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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

اليهود يعانون «انقسام عاملي» بسبب طريقة «التدين»
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القوات األمنية تطلق رسميا عملية أمنية ثأرا للشهداء
ستستمر لعدة أيام وتستهدف اخلاليا النائمة يف ( )3حمافظات مشالية ..واالحتادية تعلن نتائج اليوم األول
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اطلقت القوات االتحادية املشرتكة ،أمس
األربعاء ،بشكل رسمي ،عملية عسكرية
واس�عة باس�م «ث�أر الش�هداء» لتدمري
خالي�ا تنظيم «داع�ش» يف جبال حمرين
الرشقية ويف القرى واملناطق الواقعة بني
محافظ�ات ش�مال رشق بغ�داد ،وبذلك
بالتنسيق مع قوات البيشمركة ،وبإسناد
م�ن الق�وة الجوي�ة وطيران الجي�ش
والتحالف الدويل.
وأعلن الناطق باسم مركز اإلعالم األمني
العراق�ي العمي�د يحيى رس�ول الرشوع

بعملية عس�كرية واس�عة أطل�ق عليها
«ثأر الش�هداء» لتطهير املناطق الكائنة
رشق الطريق الرابط بني محافظتي دياىل
وكركوك شمال رشق بغداد.
وق�ال رس�ول يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن العملية تتم
ب�إرشاف وتنس�يق قي�ادة العملي�ات
املشتركة وقطع�ات الجي�ش والرشطة
االتحادية والرد الرسيع والحشد الشعبي
ورشط�ة محافظتي دي�اىل وصالح الدين
وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد
الق�وة الجوية وطيران الجي�ش وقوات
التحال�ف الدويل .وتش�مل العملي�ة التي

القايض املحمود يؤكد حرص االحتادية عىل االحكام
التي اصدرهتا حلامية وصون حرية االعالم
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يتوق�ع أن تس�تمر ثالث�ة اي�ام تعق�ب
خالي�ا تنظيم «داع�ش» يف مناطق جبال
حمري�ن واملناط�ق الحدودية املشتركة
م�ع محافظت�ي صلاح الدي�ن وكركوك
وخاصة يف املناطق التي تش�هد نشاطات
الجماعات االرهابية.
وانطلق�ت العملي�ة من خمس�ة محاور
ضم�ن استراتيجية ته�دف اىل تأمين
املناط�ق الحدودية بين محافظات دياىل
وصالح الدين وكركوك .ورسعان ما أعلن
مرك�ز اإلعلام األمني عن نتائ�ج عملية
«ثأر الشهداء» يف يومها.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يبحث مع قائم مقام الفاو ازمة امللوحة
واحلد من ظاهرة الرعي العشوائي يف القضاء

6
إرسائيل ترشع بـ «هدم» قرية فلسطينية رشقي القدس

العراق يطالب واشنطن بـ»ختفيض» عدد املستشارين
العسكريني األمريكيني عىل أراضيه
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
م�ع وفد م�ن مجلس الش�يوخ األمريكي
(الكونغ�رس) خفض عدد املستش�ارين
العس�كريني األمريكيين يف الع�راق بع�د
هزيمة تنظيم «داع�ش» اإلرهابي.وضم
الوفد الس�يناتور لينديس غراهام العضو

الجمه�وري عن والية س�اوث كاروالينا،
وإليزابيث وارن العضو الديمقراطي عن
والية ماساتشوست ،وكالهما عضوان يف
لجنة القوات املسلحة.
وحضر االجتماع الذي عق�د ليل الثالثاء
يف مق�ر الحكوم�ة ببــــغداد ،الس�فري
األمريك�ي يف العراق دوغالس س�يليمان،
والجن�رال ب�ول فنـــــ�ك قــائد قوات

بغداد  /المستقبل العراقي

التحالف الدويل يف العراق وسوريا.
وبحسب بيان من مكتب العبادي ،ناقش
الجانب�ان «العالقات الثنائي�ة واألوضاع
يف املنطق�ة وخف�ض ع�دد املستش�ارين
العس�كريني األمريكيني يف العراق ودعمه
يف جميع املجاالت».

التفاصيل ص3

العراق يطالب دول العالـم بتسلم أطفال عنارص «داعش» األجانب

البنك املركزي يوقع مذكرة تفاهم مع رشكة عاملية لتطوير خدمات الدفع االلكرتوين

ص2

ص2

رشع جي�ش االحتلال اإلرسائييل به�دم قرية
فلس�طينية يف منطق�ة الخ�ان األحم�ر جنوب
رشقي مدينة لقدس ،وفق ما ذكر مراسل قناة
«س�كاي نيوز عربية» يف الضفة الغربية ،أمس
األربعاء.
وكانت ق�وات االحتالل اإلرسائييل ،قد س�لمت
املواطنين يف الخان األحمر ،أوامر بإغالق طرق
داخلي�ة يف التجمع ،لـ»أغ�راض خاصة» ،وفق
ما ذكرت وسائل إعالم فلسطينية.
ودفع الجي�ش اإلرسائييل بتعزيزات عس�كرية
كبيرة وجراف�ات إىل املنطق�ة وأعلنها منطقة

عسكرية مغلقة ،ومنع دخول السكان إليها.
ونقل�ت وكالة األنب�اء الفلس�طينية «وفا» عن
رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،وليد
عساف ،قوله إن قوات االحتالل داهمت تجمع
الخان األحمر ،ليل الثالثاء ،وس�لمت املواطنني
أوامر تفيد بإغالق طرق داخلية يف التجمع.
ودعا عساف الفلس�طينيني إىل التوجه ملنطقة
الخان األحمر ملنع االحتالل من هدمه ،قائال إن
جرافات االحتالل بارشت منذ فجر األربعاء شق
طريق يوصل ما بني الشارع الرئييس ومنطقة
الخان األحمر.
وأض�اف« :الجراف�ات تمه�د الطري�ق لوصول
اآللي�ات الثقيلة ومعدات االحتلال إىل املنطقة

وهدمه�ا ،وذل�ك بإزال�ة الحواج�ز الحديدي�ة
املالصقة للشارع ،بعد أن وزعت إخطارا بالهدم
مؤخرا».
وكان�ت الناطقة باس�م مفوض األم�م املتحدة
السامي لحقوق اإلنسان ،ليز ثروسيل ،طالبت
سلطات االحتالل اإلرسائيلية بعدم امليض قدما
يف ه�دم قرية الخ�ان األحمر ،واحترام حقوق
س�كان التجم�ع يف البقاء يف أرضهم وتس�وية
أوضاعهم.
وأعرب�ت ثروس�يل عن «القلق العميق» بش�أن
التقاري�ر ع�ن ق�رار االحتلال به�دم التجمع،
مشيرة إىل أن التجمع يش�كل م�أوى أكثر من
 180شخصا نصفهم من األطفال.

التمييز االحتادية تعد االخالل اجلسيم بواجبات الطبيب جتاه مرضاه «قتل» باخلطأ

مفوضية انتخابات كردستان )41( :كيانا وحتالفا سياسيا يتنافسون عىل مقاعد برملان االقليم

جلنة الطاقة الوزارية تصادق عىل ( )4قرارات ختص مشاريع سكنية وأروائية
جنايات ذي قار تصدر أحكام
باإلعدام واملؤبد لعدد من املدانني
بقضايا ارهاب
ص2

مرشعون أمريكيون
يستبقون قمة تـرامب وبوتني
بزيارة ملوسكو
ص4

تركيا ترشع
بـ «اخلطوات األوىل» لتكريس
حكم أردوغان املطلق

ص2

ص2

ص2

مـيــالن
عـلـى أعـتــاب ضــم
نجم فالنسيا

ص4

اجليش االيراين يعد «امريكا االستكبارية» أكرب هتديـد عىل «الصعيـد العاملـي»

ص10

ص4
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جلنة الطاقة الوزارية تصادق عىل ( )4قرارات ختص
مشاريع سكنية وأروائية

بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئيس مجل�س ال�وزراء حيدر
العب�ادي ،أمس االربع�اء ،اجتماعا ً للجنة
الطاقة الوزارية ،فيما صادق عىل عدد من
الق�رارات .وذكر بي�ان للمكتب االعالمي،
تلقت «الغد برس» ،نسخة منه ،انه «عقد
رئي�س مجلس ال�وزراء ،حي�در العبادي،
اجتماعا للجن�ة الطاق�ة الوزارية ،جرى
خالل�ه بح�ث تفصيلي لقضاي�ا الطاقة
الكهربائي�ة والنفط والغاز واملياه ،ودعم
وتطوي�ر مش�اريع الكهرب�اء ووح�دات
االنت�اج والتولي�د وتوفير الوق�ود الالزم
ملحطات الطاق�ة الكهربائي�ة ،باالضافة
الىمعالجة التوقفات الطارئة يف منظومة
الطاق�ة ،اىل جانب دعم القطاع الصناعي

ومشاريع استصالح االرايض الزراعية».
واش�ار البي�ان ان «االجتم�اع ص�در
عن�ه ع�دة ق�رارات ،يف مج�ال املش�اريع
االس�تثمارية الس�كنية ،حصلت املوافقة
على احال�ة عق�ود الخدم�ة والجباي�ة
للمش�اريع االس�تثمارية السكنية بعهدة
املس�تثمر مقابل تحمله التكاليف املالية،
لتنفي�ذ خدم�ات البن�ى التحتية وبرس�م
خدم�ة اليقل ع�ن ثمانني باملائ�ة من اقل
نس�بة رس�م خدم�ة وجباية ت�م احالته
للمحافظة».
وبين ان�ه «ضم�ن خطة اس�تصالح
االرايض حصل�ت املوافق�ة عىل تخصيص
وتمويل مبلغ مليارين ومئتني وخمسين
ملي�ار دين�ار م�ن احتياط�ي الط�وارئ،
الكم�ال مشروع ارايض الصويحي�ة يف

القايض املحمود يؤكد
حرص االحتادية عىل االحكام التي اصدرهتا
حلامية وصون حرية االعالم

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت املحكم�ة االتحادي�ة ،أم�س االربع�اء،
حرصها عىل االحكام التي اصدرتها لحماية وصون
حري�ة االعالم�ي .وقال رئي�س املحكم�ة القايض
مدحت املحمود يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ان «املحكمة تؤك�د حرصها من خالل
االح�كام التي اصدرتها على حماية وصون حرية
العم�ل االعالمي» .وهن�أ املحمود «اعم�دة االعالم
العراق�ي بمناس�بة الذك�رى  82النطلاق ص�وت
(اذاعة بغداد) /اذاعة جمهورية العراق».

عمليات االنبار تعلن قتل قيادي بارز
بـ»داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات االنبار ،االربعاء ،عن مقتل
قيادي بارز بـ»داعش» يف املحافظة .وقالت القيادة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ان
«طريان التحالف الدويل دمر عجلة لعصابات داعش
االرهابي�ة رشق الطري�ق الرابط بين الكيلو 160
وناحي�ة النخي�ب رشق قرية الكسرة» .واضافت
ان «ذل�ك ادى اىل مقتل قيادي ب�ارز بالتنظيم كان
يستقل العجلة املذكورة» .يذكر ان القوات االمنية
والطريان العراقي والتحالف الدويل تقوم بعمليات
امنية تستهدف عنارص تنظيم «داعش» يف مناطق
متفرقة من البالد ،حيث تمكنت من قتل عدد كبري
منهم واعتقال اخرين.

الرميلة بمحافظ�ة املثنى ،والذي نفذ من
قبل رشكة الفاو العامة لتنفيذ مش�اريع
الري».
واك�د البيان ان�ه «تم�ت املوافقة عىل
تخصي�ص وتموي�ل مبلغ ملي�اري دينار
م�ن احتياط�ي الط�وارئ لتنفي�ذ اعمال
التبطني الخاصة بج�دول بابل» ،الفتا اىل
ان�ه «تم�ت املوافق�ة عىل مشروع انتاج
خرائ�ط االس�اس الطبوغرافي�ة للع�راق
ضم�ن الخط�ة االس�تثمارية الخاص�ة
بالهيئ�ة العامة للمس�احة بكلفة (مائة
وخمس�ة ملي�ارات دين�ار ) ومل�دة ثمان
س�نوات وتخصيص املبالغ الالزمة ضمن
موازنة عام  ،2019وحرص انتاج الخرائط
بالهيئة املذكورة ملنع االزدواجية وتقليص
كلف االنتاج والوقت».

دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري،
أم�س األربع�اء ،الشركات الرصبي�ة إىل
االستثمار يف مش�اريع إعادة إعمار البنى

البنك املركزي يوقع مذكرة تفاهم مع رشكة عاملية لتطوير
خدمات الدفع االلكرتوين

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت ادارة البن�ك املرك�زي ،أم�س
االربعاء ،عن توقيع البنك مذكرة تفاهم مع
رشكة يونني بي انرتناشيونال العاملية ،فيما
بينت أن االتفاقية هي للمساهمة يف تطوير
التقني�ات الذكي�ة للمدفوع�ات وخدم�ات
الدف�ع االلكرتون�ي يف العراق.وقالت االدارة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «البن�ك املركزي العراق�ي متمثالً
باملحافظ عيل محسن اسماعيل وقع ،اليوم
االربع�اء ،مذكرة تفاهم م�ع رشكة يونني
بي انرتناش�يونال العاملية وذلك للمساهمة
يف تطوي�ر التقني�ات الذكي�ة للمدفوع�ات
وخدم�ات الدف�ع االلكرتون�ي يف الع�راق».
واضاف�ت االدارة ،أن «ه�ذه االتفاقي�ة

جاءت يف ضوء استراتيجة البن�ك املركزي
لتطوير خدم�ات الدف�ع االلكرتوني وفتح
اف�اق العمل واملنافس�ة للشركات العاملية
للمساهمة الفاعلة يف تنفيذ الخطط الحالية
واملستقبلية لقطاع الدفع االلكرتوني فضال
ع�ن تطوير ه�ذا القط�اع ونق�ل الخربات
الت�ي تمتلكه�ا ه�ذه الرشك�ة اىل الس�وق
العراق�ي بم�ا يس�هم يف تس�هيل عمليات
الدف�ع وتحوي�ل االم�وال بيرس وسالس�ة
ع�ن طري�ق البطاق�ات لتعزي�ز التج�ارة
بني الع�راق والصني باالضاف�ة اىل مختلف
خدم�ات التحويلات املحلي�ة والدولي�ة».
وبين�ت االدارة ،أن «الرشكة تعت�زم تعزيز
تحصيل مدفوعات الشراء بالبطاقات من
خلال التجار باس�تخدام أح�دث التقنيات
التي طورتها الرشكة عىل مدى س�نوات يف

العراق يطالب دول العالـم بتسلم أطفال عنارص «داعش» األجانب
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س الثالث�اء ،دول
العالم إىل تس�لم أطفال أجانب مجندين يف صفوف
«داع�ش» ،اعتقلتهم الق�وات األمنية وهم من غري
املدانني أو من األحداث الذين أتموا عقوباتهم.
وقال املتحدث باسم الوزراة ،أحمد محجوب ،يف
ترصيحات صحفية يف بغ�داد ،إن وزارة الخارجية
طالبت دول العالم بتس�لم أطف�ال دواعش أجانب
لديها ،من غري املدانين أو من األحداث الذين أتموا
محكوميتهم.
وأض�اف محج�وب« ،نح�ض كل البعث�ات يف
الع�راق ،املقيم�ة وغري املقيم�ة ،للمبادرة بتس�لم
رعاياه�م من الذي�ن انتهت م�دة محكوميتهم أو

األطفال غير املدانني بجرم ما» ،مبين�ا أن «بغداد
فاتحت عدة سفارات كاألذرية والروسية واألملانية
وغريها ،بش�أن تس�لم أطفال وأحداث انتهت مدة
محكومياتهم».
وأوض�ح أن»طبيع�ة عملن�ا كخارجية تتس�م
بالتدقيق والتمحيص ،لعائلات داعش ...والدائرة
القانونية تدير ملف القارصين».
وأش�ار محجوب ،إىل أنه «ليس ل�دى الحكومة
عملية تس�ليم اآلن ،لكننا مستمرون بالتعاون مع
هذه ال�دول .إنن�ا ال نبادل اإلرهابيين املودعني يف
السجون؛ ألنه ال توجد اتفاقية بيننا وبني كثري من
دول العال�م» .من جانبه أكد مص�در دبلومايس يف
الخارجية الروس�ية يف موس�كو ،أن «روسيا بدأت
العم�ل عىل التحقق من هويات أطف�ال يف العراق،

وتعم�ل يف خطوة أوىل إلعادتهم إىل البالد» ،وأضاف
«لدين�ا حواىل  70امرأة روس�ية تحاك�م وأكثر من
 100طفل».
وكان�ت الس�لطات العراقي�ة أعلن�ت يف وق�ت
س�ابق ،ان كثريا من املقاتلني األجانب الذين قاتلوا
يف صفوف تنظيم داعش يف البالد كانوا من روسيا،
وخصوصا الشيش�ان وم�ن جمهوري�ات االتحاد
السوفياتي السابق.
جدي�ر بالذكر ان بغداد تحتج�ز  833طفال من
 14جنس�ية مختلف�ة ،ج�رى اعتق�ال معظمه�م
خالل العمليات التي قامت بها القوات األمنية ضد
تنظيم داعش عىل مدى  3س�نوات تمكنت خاللها
من اس�تعادة معظ�م املناطق التي س�يطر عليها
التنظيم يف العراق.

جنايات ذي قار تصدر أحكام باإلعدام واملؤبد لعدد من املدانني بقضايا ارهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات ذي قار،
أمس األربعاء ،أربعة أحكام باإلعدام
والسجن املؤبد ألربعة مدانني ،جاءت
أح�كام ثالث�ة منه�م تم وف�ق املادة
الرابع�ة  1/م�ن قان�ون مكافح�ة
اإلرهاب.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م
مجلس القض�اء األعىل عبد الس�تار
بريق�دار ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه إن «محكمة
جناي�ات ذي ق�ار اص�درت حكم�ا
باإلعدام بحق اح�د اإلرهابيني لقتله
اح�د األش�خاص بتاري�خ االول م�ن

كان�ون الثان�ي ع�ام  ،2007بقري�ة
الهرامش�ة يف محافظة دياىل بدوافع
إرهابية» .واضاف بريقدار إن «حكما

آخر باإلعدام ش�مل اح�د اإلرهابيني
بع�د قيامه بجريمة قت�ل عام 2009
يف مدين�ة املوصل وبدواف�ع إرهابية

وانتمائ�ه اىل التنظيم�ات اإلرهابي�ة
املس�لحة» ،مشيرا اىل ان «املحكم�ة
قضت أيضا حكما بالسجن املؤبد عىل
احد اإلرهابيني بعد قيامه باالشتراك
بجريمة خطف احد األشخاص الذي
ال يع�رف مصريه حتى اآلن يف مدينة
بعقوب�ة بتاريخ الـ 15م�ن حزيران
عام  ،2007بدوافع إرهابية».
وأوض�ح ان «املحكم�ة «قض�ت
ايضا حكما بالس�جن املؤبد عىل احد
املدانني وذلك عن جريمة قتل بتاريخ
الـ 13من كان�ون الثاني عام 2013
يف مدين�ة النارصية منطقة الفجوة،
وفق�ا ألح�كام امل�ادة /1/406أ من
قانون العقوبات».

عمليات بغداد تعيد افتتاح شارعني يف أطراف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس االربعاء ،عن
اعادة افتتاح ش�ارع جنوب�ي العاصمة مغلق منذ
 .2014وق�ال قائد العمليات الفريق جليل الربيعي
انه «ت�م اعادة افتتاح ش�ارع منطقة الس�يد عبد
الله يف قضاء املحمودية جنوبي بغداد ،واملغلق منذ

ع�ام  .»2014واض�اف الربيعي ان «اع�ادة افتتاح
الش�ارع جاء بع�د مطالبات من قب�ل املواطنني»،
مشيرا اىل ان «هذا الش�ارع مهم ويخترص الوقت
واملس�افة بالتنق�ل يف جنوبي بغ�داد» .كما أعلنت
قي�ادة عمليات بغ�داد عن إع�ادة افتتاح ش�ارع
س�وق املحمودية الرئييس املغلق من�ذ عام .2004
وقال قائ�د العمليات إنه «تم إعادة افتتاح ش�ارع

السفري الرصيب يوجه دعوة لوزير اخلارجية
لزيارة بلغراد

بغداد  /المستقبل العراقي
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التحتي�ة ،فيم�ا وج�ه الس�فري الرصب�ي
الجدي�د بالع�راق أورو بال�وف الجعفري
دعوة لزيارة بلغراد.
وقال�ت وزارة الخارجية يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «وزير

الخارجية إبراهيم الجعفري تسلم نسخة
من أوراق اعتماد سفري رصبيا الجديد لدى
بغداد أورو بالوف ،وجرى بحث العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل االرتقاء بها إىل
ما يلبي طموح الشعبني».
ودع�ا الجعف�ري ،بحس�ب البي�ان،
الشركات الرصبي�ة إىل «االس�تثمار يف
العراق ،وال س�يما مش�اريع إعادة إعمار
البنى التحتي�ة» ،مبديا ً «اس�تعداد وزارة
الخارجي�ة لتقدي�م كل الخدم�ات للبعثة
الدبلوماس�ية لتطوير العمل املشرتك بني
البلدين».
من جانبه ،أكد بالوف «تطلع حكومته
لتطوي�ر العالقات م�ع الع�راق يف جميع
ً
موجه�ا «الدع�وة للجعفري
املج�االت»،
لزيارة بلغراد يف إطار تعزيز العالقات بني
البلدين».

س�وق املحمودية الرئييس» .وأض�اف الربيعي ،أن
«الشارع كان مغلقا ً منذ عام .»2004
يذك�ر ان قيادة عملي�ات بغ�داد افتتحت عددا
كبريا م�ن الش�وارع املغلقة ،حيث انها مس�تمرة
بفتح باقي الش�وارع وازالة التج�اوزات الحاصلة
عليه�ا الس�يما بع�د تحس�ن الوض�ع االمن�ي يف
العاصمة بغداد.

االس�واق الناضج�ة والواع�دة» ،مؤكدة أن
«دع�م الرشكات الدولي�ة وتنظيم عملها يف
العراق سوف يساهم بشكل مبارش بتقديم
افض�ل الخدمات وتوفري املنافس�ة الفعالة
يف ه�ذا املج�ال» .وأش�ارت االدارة اىل أن
«ه�ذه املذكرة هي الثالثة التي يوقعها هذا
البنك يف عام  2018م�ع رشكات البطاقات
العاملية (ماسرت كارد ،فيزا كارد ،يونني بي
انرتناش�يونال) ضمن خططه للتوس�ع يف
اس�تخدام التقنيات العالي�ة لتعزيز العمل
بالبطاق�ات وتطوي�ر انظمة الدف�ع وفقا
الفضل املمارس�ات الدولية» .وتعترب رشكة
يونين بي من كربيات الشركات يف الصني
ومعظم الدول االسيوية بهذا املجال اضافة
اىل انه�ا ثال�ث اكبر رشكة عاملي�ة الصدار
وتحصيل البطاقات.

التمييز االحتادية
تعد االخالل اجلسيم بواجبات الطبيب
جتاه مرضاه «قتل» باخلطأ
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتربت الهيئة الجزائية يف محكمة التمييز االتحادية ،االخالل
الجس�يم بواجبات الطبيب تجاه مرضاه «قتل» بالخطأ ،فيما
فرضت عقوبات رادعة بموجبه.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القض�اء األعىل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
أن «الهيئ�ة الجزائية بمحكم�ة التمييز االتحادي�ة عدت إخالل
الطبي�ب بواجبات�ه تجاه املري�ض وعدم ايالئ�ه العناية الطبية
الالزمة قتال خطأ وينطب�ق واحكام املادة ( )2/411من قانون
العقوبات».
واك�د أن «املبدأ التمييزي أش�ار اىل ان العقوبة لكل من يخل
بواجبات�ه يج�ب أن تكون رادعة الس�يما ملن يته�اون يف عالج
املرىض والراقدين يف املؤسسات الصحية.

االحتادية تلقي القبض
عىل «دكتور كيميائي» مع متهمني بحوزهتم
«مادة حمظورة» ببغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت قوة أمنية ،أم�س األربعاء ،القبض عىل متهمني بينهم
يحمل شهادة الدكتوراه يف مجال الكيمياء.
وذك�ر بيان لقي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أن «الف�وج الثالث الل�واء الثاني الفرقة
االوىل ألقى القبض عىل أش�خاص بحوزتهم مادة الزئبق األحمر
بكمية  5كيلو غرام يف منطق�ة زيونة (رشقي العاصمة بغداد)
بينهم دكتور كيميائي».
والزئبق مادة عالية السمية ،ومحظورة التداول بني العامة،
ولها استخدامات صناعية وطبية.
ويعتق�د على نط�اق واس�ع أن الزئب�ق األحم�ر ه�و مادة
«خرافي�ة» روج له�ا بكثافة خالل الحرب الب�اردة ،وقبلها ملنع
وتعقب املتاجرين باألس�لحة واملكونات املستخدمة يف األسلحة
النووية.
ويوجد مركب للزئبق مع مادة اليود ش�ديد الس�مية ويميل
إىل الل�ون األحم�ر ،لكنه غري نادر وال يس�تخدم يف املتفجرات أو
أس�لحة الدمار الش�امل ،كم�ا أن باإلمكان تحضيره مختربيا
بسهولة.

مفوضية انتخابات كردستان )41( :كيان ًا وحتالف ًا سياسي ًا
يتنافسون عىل مقاعد برملان االقليم
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات
واالس�تفتاء يف اقلي�م كردس�تان ،أم�س
االربع�اء ،ع�ن املصادق�ة على  41كيانا ً
وتحالف�ا ً سياس�يا ً للتناف�س يف
انتخاب�ات برملان االقلي�م ،فيما حدد
يوم  25تم�وز الج�اري كآخر موعد
لتس�لم اس�ماء املرش�حني ع�ن تلك
الكيانات والتحالفات.
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» عن
املتح�دث الرس�مي باس�م مجل�س
املفوضين يف مفوضي�ة كردس�تان
شيروان زرار الق�ول ،ان «املفوضية
اكمل�ت املصادق�ة على التحالف�ات
والكيان�ات السياس�ية املش�كلة
للمش�اركة يف انتخابات برملان اقليم

كردستان يف  30ايلول املقبل».
وبني ان «املفوضية صادقت لغاية االن
على  38كيان�ا ً سياس�يا ً و 3تحالفات»،
مشيرا اىل ان «املفوضية بارشت بتس�لم
اس�ماء املرش�حني ع�ن التحالف�ات

والكيانات السياس�ية منذ ام�س الثالثاء
ولغاية  25تموز الجاري».
وبني زرار ان «املفوضية ستقوم بفتح
مراكزا ً لتحديث معلومات سجل الناخبني
اعتبار من الس�ابع من تموز ولغاية  7اب
املقبل».
واش�ار اىل ان «املفوضي�ة تق�وم
حالي�ا بتدري�ب املوظفين العاملني
بنظام العق�ود يف دورات مكثفة عىل
الية العمل يف املفوضية».
وتاب�ع زرار «املفوضية طلبت من
حكوم�ة اقليم كردس�تان تخصيص
 23ملي�ار دينار الج�راء االنتخابات،
 10ملي�ارات منها دخلت يف حس�اب
املفوضية واملبالغ املتبقية ستدخل يف
الحسابات عىل مرحلتني حتى انتهاء
العملية االنتخابية».

الرافدين يطلق «الدفعة الثانية» من سلف موظفي الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس األربعاء ،عن انطالق الدفعة الثانية
من س�لفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابني الخمسة
والعرشة ماليني دينار عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للمصرف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «تم رصف الدفعة الثانية من سلف
موظفي دوائر الدولة لنحو  2956موظفا».
واوض�ح ان «رصف تل�ك الس�لفة س�يكون ع�ن طري�ق ابالغ
املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحة السلفة وذلك
بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها
ع�ن طريق أدوات الدفع االلكرتون�ي والتي تمت تعبئة الرصيد
املايل اليها.
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ستستمر لعدة أيام وتستهدف اخلاليا النائمة يف ( )3حمافظات مشالية ..واالحتادية تعلن نتائج اليوم األول

القوات األمنية تطلق رسمي ًا عملية أمنية ثأر ًا للشهداء

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اطلق�ت الق�وات االتحادية املشتركة ،أمس
األربعاء ،بش�كل رس�مي ،عملية عس�كرية
واس�عة باس�م «ثأر الش�هداء» لتدمري خاليا
تنظي�م «داع�ش» يف جبال حمري�ن الرشقية
ويف القرى واملناط�ق الواقعة بني محافظات
ش�مال رشق بغ�داد ،وبذل�ك بالتنس�يق مع
قوات البيشمركة ،وبإسناد من القوة الجوية
وطريان الجيش والتحالف الدويل.
وأعل�ن الناطق باس�م مركز اإلعلام األمني
العراقي العميد يحيى رسول الرشوع بعملية
عس�كرية واسعة أطلق عليها «ثأر الشهداء»
لتطهري املناطق الكائنة رشق الطريق الرابط
بني محافظت�ي دياىل وكركوك ش�مال رشق
بغداد.
وق�ال رس�ول يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن العملية تتم بإرشاف
وتنس�يق قيادة العمليات املشرتكة وقطعات
الجي�ش والرشط�ة االتحادية وال�رد الرسيع
والحش�د الش�عبي ورشطة محافظتي دياىل
وصالح الدين وبتنسيق مع قوات البيشمركة
وبإس�ناد الق�وة الجوي�ة وطيران الجي�ش
وقوات التحالف الدويل.
وتش�مل العملية التي يتوقع أن تستمر ثالثة
ايام تعقب خالي�ا تنظيم «داعش» يف مناطق
جب�ال حمرين واملناطق الحدودية املشتركة
مع محافظتي صالح الدين وكركوك وخاصة
يف املناطق التي تش�هد نش�اطات الجماعات
االرهابية.
وانطلق�ت العملي�ة م�ن خمس�ة مح�اور
ضمن استراتيجية ته�دف اىل تأمني املناطق
الحدودية بني محافظات دياىل وصالح الدين
وكركوك.
ورسع�ان ما أعل�ن مركز اإلعلام األمني عن
نتائج عملية «ثأر الش�هداء» يف يومها ،وقال
املتح�دث باس�م املركز العميد يحيى رس�ول
يف بي�ان منفصل تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «ق�وات فرقة ال�رد الرسيع
وضمن عملية ثأر الش�هداء لتطهري املناطق
الكائن�ة رشق طريق دياىل  -وصلاح الدين،
تمكن�ت من تحقي�ق أهدافه�ا والتماس مع
ساتر قوات البيشمركة».
وأضاف رس�ول ،أن ق�وات فرقة الرد الرسيع
«عث�رت على  8أحزم�ة ناس�فة وقاذفتين
ن�وع بازوك�ة ،وتدم�ر  8مضاف�ات وتفكك
 21عبوة ناس�فة وتعثر على عجلة حوضية

لنقل املاء وعجلتني دفع رباعي ،وتطهر قرى
(آغا مش�يت  -شيراوة  -بلكانة  -النهران -
بلكا)».
وتأت�ي ه�ذه العملية بعد اس�بوع من عثور
الق�وات األمني�ة األربعاء امل�ايض عىل طريق
دي�اىل  -كرك�وك عىل جث�ث ثماني�ة عنارص
أمني�ة كان تنظي�م «داعش» ق�د اختطفهم
ً
مشترطا لالفراج عنهم إطالق رساح نس�اء

وزوج�ات لقياديين يف التنظي�م تعتقله�م
السلطات األمنية.
وس�بق الحش�د الش�عبي الق�وات األمني�ة
باإلعالن عن عملية مش�ابهة تستهدف خاليا
التنظي�م اإلرهاب�ي النائمة يف ع�دد من قرى
ونواحي دياىل وكركوك وصالح الدين.
ّ
ويح�ذر مراقبون دوليون من محاولة تنظيم
ً
«داع�ش» تنظي�م صفوفه مج�ددا للرشوع

بعملي�ات إرهابي�ة ،إال أن الق�وات األمني�ة
االتحادي�ة تؤك�د أن األوض�اع األمني�ة تحت
السيطرة الكاملة.
وتوعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بقتل من
ارتكب�وا جريمة قتل مقاتل�و القوات األمنية
او مس�كهم ،فيما نف�ذت وزارة العدل حكم
االع�دام بح�ق  13مدانا ً باالره�اب الخميس
املايض ردا ً عىل الجريمة.

والثالثاء ،ويف مؤتمره الصحفي األس�بوعي،
اك�د العبادي ان اختب�اء االرهابيني يف الجبال
دليل عدم وجود حواضن لهم يف املدن».
وق�ال إن ق�وات العملي�ات الخاص�ة تواصل
عملياتها لتأمني الطري�ق بني كركوك ودياىل
ومالحق�ة االرهابيين بش�كل واس�ع ج� ًدا
وحقق�ت نجاح�ات واضح�ة يف ه�ذا املجال
داع ًي�ا اىل اس�ناد القوات االمني�ة يف مكافحة

االرهاب .
واوض�ح العب�ادي ان�ه ق�د تم خلال الفرتة
املاضي�ة تدمري اه�داف ارهابي�ة مهمة ج ًدا
ه�ي عبارة ع�ن انف�اق داخل الجب�ال وقتل
اعداد كبرية من االرهابيين ،اضافة ملا تقوم
به الق�وات الجوية من تدمري مواقع واهداف
مهم�ة ج� ًدا لداع�ش االرهاب�ي وبمعلومات
استخبارية عراقية بحتة.

أعلنت إنهاء مجيع االستعدادت وحددت عدد املشمولني من احلشد باالقرتاع اخلاص

املفوضية حتدد «أقصى موعد» إلعالن نتائج االنتخابات وتعلن توزيع  70باملئة من بطاقات الناخبني
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعل�ن ع�ن تحال�ف باس�م «املح�ور
الوطني» وقيادات سياس�ية سارعت
إىل النفي
اجتم�اع «األح�زاب الس�نية» يف تركيا
«يعمق الخالفات» ويبعد بني الفرقاء
املستقبل العراقي  /نهاد فالح
يب�دو أن االجتماع الذي جمع األحزاب
والقيادات الس�نية يف تركيا س�اهم يف
تعميق الخالفات بني الفرقاء ،بدالً من
أن يق�وم بجمعه�م ،إذ يف الوقت الذي
أعلنت مصادر عن االتفاق عىل تأسيس
تحالف يجمع األحزاب السنيّة ،سارع
قياديون إىل نفي هذا األمر.
وكش�ف مصدر مس�ؤول ع�ن اتفاق
قي�ادات س�نية على تش�كيل تحالف
باس�م «املحور الوطني» ،مشريا اىل ان
التحالف يرتأسه خميس الخنجر.
وق�ال املصدر ان «عددا م�ن القيادات
الس�نية اتفق�ت عىل تش�كيل تحالف
يحمل اسم املحور الوطني» ،مبينا ان
«ه�ذا التحالف يتضمن س�ت قيادات
سنية».
واض�اف املص�در ،ال�ذي طل�ب ع�دم
الكش�ف عن اس�مه ،ان «عدد مقاعد
هذا التحالف يبلغ  47مقعدا» ،مشريا
اىل ان «التحال�ف يرتأس�ه خمي�س
الخنجر».
وكش�فت صحيف�ة س�عودية ،األحد
املايض ،عن تواجد قيادات سنية بارزة

يف تركيا لغرض االتفاق عىل قيام تكتل
سني بارز يضم أكثر من  45نائبا.
وكشف مصدر عن الربنامج السيايس
لتحال�ف «املح�ور الوطن�ي» الذي تم
االتفاق.
وقال ان «الربنامج الس�يايس لتحالف

املح�ور الوطن�ي ،الذي اتفق�ت عليه
قيادات س�نية عىل عودة النازحني اىل
مدنهم فورا».
واض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم
الكش�ف ع�ن اس�مه ،ان «الربنام�ج
تضمن ايض�ا اطالق رساح الس�جناء

ومعرف�ة مصري املختطفين ،واطالق
رساحه�م والتعويض لذويهم ،اضافة
اىل س�حب الحش�ود العس�كرية م�ن
غير الجي�ش والرشط�ة م�ن بع�ض
املحافظات الشمايل والغربية» ،مشريا
اىل ان «الربنام�ج تضم�ن ايضا اعادة

اعم�ار املحافظ�ات الت�ي تأث�ر بفعل
العمليات العسكرية ضد داعش».
ه�ذه االخب�ار ،التي تناقلتها وس�ائل
اإلعلام محليّ�ة وعربيّ�ة ،س�ارع إىل
نفيها قيادات سنية.
ونف�ى االمني العام لحزب الحل محمد

الكرب�ويل م�ا تداولته وس�ائل االعالم
ح�ول اعلان تش�كيل تحالف بأس�م
املحور الوطني.
وقال الكربويل ،يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «اجتماع
القيادات السنية يف تركيا جاء من اجل

رئيس الوزراء حبث مع أعضاء الكونغرس مطالب بغداد

العراق يطالب واشنطن بـ»ختفيض» عدد املستشارين العسكريني األمريكيني عىل أراضيه
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
بح�ث رئيس ال�وزراء العراقي حي�در العبادي
م�ع وف�د م�ن مجل�س الش�يوخ األمريك�ي
(الكونغ�رس) خف�ض ع�دد املستش�ارين
العس�كريني األمريكيني يف الع�راق بعد هزيمة
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وضم الوفد الس�يناتور لينديس غراهام العضو
الجمه�وري ع�ن والي�ة س�اوث كاروالين�ا،
وإليزابي�ث وارن العضو الديمقراطي عن والية
ماساتشوس�ت ،وكالهم�ا عض�وان يف لجن�ة
القوات املسلحة.
وحضر االجتماع الذي عقد ليل الثالثاء يف مقر
الحكوم�ة ببغداد ،الس�فري األمريكي يف العراق
دوغلاس س�يليمان ،والجنرال ب�ول فنك قائد
قوات التحالف الدويل يف العراق وسوريا.

وبحس�ب بي�ان م�ن مكت�ب العب�ادي ،ناقش
الجانب�ان «العالق�ات الثنائي�ة واألوض�اع يف
املنطقة وخفض عدد املستشارين العسكريني
األمريكيين يف الع�راق ودعم�ه يف جمي�ع
املجاالت».
وتشير التقدي�رات إىل أن أربع�ة آالف جن�دي
أمريكي عىل األقل ينترشون يف العراق.
من جانبه ،أكد وفد مجلس الش�يوخ «مواصلة
الدعم للعراق يف مجاالت التدريب والتس�ليح»،
وفق البيان.
ويذك�ر أن عشرات املستش�ارين األمريكيين
متواجدون حالي�ا يف العديد من مناطق العراق
لتدري�ب الق�وات العراقي�ة والتنس�يق معه�ا
ملواجهة تنظيم «داعش».
ويف ش�باط امل�ايض ،قال العب�ادي إن حكومته
وضعت خط�ة لخفض عدد ق�وات التحالف يف

بالده بش�كل تدريج�ي .ولم يكش�ف العبادي
ع�ن تفاصي�ل الخط�ة ،لكن�ه أق�ر يف الوق�ت
نفس�ه بأن بلده ال ي�زال بحاجة للدعم الجوي
م�ن التحالف الدويل للقضاء على فلول وخاليا
تنظي�م «داعش» .ويف ش�باط تحدث�ت تقارير
عراقية عن عزم واش�نطن إقام�ة قواعد ثابتة
لها يف أرجاء البالد ،يف وقت بلغ فيه عدد الجنود
األمريكيني يف العراق حوايل  8000جندي.
وذكرت ه�ذه التقارير أن واش�نطن تؤس�س
ملرحل�ة جديدة عبر إقامة قواع�د ثابتة ،منها
عني األسد (يف محافظة األنبار -غرب) والكيارة
(نينوى  -ش�مال) وبلد (صالح الدين -شمال)
والتاجي (بغداد) هذا فضال عن إنش�اء قاعدة
جديدة قرب منف�ذ الوليد (األنبار) عىل الحدود
الس�ورية يف املنطق�ة الصحراوي�ة الواس�عة
لتك�ون قريبة م�ن س�وريا إلحداث ت�وازن يف

الرصاع الدائر هناك.
إال أن هذه االنباء رسعان ما سارعت الحكومة
العراقي�ة إىل نفيه�ا ،مؤك�دة ع�دم وج�ود أي
مباحثات بهذا الشأن مع الجانب األمريكي ،أو
مع التحالف الدويل.
ويتحس�س العراق من الحديث ع�ن أي قواعد
عسكرية أجنبية ثابتة.
ويف كانون األول املايض ،خرس التنظيم اإلرهابي
كل األرايض التي كان قد سيطر عليها يف ،2014
والت�ي كانت تقدر بثلث مس�احة الع�راق ،إثر
حرب طاحنة اس�تمرت ثالث س�نوات بإسناد
جوي مؤثر من قوات التحالف.
وال تزال قوات التحالف تقدم املش�ورة للقوات
العراقية واإلس�ناد الجوي يف حمالت تمش�يط
ملالحقة فلول مس�لحي التنظي�م وخاليا نائمة
منترشة يف أرجاء البالد.

تفاهمات س�ابقة وليست مفاوضات
او تشكيل تحالفات» ،مبينا انه «حتى
االن لم تتمخض االتفاقات اىل تشكيل
اي تحالف».
واش�ار اىل انه «ال توجد اي مفاوضات
عىل رئاسة التحالف وتقاسم الوزارات
واللق�اءات كانت عبارة عن تفاهمات
لم ترتقي اىل مستوى التفاوض».
ب�دوره ،أكد النائب ع�ن اتحاد القوى
عيل الصجري ان اجتماع القوى السنية
يف تركي�ا ل�م يك�ن اجتماعا سياس�يا
مطلقا وانما ج�اء لتهدئة وصلح بني
طرفين متخاصمين وح�ل موضوع
االتفاق على هيئة الرئاس�ة لالئتالف
لحني تش�كيل الحكوم�ة وبعدها يتم
االتفاق عىل رئيس االئتالف املقبل.
من جانبه ،نفى مكتب رئيس الربملان
الس�ابق س�ليم الجب�وري ان يك�ون
االخري جزءا من اي تشكيل طائفي.
وق�ال املكتب يف بي�ان مقتضب تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خة من�ه
ان «رئي�س الربمل�ان الس�ابق س�ليم
الجب�وري ل�ن يك�ون ج�زءا م�ن اي
تشكيل طائفي».
واض�اف املكت�ب ان «االجتم�اع الذي
عق�د يف مدين�ة اس�طنبول الرتكي�ة
كان عرضي�ا ول�م يف�ض الي يشء»،
مشيرا اىل ان «اللقاءات بني القيادات
السياس�ية مس�تمرة يف بغداد لبلورة
اهداف مشرتكة تسهل عملية تشكيل
الحكومة املقبلة».
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تزايد الرفض للمقيمني يف الواليات املتحدة

اليهود يعانون «انقسام عاملي» بسبب طريقة «التدين»
بغداد  /المستقبل العراقي

لم يغي�ر انتخاب رئيس المعس�كر الصهيوني،
يتس�حاق هرتس�وغ ،األس�بوع الماض�ي،
رئيس�ا للوكال�ة اليهودي�ة ،خلف�ا للجاس�وس
نتال�ي شيرانس�كي ،ش�يئا ف�ي مؤش�ر العالقات
بي�ن اإلس�رائيليين ويه�ود الوالي�ات المتح�دة،
خصوص�ا ً ف�ي ظ�ل التوت�ر القائ�م بي�ن حكومة
نتنياه�و وتحالفه�ا الديني واليه�ود اإلصالحيين
والمحافظي�ن ف�ي الوالي�ات المتح�دة ،الذي�ن ال
تعترف المؤسسة الدينية األرثوذكسية المسيطرة
في إسرائيل بيهوديتهم ،وتطالب بإجراءات تهويد
متشددة لهم.
لك�ن الخلاف عل�ى خلفي�ة الهوي�ة الديني�ة
والنقاش بين يهود الواليات المتحدة والمؤسس�ة
اإلس�رائيلية ،ال يق�ف عند هذه المس�ألة ،وال عند
مس�ألة الزواج المختلط ورفضه من قبل األحزاب
الرئيس�ية في إسرائيل ،باس�تثناء حزبي يسرائيل
بيتين�و بقي�ادة ليبرم�ان (الذي يمث�ل مئات آالف
اليه�ود الروس الذين ال تعترف المؤسس�ة الدينية
ف�ي إس�رائيل بيهودي�ة اآلالف منه�م) ،وح�زب
“ميرت�س” اليس�اري ،بل ب�ات يتع�داه إلى خالف
جوه�ري في المواق�ف السياس�ية ،خصوصا ً في
ظل دع�م اليهود األميركيين بش�كل ع�ام للحزب
الديمقراط�ي ونفوره�م م�ن الرئي�س األميركي
دونالد ترامب والحزب الجمهوري ،باستثناء التيار
الدين�ي األرثوذكس�ي ،ال�ذي ينتمي إليه الس�فير
األميركي المستوطن ،ديفيد فريدمان.
لك�ن المفاجأة ف�ي المواق�ف المتش� ّددة إزاء
يه�ود الوالي�ات المتح�دة ،الذي�ن كان يرمز إليهم
في الثقافة اإلس�رائيلية االجتماعية والسياس�ية
بتعبير العم ،جاءت بالذات من أوساط مَ ن يسمّ ون
بالعلمانيي�ن ف�ي المجتمع اإلس�رائيلي وبنس�ب
عالية مقارنة بما هو متوقع.
وبيّ�ن اس�تطالع لل�رأي ،نش�رت نتائج�ه في
صحيف�ة “هآرت�س” ،أن  43ف�ي المائ�ة م�ن
العلمانيين في إسرائيل غير معنيين بهجرة غالبية
يه�ود الواليات المتحدة إلى إس�رائيل ،على الرغم
م�ن أن  84في المائة من اإلس�رائيليين قالوا إنهم
واثق�ون من أن�ه في حال تعرض إس�رائيل لخطر
عسكري وجودي ،فإن الواليات المتحدة ستسارع
للوقوف إلى جانبها ودعمها .كما بيّن االس�تطالع
الذي أجري بمناس�بة ذكرى االستقالل األميركي،
أن ه�ذه الثقة تنس�حب عل�ى كل فئ�ات المجتمع
اإلس�رائيلي م�ن كل التي�ارات ،ولك�ن بدرجة أقل
في صفوف الفلس�طينيين في إسرائيل .وأعلن 64
في المائة من اإلس�رائيليين أن التحالف األميركي
اإلس�رائيلي ثابت ومستقر ودائم لسنوات طويلة،
مقابل نسبة متدنية في صفوف اليهود الحريديم،
الذين قال  45في المائ�ة منهم إنهم يعتقدون بأن
التحال�ف األميركي اإلس�رائيلي س�يصمد في كل
األحوال.
وتبع�ا لذل�ك ،ق�ال  47ف�ي المائة م�ن مجمل
اإلس�رائيليين إنه ينبغي على دولة إس�رائيل منح
اليهود المحافظين واليهود اإلصالحيين مس�اواة

اجليش االيراين يعد «امريكا االستكبارية»
أكرب هتديد عىل «الصعيد العاملي»
بغداد  /المستقبل العراقي

اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية االسالمية االيرانية
العمي�د كيومرث حي�دري ان االمريكان اظه�روا بانهم اعداء
للبشرية وال يطيقون الدول التي تتمتع بالقوة واالستقرار.
جاء ذلك خالل اس�تقبال العميد حيدري بمقر قيادة القوات
البرية للجيش االيراني ،وفدا من الضباط الشباب وكبار القادة
لدى وزارة الدفاع الصينية.
ون�وه قائد الق�وة البرية للجيش االيران�ي الى ان :حكومة
امريكا االس�تكبارية والمتغطرس�ة تش�كل اكب�ر تهديد على
الصعيد العالمي في المرحلة الراهنة.
واك�د العمي�د حي�دري عل�ى دور الجمهورية االسلامية
االيراني�ة والصي�ن المؤث�ر ف�ي المنطق�ة؛ مبين�ا ان البلدين
يواجهان ذات التهديدات نظرا لمكانتهما االقليمية الهامة.
ولفت الى المحادثات البناءة حول بعض القضايا العسكرية
خلال اللقاء بين قيادة القوة البري�ة للجيش االيراني مع وفد
العس�كري الصين�ي؛ مصرح�ا ان ه�ذه المحادث�ات تضمنت
التع�اون الثنائ�ي ف�ي مج�االت التدري�ب والعملي�ات وتبادل
المعلومات والخبرات بين الجانبين.
وخلص الى ان الجمهورية االسالمية االيرانية تمتلك خبرات
وتج�ارب ممي�زة ف�ي المجاالت العس�كرية ومنه�ا التجارب
المكتس�بة على مدى ‘حرب الثماني سنوات المفروضة’ ،من
شانها ان تحظي بأهمية لدىجيوش العالم.

حمكمة مرصية تدرج ( )241مواطن ًا
عىل قوائم اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي

تامة ،في حين قال  30في المائة من المش�اركين
في االس�تطالع إنه�م ال يؤيدون ذل�ك .واعتبر 50
في المائ�ة من مجمل اإلس�رائيليين إنهم يؤيدون
أن تهاجر غالبية اليهود األميركيين إلى إس�رائيل.
وبيّن ال�رد على هذا الس�ؤال أن  88في المائة من
“الحريديم” يرغبون بهجرة اليهود األميركيين إلى
إسرائيل ،مقابل  40في المائة من العلمانيين الذين
أي�دوا ذلك ،فيما قال  43ف�ي المائة من العلمانيين
إنه�م ال يؤيدون ذل�ك .ووفقا لنتائج االس�تطالع،
ف�إن الرئيس ترامب يحظى بتأييد كبير من  49في
المائة من اإلسرائيليين وتأييد بدرجة قليلة من 23
في المائة منهم ،مقابل تأييد كبير بنس�بة  19في
المائة للرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،الذي
قال  30في المائة من المش�اركين في االستطالع
إنه�م يؤيدون�ه بنس�بة قليل�ة .وعن�د تحليل هذه
المعطيات ،يتض�ح أن التأييد للرئيس ترامب يأتي
باألس�اس من أوس�اط اليهود الحريدي�م واليهود
المتدينين في التيار الديني الصهيوني (حزب البيت
اليهودي بقيادة نفتالي بينت) ،واليهود التقليديين
المحافظي�ن على تقالي�د يهودية معين�ة دون أن

تضاعف مبيعات السالح
الفرنيس للشـرق األوسط رغـم
االنتقادات الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي

ف�ي إطار س�عيها لزي�ادة ثقله�ا الدبلوماس�ي في
الش�رق األوسط ،تضاعفت مبيعات باريس عام 2017
للشرق األوسط من السلاح ،بحسب ما أظهره تقرير
حكوم�ي .و ُيظه�ر تقري�ر الحكومة الس�نوي بش�أن
مبيعات السالح ،أن إجمالي مبيعات السالح الفرنسية
بلغ في  2017سبعة مليارات يورو.
غي�ر أن  60في المئة من تلك المبيعات تدفقت على
الش�رق األوس�ط ،حيث بلغ�ت صادرات األس�لحة إلى
المنطقة  3.92مليارات ي�ورو مقارنة مع  1.94مليار
في العام الس�ابق .وتراجعت المبيعات إلى الس�عودية
قليالً ،في حين قفزت المبيعات إلى اإلمارات والكويت
وقط�ر .تج�در اإلش�ارة إل�ى أن ش�ركات الصناع�ات
العس�كرية الفرنس�ية الـكب�رى ،ومنه�ا “داس�و”
و”تاليس” ،تـملك عقودا ً كبيرة مع دول الخليج.
وفرنس�ا من بين أكبر مص ّدري السلاح في العالم،
وش�هدت مبيعاته�ا ارتفاع�ا ً ف�ي الس�نوات القليل�ة
الماضي�ة نتيج�ة أول عقود خارجية مربح�ة أبرمتها
لبي�ع طائ�رات الـراف�ال المقاتل�ة ،خاصة إل�ى الهند
وقط�ر ،فضالً عن اتفاق بعدة ملي�ارات لبيع غواصات
إلى أستراليا .وفرنس�ا حاليا ً ثالث أكبر مص ِّدر للسالح
في العالم بعد الواليات المتحدة وروس�يا ،وذلك وفقا ً
لمعهد “ستوكهولم” الدولي ألبحاث السالم.
وال تخض�ع تراخي�ص تصدير السلاح الفرنس�ية
لقي�ود برلماني�ة .ويت�م إق�رار التراخيص م�ن جانب
لجنة برئاسة رئيس الوزراء ،وتضم وزارات الخارجية
والدفاع واالقتصاد.
وتفاصيل التراخيص غير معلنة ،وإن تمت الموافقة
عليها فنادرا ً ما يعاد النظر فيها.
وحث�ت منظمات فرنس�ية غير حكومي�ة ،وبعض
الن�واب ،الرئيس الفرنس�ي على تقلي�ص الدعم للدول
العربية المش�اركة ف�ي تحالف تقوده الس�عودية في
اليمن ض�د المقاتلين الحوثيي�ن المتحالفين مع إيران
والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
واتهم�ت أربع منظم�ات غير حكومي�ة ،من بينها
االتح�اد الدول�ي لحق�وق اإلنس�ان ،االثني�ن ،الدول�ة
الفرنس�ية وعدة شركات فيها بالمش�اركة ضمنا ً في
حمل�ة للحكومة المصري�ة على جماع�ات المعارضة
خالل السنوات الخمس األخيرة.
وأش�ار تقري�ر للمنظم�ات إلى أن م�ن بين معدات
تبيعه�ا فرنس�ا هن�اك “تكنولوجيا خاص�ة بالمراقبة
والرصد الجماعي لالتصاالت وجمع البيانات الشخصية
والس�يطرة على الحش�ود ،والتي أدت إلى القبض على
عشرات اآلالف من المعارضين أو المتشددين”.

يكون�وا متدينين .إذ تبين أن نس�بة مؤيدي ترامب
بين هذه الفئات تراوح بين  60في المائة و 70في
المائ�ة ،مقابل نس�بة تأييد بحجم  48ف�ي المائة
في أوس�اط اليهود العلمانيي�ن (ويأتي هؤالء من
أنصار معسكر اليمين اإلس�رائيلي وخاصة حزب
الليكود بقي�ادة نتنياهو وحزب يس�رائيل بيتينو،
بقيادة أفيغدور ليبرمان).
ويتفق هذا التقسيم مع قول  66في المائة من
المشاركين في االستطالع إنهم يؤيدون بالمطلق
سياس�ة نتنياهو في إدارته للعالقات مع الواليات
المتح�دة ونس�ب التح�ول ف�ي سياس�ة الواليات
المتح�دة تحت إدارة ترامب ،لصالح تبني المواقف
اإلسرائيلية وتأييد إسرائيل لبنيامين نتنياهو.
ف�ي المقاب�ل ،يحص�ل نتنياه�و عل�ى تقيي�م
منخفض في تعامله م�ع يهود الواليات المتحدة،
إذ أع�رب  44ف�ي المائ�ة م�ن اإلس�رائيليين ع�ن
رضاه�م عل�ى أدائه وتعامل�ه مع يه�ود الواليات
المتح�دة .وهن�ا يتض�ح مج�ددا ً أن نتنياهو يلقى
تأيي�دا ً كبيرا ً في هذا الش�أن في صفوف الحريديم
واليهود المتديني�ن الصهيونيين والمحافظين من

الطوائف الشرقية ،وذلك بفعل توافق في الموقف
من مس�ألة الزواج المختلط ،الش�ائع في صفوف
يهود الواليات المتحدة ،والخالفات بشأن القضايا
واألح�كام الدينية ،وهو ما يتجل�ى أيضا ً بالخالف
بشأن الس�ماح ليهود الواليات المتحدة من أنصار
الحركتي�ن اإلصالحية والمحافظين بأداء ش�عائر
الصلاة اليهودية في باحات حائط البراق بش�كل
مختلط بين النساء والرجال.
وينسحب هذا كله للمرة األولى على تحول عام
في موقف اإلسرائيليين من حق اليهود األميركيين
انتقاد سياسات إسرائيل ،إذ قال  52في المائة من
اإلسرائيليين المشاركين في االستطالع إنه ال يحق
ليهود الواليات المتحدة انتقاد سياس�ات إسرائيل
علن�ا .إلى ذلك ،قال  32في المائة من المش�اركين
في االس�تطالع إنه�م يرغبون بدرج�ة كبيرة في
االنتق�ال للعي�ش في الوالي�ات المتح�دة 42 ،في
المائة من هؤالء هم من اإلسرائيليين العلمانيين،
و 22ف�ي المائة هم من الفلس�طينيين العرب في
إس�رائيل ،مقاب�ل  20في المائة فق�ط من اليهود
المتدينين ،و 5في المائة من اليهود الحريديم.

قضت محكم�ة مصرية ب�إدراج  241ش�خصا على قوائم
“اإلرهاب” بحس�ب تصنيف النظام المصري ،بعد أن اتهمتهم
باالنضمام إلى تنظيم “والية سيناء”.
وأفادت الجريدة الرسمية المصرية ،بأن “محكمة جنايات
القاه�رة أدرج�ت  241من عناص�ر تنظيم والية س�يناء على
قوائم الكيانات اإلرهابية لمدة  5س�نوات ،التهامهم بارتكاب
عملي�ات إرهابية تضمنت قتل والش�روع في قتل رجال األمن
بمحافظة شمال سيناء” .وفي نيسان  ،2015أدرجت المحكمة
ذاتها “والية س�يناء” الذي بايع تنظيم “داعش” ،أواخر 2014
عل�ى قائم�ة “الكيان�ات اإلرهابي�ة” ،ولكن بمس�ماه القديم
جماع�ة “أنص�ار بيت المق�دس” ،وفي آذار الماض�ي أدرجته
بمسماه الجديد .واستندت المحكمة في قرارها ،وفق الجريدة
الرسمية ،إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المدرجين
عل�ى تلك القوائ�م “هدفوا إل�ى تغيير نظ�ام الحك�م بالقوة،
واالعت�داء على أفراد ومنش�آت القوات المس�لحة والش�رطة
والقضاء ،وارتكاب جرائم إرهابية” .ويتبع اإلدراج على قوائم
“اإلرهاب” ،وف�ق القانون ،التحفظ عل�ى األموال والمنع من
الس�فر .ووفق القانون المصري ،يعد القرار قابال للطعن أمام
محكم�ة النقض ،خالل  60يوم�ا من تاريخ النش�ر بالجريدة
الرس�مية .وتنشط في س�يناء ،عدة تنظيمات أبرزها “أنصار
بي�ت المقدس” ،الذي أعلن في تش�رين الثاني  ،2014مبايعته
تنظيم “داعش” ،وغيّر اسمه الحقا إلى “والية سيناء” وأعلن
مس�ؤوليته عن قتل مئات من العناصر من الجيش والشرطة.
يذكر أنه منذ  9ش�باط الماضي وتحت عنوان “سيناء ،”2018
انطلقت عملية أمنية واسعة ،تستهدف مواجهة مسلحين في
س�يناء ودلتا مص�ر ،والظهير الصحراوي غرب�ي وادي النيل،
دون تحديد موعد لنهاية العملية.

تركيا ترشع بـ «اخلطوات األوىل» لتكريس حكم أردوغان املطلق
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت تركيا أمس األربعاء مرسوما
ينق�ل بع�ض الصالحي�ات إل�ى الرئيس
رج�ب طيب أردوغ�ان في ض�وء انتقال
البلاد إلى نظام الرئاس�ة التنفيذية الذي
أقرته االنتخابات الرئاس�ية والبرلمانية
الشهر الماضي.
ويدخ�ل المرس�وم ،ال�ذي ص�در في
الجريدة الرس�مية ،تعديال على القوانين
الت�ي يع�ود تاريخها من ع�ام  1924إلى
 2017سيغير اإلشارة من رئيس الوزراء
ومجل�س ال�وزراء إلى الرئي�س ومكتب
ّ
ونص المرس�وم على استخدام
الرئيس.

عبارت�ي “رئيس الجمهورية” و”من قبل
رئاس�ة الجمهوري�ة” ،م�كان العب�ارات
“لجن�ة الن�واب التنفيذيي�ن” و”مجلس
الوزراء” و”رئاس�ة الوزراء” التي كانت
واردة في بعض القوانين.ومن المقرر أن
تدخ�ل التعديالت الخاص�ة بنظام الحكم
ً
تزامنا مع مباشرة
الرئاس�ي حيّز التنفيذ
الرئيس مهامه رس�م ًيا بع�د أدائه اليمين
الدس�تورية ،األس�بوع المقبل .وشهدت
تركيا في نيسان  ،2017استفتا ًء شعب ًيا،
أفض�ى إل�ى إق�رار تعديلات دس�تورية
تتضم�ن االنتق�ال من النظ�ام البرلماني
إلى الرئاسي ،وزيادة عدد نواب البرلمان،
وخف�ض س�ن الترش�ح لالنتخاب�ات

البرلماني�ة .وبن�ا ًء على تل�ك التعديالت،
شهدت البالد انتخابات رئاسية وبرلمانية
مبكرة ،في  24حزيران الماضي.
وم�ن المتوق�ع أن يتم بموج�ب هذا
الق�رار س�حب الصالحي�ات من رئاس�ة
ال�وزراء وال�وزارات ،لك�ن ال�وزارات
ستس�تمر في تس�يير األعمال إلى أن يتم
اختي�ار الحكومة الجديدة ،حتى ال يحدث
فراغ في إدارة شؤون الدولة.
وم�ع اداء رئيس الجمهورية القس�م
الدس�توري تنتقل البالد فورًا إلى النظام
الرئاسي ،وينشر القرار األول في الجريدة
الرسمية بعنوان قرار رئاسة الجمهورية
رق�م  ،1وم�ن خالله س�يتم تش�كيل 16

وزارة جديدة ،بحسب الصحيفة التركية.
وأوضحت مصادر بالحكومة بحسب
ما نقل موق�ع “أحوال تركي�ة” أن كافة
الخط�ط الخاص�ة بالعملي�ة االنتقالي�ة
للنظ�ام الجديد تم وضعه�ا وتحضيرها،
بحي�ث ال يكون هن�اك أي وقت فراغ بين
اس�تقالة الحكوم�ة القديم�ة وتش�كيل
الجدي�دة .وبع�د أن يت�م تعيين ال�وزراء
سيتم تعيين المسئولين الحكوميين.
وبحس�ب النظام الجديد س�يكون من
صالحي�ات رئي�س الجمهوري�ة تعيي�ن
ال�وزراء ونح�و  500م�ن الموظفي�ن
رفيعي المستوى في الدولة ،بينما سيتم
تعيي�ن الموظفين في الوزارات بنا ًء على

ق�رار من الوزير نفس�ه .وين�ص النظام
الجدي�د على إلغاء منصب المستش�ارين
ويعوض عنهم بعدد  5مس�اعدين ونواب
لكل وزي�ر .وأكدت المص�ادر الحكومية
أن التش�كيل الجدي�د للوزارات سيش�مل
تش�كيل مناصب نائ�ب وزي�ر ،ومديرية
عامة ،ورئاسة اإلدارة .وسيتم تغيير اسم
المؤسسات التي شكلت باسم استشارية
إلى رئاسة؛ لتصبح :رئاسة االستخبارات
الوطنية ،ورئاس�ة الصناع�ات الدفاعية،
ورئاسة الش�ؤون الدينية ،ورئاسة هيئة
األركان ،واألمان�ة العامة لمجلس األمن
الوطني ،باإلضافة إلى إلغاء مستش�ارية
األمن القومي.

مرشعون أمريكيون يستبقون قمة ترامب وبوتني بزيارة ملوسكو
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ
الجمهوريي�ن م�ع مس�ؤولين روس في
زيارة ن�ادرة إلى موس�كو لبحث قضايا
حساس�ة م�ن بينه�ا أوكرانيا وس�وريا
والتدخل الروسي المزعوم في انتخابات
الرئاس�ة األميركية قبل قمة الرئيس�ين
فالديمير بوتين ودونالد ترامب.
وتأت�ي الزيارة قب�ل القم�ة المقررة
ف�ي  16تم�وز ف�ي هلس�نكي ف�ي وقت
يرتف�ع فيه التوت�ر بين روس�يا والغرب
بش�أن العديد م�ن النزاع�ات والخالفات
السياسية.
والتق�ى الوف�د بوزي�ر الخارجي�ة
الروس�ي س�يرغي الف�روف وع�دد من
أعضاء البرلمان الروسي.
وق�ال الس�ناتور ع�ن والي�ة االبام�ا
ريتش�ارد ش�يلبي “نحن نعرف أن هناك
بعض الخالفات بعضها أساسي وبعضها
أقل أهمية .وناقشنا بعضها مع الفروف
ورئيس الدوما”.
وكان قد ص�رح للتلفزيون قبال عقب
اجتماع مع الفروف في وزارة الخارجية
“نح�ن ن�درك أن العال�م س�يكون أفضل
إذا تراج�ع التوتر بين الوالي�ات المتحدة
وروسيا”.
وأضاف “نأمل أن يش�كل ما سيصدر
ع�ن لق�اء بوتين-ترام�ب في هلس�نكي

بداية يوم جديد”.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الروس�ي
باالنكليزي�ة إن�ه يأم�ل إن تش�كل زيارة
أعضاء مجلس الشيوخ حافزا “الستئناف
العالق�ات بي�ن البرلماني�ن األميرك�ي
والروس�ي .أعتق�د أن اس�تئناف الحوار
س�يكون حدثا مناس�با جدا عشية اللقاء
بين الرئيسين”.
وهن�أ الفروف الوفد بعيد االس�تقالل

األميركي في  4تموز وتمنى لهم النجاح
في اس�تضافة مباري�ات كأس العالم في
.2026
ومن بي�ن نق�اط الخلاف العقوبات
االقتصادية التي تفرضها واش�نطن على
موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم
األوكرانية .وأعلنت موس�كو وواشنطن
ع�ن موعد القمة بعد أن التقى مستش�ار
ترام�ب لألم�ن القوم�ي ج�ون بولت�ون

بوتين في موسكو األسبوع الماضي.
إال أن مس�ؤولين قال�وا إن الجانبي�ن
ل�م يناقش�ا رف�ع العقوب�ات األميركية
باعتباره�ا مس�ألة يمك�ن أن تناقش�ها
القم�ة .وتح�دث الس�ناتور الزائر جون
كينيدي من لويزيانا عن بعض الخالفات
بين القوتين العظميين .وقال للصحافيين
“أن�ا اطلب من روس�يا ع�دم التدخل في
انتخاب�ات منتص�ف الوالي�ة ه�ذا العام.

وأطلب منها الخروج من أوكرانيا”.
وأض�اف “ه�ذه بداي�ة ح�وار ولك�ن
عليكم االنتباه إلى ما يفعله الناس وليس
إلى ما يقولونه”.
م�ن جهته ق�ال الس�ناتور الروس�ي
كونس�تانتين كوساش�يف ال�ذي ي�رأس
لجنة الش�ؤون الدولية إن العقوبات هي
إحدى نقاط الخالف الرئيسية.
وأوض�ح عقب المحادث�ات “لم نتفق
على كل ش�يء .وتجادلن�ا .ومن الواضح
أن�ه ليس بيننا فهم مش�ترك حول العديد
من القضايا”.
ويسعى ترامب إلى التواصل مع بوتين
رغ�م أن عالقات�ه مع ع�دد م�ن حلفائه
الغربيين يشوبها التوتر.
وس�تأتي القم�ة بين بوتي�ن وترامب
عق�ب اجتم�اع حس�اس لحل�ف ش�مال
األطلسي في بروكسل.
وأعرب ترامب عن استيائه من الحلف
ويتوقع أن يوجه انتقادا قاس�يا ألعضاء
الحل�ف األوروبيي�ن لع�دم إنفاقه�م م�ا
يكفي على الدفاع القومي.
وق�ال المتح�دث باس�م الكرملي�ن
ديمت�ري بيس�كوف إن الوفد ل�ن يلتقي
الرئي�س بوتي�ن ،وأن الكرملي�ن “مرتاح
جدا” لزيارتهم روسيا.
وأك�د أن الكرملي�ن “مقتن�ع ب�أن
العالق�ات بين البرلمانات من أهم عوامل
العالقات الثنائية”.

5

اعالنات

العدد ( )1705الخميس  5تموز 2018

www.almustakbalpaper.net

5655
7 4

5594
7 3

يرس (املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية ) بدعوة مقدمي املعطاءات
املؤهلين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز مضخات الوقود مرحلة ثانية ملحطة
كهرباء النارصية البخارية) مع مالحظة ما يأتي:
1ـ بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني برشاء وثائ�ق العطاء تقديم طل�ب تحريري اىل
العن�وان املحدد يف ورقة بيان العطاء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة ()200000
مائتان الف دينار عراقي
2ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية  /قس�م الشؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قار قرب محطة كهرباء
النارصي�ة البخارية) يف موعد اقصاه يوم الخميس املصادف  2018/8/9قبل الس�اعة
الثانية عرش ظهرا العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح املعطاءات بحضور
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبين بالحضور يف مقر املديرية قس�م الش�ؤون
التجارية شعبة املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق
3ـ السعر التخميني للمناقصة (  ) 696,000ستمائة وستة وتسعون الف دوالر
 4ـ على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال
(املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية قسم الشؤون التجارية ) (خالل
ايام وساعات الدوام الرسمي)
5ـ على اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني
باملش�اركة تقديم عطائهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش
عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني
عىل ان يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة
الظ�رف االول  :يتضم�ن الغرض الفني والذي يحتوي على املواصفات املبينة يف رشوط
ووثائ�ق املناقص�ة مؤيدة بخت�م الرشكة مع مستمس�كات الرشكة املذك�ورة يف وثائق
املناقصة
الظرف الثاني  :يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التأمينات االولية عىل
ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنس�بة ( )% 2
من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تستبدل اىل ( )% 5عند االحالة وقبل توقيع العقد
وس�وف يهمل العطاء الغري مس�توف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت غلق
املناقص�ة املحدد اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما بأن
املديري�ة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات وملعرف�ة التفاصيل يمكنك�م زيارة موقع
الوزارة
E – mail: 52_it.dept.mgr@moelc.gov.iq
E – mail: nass _comm@yahoo.com
* يكون دفع املس�تحقات بموجب فتح اعتماد مس�تندي غري قاب�ل للنقض وغري قابل
للتحويل

يسر (املديري�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة يف النارصية ) بدع�وة مقدمي
املعط�اءات املؤهلين وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم لتجهيز الس�وت بلور ملراحل
الس�وبر هيرت و االيكونومايزر ملحطة كهرباء النارصي�ة البخارية) مع مالحظة ما
يأتي:
 1ـ بام�كان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائ�ق العطاء تقديم طلب تحريري اىل
العنوان املحدد يف ورقة بيان العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()200000
مائتان الف دينار عراقي
 2ـ يت�م تس�ليم املعط�اءات اىل العن�وان االتي (مق�ر املديرية العامة النت�اج الطاقة
الكهربائي�ة يف النارصي�ة  /قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائ�ن يف محافظ�ة ذي قار
ق�رب محطة كهرب�اء النارصي�ة البخارية) يف موعد اقص�اه يوم الثالث�اء املصادف
 2018/8/7قبل الساعة الثانية عرش ظهرا املعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم
فتح املعط�اءات بحضور مقدمي املعطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر
املديرية قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق
 3ـ السعر التخميني للمناقصة (  ) 420000اربعمائة وعرشون الف دوالر
 4ـ على مقدم�ي العط�اء املؤهلين والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية
االتص�ال (املديري�ة العام�ة إلنتاج الطاق�ة الكهربائية يف النارصية قس�م الش�ؤون
التجارية ) (خالل ايام وساعات الدوام الرسمي)
 5ـ عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني
باملش�اركة تقدي�م عطائهم على ان يكون العط�اء يف ظرفني منفصلين مختومني
ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد
االلكرتوني عىل ان يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة
الظرف االول  :يتضمن الغرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط
ووثائ�ق املناقص�ة مؤيدة بختم الرشكة مع مستمس�كات الرشكة املذكورة يف وثائق
املناقصة
الظرف الثاني  :يتضمن العرض التجاري شامال سعر املواد مع التأمينات االولية عىل
شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنسبة () 2 %
من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تستبدل اىل ( )% 5عند االحالة وقبل توقيع العقد
وسوف يهمل العطاء الغري مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت غلق
املناقصة املحدد اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بأن
املديري�ة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة موقع
الوزارة
E – mail: 52_it.dept.mgr@moelc.gov.iq
E – mail: nass _comm@yahoo.com
* يكون دفع املستحقات بموجب فتح اعتماد مستندي غري قابل للنقض وغري قابل
للتحويل

تندر فني
قرص  DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع
عليه ومىلء االستمارات الخاصة ملقدمي العطاء وقبل تقديم املناقصة

تندر فني
قرص  DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف املديرية لغرض االطالع عليه
وملئ االستمارات الخاصة ملقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 8272
التاريخ 2018 / 7 / 4

اعالن فقدان املدعو ( انور مهدي صالح )

بتاريخ  2014 / 10 / 1فقد املــــدعو انور مهدي
صالح فــــــــي منطقة التاجي ولم يعثر عليه
لحـــــ�د االن ولم يصل من�ه اي خرب يفيد ببقائه
حي�ا ً او مــــوت�ه وبتاري�خ  2018 / 4 / 15قدم
املدع�و مهدي صالح فياض طلب�ا ً طلب فيه نصبه
قي�م عىل املفقود ول�ده ( انور مهدي صالح ) وعىل
اوالده القارصي�ن كل من  ................وذلك الدارة
ش�ؤونه واملحافظ�ة عىل اموال�ه اس�تنادا ً الحكام
املادة  87من قانون رعاية القارصين رقم  78لسنة
 1980املعدل عليه فقد ق�ررت املحكمة االعالن عن
حالة الفقدان يف صحيفتين محليتني وعىل كل من
لدي�ه معلومات عن املفقود اعاله الحضور اىل هذه
املحكمة وخالل ثالثة اي�ام من تاريخ النرش لالدالء
بتلك املعلومات
القايض  /جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /727 :ب2017/3
التاريخ 2018/7/4 :
اىل  /املدع�ى علي�ه (صالح عب�د املهدي صايف
املدير املفوض لرشكة تنمية الرشق للمقاوالت
اضافة لوظيفته )
اقام املدع�ي (املدير املفوض ملرصف االقتصاد
اضاف�ة لوظيفت�ه) الدعوى البدائي�ة املرقمة
اعلاه ضدك واملتضمنة مطالبت�ه بدفع مبلغ
عم�والت خطاب�ات ضم�ان البالغ�ة واح�د
وثمانون ملي�ون وثمنمائة واربع�ة واربعون
ال�ف ومائة وتس�عة وس�تون دين�ار ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار املخت�ار يعقوب يوس�ف
الخل�ف مختار مزارع الطاقة يف الكوفة قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين
محليتين يوميتين بموعد املرافع�ة املصادف
يف ي�وم  2018/7/17وعند ع�دم حضورك او
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد /137 :ج2018/
التاريخ 2018/4/25 :
اعالن
اىل  /املجرم الهارب (احمد قاسم عبد علوان)
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم /137
ج 2018/يف  2018/4/25بحق�ك غيابي�ا
الحك�م علي�ك بالحبس الش�ديد مل�دة خمس
س�نوات اس�تنادا ألحكام املادة  457عقوبات
واعط�اء الح�ق للمش�تكي امني عب�د الزهرة
تس�يار بمراجع�ة املحاك�م املدني�ة للمطالبة
بالتعوي�ض بع�د اكتس�اب الق�رار الدرج�ة
القطعي�ة ومن حق�ك االعرتاض على الحكم
الغيابي اعاله مدة ثالثة اش�هر من تاريخ هذا
االعلان وعند ع�دم االعرتاض يصب�ح الحكم
بالتجري�م والعقوبة بمنزل�ة الحكم الوجاهي
استنادا ألحكام املادة /243أ االصولية
القايض
احمد عبد مسلم

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2423
التاريخ 2018 / 7 / 4

اعــالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكاظمية العقار تسلس�ل  4 / 1366الش�يوخ
الواق�ع يف الكاظمية العائد للمدين نعيم�ه جبار صيوان املحجوز لقاء
طلب الدائن زين�ب باقر جعفر البالغ  23,690,000مليون دينار فعىل
الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما ً تبدأ من
اليوم التايل للنرش مستصحبا ً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي

املواصفات -:املنفذ العدل  /مي زهري نوري
 -1موقعه ورقمه  -:الكاظمية تسلسل  4 / 1366الشيوخ
 -2جنس�ه ونوعه  -:دار محل�ة  423زقاق  12دار  9مع محل صغري
مفرز بصورة غري رسمية
 -3حدوده واوصافه  -:كما مبني يف صورة القيد والخارطة
 -4مش�تمالته  -:العقار عبارة عن دار مكونه من طابق واحد يحتوي
على كليدور صغير ثم هول وغرفتني صغريتني م�ع غرفة خلفية مع
حم�ام ومراف�ق صحية – البناء ع�كاده طابوق وش�يلمان واالرضية
مبلط�ه بالكايش املوزائيك القديم التالف والبناء قديم وآيل للس�قوط .
ومحل صغري مفرز بصورة غري رسمية
 -5مساحته  110 -:م2
 - 6درجة العمران  -:رديئة وتالفة
 -7الشاغل  -:ال يوجد
 -8القيمة املق�درة للعقار ارضا ً وبن�اءا ً  121,000,000مليون (مائة
وواحد وعرشون مليون دينار)

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2016/150 :
التاريخ 2018/7/1 :
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء (سهام من
حق الترصف يف العقار تسلسل  5/77شواطئ
بحر النج�ف ) الكائن يف النجف العائد للمدين
(محمد عيل محمد سلطان) البالغة (13140
س�هم) لق�اء طل�ب الدائ�ن (توفيق ب�ن عبد
املحسن بن حس�ن) البالغة ()274,333,333
من اصل ( 13200سهم)
 %80م�ن القيم�ة املق�درة ل�ذا تق�رر تمدي�د
املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل
للنرش فعلى الراغب يف الشراء مراجعة هذه
املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %10من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم
التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا
اىل املادة  98من قانون التنفيذ.
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  5/77 :ش�واطئ بح�ر
النجف
 2ـ جنسه ونوعه  :زراعية
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :ارض زراعي�ة مجاور جدول
االمير غ�ازي من جه�ة ومواجه�ة من جهة
البحر وهي مدفون�ة باالنقاض وتحتوي عىل
 25نخلة وتم�ام االرض ل�وزارة املالية وفيها
حق الترصف
 5ـ مساحته  3دونم  20 /اورك  50 /مرت
 6ـ درجة العمران :ال يوجد
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
 8ـ القيمة املقدرة  80,283,409مليون
 9ـ ب�دل املزايدة االخير  :لم يحصل الراغب يف
الرشاء
املنفذ العدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد باج وزارة الداخلية  /قيادة قوات الرشطة
االتحادية بأس�م  /محمد خميس محي فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة 2016/528 :
التاريخ 2018/6/26 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الحم�زة العق�ار
تسلس�ل  879الحم�زة الواق�ع يف قضاء
الحمزة العائد للمدين عادل منخي سلمان
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن مدي�ر عام
مصرف الرافدين اضافة لوظيفته البالغ
 263330698دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خالل مدة  15يوما
تبدأ م�ن الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :يق�ع يف محافظ�ة
الديوانية قضاء الحمزة رقمه رقم 879
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :عب�ارة ع�ن ثالث�ة
محلات تجاري�ة مف�رزة بص�ورة غير
رسمية لبيع الحبوب
 3ـ حدوده واوصافه  :كما هو يف صورة
قيد العقار
 4ـ مش�تمالته  3 :محلات وعل�وة لبيع
الحبوب
 5ـ مساحته  468,76 :مرت مربع
 6ـ درجة العمران  :متوسطة
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
 8ـ القيم�ة املقدرة  :خمس�مائة مليون
دينار ( )500000000دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /3 :مجدد2018/
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اء عىل ثبوت عائدية تم�ام العقار املرقم ()199
البوزوي�ن البالغ�ة مس�احته ( 44س�م77,م)اىل
العراق�ي (عب�اس نعم�ة حس�ن) بموج�ب ق�رار
تثبي�ت امللكية املرق�م /3مج�دد 2018/وبتاريخ
 2018/6/14الص�ادر من لجنة تثبيت العائدية يف
املناذرة فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل القرار الطعن
ب�ه تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل م�دة ثالثون
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل للنرش وعن�د انتهاء
امل�دة س�تبارش مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف
املناذرة وفق قرار تثبيت العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية
ظاهر عباس عبد الحسني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجر وقيمومة 2018 /
م  /اعالن
ق�دم املدع�و ( مزحم جار الل�ه صال�ح ) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة طل�ب فيه نصبه قيما على ابنته (
فاطم�ه مزحم جار الل�ه ) لفقدانها بتاريخ 6 / 4
 2015 /ولحد االن ال يعرف مصريها حية كانت ام
ميتة فمن لديه اعرتاض او معلومات تفيد حياتها
او مماته�ا الحضور امام ه�ذه املحكمة من اليوم
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه وبخالفه سوف تنظر
املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجر وقيمومة 2018 /
م  /اعالن
ق�دم املدع�و ( مزحم جار الل�ه صال�ح ) طلبا اىل
هذه املحكمة طلب في�ه نصبه قيما عىل زوجته (
س�هاد حس�ن علوان ) لفقدانها بتاري�خ / 6 / 4
 2015ولح�د االن ال يع�رف مصريها حية كانت ام
ميتة فمن لديه اعرتاض او معلومات تفيد حياتها
او مماته�ا الحضور امام ه�ذه املحكمة من اليوم
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه وبخالفه سوف تنظر
املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجر وقيمومة 2018 /
م  /اعالن
ق�دم املدع�و ( مزحم جار الل�ه صال�ح ) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة طلب فيه نصبه قيم�ا عىل ولده (
علي مزحم جار الل�ه ) لفقدانه�ا بتاريخ / 6 / 4
 2015ولح�د االن ال يع�رف مصريها حية كانت ام
ميتة فمن لديه اعرتاض او معلومات تفيد حياتها
او مماته�ا الحضور امام ه�ذه املحكمة من اليوم
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه وبخالفه سوف تنظر
املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين
العدد  :بال
م  /اعالن
اىل املفقود ( صبيح خضري عباس )
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ( خالدة محم�د نايف
) باص�دار معامل�ة رشعية للحج�ر والقيمومة
وانه من مواليد  / 1966ش�غله موظف يس�كن
محافظة واسط – تاج الدين – منطقة املردان –
علم�ا انه مفقود منذ  2014 / 8 / 11ولحد االن
واس�م امه ( ربيعة ناي�ف جمعة ) وذلك لغرض
اصدار حجة الحجر والقيمومة.
القايض
غازي رحيم التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة بداءة يثرب
العدد/35 :ب2018/
التاريخ2018/7/3 :
م /تبليغ املدعي عليه ( عدي عايص ياسني)
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
(/35ب )2018/املدع�ي فيه�ا املدعو ( سلام
احم�د هري�ط) وملجهولية مح�ل اقامتك قررت
املحكم�ة تبليغك بصحيفتين محليتني علما ان
موع�د املرافعة يوم  2018/7/11ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�تجري
املرافعة بحقة غيابيا وعلنا
القايض
فائق مشعل صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة الكاتب العدل يف منديل
العدد 2018/884/
اىل /املنذرة – نجيبة مجيد عباس
م /أعالن
سير أليكم صاحب�ة االنذار ماه�رة فاضل عبد
الكري�م االن�ذار املرق�م اعلاه بواس�طة ه�ذه
الدائرة
مدعية انها قد أشرتت منك العقار 771/58م17
امام عبد الرحمن بموجب مقاولة بيع ش�فوية
بتاري�خ  2003/3/2ولع�دم تس�جيل البي�ع يف
مالحظية التسجيل العقاري يف بلدروز.
لذا طل�ب حضوركم امام املالحظي�ة اعاله يوم
2018/7/12لغ�رض تس�جيل العق�ار املذكور
اعلاه باس�مه وبعكس�ه تعتربي�ن ناكل�ة عن
البي�ع وملجهولي�ة محل أقامتك حس�ب أش�عار
مخت�ار محل�ة من�ديل – ح�ي البكر علي�ه ننذر
بواسطة صحيفتني محليتني لغرض الحضور يف
املالحظية اعاله وبعكسه ستقيم املنذر املذكور
الدعوى ضدك.
حسني رحيم العتبي
كاتب عدل منديل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة تحقيق الفلوجة
العدد  19523 :ت
اىل  /الجريدة املعنية
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوة ( س�هى
سلوم مغري ) والتي تطلب فيها قيمة عىل زوجها
املفق�ود ( مزاحم عبد حمادي اس�عد ) علما ان
اوصافه ( اس�ود الشعر  ،اسمر الوجه  ،ضعيف
الجس�م ومتوس�ط القامة ) ونصبها قيمة عىل
زوجها وله حق االعتراض خالل املدة القانونية
يف هذه املحكمة .
القايض
ياسني حسني خلف

اعالن
اىل  /كافة املقاولني والرشكات
تعل�ن عم�ادة املعه�د التقني /كوف�ة احد
تش�كيالت جامعة الفرات االوس�ط التقنية
عن اعالن مناقصة ( تنظيف اروقة وممرات
وحدائ�ق رئاس�ة جامع�ة الفرات االوس�ط
التقني�ة واملعه�د التقن�ي  /كوف�ة) فعلى
الراغبين من الرشكات واملقاولني العراقيني
مراجعة الوحدة القانوني�ة بمعهدنا لرشاء
نس�خة من العط�اء مقاب�ل (  25000الف
دين�ار) غير قابل لل�رد عىل ان يت�م تقديم
هوية التصنيف االصلية واملصورة عند رشاء
العطاء مع تقديم املستمسكات التالية:
-1استشهاد من الرضيبة معنون اىل املعهد
التقني  /كوفة يؤيد سالمته الرضيبية .
-2التأمين�ات االولية تقدم عىل ش�كل صك
مص�دق وبم�دة ناف�ذة طيل�ة م�دة العقد
والبالغة  %1من مبلغ العطاء.
-3تقدي�م م�ا يؤكد ق�درة وخبرة الرشكة
او املق�اول على ابراز ما يثب�ت من االعمال
املماثلة
اخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية
عرش من ظهر يوم  2018/7/25ويف ظرف
مغلق وس�يتم فتح العطاءات يف اليوم التايل
من قبل لجنة فت�ح العطاءات ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجر وقيمومة 2018 /
م  /اعالن
قدم املدعو ( مزحم جار الله صالح ) طلبا اىل هذه املحكمة
طل�ب في�ه نصبه قيما عىل ولده ( احم�د مزحم جار الله )
لفقدانها بتاريخ  2015 / 6 / 4ولحد االن ال يعرف مصريها
حي�ة كانت ام ميتة فم�ن لديه اعتراض او معلومات تفيد
حياته�ا او مماتها الحض�ور امام هذه املحكم�ة من اليوم
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة
يف الطلب وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد2598 :
التاريخ2018/7/4 :
اىل املدعى عليه /حسام عباس عبد عيل
اقام املدعي (هش�ام قاس�م حمزة) الدع�وى املرقمة اعاله
يطالبك فيها بتس�ديد مبلغ ( اثنا عرش مليون وستمائة الف
دينار) بموجب وصل االمانة وملجهولية محل اقامتك حسب
اش�عار مختار منطقة البكريل املدعو ( نعمة حسن اشكح)
املعزز برشح القائ�م بالتبليغ ( احمد حمزة تركي) لذا تقرر
تبليغ�ك بصحيفتين محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه
املحكم�ة بموعد املرافع�ة املصادف  2018/7/12الس�اعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا
القايض
حيدر عودة كاظم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4902 :
التاريخ2018/7/3 :
اعالن
قدم الوكيل ( مؤيد قاس�م محمد ) طلبا لغرض تبديل لقب
موكله ( باس�م قاسم محمد) وجعله ( الحمداني ) بدال من
( نظ�ام الدولة ) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها (خمس�ة عرش يوما ) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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حمافظ البرصة يبحث مع قائم مقام الفاو ازمة امللوحة
واحلد من ظاهرة الرعي العشوائي يف القضاء
البصرة /المستقبل العراقي
بحث محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني
م�ع قائم مقام قضاء الف�او وليد الرشيفي
عدة قضاي�ا يعانيها األه�ايل يف القضاء من
ضمنها مش�كلة ارتفاع مناسيب امللوحة يف
شط العرب والذي اثر عىل اهايل الفاو .وقال
« العيدان�ي يف بيان صحفي صدر عن مكتبه

االعالم�ي الخ�اص ان موض�وع امللوحة اثر
عىل محافظة البرصة بش�كل عام  ،الفتا ً اىل
هناك مطالبات للحكومة االتحادية بانش�اء
محطات حرارية خاصة باملاء والكهرباء .
من جانب�ه قال قائم مقام قضاء الفاو وليد
الرشيف�ي ان اللق�اء م�ع محاف�ظ البرصة
اس�عد العيدان�ي تضمن مناقش�ة املش�اكل
التي يعاني منها اه�ايل القضاء ومن أهمها

ازمة ارتف�اع الرتاكيز امللحية التي اثرت عىل
اهايل الفاو وعىل الثروة الزراعية والحيوانية
 ،اضاف�ة اىل التباح�ث بموض�وع بع�ض
التج�اوزات الحاصل�ة عىل ش�بكات املياه ،
فضالً عن التطرق اىل الحد من ظاهرة الرعي
العش�وائي للموايش وتوجيه القوات االمنية
باتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق
املخالفني .

الكهرباء تعلن استقرار املنظومة يف القطاعات
التي شهدت محلة رفع جتاوزات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء
مصعب رسي املدرس ،عن استقرار املنظومة
الكهربائية يف القطاعات التي شهدت حملة
رفع التج�اوزات املتمثلة باالنارة النهارية يف
جانبي الكرخ والرصافة.
وق�ال امل�درس يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي»  ،ان «اللج�ان املش�كلة م�ن مقر
الوزارة واملديري�ات العام�ة لتوزيع الطاقة
الكهربائي�ة (الك�رخ ،الرصاف�ة ،الص�در)،
نف�ذت مهامه�ا باج�راء القط�ع وف�رض
الغرام�ات على املخالفين للتعليم�ات ذات

العمل تكشف
عن متجاوزين
عىل رواتب احلامية
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
ع�ن وجود عدد من متجاوزين عىل رواتب
الحماية.
وق�ال املتح�دث باس�م هي�أة الحماي�ة
االجتماعي�ة عم�ار منعم يف بي�ان ،تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان» عدد االرس التي
ت�م مس�حها ميدانيا م�ن قب�ل الباحثني
االجتماعيني ضمن حملة البيان الس�نوي
بل�غ اكث�ر م�ن [ ]67ال�ف ارسة يف بغداد
واملحافظ�ات من�ذ انطلاق املس�ح بداية
حزيران املايض».
واضاف ان» عملية املس�ح اظهرت وجود
ع�دد من املتجاوزين على قانون الحماية
االجتماعية من الذين ال يستحقون االعانة
االجتماعية منها [ ]163حالة ألش�خاص
متوفني و [ ]96حالة ملس�تفيدين رفضوا
الزيارة و[ ]27حالة لنساء متزوجات».
وتابع ان» الهيأة س�تقوم بإيقاف رواتب
املخالفين احرتازي�ا وذل�ك وف�ق قان�ون
الحماي�ة رق�م  11لس�نة  ،2014كم�ا
س�تقوم باتباع االجراءات القانونية بحق
املخالفين واسترداد االم�وال قانونيا مع
اس�تمرار قب�ول اعرتاضات املس�تفيدين
للحاالت آنفا».
يذكر ان اكثر من [ ]1200باحث اجتماعي
يقوم�ون ببح�ث االرس املس�تفيدة ضمن
حملة الوزارة لتنفيذ املسح الخاص بالبيان
السنوي وفق االستحقاق القانوني .

العالقة برتشيد استهالك الطاقة الكهربائية
وفق املادة ( )٢١لس�نة  ،١٩٩٩وخاصة من
يستخدم االنارة يف ساعات النهار ويفرط يف
اس�تخدامها ليالً».واضاف ان «هذه الحملة
جاءت تطبيقا ً للقانون والضوابط ،من اجل
الحد من حاالت االرساف والهدر باس�تهالك
الطاقة الكهربائية ،وعدم اس�تخدام االنارة
ذات األحمال العالي�ة ،لضمان تجهيز طاقة
كهربائي�ة اىل املواطنني».واوض�ح امل�درس
ان «الحمل�ة ش�ملت مناط�ق (الطوبج�ي،
االس�كان ،ش�ارع  ١٤رمضان ،القادس�ية)
يف جان�ب الكرخ وتم م�ن خاللها ضبط ٢٤
حالة ه�در يف الطاقة من خلال االرساف يف

االن�ارة النهاري�ة ،وكذل�ك ش�ملت مناطق
(ش�ارع ابو نؤاس ،وش�ارع الس�عدون) يف
جان�ب الرصافة وتم قطع  ١٠حاالت هدر يف
الطاقة الكهربائية ،كما شملت محلة ٧٤٢يف
منطقة املش�تل ،تم رفع ع�دد من املصابيح
الهايلوجينية ،اىل جانب اخذ  7تعدات خطية
على املحالت التجارية الذي كانت تس�تخدم
االنارة خالل النهار».
واش�ار اىل ان «الدع�م الحكوم�ي ألج�ور
اس�تهالك الطاقة الكهربائي�ة الذي يصل اىل
( ،)%٩٤يجب ان ال يستغل بشكل سلبي من
قبل املفرطني ،كونه يس�ند الفئات من ذوي
الدخل املحدود.

بغداد  /المستقبل العراقي

 2014عند  75.27دوالر للربميل.
وبل�غ خام القي�اس العاملي مزي�ج «برنت»
 78.04دوالر للربمي�ل ،بزي�ادة  28س�نتا ً أو
بنسبة  0.4يف املئة عن التسوية السابقة.
ومن املتوقع أن يكون نشاط التداول محدودا

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن
افتت�اح خط لتجميع الش�احنات
اليابانية يف معامل الرشكة العامة
لصناعة السيارات يف االسكندرية
باعتماد تقنيات عاملية متطورة.
وقال مدير إعلام وزارة الصناعة
واملع�ادن عبد الواحد الش�مري يف
بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان «إفتتاح خط تجميع س�يارات
ايس�وزو يعن�ي تعزي�ز واق�ع
الصناع�ة املحلي�ة ،الس�يما وان
للم�رة االوىل تقوم رشك�ة يابانية
ومارك�ة عاملية متمي�زة الدخول
اىل الس�وق العراقي�ة بخرباته�ا
وبتكنولوجي�ا متطورة ،حيث يتم
تجميع س�يارة إنتاجية تحتاجها
معظ�م وزارات الدول�ة ومنه�ا
النفط».
واضاف ،ان «الوزارة تتواصل مع
القط�اع الخ�اص الرشي�ك يف هذا
املرشوع وتعده مكمل لجهودها،
من اج�ل تفعيل االنت�اج الوطني
الذي بات بفضلة املواطن».
وأكد الشمري ،ان «الخط االنتاجي
س�يعمل على توفري ف�رص عمل
لرشيح�ة م�ن الخبرات املحلي�ة
املعطل�ة ويمنحه�م االطلاع عىل
التكنلوجي�ا الجدي�دة الت�ي ابتعد

اعلن مدير املدينة الطبية عبد الرحمن اسماعيل جودة املحمداوي
انه «تم تنصيب جهاز س�ونار حديث يف قسم األشعة الجهاز نوع
 Philipsهولندي املنش�أ موديل  2018يتمتع بمواصفات تصوير
عالي�ة الج�ودة يف تغطية كاف�ة الفحوصات وبس�عة خزن 500
كي�كا ويغطي فحوصات الدوبلر واس�تخدام القياس�ات بصورة
اوتوماتيكية تلخص عمل الطبي�ب و تقلل وقت الفحص ،وبدعم
م�ن وزي�رة الصحة الدكت�ورة (عديلة حمود) وجه�ود مدير عام
دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي».واضاف جودة
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان «الجهاز يحتوي
عىل ثالثة بروبات ليغطي كافة الفحوصات التي يحتاجها طبيب
األش�عة و طبيبة النس�ائية مشيرا ً ان تزويد املدينة الطبية بهذا
الجهاز الحديث بالتاكيد س�يقلل من مواعيد االنتظار ملا تش�هده
املدين�ة الطبية من زخ�م كبري للمراجعني معاهدين ابناء ش�عبنا
بتقديم افضل الخدمات الطبية لهم.

اليوم بسبب عطلة يوم االستقالل يف الواليات
املتحدة.وقال «معهد النفط» األمريكي أمس
إن مخزون�ات الخ�ام يف الوالي�ات املتح�دة
تراجعت  4.5مليون برميل إىل  416.9مليون
برمي�ل يف األس�بوع املنته�ي يف  29حزيران

(يونيو) املايض .وذك�ر املعهد أن مخزونات
البنزين ونواتج التقطري ،التي تشمل الديزل
ووقود التدفئة ،انخفضت أيضاً.
ويرج�ع انخف�اض مخزون�ات الوق�ود يف
األس�اس إىل توقف منشأة «سينكرود كندا»
للرمال النفطي�ة البالغة طاقته�ا  360ألف
برميل يوميا قرب فورت مكموري يف ألربتا.
ومن املتوقع أن يس�تمر التوقف طوال تموز
(يوليو) الجاري.
وترك�ز االهتم�ام بالس�وق على العقوبات
األمريكي�ة الوش�يكة على إيران أح�د كبار
مصدري النفط.وطالبت الحكومة األمريكية
جميع الدول بوقف رشاء النفط اإليراني من
ترشين الثاني (نوفمرب) املقبل.
ولتعويض النقص املحتمل يف إمدادات إيران
وتعط�ل إم�دادات يف بلدان أخ�رى من بينها
ليبي�ا وفنزويال ،اتفقت «أوبك» مع روس�يا
ومنتجني آخرين خ�ارج املنظمة عىل زيادة
اإلنتاج من تموز (يوليو).

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد ،عن انجاز اعمال اكساء ( )9000مرت مربع من
طريق صالح الدين للمرور الرسيع يف العاصمة.وذكر بيان ملديرية
العالقات واالعالم يف االمانة تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «دائرة
املشاريع قامت بإعادة اكساء طريق صالح الدين للمرور الرسيع
للمقطع املقابل للمحلة ( )881حي الحسين بواقع ( )9000مرت
مربع بعد معالجة الروطان الحاصل يف الشارع بمساحة ()3000
متر مربع».واض�اف البي�ان ان «االعمال تضمن�ت فتح البوكس
الرتابي وصب القالب الجانبي والصب الكونكريتي املسلح بسمك
()30سم واكس�اء بطبقة تعديلية من جرس صالح الدين باتجاه
تقاطع محطة وقود حي العامل.

االعامر تعلن انجاز تنفيذ اعامل تأهيل
وتطويرعدد من الشوارع يف مركز البرصة

التجارة حتقق « »155زيارة للمطاحن يف بغداد وترصد خالهلا « »36خمالفة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب يف
وزارة التج�ارة عن تحقيق اللج�ان الرقابية
والفني�ة يف الرشكة  155زي�ارة للمطاحن يف
بغ�داد ملتابعة عملية انت�اج وتوزيع الطحني
لصال�ح برنام�ج البطاق�ة التموينية ورصد
( )36مخالف�ة نوعية وغري نوعية «.واضاف
مدير عام الرشكة طه ياسين عباس يف بيان
ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ان تل�ك اللجان
تقوم بزيارات تفتيش�ية للمطاح�ن العاملة

إفتتاح خط جتميع شاحنات يابانية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

امانة بغداد تنجز اكساء طريق
للمرور الرسيع يف العاصمة

النفط يرتفع بفعل انخفاض املعروض األمريكي
ارتفع�ت أس�عار النفط  ،بع�د تقرير يظهر
تراجع مخزون�ات الوق�ود األمريكية يف ظل
توق�ف منش�أة «س�ينكرود كن�دا» للرم�ال
النفطي�ة يف ألربت�ا والت�ي ع�ادة م�ا ت�ورد
للواليات املتحدة.
ووج�دت أس�عار النفط دعم�ا ً يف العقوبات
األمريكية الوش�يكة عىل إي�ران ،والتي تنذر
بقطع إمدادات عن س�وق ش�حيحة بالفعل
عىل رغ�م تعهد منظم�ة «البل�دان املصدرة
للنف�ط» (أوبك) زيادة اإلنت�اج لتعويض أي
نقص يف املعروض بسبب تعطل اإلمدادات.
وبحلول الساعة  06:50بتوقيت غرينيتش،
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي
يف العق�ود اآلجل�ة  37س�نتا ً أو  0.4يف املئة،
ع�ن التس�وية الس�ابقة ليص�ل إىل 74.51
دوالر للربمي�ل .وكان الخ�ام بلغ أمس أعىل
مس�توياته من�ذ ترشي�ن الثان�ي (نوفمرب)

صحة الكرخ تعلن تنصيب جهاز سونار حديث
يف مدينة األمامني الكاظمني «ع» الطبية

عنها البلد لفرتات طويلة».
من جهته املستش�ار املايل لرئيس
الوزراء مظهر محمد صالح اكد ،
ان “افتتاح هذا العكس يمثل بداية
الطريق الحي�اء الصناعة املحلية،
الفتا اىل ان السوق العراقية واعدة
وقادرة عىل ج�ذب اكرب الرشكات
العاملية مل�ا يحىض به من عنارص
جذب لكربيات الرشكات».
واشار اىل ان «وجود خطوط انتاج
متط�ورة يف الع�راق يعن�ي نق�ل

تكنلوجيا متط�ورة تمكن املوارد
املحلية م�ن ادارتها عرب االحتكاك
مع الخربات االجنبية املتواجدة يف
العراق” ،مؤكدا ان “هذه الخطوة
اول خط�وة على طري�ق احي�اء
الصناعة الوطنية».
وت�م اس�تحداث الخ�ط االنتاجي
يف االس�كندرية بالتع�اون ما بني
رشكة ايس�وزو اليابانية ورشكة
نب�ع زم�زم بحض�ور الس�فري
الياباني.

ووكالء الطحين بش�كل يومي ملتابع�ة الية
االنت�اج والتوزيع لطحني الحص�ة التموينية
.واش�ار ياسين اىل ان الزي�ارات التفتيش�ية
للمطاحن خالل الفرتة املاضية تخللها سحب
لنماذج من الحبوب الداخلة باالنتاج والطحني
املنتج لغرض الفحص املختربي .مشددا عىل
ان ع�دد النم�اذج املس�حوبة بلغ�ت ()175
نموذج طحني و ( )59نموذج حبوب خضعت
للفحوص�ات املختربي�ة بقس�م الس�يطرة
النوعية لبيان مدى صالحي�ة الطحني املنتج
ونوعي�ة خلطة الحبوب املس�تخدمة .منوها

اىل تنفي�ذ لجان رقابة ال�وكالء ( )217زيارة
ل�وكالء الطحين خلال نفس الفترة جرى
خاللها س�حب ( )183نم�وذج طحني ونتج
عنها تأشير ( )84مخالفة فيما جرى ضبط
( )8مخالفات للناقلني.ذاكرا عن قيام شعبة
رقاب�ة املخاب�ز واالف�ران بتحقي�ق ()195
زي�ارة تفتيش�ية للمخابز واف�ران الصمون
واملعجنات والتي تمخضت عن تأشير ()71
مخالفة حيث ت�م احالة جميع املخالفات اىل
االقس�ام واللجان املختصة لتطبيق الرشوط
الجزائية بحق املخالفني .

التخطيط تكشف أهداف اخلطة اخلمسية
للتنمية الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة التخطي�ط ،عن أه�داف خطة التنمية
الوطني�ة للس�نوات الخم�س  ،٢٠٢٢-٢٠١٨الفتة إىل
أنها تس�تهدف توفري حاجة االف�راد من مياه الرشب
وفقا للمعايري العاملية وزيادة نسبة مساهمة القطاع
الزراع�ي يف النات�ج املحلي االجم�ايل ،لالنش�طة غري
النفطية.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي،
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» إن «الخطة تهدف
اىل رفع نسبة مس�اهمة القطاع الزراعي اىل ()%5.2
ع�ام  ٢٠٢٢بع�د ان كان�ت ( ،»)%4.5مشيرا إىل أن
«نس�بة النمو املس�تهدفة للقطاع الزراع�ي يف نهاية
عمر الخطة ه�و ( ، )%8.4بهدف تحقيق امن غذائي
مستدام للمواطن العراقي».
وأض�اف الهن�داوي« :اما يف مجال امل�وارد املائية فان
الخط�ة وضعت رؤي�ة لتأمين الطلب الس�نوي عىل
املياه واالستخدامات املس�تدامة يف املجاالت الزراعية
والصناعي�ة والبلدية ،وبما يحق�ق التوازن املائي مع
الس�عي اىل خفض الطلب السنوي عىل املياه بمقدار
 ٥٠٠مليون مرت مكعب س�نويا ،وصوال لتوفري موارد
مائية مستدامة».
ولفت إىل ،أن «الخط�ة وضعت اهدافا لضمان تجهيز
مياه الرشب وف�ق املواصفات العاملي�ة والوصول اىل
توفري حصة استهالك الفرد من املاء الصايف بما يتالئم
والنمو الس�كاني وبم�ا اليقل عن  ٢٥٠لتر للفرد يف

بغداد  /المستقبل العراقي
انج�زت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة
تنفيذ اعمالها بأعادة تأهيل (صيانة وتبليط ) عددا ً من الش�وارع
الواقعة يف مركز املدينة بمحافظة البرصة».وذكر املركز االعالمي
للوزارة يف بيان تلقته طاملس�تقبل العراقي» ان املالكات الهندسية
والخدمي�ة الفنية العاملة يف مديرية بلدي�ة القرنة التابعة ملديرية
البلدي�ات العامة أحدى تش�كيالت ال�وزارة انج�زت تنفيذ اعمال
تبليط واكس�اء شوارع منطقة السوق يف مركز املدينة باملحافظة
حيث تأت�ي هذه االعم�ال باالعتماد على معمل أس�فلت القرنة
ضمن خطة البلدية لتأهيل وصيانة الش�وارع خالل النصف األول
م�ن عام . 2018وبني املركز االعالمي أن أعمال التأهيل والصيانة
شملت قشط طبقة اإلسفلت القديم ومعالجة التخسفات والحفر
وف�رش الحصى الخابط ث�م اإلكس�اء ..يذكر أن هذه املش�اريع
الخدمية أعدت مس�بقا ً خالل خطة عام  2018لتأهيل الش�وارع
وذلك من اجل النهوض بالواقع الخدمي وتحسني الواقع العمراني
ملدينة القرنة ومحافظة البرصة .

مؤسسة الشهداء تبارش بالتنقيب يف مقربة
مجاعية جديدة لـ»جمزرة سبايكر»
الي�وم الواحد يف العاصمة بغداد ومراكز املحافظات»،
مردف�ا «وبما اليقل عن  ٢٠٠لرت يف اليوم يف االقضية
والنواحي».
وتابع املتحدث الرسمي ،أن «توفري مياه الرشب بهذه
الكميات واملواصفات املطلوبة من ش�أنه ان يسهم يف
خفض نسبة الضائعات بما اليقل عن .»٪١٠
وأشار الهنداوي ،إىل أن «الخطة تهدف ايضا اىل زيادة
نس�بة املخدومني بش�بكات الرصف الصحي اىل ٪٩٧
يف بغداد وبنس�بة  ٪٧٣يف املحافظات ،وتوفري املعايري
املطلوب�ة لط�رح مي�اه معالج�ة اىل النه�ر مطابقة
للمواصفات القياس�ية  ،بهدف تقليل نسبة التلوث يف
املياه.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت مؤسس�ة الش�هداء ،عن اس�تئناف اعمالها يف فتح املقابر
الجماعي�ة لش�هداء «مح�زرة س�بايكر» داخل مجم�ع القصور
الرئاسية بمحافظة صالح الدين.
وذكرت املؤسس�ة يف بيان صحفي تلقته «املستقبل العراقي» ،ان
«الفرق الفنية املتخصصة بالبحث والتنقيب عن املقابر الجماعية،
اس�تأنفت أعمالها بفت�ح قرب رقم  ١٥من مقابر ش�هداء مجزرة
(سبايكر) يف مدينة تكريت داخل مواقع القصور الرئاسية».
واش�ارت اىل ان�ه «نظرا ً الرتف�اع درجات الحرارة تق�رر أن يكون
العمل ليالً تجنبا ً للمخاطر واإلصابات املرضية.
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العدد14762 /39 /5 /1 :
التاريخ2018 /7 /3 :

وزارة النفط
الشركة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوني
شعبة اخلدمات السكنية

متام الساعة العاشرة صباحا من يوم  2018/7/20في شعبة اخلدمات السكنية فعلى الراغبني االشتراك في املزايدة العلنية تقدمي طلباتهم

www.almustakbalpaper.net
العدد14761 /39 /5 /1 :
التاريخ2018 /7 /3 :

وزارة النفط
الشركة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوني
شعبة اخلدمات السكنية

الساعة العاشرة صباحا من يوم  2018/7/20في شعبة اخلدمات السكنية فعلى الراغبني االشتراك في املزايدة العلنية تقدمي طلباتهم الى دائرة

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

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

العدد 82 :
التاريخ 2018/7/2

اعالن

بن�اء على ما جاء بكتاب مديرية بلدية املناذرة املرقم  2801/74يف 2018/6/14واس�تنادا الحكام املادة
( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة  2013والقانون املرقم  1521لسنة 1981
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة يف محافظة النجف االرشف عن تاجري القطعة املرقمة  5293/1وبمساحة
6300,93م 2لغرض بنائها متنزه ترفيهي وساحة رياضية وحسب املخططات الفنية املعدة لهذا الغرض
بموجب الكش�ف الفني وحسب ما مدون ادناه والعائد اىل بلدية املش�خاب باملزايدة العلنية وفق الرشوط
املدرجة ادناه فعىل كافة الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة خالل فرتة ( 30ثالثون) يوما تبدأ من
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية مستصحبني معهم التامينات القانونية بموجب صك مصدق
لحس�اب البلدية املذكورة وس�تكون املزايدة يف اليوم االخري من نرش االعالن يف الصحيفة املحلية يف ديوان
البلدية املذكورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه علما ان
اجور النرش واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة
نوع امللك ورقمه وموقعه :
تاجري القطعة املرقمة  5293/1وبمس�احة  6300,93م 2لغرض انش�اء متنزه ترفيهي وساحة رياضية
وحس�ب املخططات الفني�ة املعدة لهذا الغرض بموجب الكش�ف والبالغ قيمت�ه (  )211,720,500فقط
مائتان واحد عرش مليون وسبعمائة وعرشون الف وخمسمائة دينار مجموع االعمال االنشائية
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب) وفق قانون ( )21لسنة 2013
ت

نوع الملك والموقع
واالستعمال

رقم الملك

مساحة الملك

مدة االيجار

القيمة التقديرية

1

متنزه ترفيهي وساحة
رياضية

5293/1

6300,93م2

اربعة وعشرون
سنة

 3,000,000للسنة
والواحدة

المالحظات

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط:
 1ـ مدة االيجار اربعة وعرشون سنة
 2ـ على املس�اطح تنفيذ كش�ف البلدي�ة بكل فقرات�ه ويمكن االطالع على فقراته لدى ش�عبة الواردات
وتنظيم املدينة واملش�اريع عىل ان تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون املطالبة باي
تعويض
 3ـ يك�ون التأجري ضمن فق�رات املادة ( )16من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة 2013
وكذلك القانون رقم  1521لسنة  1981والتي يمكن االطالع عليها لدى البلدية املذكورة اعاله
 4ـ املستمسكات املطلوبة /هوية األحوال املدنية /البطاقة التموينية  /بطاقة تأييد السكن
 5ـ عىل املستأجر ان يراجع البلدية خالل مدة  30يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل
االيجار والرسوم االخرى وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحقه
 6ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة ( )10ايام من تاريخ تصديق قرار االحالة
وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4853 :
التاريخ2018/7/2 :
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عيل موىس كاظم )
الذي تطلب تبديل لقبه وجعله ( الحسيني ) بدال من ( الرماحي
) فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمس�ة عرش يوما ) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق احكام املادة ( )24من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4851 :
التاريخ2018/7/2 :
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عيل موىس كاظم )
الذي تطلب تبديل لقبه وجعله ( الحسيني ) بدال من ( الرماحي
) فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمس�ة عرش يوما ) وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وف�ق احكام املادة ( )24من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االصبارة2018/1018 :
اىل /املنفذ عليه /طالب وادي رايض امليايل
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خلال رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مختار االنصار ( عدنان حسين املي�ايل) انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لدي�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار
يمكن التبليغ عليه ،واس�تنادا للم�ادة ( )27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ النجف خالل
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة بالعدد 2012/988
يف  2012/10/24تسديد مبلغ قيمة املسدس مليون وخمسون
الف دينار اىل الدائن وزير الداخلية اضافة لوظيفته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4933 :
التاريخ2018/7/3
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (فاضل عبد الحس�ن
علي) الذي يطل�ب تبديل لقبه وجعله (العيس�اوي)( بدال من
(عب�د عيل) فم�ن لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما )وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4822 :
التاريخ2018/7/2
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (حسين عيل سلمان)
الذي يطلب تبديل لقبه من (حنينه ) اىل (الجبوري) فمن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها (خمس�ة
عرش يوما )وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4975 :
التاريخ2018/7/4
اعالن
ق�دم املواط�ن (ذو الفق�ار عب�د االمري
س�ليمان) طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه
وجعله (الحمداني) بدال من (رحماني)
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما
)وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4935 :
التاريخ 2018/7/3
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي
(عب�د الزهرة عبد الحس�ن علي) الذي
يطلب تبديل لقبه وجعله (العيساوي )
بدال من (عب�د عيل) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�ده
اقصاها (خمس�ة عرش يوما )وبعكسه
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4899 :
التاريخ 2018/7/3
اعالن
قدم�ت الوكيل�ة (من�ى عب�د الصاحب
ابراهي�م) طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لق�ب
موكل�ه (عب�د الل�ه كريم عب�د) وجعله
(الش�يباني) ب�دال من (الصلاخ) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما
)وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4896 :
التاريخ2018/7/3
اعالن
ق�دم املواط�ن (مريي صالح س�لمان)
طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(الخال�دي) بدال من (الش�افعي) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما
)وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
ملحافظة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال
املدنية
اعالن
قدم املواطن (س�عد فليح كامل) طلبا
اىل ه�ذه املديري�ة يطل�ب فيه تس�جيل
اللقب يف قيده وجعله (الجنابي) وعمال
باح�كام املادة ( )24من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل فترة عرشة ايام من تاريخ النرش
وبعكسه س�وف ننظر يف الطلب حسب
االصول
اللواء
هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة
وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نرش اعلان ص�ادر من مديري�ة تنفيذ
النج�ف رق�م االضب�ارة 2015/1933
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بعدده�ا املرق�م  1693يف 2018/6/13
والخاص ببيع العقار املرقم 3/42275
ح�ي الغ�ري ج�اء في�ه  1ـ ل�م يذك�ر
الس�لم م�ن الكونكريت املس�لح مغلف
بالسيراميك  2ـ ذكر جدران اىل السطح
وه�ي امت�داد م�ن الطاب�ق االريض اىل
االعلى خط�أ والصحي�ح ه�و فتحة اىل
السطح وهي امتداد من الطابق االريض
اىل السطح لذا وجب التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نرش اعالن مزايدة علنية اليجار املحالت
الواقعة يف الشارع الصادق (ع) خاصة
بادارة وقف سهيل نجم الذري يف النجف
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بعدده�ا املرق�م  1702/يف 2018/7/2
ورد يف االعلان  1ـ س�عر الجزء ( )2من
تسلس�ل العق�ار  1/669ب�راق القيمة
التقديري�ة ( )13,500,000ملي�ون
دين�ار عراق�ي خط�أ والصحي�ح ه�و
( )15,000,000مليون دينار عراقي
 2ـ ورد في�ه ايض�ا القيم�ة التقديري�ة
للج�زء ( )4م�ن تسلس�ل  1/669براق
س�عره ( )15,000,000ملي�ون دين�ار
عراقي لذا وجب التنويه
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«زمـن الـروايـة» ...نـمـوذجـ ًا ألفـكـار تـأكـل أصـحـابـهـا
سيد ضيف الله

ه�ل األش�خاص يصنعون أفكارهم أم أن األفكار تختار أش�خاصها؟ هو س�ؤال أجده جديرا ً بأن يطرح بش�أن مقولة «زم�ن الرواية» التي ارتبطت يف ذهن الق�ارئ العربي بجابر
عصفور ،بل تكاد تختزله ومنجزه النقدي يف ذهن البعض .ال يش�غلني مدى دقة نس�بة هذه املقولة لجابر عصفور أم ملحس�ن جاس�م املوس�وي – مثالً -يف كتابه «عرص الرواية»
السابق تاريخياً عىل كتابات عصفور ومجلدي مجلة «فصول» القاهرية املخصصني للحديث عن زمن الرواية أم لغريهما.

فما يشغلني حقيقة هو هل هذه املقولة ما زالت
ّ
تس�طحت من
تس�تحق أن تكون فك�رة؟ أم أنها
ً
تلق�اء ذاتها وفقدت جدارتها ،فأمس�ت تابوتا أو
صنما ً ال يس�تطيع جابر عصفور نفسه أن يمنع
الن�اس من عرض أفكارهم علي�ه ومقارنة أفكار
اآلخري�ن بالفكرة امليتة الس�اكنة داخل التابوت.
إن الفك�رة امليت�ة ال ُيحكم عليها بم�دى صحتها
م�ن خطئها أو بعدد املتفقني معه�ا أو املختلفني
حوله�ا ،فموتها ناج�م مِ ن كثرة االس�تهالك مِ ن
املتفقين معها واملختلفين حولها اس�تهالكا ً لم
يف�ض إىل إنت�اج أفكار أخ�رى .فلأن املوتى غري
قادري�ن على والدة آخرين ،ف�إن األف�كار امليتة
غري ق�ادرة عىل والدة أفكار أخ�رى .هي مكتفية
بذاتها يف حال الس�كون داخل تابوت .والفارق أن
املوتى يتحللون ويتحولون لعنارص تأكلها الرتبة،
بينم�ا األف�كار امليتة تأب�ى أن تتحل�ل يف أي تربة
ّ
محنطة داخل تابوت يس�كن عقل متلق ما.
ألنها
وحتى أكون أكث�ر دقة ،فالفكرة امليتة غري قادرة
عىل إنتاج مختلفني معها ،بل ما تفعله أنها تصف
وترصد واقعا ً ما ،وه�ذا الوصف يقره الكثريون،
ويعترض عىل الواق�ع املرص�ود كثيرون أيضاً.
فاالعتراض عىل الواقع املرص�ود ال يمنح الفكرة
َ
فك�رة أنتج�ت مختلفين
امليت�ة رشف أن تك�ون
معها ،متحفزين الستيالد أفكار أخرى منها.
إن األف�كار حين تم�وت تتح�ول إىل مق�والت

فتتوحش ،والوحوش ال يمكن ترويضها بسهولة،
فهي ال صاحب لها وال والء لها ،فال تميز املقوالت
املتوحش�ة بني ْ
من أطلق رساحها للمرة األوىل ،أو
من قاوَم وجودها .املقوالت املتوحشة تأبى إال أن
تكون متسيّدة ،تتأله من دون معجزات لها سوى
أنها س�اكنة يف تابوت العقل من�ذ زمن بعيد .لقد
تحولت فكرة «أننا نعيش زمن الرواية» إىل مقولة
ترتدد عىل األلس�نة منس�وبة إىل ناق�د ومفكر له
الكثير من األف�كار الجديرة بالتأم�ل واملراجعة،
لكن الفكرة التي تحوّلت وصارت مقولة توحّ شت
فأكلت ْ
من أطلق رساحها قبل غريه .ماذا لو تأمل
كل ناقد وهو يس�طر أفكاره متس�ائالً أي فكرة
كتبتها يمكن أن تأكلني؟ ال شك يف أن تحول فكرة
إىل مقول�ة يجلب لصاحبها لبعض الوقت ش�هرة
وس�لطة رمزية ،لكن يبدو أن التساؤل عن الثمن
املدف�وع مقابل هذا االرتب�اط بني ناقد له منجزه
النق�دي ،وبين فك�رة ص�ارت ميتة هو تس�اؤل
مرشوع ،وقد يدفع البعض إىل التوجس خوفا ً من
أفكاره وهو ينتجها أو وهي تختاره منتجا ً لها أو
مُ طلِقا ً لرساحها .وماذا يمكن أن يفعل ْ
من يخاف
أفكار قد تأكله؟ هل يقوم بوأدها
عىل نفس�ه من
ٍ
يف املهد؟ هل لدي�ه اإلرادة الكاملة التي ِّ
تمكنه من
ك ْبتِ فكر ٍة يعرف أنها ستختزله مستقبالً؟!
األكث�ر إثارة للتفكير؛ ماذا يمك�ن أن يفعل ناقد
م�ع أفكاره بع�د تحولتها إىل مقوالت متوحش�ة

تنه�ش منج�زه أم�ام عيني�ه ،وتسلس�ل عقول
آخري�ن وتربطه�م يف وتده م�ن دون إرادته ومن
دون إرادتهم.
إن الفك�رة امليتة غير قابلة للمراجع�ة؛ ألنها ما
ٌ
مختلف
كانت س�وى وصف لواقع مشهود ،لكنه
حول�ه الختالف الرغب�ات واأله�واء واألذواق .كل
مراجع�ة لفك�رة ميت�ة ،وإن جاءت مم�ن أطلق
رساحها للمرة األوىل ،لن ُتحيي املقولة وتبث فيها
َ
َ
ق�ادرة عىل إنت�اج مختلفني
فكرة
حياة فتك�ون
حوله�ا أو قابل�ة الس�تيالد أف�كار أخ�رى منها،

فمراجع�ة املقوالت هي بمثابة منش�طات فائقة
الق�وة تزي�د الوحوش وحش�ية وتفتح ش�هيتها
ملزيد من الضحايا .إن «زمن الرواية» فكرة ماتت
وتوحش�ت ،لكنه�ا يف طريقه�ا أكل�ت ْ
م�ن أطلق
رساحه�ا ،ونهش�ت يف منج�زه النق�دي الجدي�ر
بالتأم�ل ،ول�م تكتف بذل�ك بل ال زال�ت تتوحش
وتأكل كل من يرصد واقعا ً تهيمن عليه الرواية يف
َ
مقارنة بغريها من األنواع األدبية .لم
شكل واضح
تك�ن عبارة« :نحن نعيش يف زمن الرواية» ،مجرد
فك�رة أطلق جابر عصفور رساحه�ا ،وإنما يبدو

أنها الفكرة التي اختارت صاحبها .كيف؟
يب�دو أن الرواي�ة ن�وع أدب�ي اس�تطاع أن ي�أكل
غريه م�ن األن�واع األدبية وغري األدبي�ة فتمددت
ذاته وتعددت ماهياته لتش�مل بعضا ً من الش�عر
وبعض�ا ً من املرسح وبعضا ً م�ن القصة القصرية
وفيه من الس�ينما وفيه من الفن التشكييل وفيه
من املقالة ...إلخ .إن هذه الطبيعة االس�تحواذية
للرواية يف عالقتها باألنواع األخرى كانت يف حاجة
إىل مقول�ة تمث�ل املع�ادل النق�دي ،لي�س لريصد
الطبيع�ة االس�تحواذية للرواي�ة فحس�ب ،وإنما

أنطولوجيا «اجلامعة التأسيسية» لشعراء ما بعد 2003
بغداد  /المستقبل العراقي
ع�ن دار الرافدي�ن يف بريوت ،ص�در حديثا ً كتاب
«تلويح�ة ألحالم ناجي�ة» (أنطولوجيا الجماعة
التأسيس�ية ما بع�د  ،)2003من إع�داد وتقديم
حس�ام الرساي ،أما لوحة الغالف والتخطيطات
الداخلي�ة فكانت للفن�ان ضياء الع�زاوي ،وهو
كتاب ّ
يوثق عمل مجموعة من الشعراء العراقيني
الذي ظه�روا بعد أبريل (نيس�ان)  ،2003وهم:
أحمد عزاوي ،وحس�ام السراي ،وزاهر موىس،
وص�ادق مجب�ل ،وصف�اء خلف ،وعلي محمود
خضيرّ  ،وعمر الجفال ،ومؤيد الخفاجي ،وميثم
الحربي.
وه�ذه األس�ماء ب�دأت بالنشر والظه�ور منذ
العام  ،2003وجمعتها بعد ذلك ملفات ش�عرية
يف صح�ف عراقي�ة وعربية ،مث�ل ملحق «ورق»
يف صحيف�ة «امل�دى» ،وصحيفت�ي «الس�فري»
و«النهار» اللبنانيتني ،وش�اركت هذه األس�ماء
أيض�ا ً يف أمس�يات وأصبوح�ات مشتركة ،مثل
«الش�عر توّاً» عىل شاطئ دجلة  2009و«أطوار»
يف مؤسسة «برج بابل» بشارع أبي نواس  ،2014ويف
عرض «يف منزل الوزير النزيه» بشارع الرشيد .2017
يض ّم الكتاب ش�هادة ّ
لكل شاعر فيها رؤيته ملعنى ْ
أن

يكون الفرد ش�اعرا ً يف بلد مثل العراق ،وبالتحديد بعد
أبري�ل  ،2003ومن ث ّم قصائد مختارة ّ
لكل اس�م من
الشعراء التسعة ،فيما س�عت مقدمة الكتاب لتوثيق
ش�غل ه�ذه الجماع�ة اس�تنادا ً لظهوره�ا ونرشها

للقصائ�د خالل أعوام  2003و 2004و 2005و2006
وما تالها من فعاليّات أس�هموا فيه�ا بدءا ً منذ العام
( 2008حيث بدايات التواصل بني هذه األسماء) وإىل
يومن�ا ،ومن ث� ّم تناولت املقدمة جوان�ب فنيّة بإبراز

مؤسسة شومان تطلق «ليايل الفيلم
العريب» يف عامن

مالمح هذا الش�غل عن غريه ّ
حتى بني ش�عراء
االنطولوجي�ا أنفس�هم ،م�ن خالل نم�اذج من
نصوصهم التي نرشت ما بني  2003و.2018
وقدم ّ
الفنان ضياء الع�زاوي تخطيطات عملها
خصيصا ً للمرشوع؛ إذ رسم تخطيطا ً ّ
لكل شاعر
ع�ن قصيدة له اشترك فيه�ا بالكت�اب ،فضالً
عن لوح�ة الغالف التي تزيّن اإلصدار بلمس�ات
وبألوان هذا ّ
الفنان.
ومما نق�رأه عىل الغالف األخير« :هذا الكتاب،
ّ
التصنع والفذلكات ،نرتكها
هو وثيقة تخلو من
ّ
ويعتم وهج
للتاري�خ ،قب�ل أن تضيع الحقائ�ق
مواق�ع التواص�ل وما في�ه من افتع�ال وادعاء
عىل الش�غل التأس�ييس يف مرحلة ما بعد نيسان
 ،2003أعن�ي األس�ماء التي تق ّدمت إىل املش�هد
بقصائده�ا وتطلعه�ا املُعبر عن�ه يف أكث�ر من
شكل ،من الذين حلقوا من فوق خرائب ّ
كل هذه
املراحل واملعال�م الكارثيّة ،االجتي�اح األمريكي،
والعنف الطائفي ،وأص�وات االنفجارات ،واملدن
ّ
املس�ورة بالكونكري�ت الخانق ،وأح�زاب الفتن
والحصص».
وكان خ�ط عن�وان الكت�اب للمصمم الدكت�ور فالح
حس�ن الخطاط ،أم�ا تصميم الغالف ف�كان لكوكب
السياب ،والتصميم الداخيل لحسام فالح الخطاط.

بغداد  /المستقبل العراقي
بدأ قس�م الس�ينما يف مؤسسة عبد الحميد ش�ومان عروض «ليايل
الفيل�م العربي» يوم الثالثاء ويس�تمر إىل اليوم الخميس يف س�ينما
الرينبو.
وتفتت�ح الع�روض التي ستس�تمر ملدة ثالث�ة أيام بع�رض الفيلم
املرصي «موالنا» ،وهو من إخراج مجدي أحمد عيل ،ويعود إىل رواية
الكاتب إبراهيم عيىس ،حيث تدور أحداث الفيلم حول الشيخ حاتم
الذي يعد من أحد الدعاة النافذين عرب وسائل اإلعالم ،والذي تربطه
عالقات وثيقة برجال السياسة ،وتأثري كل ذلك عىل مصداقيته أمام
جمهوره ،والعرض الثاني سيكون للفيلم املغربي «عمّ ي» ،للمخرج
نس�يم عبايس ،ويروي حكاية ممثلة تعيش يف الرباط مع زميلتيها
ليىل وهند.
وتختت�م الع�روض بمجموعة أفلام عربية قصيرة ،األول بعنوان
«البنفس�جية» للمخ�رج باق�ر الربيع�ي ،وفيل�م «ث�وب العروس»
للمخرج محمد سلمان ،وفيلم «زيرو مم» ،للمخرجة سيماء سمري،
وفيلم «ريد فيلفيت» املرتج�م لإلنكليزية ،للمخرج املرصي محمود
سمري ،والفيلم األردني «صورة» للمخرج أحمد الفالح.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لـ «مؤسسة شومان» ،فالنتينا قسيسية،
أن هذه العروض تأتي يف سياق مهمة التثقيف والتنوير التي تعمل
عليه�ا املؤسس�ة ،الفتة إىل أن إش�اعة الجم�ال قيم�ة مهمة ،وأن
املؤسسة تتصدى لتحقيقها ،وتأخذها عىل محمل الجد.
ولفت�ت إىل أن إس�هامات صانعي تلك األفالم تتمثل بتقديم س�ينما
خالصة تتسم بالبساطة والصدقية والشاعرية ،واالعتناء الدقيق يف
اختيار موضوعاتها ،وبما ينس�جم مع إيقاع الحياة اليومية ،مثلما
تختزن الكثري من أطياف الثقافات اإلنسانية.
وح�ول أهمي�ة تنظيم لي�ايل األفالم ،قال رئيس قس�م الس�ينما يف
املؤسسة ،الناقد الس�ينمائي عدنان مدانات ،إن تنظيم ليايل األفالم
«يأتي ضمن سياسة مؤسسة عبد الحميد شومان /قسم السينما/
الهادفة للتعريف بأفضل نماذج األفالم الس�ينمائية يف العالم سواء
ع�ن طري�ق الع�روض األس�بوعية املنتظم�ة أو عن طري�ق إقامة
األسابيع السينمائية املتميزة».
يشار إىل أن قسم السينما بـ «شومان» ،تم تأسيسه يف العام ،1989
من قبل لجنة من النقاد األردنيني ،ترشف عىل تنظيم عروض ألفالم
منتقاة بعناية من الكالس�يكيات إىل األفالم الحديثة والتجريبية من
مختل�ف دول العالم ،يف عروض أس�بوعية مجانية يف قاعة س�ينما
املؤسسة ،كما يتم تنظيم أسابيع أفالم متنوعة.
ومؤسس�ة عبد الحميد ش�ومان؛ هي مؤسس�ة ال ته�دف لتحقيق
الرب�ح ،تعن�ى باالس�تثمار يف اإلبداع املع�ريف والثق�ايف واالجتماعي
للمس�اهمة يف نهوض املجتمعات يف الوطن العربي من خالل الفكر
القيادي ،األدب والفنون ،واالبتكار املجتمعي.

فلسطني ختتار حسن البطل شخصية العام الثقافية
يف آذار (مارس)  ،2018وتحدي ًدا يف ذكرى
ميالد الشاعر محمود درويش ،التي باتت
يومً ا للثقافة الفلس�طينية ،اختري الكاتب
والصح�ايف الفلس�طيني حس�ن البط�ل
شخصية العام الثقافية ،وبعدها بأقل من
ش�هرين صدرت مجموعت�ه الرباعية عن
دار «الرقمي�ة» للنرش يف رام الله بالتعاون
مع وزارة الثقافة الفلسطينية.
وتوزعت كتب�ه التي ضم�ت مقاالته عىل
أربع�ة عناوي�ن« :وأنت يمش�يك الزمان»
وقدم ل�ه رئي�س تحرير جري�دة «األيام»
أكرم هنية ،و»حيرة الولد بهاء» وقدم له
الكاتب حس�ن خرض ،و»املكان اليشء إن
ّ
علي» وقدم له الش�اعر عام�ر بدران،
دل
و»رحل�وا وم�ا برح�وا» وقدم ل�ه الكاتب
والش�اعر زكريا محمد ،فيم�ا كتب وزير
الثقاف�ة الفلس�طيني إيه�اب بسيس�و
مقدم�ة عام�ة تضمنها الج�زء األول من
الرباعية.
وأش�ار بسيس�و يف كلمته إىل أن «حضور
حسن البطل يتجاوز املفهوم الضيق للفعل
ً
اتساعا من
الثقايف إىل صورة املثقف األكثر
تعريف محدد ،فهو امتداد لسرية وحياة..
وحني نعلن حس�ن البطل شخصية العام
الثقافية للعام  ،2018فإننا نقدم ش�هادة
واس�مًا من أس�ماء الحكاي�ة لجيل جديد
من أبناء فلسطني ،علّنا بهذا نهزم صمت
الخ�زان ونحن نق�رع ج�دران العزلة كي
يط�ل الغد من بين أصابع الش�باب وهم
يس�تندون يف مسريتهم لسيرة املناضلني
األوفياء».
ومم�ا كتبه أكرم هنية يف تقديم املجموعة
األوىل م�ن املق�االت ...« :نج�ح حس�ن

البطل يف االمتح�ان األصعب :كتابة عمود
يومي ...مق�روء .ونجح يف أن يرتقي بفن
كتاب�ة العم�ود إىل آفاق غري مس�بوقة يف
الصحاف�ة الفلس�طينية ،والعربية ً
أيضا.
أنقذ البطل عموده م�ن االنزالق إىل رتابة
التعلي�ق الس�يايس الج�اف ،أو الوقوع يف
رشك الجمل التقليدية أو الغرق يف طوفان
اإلطناب والتزي�د ثقيل الوطأة .وبموهبته
املتوجه�ة كان البط�ل ينجح يف كل صباح
وعلى مدى  23عامً �ا يف أن يق�دم لقارئه
ً
م�ا يبدو ،وهو ذلك ً
ومش�وقا
حقا ،جدي ًدا
ً
وأنيقا ومفي ًدا.»...
ووج�د حس�ن خضر يف حس�ن البط�ل
«مدرس�ة يف الكتاب�ة .ويف كتابت�ه يتجىل
م�ا ينجم ع�ن تضافر موهب�ة أصيلة مع
وطنية صادقة ،م�ن تحيّز وانحياز إىل كل

ما يرى فيه مصلحة فلسطني وأهلها».
وق�ال عام�ر ب�دران ع�ن البط�ل «لق�د
اس�تغنى عن ثرثرتنا اليومية ،عن هتافنا
وتشجيعنا ،عن أبواق س�ياراتنا وأبواقنا،
وع�ن كل م�ا ه�و زائ�د وغير رضوري،
وذه�ب بكامل إرادته إىل املس�احة األجمل
م�ن املنت�ج البشري ،مس�احة املكت�وب
واملوثق».
ووصف�ه زكري�ا محم�د بأن�ه «بان�ي
س�يناريوهات كبري .حياته كلها محاولة
ال ته�دأ لبناء س�يناريوهات لحل القضية
الفلس�طينية ،ال يس�تطيع أن يعي�ش
م�ن دون ذل�ك» ،وأش�ار إىل أن البطل «يف
حياته الخاصة أس�طورة تحد ش�خصية.
أم�ا يف حياته العملية فه�و ممثل مرحلة
بكاملها».

كت�ب البط�ل يف رباعيت�ه ع�ن طفولت�ه،
والنكب�ة ،وبريوت التي عاش�ها وعاش�ته
أي�ام الث�ورة و»فلس�طني الث�ورة»،
وع�ن االنتفاض�ة الثاني�ة ،وع�ن الداخل
الفلس�طيني ال�ذي عاش�ه يف رحلات
ً
أحيانا ،يف مرحلة ما
متفرق�ة أو مجتمعة
بعد أوسلو ،وعن شخصيات كثرية.
ويف تقديمه لرباعيته كتب البطل :بني سن
الثالثة والرابعة يحصل «فطام» بني ذاكرة
غريزية وأخرى مكتس�بة .كن�ت يف هكذا
عم�ر ملا بدأت حقب�ة منفى دام�ت قرابة
 48س�نة ،كانت خاللها البالد ،ومس�قط
الرأس بالذات ،كالحلم الذي يف اليقظة ،أو
«رؤية القلب» .هذه النصوص ،وجميعها
رؤي�ة أوىل بمثابة مذاق املرات األوىل لرؤية
امل�كان يف مكانه من البح�ر امليت وأريحا

ِّ
ليمك�ن له�ا يف األرض .ولعب جاب�ر عصفور -ال
شك -دورا ً يف ذلك مؤمنا ً بدقة رصده ،ومستجيبا ً
لضغط الوح�ش النوعي وطبيعته االس�تحواذية
عىل غريه من األنواع.
لكن ال يمكن اخت�زال األمر يف القول بأن مناصب
عصفور السابقة كرئيس تحرير مجلة «فصول»
أو أمني املجلس األعىل املرصي للثقافة ،هي سبب
الطبيع�ة االس�تحواذية للرواي�ة وتوحش�ها عىل
حس�اب األنواع األخرى ،ذلك ألننا جزء من العالم.
وتوحش الرواية عاملي ،وأي محاولة لرصد أنصبة
األنواع األدبية وحضورها يف املشهد العاملي سوف
املتوحش�ة نقدياً .ال ش�ك
تص�ل إىل تكرار املقولة
ِ
يف أن ثم�ة عوامل تتجاوز الطبيعة االس�تحواذية
للرواية س�اهمت يف التمكني لها يف املشهد األدبي،
وأعتقد أن من بينها هو َّ
أن العالم وصل منذ عقود
ع�دة إىل نظام إلدارته يتس�م باس�تبداد مرشعن
وله مس�وغاته الثقافية والقومي�ة وله مصالحه
املتش�ابكة اقتصادي�اً ،وأن َّ
فض االش�تباك ليس
ه�و الغاية بمقدار ما أصبح�ت الغاية هي تمثيل
االش�تباك وديمومته م�ن دون وصول إىل تغيري يف
ماهي�ة النظام .وقد لبّى ن�وع الرواية احتياجات
العال�م فت� ّم التمكني له عامليا ً لتبارك املؤسس�ات
محلي�ا ً وعامليا ً ما التهم�ه من أنواع أخرى لم تكن
يف خدمة «النظ�ام العاملي» واحتياجاته الجمالية
«املتسقة» مع واقع يومي.

إىل بح�ر حيف�ا ،وم�ن بحيرة طربي�ة إىل
ً
نصوصا رسدية،
صح�راء النقب ،ليس�ت
لكنها أش�به برضبات ريشة بعد كل رؤية
لتفاصي�ل املكان الفلس�طيني .هي جمع
مقاالت نرشت يف أوانها ،يف زاوية «أطراف
النه�ار» بجري�دة «األيام» ،ش�أنها ش�أن
رضبات ريشة عن العالقة بني قوة املحتل
ومكر وصرب الخاضعني لالحتالل.
وتس�اءل حس�ن البطل :ما رس الحنني إىل
مس�قط الرأس؟ هل يس�جل حدي�د الدم
إحداثيات املكان ،لذا هذا الش�عور الغريب
بالراح�ة عندم�ا تع�ود /ت�زور مس�قط
الرأس ..املكان يميش يف املكان إىل املكان..
وأنت يمش�يك الزمان .رأي�ت رؤية القلب.
رأيت رؤي�ة العني .وبني رؤيتين تراودني
«رؤية».

قصيدة النثر العراقية ..خصوصية وفرادة وإرشاقات

سعد جاسم
بال ش�ك؛ َّ
إن الش�عرية العراقي�ة – وكما هو
مع�روف عنه�ا – ه�ي دائم�ة الن�زوع نحو
االكتش�اف والتجريب واملغامرة والبحث عن
انماط واش�كال وتج�ارب وتيارات ش�عرية
جديدة  .وكما حدث ان قامت هذه الش�عرية
يف اربعينيات القرن املنرصم؛ ومن خالل رواد
ُ
ماس�مّي بالش�عر الح�ر او الش�عر الحديث

بثورتها الش�عرية الكربى التي احدثت تغيريا ً
رؤيويا ً وشكالنيا ً يف بنية الشعر العربي؛ كذلك
كان االمر بالنسبة لها مع مااصطلح عليه بـ
(قصيدة النثر)  .حيث قام عدد من ش�عرائنا
ومرتجمين�ا وكتابن�ا وم�ن خلال تجاربهم
القرائي�ة اوالً والرتجمي�ة ثاني�ا ً واالكاديمية
ثالثا ً بقراءة وترجمة مجموعة من النصوص
واملقاالت والدراس�ات التي تتن�اول (قصيدة
النثر) االوربية واالمريكية وغريها  .وال ننىس

اطلاع ش�عرائنا املبك�ر عىل تج�ارب بعض
الش�عراء الع�رب الذين كانت له�م تجاربهم
االوىل يف قصيدة النثر ومنهم الش�اعر الراحل
(انيس الح�اج) وبيانه الش�عري الذي نرشه
يف ديوان�ه املوس�وم (ل�ن) وال�ذي كان ل�ه
اث�ره وص�داه يف جمي�ع االوس�اط الثقافية
العربي�ة آن�ذاك  .وإذا ماتأملن�ا واقع قصيدة
النث�ر العراقية تاريخيا ً ورؤيويا ً فس�نرى ان
التجارب املبكرة لشعراء مثل (روفائيل بطي

ومراد ميخائيل وحسين مردان) تأخذ صفة
الري�ادة االوىل … وكذل�ك تج�ارب الش�عراء
الس�تينيني :رسكون بولص وفاضل العزاوي
وصالح فايق وأنور الغس�اني واالب يوس�ف
س�عيد وعبد القادر الجنابي كان لها فرادتها
وخصوصيتها يف قصيدة النثر العراقية  .ومن
ثم نضجت وترصنت وأرشق�ت قصيدة النثر
العراقي�ة يف مرحل�ة الس�بعينيات من خالل
تجارب الش�عراء (زاه�ر الجيزاني ورعد عبد

الق�ادر وخزعل املاجدي وعقي�ل عيل وكمال
سبتي وحميد قاسم وعبد الحسني الحيدري)
وغريه�م  .وال ابالغ اذا قل�ت ان قصيدة النثر
العراقية ق�د اصبحت اكثر رس�وخا ً ونضجا ً
وق�وة ورؤي�ة يف مرحل�ة الثمانيني�ات التي
كان�ت مرحلة وفترة محتدم�ة ومصطخبة
كونه�ا كان�ت س�نوات حرب وم�وت ورعب
وديكاتورية وأذكرعىل س�بيل املثال الالحرص
تج�ارب الش�عراء( :محم�د مظلوم وباس�م

املرعبي ودنيا ميخائيل ونارص مؤنس وطالب
عب�د العزيز وعبد الزهرة زكي وجمال جمعة
ومحم�د ترك�ي النص�ار وفض�ل خل�ف جرب
وحسن النواب وس�عد جاسم وصالح حسن
ووس�ام هاش�م وزعيم نصار وس�هام جبار
وكريم ش�غيدل وعبد الحميد الصائح ومنذر
عب�د الح�ر ورعد فاض�ل وعيل الب�زاز وخالد
البابلي وعب�د العظيم فنجان وع�ادل مردان
ونج�اة عب�د الله وعيل االس�كندري وش�اكر

مجي�د س�يفو وزهير بهنام ب�ردى وعالوي
كاظم كش�يش وجمال جاسم امني ونصيف
الن�ارصي)  .وكذل�ك كان االم�ر يف مرحل�ة
التسعينيات فقد اخذت قصيدة النثر العراقية
تنفتح عىل تج�ارب مختلفة ونصوص نافرة
ومحتدمة ودامية كونها كانت فرتة (الحصار
االقتصادي) االسود؛ وقد شهدت والدة اسماء
وتج�ارب جديدة كانت له�ا نصوصها املهمة
واملؤثرة واملتفردة .
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عبري نعمة :ألبومي اجلديد يتضمن أغان من تلحيني
كش�فت الفنانة اللبنانية ،عبري نعمة ،أن
ألبومها الجديد يتضمن أغان من تلحينها
الخ�اص ،وذل�ك بع�د توقيعه�ا أول عقد
لفنان�ة عربية م�ع رشكة «يونيفرس�ال
ميوزيك مينا».
وتتح�دث املطرب�ة اللبناني�ة يف مقابل�ة
خاص�ة أجرته�ا «س�بوتنيك» معها ،عىل
هامش حف�ل فن�ي أقامت�ه يف العاصمة
عمّ�ان مطلع هذا األس�بوع ،قائلة «أحب
التلحين ،لك�ن م�ع ذل�ك أح�ب أن أرى
اختب�ارات اآلخري�ن وخرباتهم وأس�تفيد
منها».
وترشح« :الحقيقة أنا أحب التلحني كثريا
من�ذ أن كنت طفل�ة ،وأق�ول دائما بأنني
س�أبقى أغن�ي ،لك�ن تب�ادرت إيل أفكار
يف التلحين وطلب�ت من�ي هيئ�ة الثقافة
والس�ياحة يف أبو ظبي ب�أن أقوم بتأليف
عم�ل متكامل عن أش�عار املتنبي ،إذ كان
مع�رض كتاب ال�دويل يحتف�ل باملتني يف
حينه ،ولحنت هذا العم�ل ،والقى ترحيبا
كثيرا ،وطلب�وا من�ي أن أق�وم بتلحين
املوسيقى الخاصة ملعرض الكتاب للشيخ
زايد ولحنتها ،ولحنت أعماالً أخرى ،لحنت
أغني�ة «يا ترى» ،التي ص�درت مؤخرا يل،
ولحنت أعمال صغرية مختلفة».
ووقع�ت نعمة م�ع رشكة «يونيفرس�ال
ميوزيك مينا» مطلع هذا العام عقدا فنيا

لتكون أول فنان�ة عربية توقع هذا العقد
م�ع الرشكة ،وحول ه�ذه الخطوة وماذا
تعني لعبري نعمة ،تق�ول« :كنت بالتأكيد
بحاج�ة إىل إنت�اج ،س�ابقا كن�ت أعم�ل
لنفيس ،وكنت أحقق كثريا من األمور التي

أفتخر فيها ،وأنا فخورة جدا بمسيرتي،
ألنه�ا وللحقيق�ة تمت بجه�د كبري مني،
لكن لم يكن يف السابق هنالك رشكة إنتاج
وال إدارة أعم�ال ،وكان�ت يف الس�ابق تتم
األمور بش�كل جمي�ل ،وم�ا حققته كان

جميال».
وع�ن رشكة «يونيفرس�ال ميوزيك مينا»
تتح�دث «بما أنها عاملية وفيها آفاق ،هي
واحة جميل�ة ولدى املس�ؤولني فيها بعد
ثقايف وإنساني وليس فقط تجاري ،ولكن

لديهم يف رشكة اإلنتاج يشء لم أكن سابقا
أعمل عليه كثريا أال وهو الرتويج األفضل،
لنستطيع أن نوصل موسيقانا ليس فقط
إىل النخبة ،لكن إىل أناس أكثر».
وتشري نعمة قائلة «يف السابق كان هنالك
نم�ط موس�يقى ال أغني�ة ،لكنن�ي اليوم
أغنيه�ا بش�كل مختل�ف ،وال أرى أنه من
الخطأ أن نغني النمط الرسيع أو املختلف
ولك�ن رضوري أن نك�ون دائم�ا نش�به
أنفسنا ،وهذا كان االتفاق مع الرشكة».
وتضيف« :اآلن أقوم بتحضري ألبوم ،وأكيد
س�يكون هنال�ك ألبوم�ات أخ�رى ،طبعا
ه�ذا كان أول عقد عم�ل يف العالم العربي
لرشكة «يونيفرسال ميوزيك مينا».
وتؤك�د عبير نعمة أنه يجب على الفنان
العرب�ي أن يهتم بالوص�ول إىل العاملية،
نظ�را إىل أننا بحاج�ة إىل «أي يشء فيه
جمال وفي�ه انفتاح َ
وخلْق وتعبري عن
وجهنا الجميل ،عن الالعنف والسالم
واللق�اء الحضاري مع اآلخر» ،ورغم
ذلك تق�ول« :بالنتيجة نح�ن ال نريد
أن نثبت أنفسنا أمام اآلخرين ،نحن
فخوري�ن بم�ا نحن في�ه ،اآلخرين
يقوم�ون بتش�ويه صورتنا كثريا،
وأيضا نحن كان فيه يشء س�اعد
يف تش�ويش هذه الصورة ،أكيد
يجب أن ن�ري الصورة الجميلة

مروان خوري يشع رومنسية يف غلبون!
أحيى النجم اللبناني مروان خوري حفال
تحت عن�وان «بيانوراما» ضمن فاعليات
الي�وم الثاني من مهرج�ان غلبون الدويل
بنس�خته الثامنة ،حيث امت ّدت الس�هرة
ألكث�ر م�ن س�اعتني م�ن الزمن بس�بب
تفاع�ل الجمهور م�ع االغاني بش�كل ال
يوص�ف ما دفع بصاح�ب الصوت العذب
اىل تمديد الوقت.
وبحض�ور وزي�ر الس�ياحة أوادي�س
كيدانيان ورئيس بلدية “غلبون” املهندس
إيلي جربايل واعض�اء املجلس ورئيس�ة

اعالن

اىل املدعى عليه  /محمد جاسم محمد
اق�ام املدعي مدير عام رشكة نفط الش�مال اضافة لوظيفته
الدعوى املرقم�ة /1075ب 2018/والذي يطل�ب فيه الزامك
مبلغ قدره ( )303,610,866ثالثمائة وثالثة مليون وستمائة
وعرشة االف وثمانمائة وستة وستون دينار عن قيمة النفط
الخ�ام املهدور واالرضار التي لحقت بدائرته من جراء اخاللك
بالتزامات�ك العقدية املبرم بينكما وملجهولي�ة محل اقامتك
يف الوق�ت الحارض تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني محليتني
للحض�ور امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة صباحا يف
يوم  2018/7/16ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنكم قانونا سوف تجري املرافعة غيابيا وعلنا
القايض
رسمد فاروق كامل

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م  1091181/يف
 2016/1/21والص�ادر م�ن مديرية بدلية
النجف باس�م (بشري هنبل كريم) فعىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد /420:ب2017/
التاريخ 2018/7/2
اعالن للمرة الثانية
املدعية  /اكرام يارس جاسم
املدع�ى عليه�م  /ولي�د ي�ارس جاس�م
وجماعته
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة الص�ادر
بالدع�وى اعلاه املتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العقار املرقم  707مدحتيه بيعا واملكتس�ب
الدرج�ة القطعية لذا تعل�ن هذه املحكمة
ع�ن بي�ع العق�ار اعلاه باملزاي�دة العلنية
للم�رة الثاني�ة فعلى الراغبين بالشراء
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خلال ( )15يوما
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية بنسبة  %10من القيمة
التقديرية البالغة ( )450000000اربعمائة
وخمس�ون ملي�ون دين�ار بص�ك مص�دق
وس�تجري املزايدة يف الس�اعة 12من ظهر
اليوم االخري التايل للنرش ويتحمل املشرتي
اجور املناداة ورسم التسجيل
القايض
حيدر عيل منشد
االوصاف
العق�ار عب�ارة حانوت مف�رز اىل حانوتني
بص�ورة غري رس�مية عىل ش�ارع العالوي
منطقة تجارية مش�يد من الطابوق ومونه
الج�ص ومس�قف بالش�يلمان وان درج�ة
العم�ران قدي�م احدهما مس�تاجر واالخر
خايل
املساحة 29,33 /م2

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م  76504 /يف
 2012/9/24والص�ادر م�ن مديرية بلدية
النجف بأسم (بشري هنبل كريم ) فعىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد /421:ب2017/
التاريخ 2018/7/2
اعالن للمرة الثانية
املدعية  /اكرام يارس جاسم
املدع�ى عليه�م  /ولي�د ي�ارس جاس�م
وجماعته
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة الص�ادر
بالدع�وى اعلاه املتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العقار املرقم  707مدحتيه بيعا واملكتس�ب
الدرج�ة القطعية لذا تعل�ن هذه املحكمة
ع�ن بي�ع العق�ار اعلاه باملزاي�دة العلنية
للم�رة الثاني�ة فعلى الراغبين بالشراء
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خلال ( )15يوما
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية بنسبة  %10من القيمة
التقديرية البالغة ( )450000000اربعمائة
وخمس�ون ملي�ون دين�ار بص�ك مص�دق
وس�تجري املزايدة يف الس�اعة 12من ظهر
اليوم االخري التايل للنرش ويتحمل املشرتي
اجور املناداة ورسم التسجيل
القايض
حيدر عيل منشد
االوصاف
العقار عبارة عن دار سكنية تقع يف ناحية
الحمزة الغربي عىل شارع العالوي منطقة
تجارية مش�يد من الطابوق ومونه الجص
ومس�قف بالش�يلمان ويحوي على اربعة
غ�رف ن�وم وصحيات وس�احة مكش�وفة
وف�رز من�ه حانوتين وان درج�ة العمران
قديم
املساحة 287,91 /م2
الدار خالية والحانوتني مستأجران فقط

مهرجان�ات غلب�ون الدولي�ة ن�دى ع�اد
وبحض�ور مأل املدرّج ،صعد النجم مروان
خوري اىل املرسح وبدأ وصلته الغنائية.
حرص خ�وري عىل تقدي�م مجموعة من
اش�هر اغنيات�ه الرومانس�ية ،كم�ا أدى
مجموع�ة من االغاني التي كتبها ولحنها
ملطربين آخري�ن ،ومعظ�م «تيترات»
املسلسلات التي ش�ارك بها .وبعد طلب
خاص من الجمهور ،ق ّدم مروان مجموعة
من االغاني خارج س�ياق الريربتوار الذي
وضعه وذلك اثناء عزفه عىل البيانو.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحلة
العدد /4503ش2018/
التاريخ 2018/7/3
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /ري�اض ي�ارس
عباس
اقام�ت املدعي�ة تم�اره عام�ر خلي�ل
الدع�وى املرقم�ة اعاله تطل�ب دعوتك
للمرافعة والحك�م بالتفريق القضائي
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
مختار مجم�ع النرص يف الحلة الس�يد
كري�م كاظم عب�اس لذا تق�رر تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
يف الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح يوم
 2018/7/11وعن�د ع�دم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض
حيدر عليوي املرشدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيد االسكندرية
رقم االضبارة 2018/26 :
التاريخ 2018/7/4
اىل املنف�ذ علي�ه  /اركان عب�د العزي�ز
حسني
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب
مرك�ز رشطة االس�كان املرق�م 2931
يف  2018/7/3ان�ك مجه�ول مح�ل
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة ( )27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ االسكندرية خالل خمسة
عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
خليل كريم منصور
اوصاف املحرر:
الحكم القضائي املرقم /420ب2017/
يف 2017/10/15
الصادر من محكمة بداءة االس�كندرية
بخصوص الدين املرتت�ب بذمتك البالغ
( )26000000مليون دينار عدا الرسوم
واملصاري�ف ولكون�ك مرتح�ل اىل جهة
مجهول�ة بموجب كت�اب مركز رشطة
االس�كان بالعدد  2931يف 2018/7/3
بخصوص تبليغ�ك باالحال�ة القطعية
لس�هامك يف العق�ار املرق�م 13/1
مقاطعة  8االسكندرية

تفاع�ل الحضور بش�كل
كبير م�ع م�روان فبدأ
بالغن�اء م�رددا ً كل
االغان�ي ضمن اجواء
رومنسية  -ساحرة،
حي�ث ّ
اك�د كل م�ن
كان يف الحف�ل انه�ا
ليل�ة اس�تثنائية .وحيا خوري
الجمهور وعبرّ عن سعادته باملشاركة يف
املهرجان للسنة الثانية عىل التوايل ،وأخذ
الصور مع املعجبات.

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم  3/18173حي
النرص باس�م (مكي صال�ح حبيب) عىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد /369:ش2018/
التاريخ 2018/7/3
اعالن
اىل املدعى عليه (مؤيد محمد عيل)
اص�درت محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
االسكندرية قرار الحكم الغيابي املرقم /369
ش 2018/يف  2018/4/18وال�ذي يقضي
بتايي�د حضان�ة املدعي�ة نيران عب�د الرزاق
رش�يد للطفل محمد مؤيد محمد وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
ومخت�ار املنطقة عليه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق
االعرتاض وخالل عرشة اي�ام من اليوم التايل
للنشر ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا يسقط حقك يف االعرتاض
القايض
عباس حميد كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة الحلة
العدد /783 :ب2018/
اعالن
املدعي /اسامة صالح مهدي
املدعى عليه  /احمد صالح مهدي وجماعته
تنفيذا لقرار ه�ذه املحكمة الصادر بالدعوى
اعلاه املتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم
89/39م  38بس�اتني املهدية بيعا واملكتسب
الدرج�ة القطعي�ة ل�ذا تعلن ه�ذه املحكمة
عن بي�ع العقار اعاله باملزاي�دة العلنية فعىل
الراغبين بالشراء مراجع�ة ه�ذه املحكمة
خلال ثالثون يوم�ا من الي�وم الت�ايل للنرش
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة
بنس�بة  %10من القيم�ة التقديري�ة البالغة
( )175,000,000مائ�ة وخمس�ة وس�بعون
ملي�ون دين�ار عراق�ي س�تجري املزاي�دة يف
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الثالثني التايل
لي�وم النرش ويتحمل املشتري اج�ور املناداة
ورسم التسجيل
القايض االول
خالد هالل شمران التميمي
االوصاف :
العقار عبارة عن دار س�كن تق�ع يف منطقة
القاضية مس�احتها الكلي�ة 262,81م مبنية
من الطابوق ومس�قفة بالش�يلمان ومبلطة
بال�كايش املوزائي�ك ومف�رزه بص�ورة غير
رسمية اىل مشتملني االول مساحته 173,81م
متكون من بلكونة وصالة ومطبخ وصحيات
وغرفة نوم يف الطابق االريض وغرفة عدد()2
يف الطابق العلوي وان عمر البناء هو متوسط
اما املشتمل الثاني مس�احته (89م) متكون
م�ن صال�ة وغرف�ة ن�وم ومطب�خ وبلكونه
وصحيات ومجهز باملاء والكهرباء وان موقع
العقار قري�ب من الش�ارع القاضية وبقرية
الخدمات واملواصالت وقريب من شارع ()40
الش�اغل  /مش�غول م�ن قبل محم�د صالح
واحمد صالح
وال يرغبان بالبقاء بصفة مستاجر

سيلينا غوميز توجه رسالة
إىل ترامب
انتق�دت املطرب�ة األمريكية الش�ابة ،س�يلينا غوميز ،سياس�ة الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،بشأن انفصال األطفال عن آبائهم عىل الحدود
بني الواليات املتحدة واملكسيك.
وقال�ت غوميز عن سياس�ة «ال تس�امح»
الخاص�ة برتامب م�ع املهاجري�ن ،أثناء
حضورها العرض األول ألحدث أفالمها
«« :»3 Hotel Transylvaniaإن�ه
أم�ر محب�ط للغاي�ة ،هن�اك الكثير
م�ن االرتب�اك والغض�ب» ،بحس�ب
ترصيحاته�ا ملجل�ة «ذا هولي�وود
ريبورتر» األمريكية.
وتحدث�ت غوميز ( 22عاما) عن
وضعها كأمريكية مكس�يكية
من والية تكساس ،وأكدت أن
ه�ذا الوضع يؤث�ر بالتأكيد
عىل العديد من األشخاص
املقربني منها.
كما غردت سيلينا غوميز
يف الي�وم الس�ابق ،عرب
حسابها عىل «تويرت»،
لدونال�د
برس�الة
ترام�ب ه�ي« :إن
العائلات التي تبحث
ع�ن األم�ان يف بلدن�ا
تحت�اج إىل الحماي�ة
والتفاه�م والفرص�ة،
وليس االحتجاز ،هذا خيار
أخالقي وليس سيايس».
وش�ارك آالف األش�خاص
يف مسيرة ي�وم الس�بت 30
يونيو/حزي�ران ،حث�وا م�ن
خالله�ا الحكوم�ة األمريكية
عىل جمع ش�مل مئ�ات األطفال
املنفصلني ع�ن والديهم عىل الحدود
بني الواليات املتحدة واملكسيك.
وس�يبدأ ع�رض الج�زء الثال�ث من
فيل�م الرس�وم املتحرك�ة «Hotel
 »Transylvaniaيف الس�ينمات ،من
 13يوليو الجاري ،وتدور أحداثه يف
إطار كوميدي ،حول أشهر وحوش
الس�ينما العاملي�ة ،وه�و دراك�وال
وفرانكش�تاين واملومي�اء والرج�ل
الذئب.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2018/7/3بتس�جيل العق�ار
تسلس�ل  314محلة قلعة جميل بك باس�م
(عمران ويل علي) مجددا باعتب�اره حائزا
له بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم
( )43لس�نة  1971قررنا اعلان هذا الطلب
فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقديم م�ا لديه من
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلد
عيل فيصل مطرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد 843:
التاريخ 2018/7/3
اعالن
للطل�ب املقدم من قبل الس�يد امني س�مني
قاس�م وال�ذي يطل�ب في�ه القيموم�ة عىل
املفقود سجاد امني سمني والذي تم خطفه
بتاري�خ  2006/12/16م�ن قب�ل مجاميع
مسلحة ويف ظروف مجهولة عليه وملجهولية
مصريك عليه تق�رر تبليغك بالحضور خالل
عرشة اي�ام من تاريخ ه�ذا النرش وبخالفه
س�وف تقوم ه�ذه املحكمة باص�دار حجة
القيمومة لطالبة الحجة السيد (امني سمني
قاسم )
القايض
زبري احمد محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني بأسم (سامر
فرحان جواد) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الغائب (العريف حيدر عبد الزهرة
محمد)
املنسوب اىل  /مديرية امن االفراد
العنوان  /محافظة البرصة
بم�ا انك متهم وف�ق امل�ادة  /5/من ق.ع.د
رقم  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر عملك
بتاريخ  2015/5/20ولحد االن وملجهولية
مح�ل اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن
على ان تحضر ام�ام محكمة ق�وى االمن
الداخلي االوىل  /املنطقة الخامس�ة البرصة
خلال م�دة ثالث�ون يوم�ا م�ن تاريخ نرش
االعلان يف صحيفة محلي�ة يومية وتعليقه
يف مح�ل اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب عن
التهم�ة املوجهه ضدك وعن�د عدم حضورك
س�وف ترج�ي محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا
الح�كام امل�واد ( 65و  68و )69م�ن قانون
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم اإلضبارة 2018/1125 :
التاريخ 2018/6/20
اىل املنفذ عليه  /مثنى هاشم مزعل
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مختار
محلة ( )339الش�عب ومجلس املحيل لحي
الش�عب انك مجه�ول محل االقام�ة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة ()27
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك االعن�ا
بالحضور يف مديري�ة التنفيذ بعقوبة خالل
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1460:ب2018/
التاريخ 2018/7/4
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عيل فاضل سدخان
اقام املدعي (حيدر هاشم غضبان) الدعوى
البدائية املرقمة /1460ب 2018/امام هذه
املحكمة ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحكم
بتأديتك مبل�غ الدين البالغ (ثالثة وس�تون
ملي�ون) دين�ار وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس
البل�دي يف منطقة حي االندل�س عليه تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافع�ة املواف�ق  2018/7/17وعن�د عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
س�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2018/7/3بتس�جيل العق�ار
تسلسل  101محلة النقيب باسم (رحمان
نعمة عبد) مجددا باعتباره حائزا له بصفة
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام
قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة
 1971قررن�ا اعلان ه�ذا الطل�ب فعىل كل
م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة
عىل ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خلال م�دة ثالثين يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلد
عيل فيصل مطرش
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لوبيتيجي حيسم مصري سيبايوس
يف ريال مدريد

« »7العبني يمثلون ألعاب
القوى يف بطولة آسيا
المستقبل العراقي  /متابعة

غادر المنتخب الوطني للناشئين بألعاب القوى
الى العاصمة التايلندية بانكوك للمش�اركة في
بطول�ة آس�يا التي س�تنطلق منافس�اتها غدا
الخميس.
وق�ال رئي�س االتح�اد نائب طال�ب فيصل في
تصري�ح صحفي ان “ البعث�ة العراقية وصلت
ال�ى تايلند ،وخاضت مران�ا خفيفا ،امس ،بعد

بغداد /المستقبل العراقي

رحلة شاقة” ،مبينا ان “ الالعبين الصغار لديهم
ما يقدمونه في بطولة اس�يا ،مع ان مس�توى
االنجاز عال جدا في البلدان االسيوية”.
واض�اف ان “االتح�اد طال�ب الالعبي�ن
بأرقامهم الشخصية وتحسينها كهدف
اول ،وم�ن ثم المنافس�ة عل�ى جدول
االوسمة” ،مؤكدا ان “ بطوالت العالم
لفئ�ة الناش�ئين ت�م رفعها م�ن منهاج
االتح�اد الدول�ي العام المقب�ل ،وبالتالي

مدرب بلجيكا جيهز خطة
استثنائية ملواجهة سحر السامبا
المستقبل العراقي /وكاالت
وصف روبرت�و مارتينيز ،م�درب بلجيكا،
مواجهة البرازيل بـ “المباراة الحلم” ،لكنه
يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة
األكبر للخروج باالنتصار في دور الثمانية
في المونديال ،يوم الجمعة المقبل.
وق�ال مارتينيز ،لوس�ائل إعلام بلجيكية
الي�وم األربع�اء “يعم�ل الفريق�ان عل�ى
التسجيل والفوز بالمباريات .أمام البرازيل

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن اتحاد ك�رة الق�دم ،دعمه التام لتش�كيل
منتخب وطني للناش�ئين يك�ون هدفه تخريج
العبين يمثلون المنتخبات الوطنية في السنوات
المقبلة بعيدا عن لغة اإلنجازات المزعومة.
وبحسب بيان لالتحاد فإن “اتحاد الكرة اجتمع
الي�وم ،بم�درب منتخب الناش�ئين علي هادي،
بحض�ور النائ�ب االول لرئي�س االتحاد ش�رار
حيدر وعدد من أعضاء االتحاد لمناقشة قضية
اس�تعدادات المنتخ�ب لالس�تحقاقات المقبلة
التي تنتظره”.
وأكد اتح�اد الكرة على “ض�رورة التركيز على

بناء منتخب ناش�ئين جيد يكون النواة المهمة
لتخري�ج الالعبي�ن بعي�دا ع�ن قضي�ة تحقيق
إنجاز  ،وان ال�كادر التدريبي للمنتخب له كافة
الصالحيات باس�تبعاد اي العب ال تنطبق عليه
الشروط الواجب توفرها بتشكيلة المنتخب”.
م�ن جانبه اوض�ح م�درب منتخب الناش�ئين
عل�ي هادي أن “اتحاد الك�رة يحاول زرع بذرة
حقيقة بهدف إصالح تام للفئات العمرية على
مس�توى الع�راق وان ال�كادر التدريبي يثمن
ه�ذه العملية التي تهدف بش�كل كبي�ر اعادة
ترميم المنتخبات الوطنية وبناء جيل كـروي
جديد س�نعمل عل�ى تطويره واس�تمراره في
المستقبل”.

ميالن عىل أعتاب
ضم نجم فالنسيا

الفيفا يكشف تعدي ًال يف نظام اختيار
أفضل العب بالعالـم

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،إجراء
تعدي�ل عل�ى نظ�ام اختي�ار أفض�ل العب في
العالم.وأوض�ح الفيف�ا أن قائمة المرش�حين
لجائ�زة أفض�ل الع�ب ف�ي العالم خلال عام
 ،2018س�تضم  10العبين فق�ط ،بدال من 23
العبا ،طبقا للنظام الذي كان معموال به.
وس�يجرى اختي�ار الالعبي�ن العش�رة ف�ي

القائمة ،من قب�ل لجنة تضم 13
عضوا من بينه�م نجوم بارزون
سابقون أمثال البرازيلي رونالدو
واأللماني لوثار ماتيوس.
وبعده�ا يج�رى التصوي�ت على
اختي�ار أفض�ل الع�ب ف�ي العالم
من بين المرش�حين العشرة ،وذلك
بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها
وممثلي�ن من وس�ائل إعلام وكذلك
الجماهير ،ويج�رى التصويت بين 23
يوليو/تموز والعاش�ر من أغس�طس/
آب.
ويجرى تتويج الالعب الفائز بأعلى عدد
م�ن األص�وات ،بجائزة أفض�ل العب في
العالم ،في حف�ل توزيع جوائز الفيفا في
 24س�بتمبر/أيلول بالعاصم�ة البريطانية
لندن.

رسمي ًا ..إنرت ميالن يضم لوتارو
مارتينيز

سعد عبد االمري يغادر الشباب
السعودي

بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي
وقع نادي الشباب السعودي ،مخالصة مالية لالعب العراقي سعد عبد األمير.
ولم يفصح عبد األمير عن وجهته المقبلة .وكان العب المنتخب الوطني
س�عد عبد االمير قد وقع في  9آب  ،2017على كش�وفات نادي الشباب
الس�عودي ،بع�د ان دخل في مفاوضات طويلة م�ع النادي الذي يدربه
األس�طورة الس�عودية س�امي الجابر.وكان وكيل الالعب هو نفس�ه
منس�ق االتحاد في السعودية محمد ابراهيم .وأرتدى عبد األمير رقم
 ٢٥وهو ذات الرقم الذي لبس�ه سابقا نش�أت اكرم مع ذات النادي،
ومثل عبد األمير سابقا ناديي القادسية واألهلي في السعودية.

أعلن إنتر ميالن اإليطالي ،تعاقده مع األرجنتيني
لوتارو مارتينيز ،لمدة  5سنوات ،خالل الميركاتو
الصيفي الجاري.وذكرت وسائل إعالم إيطالية،
أن المهاجم البالغ عمره  20عاما ،والذي ش�ارك
ف�ي مباراة دولية واحدة مع منتخب األرجنتين،
انضم إل�ى إنتر ميالن ،مقاب�ل  22مليون يورو.
وش�ارك مارتينيز ،ف�ي  21مباراة ف�ي الدوري
األرجنتيني ،الموسم الماضي ،وسجل  13هدفا،

مع راس�ينج كلوب.وقام إنتر ميالن ،بتس�جيل
الوافد الجديد ،في كشوفات االتحاد اإليطالي.

لوف جيهز لثورة يف املنتخب األملاين

قرر يواكيم لوف البقاء مدربا للمنتخب
األلماني لكرة القدم ،وشعاره في ذلك
“داويها بالت�ي كانت هي الداء” ،ومع
اقتراب اس�تحقاق كأس أوروبا ،تسود
تخوف�ات م�ن أن يكون لوف ق�د أدخل
نفسه بنفسه في عنق الجاجة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية ،عن اقتراب
نادي ميلان اإليطالي ،م�ن التعاقد مع نجم
فريق فالنسيا اإلسباني ،خالل فترة الميركاتو
الصيفي المقبل.
وذك�رت صحيف�ة “الجازيت�ا ديلل�و س�بورت”
اإليطالي�ة ،أن ميلان توصل بالفعل إل�ى اتفاق مع
س�يموني زازا ،مهاج�م فالنس�يا ،من أج�ل عودته مرة أخ�رى إلى الدوري
اإليطالي.
وأضاف�ت أن الروس�ونيري اتف�ق مع زازا عل�ى عقد لمدة  4س�نوات ،مقابل
حصول الالعب على  2.5مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

المستقبل العراقي  /متابعة

س�عى ن�ادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي ،إلى ترمي�م دفاعه
من نظيره برش�لونة اإلس�باني ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وأك�د موقع ليفربول إيكو ،أن األلماني يورجن كلوب،
المدير الفن�ي للريدز ،يريد ض�م الكولومبي ياري مينا،
مدافع برشلونة ،البالغ من العمر  23عامً ا.
وأوضح الموقع ،أن فنربخش�ة التركي ،يهت�م ً
أيضا بضم ياري
مين�ا ،بعد األداء الرائ�ع ،الذي ظهر به مع منتخ�ب بالده ،في
نهائيات مونديال روسيا.وس�جل ياري مين�ا 3 ،أهداف ،رفقة
منتخب بالده ف�ي المونديال ،قبل أن تودع كولومبيا ،البطولة
من دور الـ  ،16على يد إنجلترا.

بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /متابعة

ليفربول يفكر يف صخرة
برشلونة
بغداد /المستقبل العراقي

ل�ن يتعلق األمر بمحاولة االس�تحواذ ،لكن
ماذا س�تفعل به .هذا ه�و المهم في كأس
العالم”وأض�اف “نح�ن ن�درك م�ا يمكننا
فعل�ه ،لك�ن البرازيل س�تكون المرش�حة
وس�تضعنا في موقف مختلف .هذه مباراة
مثل الحلم لالعبينا .لقد ولدوا لخوض مثل
هذه المباراة”
وتابع “ش�يء طبيعي أننا نريد الفوز ،لكن
التوقع�ات ليس�ت كذلك ،وهذا ه�و الفارق
األكبر”.

احتاد الكرة يطالب مدرب الناشئني
ببناء جيل جيد بعيد ًا عن اإلنجازات

كش�فت تقاري�ر صحفية ،ع�ن قرار
جولين لوبيتيجي ،المدير الفني الجديد
لريال مدريد ،بخصوص مس�تقبل
داني س�يبايوس ،خالل الميركاتو
الصيفي المقبل.وقالت صحيفة
م�اركا ،إن جولي�ن لوبيتيجي،
يري�د بق�اء دان�ي س�يبايوس،
داخل قلعة البرنابيو ،وال يرغب

في بيعه.
وتابع�ت الصحيف�ة ،أن لوبيتيج�ي
يعرف جي� ًدا قدرات س�يبايوس ،ألنه
عم�ل معه في منتخب إس�بانيا ،تحت
 21عاما
وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها،
بأن الرحي�ل المحتمل للكرواتي ماتيو
كوفاس�يتش ع�ن ري�ال مدري�د ،هذا
الصي�ف ،يزيد من فرص س�يبايوس،
في المشاركة ،خالل الموسم المقبل.

“سنبقي كل شيء على ما هو عليه” ،هذا هو
ش�عار المرحلة حاليا داخ�ل االتحاد األلماني
لك�رة القدم بعد الخروج المهين لحامل اللقب
م�ن مونديال روس�يا ،إذ أن�ه وألول مرة منذ
عام  1938يخرج المانش�افت من الدور األول
لنهائي�ات كأس العالم لكرة الق�دم .ليس هذا
فقط ،بل خ�رج أيضا متذيال قائمة مجموعته
(المجموعة السادسة).

ذا س�يواصل ل�وف عمله عل�ى أن يق�وم إلى
جانب طاقمه بتحليل مفصل لـ”الهزيمة” ما
س�يمثل أرضية التحرك لفترة ما بعد مونديال
روسيا.
غير أن القادم من التحديات لن ينتظر طويال،
ففي ش�هر أيل�ول  /س�بتمبر س�تنطلق أول
بطولة ينظمه�ا االتحاد األوروبي لكرة القدم
باسم دوري األمم (.)Nations Leaugue

ريفالدو يمنح نيامر مفتاح احلصول عىل الكرة الذهبية
بغداد /المستقبل العراقي

وج�ه أس�طورة منتخ�ب البرازي�ل،
ريفال�دو ،نصيح�ة غالي�ة لمواطن�ه
نيم�ار ،نجم باريس س�ان جيرمان،
حت�ى يتمكن م�ن الحص�ول على

جائ�زة الك�رة الذهبي�ة ألفض�ل الع�ب في
العالم.
وق�ال ريفالدو ،ف�ي مقابلة نش�رتها اليوم
األربع�اء ،صحيفة بيل�د ،إن�ه إذا أراد نيمار،
الف�وز بجائ�زة الك�رة الذهبية ،الت�ي تمنح
ألفض�ل العب في العالم ،يجب عليه أن يلعب

إيسكو يرفض عرض ًا
من الربيمريليغ
المستقبل العراقي  /وكاالت
أوضح�ت تقاري�ر صحافي�ة أن فريق�ا ً إنجليزي�ا ً يناف�س
باس�تمرار على األلق�اب المحلية والقاري�ة ،عرض مبلغا ً
ضخما ً لضم صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو ،لكن الدولي
اإلسباني رفض العرض وقدم إجابات تشرح موقفه.
وذكرت صحيفة دايلي س�تار أن العب وسط ريال مدريد
إيس�كو ،رف�ض االنتق�ال إل�ى فري�ق مانشس�تر يونايتد
اإلنجلي�زي ،وأض�اف الصحيف�ة البريطان�ي أن الدول�ي
اإلس�باني ،ال ُيري�د اللعب تحت قي�ادة الم�درب البرتغالي
جوزيه مورينيو.
وأوضحت دايلي ستار ،تبعا ً لمعلومات منسوبة إلى وسائل
إعالم إسبانية ،أن مانشستر يونايتد عرض مبلغ  160مليون
جنيه إس�ترليني للظف�ر بخدمات الموهوب اإلس�باني ،الذي
تألق بشكل كبير في السنوات األخيرة الماضية.

لصالح األندية األكبر في العالم ،ومنها ريال
مدريد.
وأضاف “ف�ي باريس س�ان جيرمان ،تحت
القي�ادة الجديدة للمدرب توماس توخيل ،لن
يحصل نيمار أب�دا على لقب أفضل العب في
العالم”.

أليجري يرص عىل ضم مدافع
بايرن ميونخ
المستقبل العراقي  /وكاالت
ذكرت تقاري�ر صحفي�ة إيطالية ،أن
ماس�يمليانو أليجري ،المدي�ر الفني
لفريق يوفنتوس ،يص�ر على التعاقد
مع مدافع بايرن ميونخ األلماني هذا
الصيف.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة “كوريي�ري ديل�و

س�بورت” اإليطالي�ة ،ف�إن أليجري،
طال�ب اإلدارة بض�رورة التعاق�د مع
جيروم بواتينج.
وأشارت الصحيفة ،إلى أن يوفنتوس
ً
عرض�ا بقيم�ة  60ملي�ون
يجه�ز
يورو ،م�ن أجل ضم المداف�ع الدولي
األلماني.
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كيف يمنحك البيض أفضل جسم؟
بغ�ض النظ�ر ع�ن الفوائ�د الصحية
املتواج�دة يف البي�ض ،حي�ث يقي�ك
ويحمي�ك م�ن أمراض خطيرة عدة،
إال أن�ه يس�اعد كذل�ك يف التخس�يس
والتنحيف.
وذك�رت صحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطانية ،أن تناول بيضة أو اثنتني
يف اإلفطار أو الغداء أو العش�اء يعترب
الطريقة األمثل من أجل الحصول عىل

أفضل جسم للصيف.
وأوض�ح أخصائي التغذية ،ش�ارون
ناتويل ،أن االعتماد عىل البيض كجزء
أس�ايس من نظامك الغذائ�ي اليومي
هو طريقة س�هلة تمنح الجس�م كل
الفوائد الرضورية.
وتاب�ع أن البيض يعترب م�ادة مفيدة
مل�ن يعانون انتفاخ الك�رش ،إذ تضم
أحماضه�ا م�ادة تحفز الجس�م عىل

سودوكو

حرق الدهون تسمى «اللوسني».
وذك�ر نات�ويل أن البيض ه�و مصدر
ممتاز من مادتي البيوتني والربوتني،
كم�ا أن صف�ار البيض يوف�ر الحديد
الذي يحارب فقر الدم.
وأض�اف« :قبل أن تنف�ق أموالك عىل
أغذي�ة ثانوي�ة أو مكملات غذائية،
احرص على االعتماد على البيض يف
وجباتك اليومية ،وستالحظ الفرق».

فيسبوك تعتذر عن خطأ
اعتذرت رشكة فيس�بوك عن خطأ فني تأثر
بسببه نحو مليون شخص يف مختلف أنحاء
العالم ،وقالت إنها تداركت الخلل الفني الذي
تأثر به مستخدمو «فسبوك ماسنجر» أيضا
ملدة أسبوع تقريبا.
ويتعل�ق الخطأ ،الذي تأث�ر به أكثر من 800
ألف مس�تخدم ،برفع الحظر عن أش�خاص
كان تم حظرهم يف الس�ابق ،وفق ما ذكرت
صحيفة «مريور» الربيطانية ،الثالثاء.

وقد وقع هذا الخل�ل الفني يف الفرتة من 29
مايو إىل  5يونيو ،بحسب ما كشفت فيسبوك
يف بيان ،وقالت الرشكة إنها سرتسل إشعارا
لألشخاص الذين ترضروا من هذا الخطأ.
وأوضح�ت إيري�ن إيغ�ان ،مس�ؤولة
الخصوصي�ة يف فيس�بوك« :يف حين أن
الشخص الذي تم رفع الحظر عنه لم يتمكن
من رؤية املحتوى الذي تمت مش�اركته مع
األصدق�اء ،فقد كان بإمكانه رؤية األش�ياء

املنشورة لجمهور أوس�ع».وأضافت إيغان:
«نحن نعلم أن القدرة عىل حظر ش�خص ما
أمر مهم ،ونود االعتذار وتوضيح ما حدث».
وأوضحت رشكة فيس�بوك أن الخطأ لم يعد
أي اتصاالت صداقة تم حظرها يف السابق.
وقالت الرشكة إن  83باملئة من األش�خاص،
الذين تأثرت حس�اباتهم به�ذا الخطأ ،كان
لديه�م ش�خص واحد على األق�ل يف قائمة
املحظورين ،مشرية إىل أنه تم إصالح الخلل.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم عن املاء وأسمائه يف القرآن الكريم  :ماء
السلس�بيل ،الصديد ،املغيض ،املاء ّ
الطهور ،ماء
املهل ،املاء الدافق ،ماء األرض ،ماء الرشب ،املاء
ّ
األجاج ،املاء غري اآلسن ،املاء املهني ،املاء املبارك،
املاء الحمي�م ،املاء املنهمر ،املاء املس�كوب ،ماء
الغور ،ماء املعني ،م�اء الفرات ،ماء الغدق ،ماء
الثج�اج ،ماء الرساب ،ماء مدين ،ماء الينابيع و
األنهار.
هل تعلم أن رشب مقدار أونصة أو كوب من املاء
املثلّج تحرق مايعادل  1سعر حراري.
ال�وزن ال�ذي يفق�ده الش�خص الري�ايض بعد
ممارسة الرياضة بش�كل مكثف هو عبارة عن
وزن من املاء ،وليس دهون.
الفي�ل يمكن�ه ش�م رائح�ة امل�اء ع�ن بع�د 5
كيلومرت.
 %75من جسم الدجاجة يتكون من املاء.
 %95من حبة الطماطم عبارة عن ماء.

قتل أخطبوط تنبأ بنتائج مباريات اليابان!

أنهى صي�اد ياباني حياة أخطبوط ،تنب�أ بصحة بنتائج
مباريات اليابان يف كأس العالم جميعها ،وحول لحمه إىل
وجبة ساشيمي الشعبية يطعمه الناس.
وتبين أن له�ذا الحي�وان الرخ�وي  -ال�ذي أطل�ق عليه
اس�م «رابي�و»  -قدرة على التنبؤ بعد تجرب�ة يف حوض
للسباحة.
ولك�ن كيميو آبي ،الصياد الذي اصطاد رابيو ،رأى أنه قد
يحص�ل عىل أموال أوفر إذا قدم لحم رابيو غذاء ،أكثر من
استخدامه يف االستبصار والتنبؤ.
وأفادت وس�ائل إعلام ياباني�ة محلية ب�أن كيميو قرر
أن مس�توى معيش�ته ه�و أكثر أهمية من الش�هرة عىل
اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي.
وقد تنبأ رابيو  -األخطبوط العمالق الذي ينحدر من مياه
املحي�ط اله�ادئ  -بنتيجة مباراة اليابان م�ع كولومبيا،
وتعادله�ا مع الس�نغال ،ع�ن طريق االنتق�ال بني أجزاء
ثالثة مختلفة يف حوض للسباحة.
وكان يوجد يف تلك األجزاء ،التي اعترب أحدها رمزا للفوز،

والثاني رمزا للهزيمة ،والثالث رمزا للتعادل ،غذاء إلغراء
األخطبوط.
وبينم�ا ال يزال الالعبون الياباني�ون يفكرون فيما حدث

طبق اليوم

فطائر البسطرمة واجلبنة

لهم خلال تلك املباري�ات التي خاضوه�ا ،متمتعني عىل
األق�ل بصحتهم ،فإن رابيو لم يعد قادرا عىل منافس�تهم
يف ذلك بعد أن أصبح ساشيمي.
لك�ن الروح التي نرشها س�تظل حي�ة ،إذ يعتزم الصياد
نفس�ه اس�تخدام أخطبوط آخر للتنب�ؤ بنتائج مباريات
املستقبل.
وأرس�ل رابيو إىل الس�وق قبل أن تخرس اليابان مباراتها
مع بولندا  1-0يف  28يونيو.
وكان بالطبع قد تنبأ بالخسارة ،ولكنه لم يتنبأ بمصريه
هو ونهايته.
ولي�س رابي�و ه�و أول أخطب�وط يتمتع به�ذه القدرة،
واالهتمام بمنافسات كرة القدم الدولية.
فقد كان حيوان أملاني الفقاري آخر يدعى بول قد تنبأ يف
عام  2010بنتائج ست من مباريات كأس العالم.
ولقي ب�ول مصريه املحتوم يف الح�وض الذي يعيش فيه
يف مركز الحي�اة البحرية يف أوبرهاوزن يف عام  2012عن
عمر يناهز العامني.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
ربم�ا يحدث يشء ما يغير أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك
ستش�عر بأنك مش�وش .من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل ،كل ما تحتاج
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك
فورا.

الثور

العقرب

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من
خلال ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل
من شأنك .ربما ال تالحظ تأثريهم عليك ولكن سيدمرونك
إذا لم تواجههم من البداية.

اجلوزاء

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو
هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم .تشعر أن
لديك قدرة عالية عىل الرتكيز ولذلك ربما تستغل هذا الرتكيز
يف إقناع بعض املعارضني لك بوجهة نظرك .استمتع بروح
املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

القوس

قد يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغري أفكارك ولكن
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفكيرك .ال تقلق وال
تي�أس إذا وجدت أن أف�كارك ووجهات نظ�رك متعارضة
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكريك
عنهم.

السرطان

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات إىل ش�عورك
بالتوت�ر إىل حد ما .إذا ش�عرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم .رك�ز اليوم على التحكم يف
أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

اجلدي

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا .عليك
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب
عصبيتك وانفعالك .حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من
الفشل.

االسد

تحت�ل مكانة مميزة بني رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا
غري مس�بوق يف العمل .س�يحاول الجميع االستفادة منك
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة .ارشح لهم بعض الخطط
التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

الدلو

ربما تغري تفكريك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك
املعلوم�ات قد تتغير الص�ورة أمامك تمام�ا .تمهل وكن
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين
قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

العذراء

املقادير:
 2ك�وب دقيق  1 -كوب ماء داف�ئ  4 -معلقة كبرية زيت  4 -معلقة كبرية
زبدة لينة  -ملح
الحشو:
 2حبة فلفل رومي مقطع  -جبنة شيدر مبشورة  -بسطرمة مقطعة
طريقة التحضري:
يوضع الدقيق يف بولة ،ويضاف إليه امللح والزيت والزبدة ،ويفرك جيدا.
تض�اف امل�اء بالتدريج مع العجن املس�تمر حتى نحصل على عجينة لينة
ومتماسكة.
تغطى ،وترتك ملدة ساعة لرتتاح.
تقسم العجينة كرات متوسطة الحجم ،وترتك ملدة نصف ساعة.
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،وتدهن الصينية بالزيت.
تفرد بالنشابة عىل سطح نظيف حتى تصبح رقيقة جدا.
تطبق نصفني ،ثم توضع قطع البسطرمة والجبنة.
توزع فوقها قطع الفلفل ،ثم تلف عىل شكل رول.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية ،وترص يف الصينية.
تدخل الفرن ملدة  30دقيقة وحتى تحمر وتنضج.
تخرج من الفرن ،وترتك لتهدأ قليال.
تقطع ،وتقدم ساخنة.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع
ف�رص عظيمة من�ك .الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل .عليك أن
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد
وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض
األش�خاص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات
ألحد .اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا
من الراحة من حني آلخر.

احلوت

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات
فربما تجد أن هناك رصاعا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك
إىل التواصل أوال مع اآلخرين .من األفضل أن تعرب عن رأيك
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك
خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك ،فمن
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض
األش�خاص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة .ال
تفقد األمل وال تعتمد عىل غريك واستغل طاقتك يف التفكري
بعقالنية لحل مشاكلك.

بنوك جديدة عملتها «الوقت»!
يف البدء كانت املقايضة ثم جاءت النقود،
املعدني�ة أوالً ث�م الورقي�ة ،وم�ن جدي�د
العملة اإللكرتونية مث�ل «بيتكوين» .تلك
ه�ي الوس�ائل الرئيس�ية لتبادل الس�لع
والخدمات .لكن ماذا عن «بنوك الوقت»؟
وما هي آلية عملها والخدمات املتبادلة؟
ال بد أن الكثريين قد سمعوا باملثل «الوقت
من ذهب» ،وعىل هذا املبدأ تنترش يف أوروبا
الغربية ،وخاصة س�ويرسا ومن جديد يف
أملانيا ،واليابان ما تسمى «بنوك الوقت».
تق�وم تلك البن�وك ،والتي ه�ي عبارة عن
جمعي�ات مرخصة بش�كل قانوني ،بدور

الوسيط بني الزبائن والعمالء لتبادل طيف
واس�ع من الخدم�ات .العملة األساس�ية
هن�ا ه�ي الوق�ت؛ إذ يت�م حس�اب ع�دد
الس�اعات التي يقضيها الزبون يف تقديم
خدمة لزبون آخ�ر ويتقاىض عوضا ً عنها
عدد س�اعات خدم�ة مماثلة م�ن الزبون
نفس�ه أو زبون ثالث .بع�ض األمثلة عن
تلك الخدمات:
 مجالسة األطفال والعناية بهم دروس خاص�ة تعليمية :لغ�ات ،وموادمدرسية وجامعية ،وكمبيوتر وغريها
 -العناية بالحدائق

 مرافقة كبار الس�ن إىل الدوائر الرسميةوالتنزه معهم
 العناية بالحيوانات األليفة األعمال املنزلية األعمال الحرفيةأحد أبرز تلك املؤسس�ات هي «مؤسس�ة
الرعاي�ة الوقتي�ة يف مدين�ة س�ان غالن»
يف س�ويرسا ،وم�ن الناحي�ة الزمني�ة،
يمكن تقس�يم الخدم�ات إىل نوعني :آنية
وتوفريي�ة .الخدمات اآلني�ة هي تلك التي
يتم تبادلها بفارق زمني قد يكون أيام أو
أسابيع أو حتى شهور.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1705
الخميس  5تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
عالـم أزرق

حكاية مرصية
درية شرف الدين
ع�ارصت تفاصي�ل حكاي�ة مرصي�ة مل�ا يق�رب من س�نة ،هي
مرصي�ة ألنها لم تعد تحدث بتفاصيلها إال هنا ،ش�ابة يف الثامنة
والثالثين من عمرها أصيبت بفش�ل كبدي وتحتاج لزراعة فص
كب�د إنقاذا ً لحياته�ا ،تطوع بعض من أقربائه�ا للتربع به إال أن
األبح�اث الطبية أثبتت عدم التوافق بينه�م وبينها ،وبدأت رحلة
الع�ذاب الطويل�ة التي م�ا زال يتوالها ش�قيقها يف جميع أنحاء
ومحافظات الجمهورية ،من سمس�ار أعضاء إىل آخر ومن بائع
يطلق�ون عليه لف�ظ متربع إىل بائع آخر ،ومع كل سمس�ار تبدأ
املفاوض�ة وترتف�ع املغ�االة ،آالف الجنيهات ُتدف�ع مقدما ً حتى
يتنازل الس�يد السمس�ار ويفت�ح امللف الذي يحمله وبه أس�ماء
وأرق�ام الفق�راء واملحتاجني الذين يقبلون التن�ازل عن جزء من
أجس�ادهم لقاء مال هم يف أشد االحتياج إليه .ومن امللف الرسي
لكل سمس�ار تبدأ املس�اومة ثم تبدأ رحلة التحاليل لفصيلة الدم
واألنس�جة واملخدرات واإلنزيمات والفريوس�ات والقلب والصدر
والحال�ة النفس�ية ..وغريه�ا ،وذلك لضم�ان التواف�ق مع حالة
املري�ض ،والتكاليف جميعه�ا يتوالها املريض وأهل�ه ،فإذا ثبت
التواف�ق ُتق�دم األوراق إىل وزارة الصحة التي تنظر يف األمر نظري
أل�ف جنيه ،وتصدق بكل براءة أن املتبرع الغريب لم يتلق أمواالً
من املريض .أصبحت مهنة س�مارسة األعضاء مهنة من ال مهنة
ل�ه ،فحصيلته�ا باآلالف ،والفت�ات للمتربع ،أي للبائع املس�كني
الذي يقبل اقتطاع جزء من جسده لقاء مال بسيط هو يف حاجة
إليه ربم�ا لعالج مريض آخر من عائلته أو حتى لس�د متطلبات
الحياة .وحتى اس�تكمل باقي تفاصيل تلك الحكاية املرصية فإن
رحل�ة العذاب بحثا ً عن متربع تكررت ألكثر من اثنتي عرشة مرة
خالل تلك الس�نة األخرية بكافة تفاصيله�ا وتحاليلها وعذاباتها
وتكاليفه�ا حتى ت�م التوصل إىل متربع أو بائ�ع أخري ،وخضعت
الشابة إىل عملية جراحية ثبت فشلها لألسف ،وهي اآلن طريحة
الفراش يف املستشفى تنتظر إجراء عملية جديدة تحتاج لسمسار
جدي�د وفقير جديد ،وش�قيقها  -وحده  -مازال حائ�را ً ال يريد
االستسلام لالنهيار الصحي ال�ذي أصاب ش�قيقته التي تركها
املستش�فى تحت رحمة القدر حتى يبحث أهلها عن حل وكأنها
يف فندق أو يف الطريق وليست يف مكان مسؤول عن سالمة وحياة
مرض�اه .أكتب عن رحل�ة العذاب تلك وهي واح�دة من آالف بل
ماليني الحاالت يف مرص التي أصبحت تحتل مرتبة متقدمة عامليا ً
يف تجارة األعضاء البرشية -لألسف -والتي مازالت تتأرجح فيها
القوانني واآلراء الفقهية والدينية منذ سنوات حول مرشوعية أو
تحريم تربع األحياء بأعضائهم بعد املمات.

سما حسن

ً
َّ
تمن ُ
معتقدة أنني أستطيع أن أُنجز عميل األدبي والصحايف
عت عنه سنوات،
بدونه ،حتى باتت الحاجة إليه ملحَّ ة؛ ألن تواصيل مع زمالء الهوى واملهنة
َ
من َّ
وسيلة
الكتاب والصحافيني أصبح يستغرق وقتا ً طويالً ،وأنا أستخدم
ً
ُ
قديم�ة يف نظرهم ،وه�ي الربيد اإللكرتون�ي .ورصَّ ح يل
تواص� ٍل أصبحت
أكث�ر من زميل ،وأكثر م�ن زميلة ،أنهم ال يتفحّ ص�ون الربيد اإللكرتوني،
على مدار الوقت؛ ألن العمل والتواصل يجري عن طريق موقع فيس�بوك.
ُ
دخلت هذا العالم األزرق ،والذي سبقني إليه أوالدي بالطبع؛ ألنهم
وهكذا
الجيل الجديد الذي ينظر يل َّ
دق ًة قديمة ،وتحو ُ
َّلت إىل تمثا ٍل صامت يف البيت
عني ،ومن ُّ
كنت أش�كو من ُب ْعدِه�م ِّ
مثله�م ،بعد أن ُ
تأخره�م يف الر ِّد عىل
ُ
ْ
لقاءاتنا العائلية .يف مقابل ذلك ،أصبح إنجاز عميل يت ُّم
وتباعدت
طلباتي،
ُ
أرشت إليهم يوجدون عىل مدار الس�اعة،
يف وقت أرسع؛ ألن الزمالء الذين
على موقع التواصل االجتماعي ،ويجيبون عىل أس�ئلتي واستفس�اراتي،
وب�دأت عالقاتي يف ه�ذا العالم تتس�ع ،حتى أصب�ح العال�م الخارجي ال
ُّ
للتنق�ل ،وقضاء حاجيَّات بس�يطة ،فهذا
م�كان
يعن�ي يل ش�يئا ً أكثر من
ٍ
العال�م منحن�ي َّ
ٌ
كل يشء ،حتى الفضفضة .افتقدتني ج�ارة تربطني بها
ً
ُ
ْ
مكاملاتنا الهاتفية؛
وتباعدت
قليلا،
صل�ة قرابة ،من بعيد ،وصرِ نا نلتقي
ش�تى أنح�اء العالم ،ويُلَ ِّبني َّ
َّ
كل
ألنن�ي أصبحت أتواصل مع صديقاتٍ من
ً
صديق�ة تعمل يف مجال عملي ،أجد العرشات.
م�ا أحتاجه ،فحني أحتاج
وحني أبحث عن طبَّاخة ماهرة تديل يل بوصفة جديدة ،أجد كثريات ،وحني
عيل النصائ�ح ،من ِّ
تعرتضني مش�كلة ،أكتب منش�وراً ،وتنهال َّ
كل ح َد ٍب
وصوب .عالم «السوشيال ميديا» الذي احتفل ُروَّا ُده بيومه العاملي ،أخريا،
وقد جاء تخصيص ذلك اليوم بناء عىل دعوة من املُدوِّنة ماشابل ،يف العام
 ، 2017ه�ذا العالَ�م الذي طرح روَّاده س�ؤاالً هذا الع�ام ،يف يومه املتفق
عليه 30 ،يونيو من كل عام ،عمَّا أضافه لك ،وما أخذه منك .ويف الحقيقة،
وبمنتهى الرصاحة ،إنه ِّ
يذكرني بتش�بيه أبي ،رحمه الله ،عن التلفزيون،
وال�ذي كان أعظ� َم اخرتاعات طفولتنا ،بأنه سلاحٌ ذو ح َّدي�ن ،لكن الح َّد
الضا َّر أكثر تأثرياً؛ ألنه قتل جمال حياتنا ،وبس�اطتها الس�ابقة ،ودفن إىل
األبد براءتنا.
زائ�ف ُخدِعت منهَ ،
ٌ
ألف مرَّة .ويف ِّ
م�رة ،أعود وآثا ُر الفأس يف
إن�ه عال ٌم
كل َّ
روح�ي ،ويف قلبي .عالم يطعنك ،وهو يبتس�م ،وأنيابُه تقطر دما ً ُ
وس�مًّاً.
وعلى الرغم من ذلك ،ه�و ي َّدعي أنه يخاف علي�ك ،ويطبطب عىل ظهرك،
وير ِّب�ت عىل وجنتك .ولْ َنس�أل َّ
كل واح�د فينا :كم مرّة غاب عن الشاش�ة
الزرقاء ،ولم يفتقد غيابه أحد ،وهو يعتقد أن العالم األزرق أصبح رمادياً،
أو أسود من القلق ،والحزن عىل غيابه.
ُ
ُ
ُ
وسمعت عن تب ُّدل الناس حولنا،
وسمعت عنها ،قبل ذلك،
ملست الخديعة،
لت أنا ،وتب َّد َ
حتى تب َّد ُ
لت أنت ،أصبحنا نهت ُّم بأنفسنا ،وبما يُرضينا .وحني
ُنخ َدع يف الواقع نهرع إىل العالم األزرق .وحني ُنخ َدع يف العالم األزرق ال نجد
الواقع .ويف النهاية ،لم يضف إلنس�انيتنا س�وى الدموع الزائفة ،والحزن
َّ
املؤق�ت ،ومش�اعرنا اللحظي�ة الت�ي نعبرِّ عنها بكبس�ة زرّ ،م�ن الصور
والتعبيرات ،حت�ى ص َّدقنا أنفس�نا ،أننا ال ن�زال نحمل صف�ات اآلدمية،
وص َّد َقنا اآلخرون ،بأننا ال ننساهم ،ونتفاعل معهم.

كـاريكـاتـير

الكوفة تشهد انطالق مرشوع «براعم التامر» الثقايف الصيفي االول
النجف االرشف /فراس الكربايس
ش�هد مزار الصحابي الجليل ميثم
بن يحي�ى التم�ار يف الكوفة والول
مرة ،انطالق مرشوع براعم التمار
الثقايف الصيفي االول والذي تضمن
دروس يف الق�رآن الكري�م وتعلي�م
أح�كام التالوة والتجويد والس�لوك
والفقه وقصص اهل البيت وسرية
االصح�اب ودروس يف عقي�دة
ال محم�د لطلب�ة امل�دارس والت�ي
ُيشرف عليه�ا و ُيقيمه�ا القس�م
الثقايف ومركز علوم القرآن وشعبة
التوجيه واالرشاد الديني.
وقال طالب العنزي نائب امني مزار
ميثم التم�ار ،ان «مشروع براعم
التم�ار الصيف�ي االول ه�و مشروع
ش�امل وثقايف اسلامي وهو جزء من
مشاريع ودورات عديدة ُيقيمها املزار
الرشيف ويأتي ضمن نش�اطات املزار
ومنهاجه العام وذلك من أجل إش�اعة
وتجذير ثقافة الدين االسالمي الحنيف
بني فئ�ات املجتمع الس�يّ ما يف نفوس

الناشئة من طلبة املدارس والعمل عىل
اغتنام العطلة الصيفية لهم ،واملنطلقة
من قول الرس�ول األكرم محمد (صلىّ
الل�ه عليه وآل�ه)( :أ ّدب�وا أوالدكم عىل
ثلاث خصالُ :حبّ نبيّك�م ،وحبّ أهل
بيته ،وقراءة القرآن) ،واملتماش�ية مع
التوجه�ات الدينية والعقائدية لالمانة
العام�ة للم�زارات الش�يعية الرشيفة

عالج جيني يعيد السمع للمصابني بالصمم
ط�ور علماء دواء جديدا يمكن أن يعيد الس�مع جزئي�ا إىل املرىض الذين
يعانون من ش�كل موروث م�ن الصمم التدريج�ي .وتوصل بحث جديد
إىل أن العق�ار بإمكان�ه أن يعيد الس�مع للذين يعانون م�ن الصمم عن
طري�ق معالجة الجينات املس�ؤولة ع�ن إبقاء خاليا الش�عر الحيوية يف
األذن الداخلية حية .وتظهر الدراسة أن نوعا معينا من الصمم الوراثي،
يس�مى « »DFNA27يمكن عكس تأثريه باستخدام دواء جيني «يعمل
كمفت�اح» ملعالجة الصمم ،وفقا ألح�د العلماء .وقال توماس فريدمان،
وهو معد مش�ارك يف الدراسة« :استطعنا استعادة السمع بشكل جزئي
خاصة يف الرتددات املنخفضة وحفظ بعض خاليا الشعر الحسية».
وعىل الرغم من أن الدراسة أجريت عىل الفرئان ،إال أن الباحثني يقولون:
«إذا أظهرت دراس�ات إضافية أن األدوية التي تعتمد عىل جزيء صغري،
فعالة يف عالج الصمم الوراثي  DFNA27يف البرش ،فمن املمكن استخدام
أس�اليب مش�ابهة الستعادة الس�مع لدى املصابني بأش�كال أخرى من
فقدان السمع التدريجي املوروث».

وامانة م�زار الصحاب�ي الجليل ميثم
التم�ار ّ
وإن دورة براع�م التمار االوىل
ُتعترب من الربامج املهمة التي تقام من
قبل االمانة العامة للمزارات الش�يعية
الرشيف�ة والت�ي يمك�ن م�ن خاللها
مثقف بثقافة
املس�اهمة يف بناء جي ٍل
ٍ
اه�ل البيت لكي يكون خري جيل يخدم
املجتمع.

ترجوه إدارة امل�زار الرشيف أن يكون
ّ
تحق�ق يف واق�ع ّ
كل مَ �ن انظ ّم إىل
ق�د
هذه ال�دورات ليكون القرآن سلاحه
يف مواجهة التي�ارات الفكرية املعادية
ومحصنا بثقافة االسالم.
وبين العن�زي ،ان «املشروع يشرف
ّ
مختصون به�ذا املجال
علي�ه أس�اتذة
ويتضمّ �ن ق�راءة الق�رآن بالدرج�ة

واض�اف العنزي ،ان «مشروع براعم
التمار ه�و إحدى الطرائ�ق التعليمية
التهذيبي�ة الت�ي تعم�ل عليه�ا امانة
مزار ميثم التم�ار لنرش تعاليم القرآن
الكريم وآداب اإلسالم وأخالق آل البيت
لتلقني الش�باب روحي�ة الدين والزهد
وتهذي�ب النف�وس واألخلاق لتنمي�ة
املجتمع وتنشئته نشأة دينية وهذا ما

األساسية والتالوة والتجويد والحفظ،
إضاف�ة ل�دروس يف الفق�ه والعقائ�د
وتفسري القرآن وإعطاء املعاني لبعض
الكلم�ات املبهم�ة عليه�م ّ
ألن الطالب
ٍّ
س�ن صغرية يج�ب أن تعلّمه معنى
يف
الكلم�ة الصعب�ة ،وبفض�ل الل�ه فقد
خرجنا بنتيجة جيدة».
من جهته ،قال عيل االس�دي مس�ؤول

دواء شائع يقي من خطر اإلصابة بالزهايمر
الذاك�رة .ويعزز األسبرين امل�ادة الكيميائية
املس�ماة « ،»PPARAوالت�ي تس�اعد على
تنظي�ف الخاليا ،بما يف ذل�ك العصبونات ،من
«الحطام» مثل بيتا أميلويد املرتبط بالخرف.
وقال�ت الدكتورة س�ارة إماريس�يو ،رئيس�ة
أبح�اث م�رض ألزهايمر يف اململك�ة املتحدة،
إن «الدراسة تكش�ف عن رؤى مهمة لآلليات
التي يمكن لألسربين أن يؤثر فيها عىل صحة
الدماغ ،إال أن هذه الدراس�ة صغرية وأجريت
عىل الفرئان ،لذا من السابق ألوانه استخالص
اس�تنتاجات حول ما إذا كان يمكن استخدام
األسربين لعالج مرض الزهايمر لدى البرش».

كش�فت دراس�ة أمريكية حديثة أن األسربين
يقل�ل من خط�ر اإلصاب�ة بم�رض ألزهايمر
ويبطئ من تطور املرض لدى املصابني به.
وكش�فت التجارب عىل الفرئان نتائج مذهلة
بع�د إعطائه�ا جرع�ة منخفضة م�ن حبوب
األسربين ،دمرت بروتينات سامة تقتل الخاليا
العصبي�ة يف الدماغ ،وتس�بب تل�ف األعصاب
وتؤدي إىل اإلصابة باملرض.
ووج�د فريق من املركز الطب�ي لجامعة راش
يف ش�يكاغو ،أدل�ة على أنه يمكن اس�تخدام
األسبرين إلزال�ة بيت�ا أميلوي�د م�ن منطقة
الحصني باملخ ،وه�ي املنطقة التي تتحكم يف

علامء :تناولوا ستة فناجني من القهوة يومي ًا!
أعلن علماء من املعهد الوطني لألورام ومعاهد
الصح�ة األمريكي�ة أن تن�اول س�تة فناجني
م�ن القه�وة يومي�ا يمكن�ه تخفي�ض خطر
املوت املبكر بنس�بة  .%16ويفيد موقع مجلة
الجمعي�ة الطبي�ة األمريكي�ة ،ب�أن الباحثني
تابع�وا خلال الفترة  ،2016-2006الحال�ة
الصحي�ة مل�ا يقرب م�ن  500أل�ف بريطاني
أعمارهم ترتاوح بين  38و 73عاما ،وراقبوا

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

عدد فناجين القهوة الت�ي يتناولونها يوميا.
وكش�فت النتائج أن الذي�ن تناولوا  8فناجني
م�ن القه�وة يومي�ا انخفض عنده�م خطر
الوفاة املبكرة بنس�بة  .%14أما الذين تناولوا
 6فناجين فإن خطر الوف�اة املبكرة انخفض
عندهم بنسبة  .%16كما انخفض هذا املؤرش
بنس�ب متفاوتة لدى الذين تناولوا  5فناجني
أو أق�ل .ووفقا لخبير األم�راض الرسطانية

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

قسم االعالم يف مزار ميثم التمارّ ،
أن
«امانة م�زار ميثم التمار باإلضافة
إىل مشروع براعم التمار الش�امل
فإن�ه ُيقي�م العديد من األمس�يات
القرآني�ة ويعم�ل على االهتم�ام
بالطاق�ات القرآني�ة للموهوبين
م�ن األطفال والناش�ئة والش�باب
والعمل عىل تنمي�ة تلك الطاقات يف
الحفظ والتالوة والتفسير وتقديم
التس�هيالت كافة لها والتعاون مع
املؤسس�ات القرآنية األخرى لتبادل
الخربات واملش�اركة يف املس�ابقات
واملهرجانات الداخلي�ة والخارجية
منها».
وبحس�ب مراقبين ف�ان مدين�ة
الكوفة تشهد بش�كل مستمر عدد
م�ن ال�دورات واملش�اريع الثقافي�ة
االسالمية ويف مختلف العلوم القرانية
والفقهي�ة والعقائدي�ة واالخالقي�ة
والثقافية ومنها مرشوع براعم التمار
الثق�ايف الصيفي االول ،لتنوع الدورس
فيه وشمولية املواد والربامج الثقافية
ومدة املرشوع.

ابتكار جديد ينقذ مرضى االحتشاء القلبي
ابتكر علماء من جامعة موس�كو الحكومي�ة طريقة جديدة لعالج آثار
احتشاء عضلة القلب عن طريق حقن املورثات.
ونرشت مجلة « »PLOS Oneبحثا يقرتح فيه األخصائيون حقن جينات
« »HGFو» »VEGF165يف املنطق�ة املصابة من القلب ،واملس�ؤولة عن
ترمي�ز الربوتينات لتفعيل نمو خالي�ا الجدار الداخلي لألوعية الدموية
فيها ،وحماية القلب من خطر املوت بنقص الرتوية.
كم�ا يقرتح الباحثون تفعيال متزامنا لجينات نمو خاليا الكبد «،»HGF
الت�ي تمتلك خصائص تع�دد التأثري الوراثي مع جين�ات «»VEGF165
البطاني�ة الغش�ائية (التي تك�ون الس�طح الداخيل لألوعي�ة الدموية)
وتؤدي بذلك إىل نمو األوعية الدموية.
وقال رئي�س مخترب العالج بالخالي�ا الجينية ملعهد الط�ب التجديدي يف
جامعة موس�كو ،الدكتور بافل ماكاريفيتش ،إن «هذه التقنية الجينية
ّ
وتمكن الجس�م من
تنش�ط الخالي�ا الجذعي�ة (االحتياطي�ة) للقل�ب،
اس�تخدامها لرتميم الخالي�ا التي أصابها التلف جراء االحتش�اء القلبي
املفاج�ئ» .ويأم�ل العلماء يف أن تس�اهم أبحاثهم يف ه�ذا املجال بعالج
مرىض احتشاء القلب بعد القضاء عىل تبعيات هذا املرض الخطري.

الدكتور إيريك لوفتفيلد ،فقد لوحظ انخفاض
خطر امل�وت املبكر لدى جمي�ع محبي تناول
القه�وة بغض النظ�ر عن نوعه�ا ،حتى وإن
كان�ت خالية م�ن الكافيين .كم�ا أن هناك
دراس�ات عدي�دة تؤك�د نتائجه�ا على فوائد
القهوة .بيد أن بعض العلماء يحذرون من أن
بذوره�ا تحتوي عىل مركب «أكريالميد» الذي
يعترب مادة مرسطنة.
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