ن تل�ك الشركات التي تس�تخدم
البيانات والتحليلات لتحقيق الربح ،وبما أن
جميع مس�تخدمي أندرويد تقري ًبا من عمالء
جوجل فإن كيفية اس�تعادة جمي�ع بياناتك
من جوجل أمر يجب أن تعرفه.

 Google Takeoutعبارة عن خدمة تم إطالقها
بواس�طة Google Data Liberation Front
والت�ي تمن�ح مس�تخدمي منتج�ات جوجل
طريقة لتنزيل جمي�ع البيانات التي تراكمت
لدى الرشك�ة ،ويمكن�ك تنزي�ل البيانات من
جميع خدمات جوجل تقري ًبا ،وتعترب طريقة
جيدة ملعرفة ما تجمعه جوجل فقط.
كيفية استعادة جميع بياناتك من جوجل
انتق�ل إىل صفح�ة تنزي�ل بيانات�ك وس�جّ ل

سودوكو

الدخول إىل حسابك إذا ُطلب منك ذلك.
سترى قائم�ة بخدم�ات جوج�ل الت�ي
تس�تخدمها أو استخدمتها يف املايض ،وهناك
مفتاح بجانب كل خدمة ،قم بتشغيل املفتاح
للخدمات التي تريد تصدير بياناتك منها.
انقر فوق زر التايل.
اخرت نوع ملف األرش�يف الذي ستس�تخدمه
جوجل.
قرر مكان لتخزين ملف األرشيف.

«يوتيوب» يعلن عن خاصية جديدة
بع�د س�نوات طويل�ة من توفير هذه
الخاصي�ة ملس�تخدمني معينين ،أتاح
موق�ع يوتي�وب إمكاني�ة مش�اهدة
مقاطع الفيديو خالل القيام بأنش�طة
أخرى على الهاتف ،يف أماك�ن وأجهزة
محددة.
وأصبح بإم�كان مس�تخدمي يوتيوب
حرصي�ا يف الوالي�ات املتح�دة ،مم�ن
يملك�ون هواتف تعمل بنظ�ام أندرويد

 8.0أوري�و واألح�دث منه�ا فق�ط ،أن
يس�تمروا يف مش�اهدة فيديوه�ات
يوتي�وب يف الخلفي�ة ،بينم�ا يقوم�ون
بأنشطة أخرى.
يذكر أن ه�ذه الخاصية أيضا لن تعمل
يف الفيديوه�ات ،التي تض�م محتويات
غنائية معينة.
وكان�ت ه�ذه الخاصي�ة حك�را
على مشتركي يوتي�وب « »Redأو

« »Premiumأو « ،»Google Playالذين
يدفعون مبالغ مالية مقابل اشرتاكهم.
وم�ن املتوقع أن يوس�ع «يوتيوب» من
نطاق األش�خاص ،الذين سيستفيدون
من هذه الخاصي�ة ،خاصة وأنه تلقى
العدي�د من االنتق�ادات لجعله�ا حكرا
عىل البعض فقط ،م�ع العلم أن الكثري
م�ن املواق�ع والتطبيق�ات توف�ر هذه
الخاصية بسهولة للجميع.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

نسبة  %75من عضالت اإلنسان تتكون من املاء.
نسبة السكر  %0ونسبة السعرات الحرارية  %0يف
كوب املاء  ،مم�ا يعني أن املاء أفضل رشاب خالل
حمية فقدان الوزن.
هل تعلم عن املاء ونس�بة إس�تهالكه إذ تس�تهلك
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ح�وايل  400ملي�ار
غال�ون من امل�اء يومياً ،والتي يبلغ عدد س�كانها
حوايل  320مليون نسمة.
عندم�ا يش�عر اإلنس�ان بالعطش فه�ذا يعني أن
جس�مه قد فق�د أكثر م�ن  %1من إجم�ايل كمية
املياه لديه.
يمكن للماء إذابة املواد األخرى أكثر من أي س�ائل
آخر ،بما يف ذلك حامض الكربيتيك.
حوايل  780مليون إنس�ان ح�ول العالم يفتقرون
الحص�ول على مصادر مي�اه نظيفة ومحسّ �نة
للرشب.

أبل تعلن عن تعديل تطبيق اخلرائط

إذا كنت قد اس�تخدمت تطبيق أبل للخرائط ،فستعلم أنه
قلما ينجح يف مواكبة غريه من التطبيقات املنافسة.
ول�ذا ،أعل�ن عملاق التكنولوجيا ،أب�ل ،أنه س�يعيد بناء
تطبيق�ه للخراط م�ن جدي�د ،معتمدا عىل أس�طول من
الشاحنات املصصمة خصيصا لهذا الغرض.
وستس�تخدم الرشك�ة بيانات جرى ج�رى تجميعها من
أجهزة أيفون.
ويق�ول محللون إن الخط�وة رضوري�ة إذا أرادت أبل أن
تمتلك بيانات أقوى عن العالم من حولنا.
ويف مقابل�ة م�ع موق�ع األخب�ار التكنولوجي�ة،
«تكنوكرنت�ش» ،ق�ال إيدي ك�و ،وهو أبرز ن�واب رئيس
أب�ل ،إن الرشكة س�تعيد «بناء بيان�ات خدمتنا الخاصة
بالخرائط من نقطة الصفر».
وللقي�ام به�ذه الخط�وة ،تعك�ف الرشك�ة عىل تس�يري
ش�احنات م�زودة بأجهزة استش�عار يف أنح�اء الواليات
املتحدة منذ سنوات قليلة.
واتس�مت خدمة خرائط أبل بالفق�ر إىل درجة كبرية عند

طرحها يف سبتمرب/أيلول عام .2012
ودف�ع غياب البيان�ات واالتجاهات غير املؤكدة الرئيس
التنفي�ذي ألب�ل ،تي�م ك�وك ،إىل كتاب�ة خط�اب اعت�ذار
للعمالء.

طبق اليوم

شوربة العدس عىل الطريقة اليونانية

ومن�ذ ذل�ك الوقت ،أدخل�ت الرشكة تعديلات كبرية عىل
الربنام�ج ،لكنه ال يزال ُينظر إليه عىل أنه دون مس�توى
غريه من املنتجات املش�ابهة ،مثل خرائط غوغل وخدمة
«ويز».
ً
وفقا لرشكة «كريتيف سرتاتيجيز» املتخصصة يف أبحاث
السوق ،يستخدم نسبة  45يف املئة من مستخدمي أيفون
بالوالي�ات املتحدة تطبيق خرائط غوغل ،مقارنة بنس�بة
 36يف املئة فقط يستخدمون نظام أبل املثبت تلقائيا.
وعاملي�ا ،تقول أبل إن معظم مالكي أيفون يس�تخدمون
خرائط أبل.
وقال�ت كارولين�ا ميالنيسي ،م�ن رشك�ة «كريتي�ف
ستراتيجيز» املتخصص�ة يف أبح�اث الس�وق« :ال أعتقد
ب�أن األمر يتعلق بمنافس�ة غوغ�ل ،لكن�ه للتأكد من أن
مس�تخدمي أيفون الذين يس�تخدمون خدم�ة الخرائط
يحظون بتجربة جيدة».وأضافت« :كلما نجحوا يف تنفيذ
الخط�وة ،س�يواصل مزيد من العمالء اس�تخدام خرائط
أبل ،وسيجمع أبل مزيدا من البيانات».

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الحمل
مهنياً:أجواء العمل الجيدة رضورية لتستطيعي أن تنجزي
الكثري من امله�ام عاطفياً:ال تتعاملي بجفاء مع الحبيب
وكوني أكثر مرونة.الرج�ل من برج الحمل:مهنياً:مازالت
األمور املالية تسبب لك املعاناة

الثور

العقرب

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الثور
مهنياً:الكثري من األعمال عليك�ي أن تنجزيها اليوم يجب
أن تكون�ي أكثر رسعة عاطفياً:أجواء متوتره مع الحبيب
خلال ه�ذه الفرتة.الرجل م�ن ب�رج الثور:مهنياً:تعيش
أفضل أيامك اليوم فكل األمور تسري لصالحك

اجلوزاء

أصح�اب ب�رج العق�رب حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن ب�رج
العق�رب مهنياً:كون�ي قنوعة اريض بما لدي�ك عاطفياً:ال
تش�تتي نفس�ك والتزمي بعالق�ة واحدة.الرج�ل من برج
العقرب:مهنياً:األفض�ل أن تتاب�ع األم�ور بنفس�ك وأن ال
توكلها اىل غريك

القوس

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء
مهنياً:أحده�م يحاول أن يش�وه س�معتك يف العمل كوني
ح�ذره عاطفياً:ال تنك�ري الحقيقة فأنت ال تس�تطيعني
اإلستغناء عن الحبيب.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:تعمل
بجد

السرطان

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس
مهنياً:دافعي عن إنجازاتك خالل هذه الفرتة وال تتهاوني
بها عاطفياً:ال تترسعي واستمعي اىل وجهة نظر الحبيب.
الرجل من ب�رج القوس:مهنياً:الكثري م�ن املهام الصعبة
التى يجب أن تنجزها بوقتها

اجلدي

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن ب�رج
الرسط�ان مهنياً:كوني حذره وال تكرري الوقوع يف نفس
األخط�اء عاطفياً:عليكي أن تكون�ي حذره فنقدك الكثري
يج�رح الحبيب.الرجل من ب�رج الرسطان:مهنياً:عليك أن
تكون أكثر تنظيما وترتيبا ً ألعمالك

االسد

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي
مهنياً:رك�زي عىل األمور األساس�ية وال تنش�غيل باألمور
الثانوي�ة عاطفياً:أن�ت يف أم�س الحاجة لوق�وف الحبيب
بجانبك خالل هذه الفرتة.
أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو

الدلو

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د
مهنياً:تته�وري كثيرا ً عليك�ي أن تكون�ي أكثر ح�ذرا ً يف
ترصفاتك عاطفياً:أعطي الحبيب فرصة وال تكوني لحوحه
يف موضوع اإلرتباط.الرجل من برج األسد:مهنياً:عليك أن
تكون أكثر هدوءا ً يف ترصفاتك وتعاملك مع اآلخرين

العذراء
املقادير:
 ع�دس ّبني  500 :غراما ً  -زيت الزيت�ون  :ربع كوب  -الثوم  :ملعقة
كبرية (مهروس)  -البصل  1 :حبة (مفروم)  -الجزر  1 :حبة (مفروم
مكعب�ات صغيرة)  -امل�اء  :ليتر  -أوريغان�و  :رب�ع ملعق�ة صغرية
(مجفف)  -ورق غار  2 :ورقة  -صلصة طماطم  :ملعقة كبرية  -ملح
 :نصف ملعقة صغرية  -فلفل أسود  :ربع ملعقة صغرية
طريقة التحضري:
 .1ضع�ي الع�دس يف قدر واغمري�ه باملاء وضعيه على النار حتى يغيل
واتركيه حتى ينضج العدس ثم صفيه واتركيه جانباً.
 .2س�خني زي�ت الزيت�ون يف ق�در عمي�ق وواس�ع عىل نار متوس�طة
وأضيف�ي الثوم املهروس والبصلة املفرومة والجزر وقلبي ملدة  5دقائق
حتى تذبل املكونات.
 .3أضيف�ي الع�دس املس�لوق وامل�اء واألوريغانو وورق الغ�ار واتركي
املزيج حتى يغيل.
 .4خفف�ي ح�رارة الغاز وغطي القدر واتركي املزي�ج عىل النار ملدة 15
دقيقة.
 .5أضيف�ي صلصة الطماطم وامللح والفلفل وغط�ي القدر مرة أخرى
واتركيه مل�دة  40دقيقة مع التحريك من وقت آلخر حتى يصبح املزيج
كثيفاً.
 .6اسكبي الشوربة يف أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان
مهنياً:ال تكوني متس�لطه يف قراراتك واقبيل املناقشة مع
الحبيب عاطفياً:اعطي الحبيب املزيد من اإلهتمام.الرجل
من برج امليزان:مهنياً:تبدو نش�يطا ً اليوم ولديك الرغبة يف
إنجاز الكثري

مهنياً:أب�واب النج�اح تفتح أمامك ولديك فتره مزدهرة
عاطفي�اً:ال تدخيل يف نزاعات ونقاش�ات غير مجدية مع
الحبيب.الرج�ل من برج الدلو:مهني�اً:ال تترسع فقد تندم
عىل قراراتك الحقا ً عاطفياً:ال تهمل نصائح الحبيب عليك
أن تعمل عليها.

احلوت

أصحاب ب�رج العذراء حظك لليوم:امل�رأة من برج العذراء
مهنياً:تتطلعي اىل منصب جديد يف العمل تسعي للحصول
علي�ه عاطفي�اً:ال تدع�ي انش�غالك يف العم�ل يبعدك عن
الحبيب.الرج�ل من ب�رج العذراء:مهنياً:يوم ناجح حاول
أن تستغله ألداء مهامك

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت
مهنياً:املناقش�ة ه�ي الطري�ق األمث�ل لتصلي اىل قرارات
صحيح�ة عاطفياً:الحبي�ب يقنعك بوجه�ة نظره.الرجل
م�ن ب�رج الحوت:مهنياً:علي�ك أن تكون أكث�ر تنظيما ً يف
عملك عاطفياً:ملاذا تحاول أن تتجنب الحبيب؟

خطوات لبناء اسرتاتيجية لتجربة العمالء
يمك�ن تعريف «تجرب�ة العملاء» بأنها
مجموع�ة م�ن التفاعلات الت�ي تتم بني
العمالء واملؤسسة خالل العملية التجارية،
والت�ي تبدأ من اللحظة التي يس�مع فيها
العمي�ل ع�ن النش�اط التج�اري وحت�ى
يشتري املنتج أو الخدمة.وألن املعلومات
ص�ارت متاح�ة ومجاني�ة على اإلنرتنت
أصبح من الصعب وض�ع املنتجات داخل
فئ�ة واحدة ،بات�ت هن�اك رضورة ملحة
للشركات لرتكي�ز اهتمامها على تجربة
العملاء حت�ى تتمي�ز ع�ن املنافسين.
وق�د أش�ار اس�تطالع أجرت�ه مؤسس�ة

«بلومبرج» إىل أن  %80من الرشكات التي
ش�ملها االس�تطالع تتعام�ل م�ع تجربة
العملاء باعتبارها الهدف االستراتيجي

األول.كم�ا وجد مكتب حماية املس�تهلك
بالبي�ت األبيض أن  %80من املس�تهلكني
األمريكيني م�ن املمكن أن يدفع�وا أمواالً
أكثر يف منت�ج أو خدمة لضمان الحصول
عىل تجربة عمالء أفضل.وقد ثبت أن بناء
تجربة رائعة مع العميل يؤدي إىل تحسني
رضا العمالء وزي�ادة اإليرادات واملبيعات،
باإلضاف�ة إىل بن�اء عالق�ات قوي�ة م�ع
العمالء الذي�ن يمكن أن يصبحوا بدورهم
مسوقني ملنتجات الرشكة من خالل حكي
تجربتهم املميزة معها ،وذلك وفقا لتقرير
نرشته «إنرتبنور».

العراقـي
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مستقلة

األخيـرة
العدد 1701
االحد  1تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

من خصائص النظام اهلجني يف العراق:
االنتخابات عملية ديمقراطية؛ اختيار رئيس الوزراء
اجراء غري ديمقراطي

حصانة العائلة من مرتكزات
االمن الوطني
الحقوقي ماجد الحسناوي
عملي�ة التوعي�ة والتثقيف واالرش�اد والتحصني ضد
تحديات االم�ن الوطن�ي تنتقل عرب الوع�ي وااليمان
اىل العائل�ة وتصبح الحصان�ة الوطنية مالزمة للعائة
لحماية الفرد من اخطار االنزالق باتجاه االنحرافات
االجتماعي�ة املختلف�ة الت�ي تكمن يف غي�اب مراقبة
العائل�ة البنائها وضعف املتباع�ة خارج املنزل ويجب
وجود متنفس للطاقات الش�ابة ومأل مساحة اوقات
الف�راغ باعم�ال منتج�ة والتوس�ع باقام�ة النوادي
االجتماعي�ة الهادفة وتنمية املواه�ب وتفجري االبداع
باعم�ال نافع�ة وبذلك نوصد اب�واب االنحراف ونعزز
االم�ن االجتماعي وكذلك االمن الوطني وان محارصة
الجريم�ة واجتثاثه�ا م�ن املجتمع كونها م�ن مهام
االجهزة االمنية ولكن ليس وحدها عامل استقرار ما
ل�م تقرتن بالتوعية والحصانة ضد الجريمة ومن هنا
تبرز اهمية االم�ن الوقائي التي تضطل�ع بها االرسة
واملنظم�ات الجماهريي�ة وان العق�ل البشري طاقة
هائلة تستخدم يف الهدم او البناء وقد تقود اىل الهداية
وااليم�ان او الضالل�ة وان الكثري من يتول�ون رعاية
الش�باب وتربيتهم ال يتلقون االع�داد والتاهيل الكايف
له�ذه املهمة والحاج�ة اىل قدر من املعرف�ة الرتبوية
والنفسية وكذلك الحاجة اىل مراجعة شاملة ملناهجنا
الرتبوي�ة ترش�د اىل التغيير والتعام�ل مع�ه وتقوية
االرادة والق�درة عىل ضبط النفس وتحمل املس�ؤولية
الن الضعف اس�هم عدم القدرة عىل مقاومة العوامل
واملؤثرات وتنمية القدرة عىل التعايش مع من ال يتفق
مع الش�باب يف الس�لوك او الفكر او املنهج والتخريب
االجتماع�ي عند تحقيقه قد ي�ؤدي اىل احداث ثغرة يف
ج�دار االمن الوطني وردمها ليس من الس�هولة ومن
املؤك�د ان البيئ�ة الصحيحة ترفض وجود ممارس�ة
سيئة وتنظيف البيئة وتطهريها من االنحراف يسهم
يف مضاعف�ة قوته�ا وتحف�ز الفرد على ادراك دوره
الوطني لحماية نفس�ه اوالً ورفض اي س�لوك ش�اذ
لتعزي�ز االم�ن الوطني وهذه تبدأ من النش�أ الصغري
وعندم�ا يكرب قد تحصنت بفعل ش�عور وطني خالق
وبذل�ك مس�اهمة لبن�اء امن الوط�ن وهذا م�ا يعزز
املجتم�ع وبن�اءه وبالت�ايل يص�ب يف تقدي�م العطاء
لوطننا العظيم.

محمد عبد الجبار الشبوط
االنتخاب�ات هي املظهر االكثر وضوحا للنظام الديمقراطي .وفلس�فتها ان الناس اولياء
انفس�هم واصحاب السيادة عليها .وال س�لطة الحد عىل احد اال باالختيار .واالختيار هو
االنتخاب .وعليه ال يجوز تس�ليم ش�خص ما مقدارا ً من الس�لطة على غريه من الناس
اال ع�ن طري�ق انتخاب الناس له .وهكذا ال يصح تويل اش�خاص غري منتخبني اي مقدار
من الس�لطة .ويف العراق تجري االنتخابات بش�كل دوري الختيار اش�خاص يمارس�ون
س�لطة التمثيل والنياب�ة والرقابة والترشيع بتخويل من الن�اس .وهؤالء هم النواب .وال
يصح ان يدخل الربملان ش�خص غري منتخب .بهذا املق�دار فان االنتخابات الدورية التي
تجري لتش�كيل مجلس النواب ومجالس املحافظات وغريه�ا هي من عالمات املضمون
الديمقراطي للنظام الهجني يف العراق .وهذا ما تنص عليه املادة (/49اوالً) من الدستور
العراقي حيث تقول « :يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل
مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ،يتم انتخابهم بطريق
االقرتاع العام الرسي املبارش ،ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ».لكن االمر ليس
كذل�ك فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء .تقول املادة ( /76اوالً) من الدس�تور « :يكلف
رئي�س الجمهورية ،مرش�ح الكتلة النيابية االكثر عدداً ،بتش�كيل مجلس الوزراء ،خالل
َ
عرش يوما ً من تاريخ انتخ�اب رئيس الجمهوري�ة» .واول يشء يطالعنا يف هذه
خمس�ة
املادة هو ان رئيس الوزراء ال يشترط ان يكون منتخبا؛ فبامكان «الكتلة النيابية االكثر
عددا» اختيار اي ش�خص لكي يكون رئيس�ا للوزراء.هذا اوال .وثانيا ،ان الكتلة النيابية
االكبر ال تعن�ي كتلة االغلبي�ة الربملانية ،انما ه�ي «اكرب» بالقي�اس اىل غريها من الكتل
النيابي�ة االق�ل عددا .وقد تكون يف حقيقة االمر اقلية بالنس�بة ملجم�وع اعضاء مجلس
النواب .وثالثا ،ال يعرض اسم هذا املرشح ملصادقة مجلس النواب ،حيث تقول املادة /٧٦
رابعا« :يعرض رئيس مجلس الوزراء املكلف ،اس�ماء اعض�اء وزارته ،واملنهاج الوزاري،
على مجل�س النواب ،ويعد حائ�زا ً ثقتها ،عند املوافق�ة عىل ال�وزراء منفردين ،واملنهاج
ال�وزاري ،باالغلبية املطلقة .».فالثقة تعطى لل�وزراء فردا فردا وللمنهاج الوزاري ،وهذا
يعد تصويتا بالثقة عىل الحكومة ،اما ش�خص رئيس الوزراء نفس�ه فرشعيته مستمدة
فقط من اختيار الكتلة النيابية االكرب التي هي ليست كتلك االغلبية الربملانية كما تقدم.
ورابعا ،من خالل تجارب اختيار ثالثة رؤس�اء وزارات س�ابقني ه�م (ابراهيم الجعفري
ون�وري املالكي لدورتني وحيدر العبادي) اتض�ح ان اختيار رئيس الوزراء كان محصورا
برؤس�اء الكت�ل الش�يعية (وبالتفاهم والتواف�ق مع الكتل الس�نية والكردي�ة االخرى،
واملرجعية الدينية ،والدول املؤثرة يف القرار العراقي ويف مقدمتها ايران والواليات املتحدة)،
وال عالقة لهذا االختيار باالنتخابات ونتائجها .فالدستور مثال ال يشرتط ان يتوىل املنصبَ
ُ
الش�خص الحائز عىل اعىل االصوات ،وقد تم تخطي هذا التوصيف عام  ٢٠١٤ومن ش�به
املؤك�د ان يت�م تخطيه ه�ذا العام.وهذا يعني ان اش�غال اهم منص�ب يف الدولة العراقية
ليس خاضعا الرادة الش�عب وانما الرادة زعماء الكتل الش�يعية الفائ�زة بالدرجة االوىل.
وه�ذا من ابرز عي�وب النظام الهجني يف العراق حيث انه يبيح تويل منصب رئيس الوزراء
من قبل اي ش�خص تتواف�ق عليه كلمة ه�ؤالء الزعماء او بعضهم االكث�ر نفوذا بغض
النظر عن راي الناس به .ان رئيس الوزراء ش�خص تتحكم به ارادات زعماء هذه الكتل
ولي�س نتائج االنتخابات .وهذا عيب خطري يرضب بالصميم جوهر الديمقراطية ويفرغ
االنتخاب�ات من معناه�ا وجدواها .ب�ل يجعل عملية اختي�ار رئيس ال�وزراء اجرا ًء غري
ديمقراطي بامتياز .لتصحيح هذا العيب قد نحتاج اىل بعض التعديالت الدستورية ،وهذا
ام�ر قد يبدو صعبا االن ،لكن يمكن تخطي هذه الصعوبة باعتماد اجراءات ديمقراطية
ال تحتاج اىل تعديل دستوري ،لحني توفر الرشوط املوضوعية املناسبة لتعديل الدستور.

كـاريكـاتـير

كربالء تشهد انطالق مرشوع أمري القراء الوطني بنسخته الرابعة بمشاركة ( )150موهوب عراقي
كربالء  /فراس الكربايس
أنطل�ق يف محافظة كربالء مرشوع امري القراء
الوطني بنس�خته الرابعة يف صحن ابي الفضل
العباس ،والذي يقيمه مركز املشاريع القرآنية
يف معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية
املقدسة للس�نة الرابعة عىل التوايل وسيستمر
ملدة ش�هرين .وج�اء حفل افتت�اح املرشوع يف
املحف�ل القرآني املُق�ام يف صحن أب�ي الفضل
العباس ضمن فعاليات مهرجان فتوى الدفاع
املقدس�ة الثق�ايف الثال�ث الت�ي تقيم�ه العتبة
املقدس�ة .وش�هد املحف�ل االنطالق الرس�مي
للنسخة الرابعة من مرشوع أمري القراء الوطني
إلع�داد الق�راء الرباع�م ،وال�ذي يعد م�ن اكرب
املش�اريع القرآنية يف الع�راق ،بحضور الطلبة
املقبولني لهذا العام وأساتذتهم املدربني واُفتتح
املحفل بتالوة قرآنية للموهوب (محمد عباس)
(أح�د طلبة املرشوع  -مدرس�ة الحافظ خليل
اس�ماعيل) .ورحب الش�يخ ج�واد النرصاوي
مدير معه�د القرآن الكريم يف العتبة املقدس�ة
بالطلبة املقبولني ،داعيا ً إياهم الس�تثمار هذه
الفرص�ة الت�ي اُتيح�ت لهم .وبين النرصاوي
«لوال الشهداء ملا كنا هنا فهم أصحاب الفضل

وله�م دين برقابنا جميعا ً وأدعو أبنائي الطلبة
املقبولني يف النس�خة الرابعة من أمري القراء أن
يتذكروا تضحيات الش�هداء دائم�ا ً ويهدونهم
ثواب ما يتلونه من س�ور القرآن الكريم طيلة
فرتة هذه النسخة من املرشوع».
وكش�ف النرصاوي« :تم قب�ول  ١٥٠طالبا من
اثنت�ا عشر محافظة م�ن أص�ل  ٥٠٠متقدم
للمرشوع وإن منه�اج املرشوع ال يقترص عىل
الجان�ب الفن�ي للتالوة فحس�ب وإنم�ا يوجد
الجانب الرتبوي والعقائدي أيضاً»

العلامء يعثرون عىل مادة «تطيل العمر»
أكد علماء من جامعة مارش�ال يف الواليات املتحدة األمريكية دور إنزيم
«أدينوزين ثالثي الفوس�فات املحفز بالصوديوم والبوتاسيوم» يف دورة
إنتاج األوكسجني النشط « »NAKLوارتباطه بالشيخوخة.
ووفقا للباحثني ،فإن هذا املسار الكيميائي الحيوي الذي يقوم به إنزيم
أدينوزي�ن ثالث�ي الفوس�فات قد يعطي أملا يف إنت�اج عقاقري مضادة
للش�يخوخة يف املس�تقبل القريب .وإلثبات دور هذا اإلنزيم ،قام العلماء
بتجربة استمرت حوايل عام ،خضعت فيها الفرئان املخربية لنظام غذائي
يتمي�ز باحتوائه عىل نس�بة عالية من الده�ون ( )%42والكربوهيدرات
( .)%42.7وأتاح�ت التجرب�ة رؤية عالم�ات التقدم يف الس�ن بوضوح،
ألن خالي�ا الفئران صنعت كمي�ة كبرية من أنواع األكس�جني النش�ط
« ،»ROSالذي يحتوي عىل ذرة أكسجني وإلكرتونات تكافؤية منفردة أو
متعددة ،ما يرض بالربوتينات والحمض النووي والدهون ،وزيادة كمية
األكسجني النشط تزيد من عملية األكسدة وموت الخاليا.
وأظه�رت نتائج التجرب�ة أن حقن الفرئان بمثب�ط دورة  NAKLوالذي
يس�مى « ،»pNaKtideأدى إىل إبطاء دورة إنتاج األكس�جني النش�ط يف
خالياها ،وأخر عالمات الشيخوخة فيها.

كما وش�هد حف�ل االفتتاح مش�اركة لكل من
املوهوبني (نج�م كامل و محمد عيل نجم) من
طلبة املشروع ،وقام�ت قناة الق�رآن الكريم
ضم�ن مجموع�ة قن�وات كربلاء الفضائي�ة
وإذاع�ة الق�رآن الكري�م يف العتب�ة الحس�نية
املقدسة بتغطية فعاليات املرشوع.
من جهته ،قال القارئ الس�يد حس�نني الحلو
مدي�ر مرك�ز املش�اريع القرآني�ة يف العتب�ة
العباس�ية ،ان «مشروع امري الق�راء الوطني
إلعداد الق�راء الرباعم يعنى بإع�داد املوهوبني

خطر اإلرهاق لدى األطباء
أكدت دراس�ة أجراها علماء من جامعة
«سالزبوري» األمريكية أن اإلرهاق لدى
األطباء يشكل تهديدا حقيقيا عىل حياة
املرىض.
وبين�ت نتائ�ج الدراس�ة الت�ي ش�ملت
نح�و  1000طبي�ب عامل يف املش�ايف أن
املناوب�ات الطويل�ة م�ن العم�ل ،والتي
تتج�اوز  12س�اعة ،تزيد م�ن احتمال
ارتكاب األخطاء الطبية القاتلة بنس�بة
.%27
كم�ا الحظ القائم�ون عىل الدراس�ة أن
املهارات الطبية والدقة يف التشخيص أو

اتخاذ القرارات املناس�بة لحالة املريض،
ترتاجع بش�كل ملحوظ عند األطباء بعد
أكثر من  8س�اعات من العمل املتواصل،
وخصوص�ا األطب�اء الذي�ن يعمل�ون يف
أقسام الجراحة أو التخدير أو اإلسعاف.
يذك�ر أن العدي�د م�ن الدراس�ات كانت
قد أك�دت أن مهنة الطبي�ب وخصوصا
العامل يف أقس�ام اإلس�عاف والجراحة،
تعتبر واح�دة م�ن أكث�ر امله�ن إرهاقا
للجسد والفكر عند أصحابها ،لذا ينصح
الخبراء أصح�اب ه�ذه املهن�ة بأخ�ذ
إجازات لالسرتاحة عدة مرات يف السنة.

ملاذا حتتاج أجسادنا إىل االسرتخاء؟

تدعي دراسة حديثة أن اإلجهاد أمر عظيم ،يجعلنا
أرسع وأق�وى وأكث�ر مرون�ة ،لذا يك�ون الناس
عىل اس�تعداد لوض�ع أنفس�هم يف مواقف العمل
املجهدة أو ممارس�ة الرياض�ات املتعبة لتحقيق
ذاتهم.ولكن املشكلة تكمن يف أن الضغط والتوتر
غير املنضبطني يمك�ن أن يجعالنا غير قادرين
على التفكري ،وهو يشء مألوف للغاية بالنس�بة
لألش�خاص الذي�ن يج�رون لق�اءات يف األماكن
العامة ،أو الطالب الجالسين يف قاعة االمتحان.

العراقـي

الصغ�ار دون س�ن الس�ابعة عشر يف التالوة
عىل نظام حديث وضمن دراس�ة فنية وبفرتة
قصرية ومثالية».
واضاف الحلو «يس�تهدف ه�ذا املرشوع طلبة
امل�دارس االبتدائي�ة واملتوس�طة م�ن مختلف
املحافظ�ات العراقي�ة وبالتع�اون م�ع الدور
واملؤسس�ات القرآني�ة يف تل�ك املحافظ�ات،
واس�تثمار فرص�ة العطل�ة الصيفي�ة خير
اس�تثمار ،به�دف إع�داد مجموع�ة كبرية من
القرّاء الرباعم وإيصالهم اىل مس�توى جيد من

التلاوة بفرتة نوعي�ة وخالل ش�هرين تقريبا ً
كمرحلة أوىل لهذا املرشوع».
وكش�ف الحلو الهدف من املرشوع «هدفنا هو
صقل وتعزيز املواهب القرآنية لدى الرباعم ليتم
خلق جيل قراني واعد منهم علما ان مخرجات
املرشوع يف االعوام املاضية هم من خرية الرباعم
وحص�دوا املراكز االوىل يف املس�ابقات القرآنية
وبعضهم مثل العراق يف الخارج ومش�اركتهم
املتمي�زة يف املحاف�ل القرآني�ة» .وعلى صعيد
متص�ل ،ق�ال املدي�ر التنفيذي للمشروع عيل

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

ومن خالل فهم ما يحدث داخل أجسادنا ،يمكننا
أن نتعل�م الس�يطرة على اإلجهاد واس�تخدامه
ملصلحتنا.فالش�عور بالتوتر ،يع�د عالمة عىل أن
جس�مك يف وضع طارئ ،األم�ر الذي يجعلك أكثر
يقظ�ة وقدرة عىل االس�تجابة برسعة وتذكر كل
ما تراه ،باإلضافة إىل تعزيز الس�مع واإلحساس
بش�كل ع�ام .ويتم تش�غيل سلس�لة معقدة من
الهرمون�ات داخ�ل الجس�م ،ع�ن طري�ق إطالق
هرم�ون يطل�ق علي�ه « ،»CRHبواس�طة ج�زء

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

البيات�ي ،إن «من أهم وصايا أس�اطني التالوة
وكبار علماء الف�ن هي انطالق القارئ املبتدئ
بالتقليد على األصول الصحيحة ،وعىل القارئ
املبت�دئ لزوم االختيار الصحي�ح للقارئ املقلَّد
وه�ذا يتطل�ب نصيحة وارش�اد من األس�اتذة
أصح�اب االختص�اص ،وم�ن ه�ذا املنطلق تم
اختيار (س�تة من مش�اهري القرّاء للتقليد)».
واض�اف البيات�ي «نقوم ملدة ش�هرين كاملني
يف مجم�ع العلقم�ي للزائري�ن التاب�ع للعتب�ة
العباسية بتدريب القراء الرباعم املوهوبني عىل
ي�د امهر األس�اتذة واملدربني القرآنيين ولدينا
ج�دول متكام�ل يتضم�ن دورس يف اح�كام
التلاوة والص�وت ودروس يف النغ�م والوق�ف
واالبت�داء ودروس آداب حملة القرآن كما لدينا
ورش تدريبية عملية وجلسات قرآنية تعليمية
باإلضاف�ة اىل برنامج ترب�وي وثقايف وترفيهي
منوع طيلة فرتة املرشوع».
وتاب�ع البياتي «امل�دارس التي ت�درس التالوة
بالطريقتين العراقي�ة واملرصي�ة موزعة عىل
ثم�ان ش�عب ،كما ش�هد املرشوع يف الس�نني
املاضي�ة زي�ارة ع�دد م�ن وف�ود املؤسس�ات
القرآني�ة يف العراق وخارج�ه باإلضافة اىل عدد
من الشخصيات البارزة»(.النهاية).

بركان قد يعطل ثورانه السفر اجلوي!
قال علماء إن بركانا نائيا يف أالس�كا ُيصدر إش�ارات تدل عىل أنه أوش�ك
عىل االنفجار يف ثوران قد يعطل السفر الجوي.
ويب�دو أن ب�ركان كليفالند الذي يبل�غ ارتفاعه  1730مترا ،والواقع يف
جزي�رة نائي�ة يف بح�ر ُ ،Beringيرس�ل انبعاثات من الفوه�ة ،منذ يوم
االثنني  25يونيو .ويمكن أن يشري تدفق الصهارة إىل حدث أكثر جدية يف
األيام أو األسابيع املقبلة ،وفقا ملرصد بركان أالسكا.
ورفع املرصد رمز تحذير كليفالند إىل «الربتقايل» ،وهو مس�توى أقل من
«األحمر» ،ما يشير إىل احتم�ال حدوق ثوران مس�تمر وكبري يمكن أن
يؤثر على الطريان .وقال الربوفيس�ور جيف فريلير ،الباحث يف مرصد
بركان أالس�كا ،إن «تش�كيل الحم�م الربكانية خالل األي�ام األخرية ،قد
يعتبر مقدم�ة لنش�اط أكثر ق�وة» .كم�ا أن الحمم تعم�ل كغطاء عىل
فتحات كليفالند ،ويشير نش�اط هذا األس�بوع إىل وج�ود فرصة جيدة
لحدوث انفجار قوي.
ويقول العلماء إنه من املمكن أن تتعارض سحابة رماد كليفالند الكبرية
م�ع الحركة الجوي�ة التجارية ،لذا تجب متابع�ة املراقبة والحرص عىل
الحصول عىل معلومات إضافية.

صغري من الدماغ يعرف باسم الوطاء.ويؤدي ذلك
إىل زي�ادة التنفس وضغط ال�دم ومعدل رضبات
القل�ب ،للمس�اعدة يف ضخ الدم واألكس�جني يف
جمي�ع أنحاء الجس�م بش�كل أكث�ر فعالية.ويف
الوقت نفس�ه ،يقوم الكبد بتفكيك الغليكوجني،
وهي مادة تخزين عالية الطاقة ُتصنع يف الجسم
ع�ن طريق جمع جزيئ�ات الغلوكوز (الس�كر)،
وتحطيمه�ا م�رة أخرى إلنت�اج الغلوك�وز الذي
تستخدمه أجسادنا للحصول عىل الطاقة.
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