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االمام الكاظم )عليه السالم(

ينادي مناد يوم القيامة أال

 من كان له على اهلل أجر فليقم فال يقوم 

إال من عفا وأصلح فأجره على اهلل

ص3»األحزاب السنية« جتتمع لبحث »فرص التحالفات« بعد انتهاء االقرتاع

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كوريا الشاملية توقف التجارب النووية: بلغنا اهلدف

»مرشحو اإلرهاب« خارج سباق االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكدت مفوضية االنتخاب�ات العليا، أمس 
السبت، أنها ستتخذ إجراءاتها باستبعاد 
املرش�حني الذي�ن تدور حولهم ش�بهات 
التورط بقضايا اإلرهاب بعد ثبوت اإلدانة 
م�ن قب�ل القض�اء العراقي منه�م  عيل 

الدايني ورعد السليمان.
وق�ال عض�و مجل�س املفوض�ني حازم 
الرديني يف ترصيح صحفي إن »املرشحني 
م�ن املكون الس�ني منهم )ع�يل الدايني 
الس�ليمان( س�يتم اس�تبعادهم  ورع�د 
من الس�باق االنتخابي بع�د ثبوت اإلدانة 

بتورطه�م يف قضايا اإلره�اب”، الفتا إىل 
إن “املفوضي�ة أرس�لت جميع األس�ماء 
املرش�حة لل�دورة االنتخابي�ة املقبلة إىل 
اس�تحصال  لغ�رض  املعني�ة  الجه�ات 

املوافقة لرتشحهم”.
وأضاف إن “الحكومة تتحمل مس�ؤولية 
دخ�ول املرش�حني الذي�ن ت�دور حولهم 
شبهات التورط بقضايا اإلرهاب”، مبينا 
إن “املفوضية خاطبت الجهات الرسمية 
وف�ق قانونه�ا وحصل�ت املوافق�ة ع�ى 
جميع أس�ماء املرش�حني املش�اركني يف 

السباق االنتخابي”.
م�ن جان�ب آخ�ر، اعل�ن عض�و مجلس 

باس�م  الرس�مي  والناط�ق  املفوض�ني 
مفوضية االنتخاب�ات كريم التميمي عن 
اص�دار ق�رار بمعاقبة اكثر م�ن )100( 
مرش�ح متوزعني عى معظ�م االئتالفات 
واالح�زاب السياس�ية وكذل�ك مايقارب 

)25( حزباً وتحالفاً سياسياً.
وق�ال التميمي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »املفوضي�ة 
اص�درت ق�راراً بمعاقب�ة 100 مرش�ح 
متوزعني عى معظم االئتالفات واالحزاب 
السياس�ية وكذل�ك مايق�ارب 25 حزب�اً 

وتحالفاً سياسياً.
التفاصيل ص3

تعليمات جديدة لـ »ردع« حماوالت التزوير أو التالعب باألصوات تهدد أعضاء املفوضية واملرشحني والناخبني

حمافظ البرصة يبحث مع قائد عمليات املحافظة 
تأمني مراكز االقرتاع 

جملـس القضـاء األعـلـى يعقـد جلستـه 
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روسيـا تعثـر عىل دلـيـل يؤكـد تصنيـع »النصـرة« ألسلحـة كيميائـيـة

سامنثا األمريكية تتحدث عن حياهتا مع »داعش«: »سوق عبد« واغتصاب وخمدرات
نائب يتحدث عن »دعم سعودي« لشخصيات »إرهابية« للفوز يف االنتخابات

الـعـراق يـتـقـدم فـي تصـنـيـف »أقـوى الـجــيـوش« لـعـام 2018
       بغداد / المستقبل العراقي

تق�ل حظوظ الف�وز للمرش�حني االكراد 
ع�ن نينوى يف انتخابات ه�ذا العام، لعدة 
اس�باب يعزوه�ا مراقبون ومرش�حون 
ع�ن االح�زاب الكردي�ة، بقل�ة الوج�ود 
الكردي عى ارايض نينوى. ويف العودة اىل 
االنتخابات املاضية فأن االكراد حصلوا يف 
نين�وى عى 11 مقع�دا يف مجلس النواب 
املحافظ�ة،  مجل�س  يف  يقاربهم�ا  وم�ا 
وه�و م�ا يس�تبعد أن يحصل�وا عليه هذ 

العام اي بعد 4 س�نوات م�ن االنتخابات 
املاضي�ة. وسيش�ارك اإلتح�اد الوطن�ي 
الكردستاني بشكل منفصل هو واإلتحاد 
اإلس�المي الكردس�تاني وكذل�ك الحزب 
النف�وذ  ذو  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
االكرب بنينوى بس�بب نش�اطه يف اربيل، 
والتقارب ب�ني املدينيت�ن و جبهة حركة 
التغي�ر وتحاُلف الديمقراطي�ة والعدالة 
والجماعة اإلس�المية، الذين سيشرتكون 
بقائمة واحدة منفصلة. ويعترب مراقبون 
ان تش�تت االكراد يف القوائ�م االنتخابية، 

ون�زول االيزيديني منفصل�ني عى االغلب 
عنه�م هم واملس�حي���ني ايضا يش�كل 
الوض�ع  اىل  الع�ودة  ويف  له�م.  عائق�ة 
امليدان�ي، حي�ث كان االك�راد يس�كنون 
املوص�ل خصوص�ا الجان�ب االي����ر 
منها يف حي النبي يونس والدركزلية كما 
يت���واجدون يف االيمن بحي وادي حجر، 
وكذلك يس�كن االكراد يف االطراف بسهل 
نين�وى ومخمور والكوير وس�د املوصل، 

وسنجار وزمار ووانة.
التفاصيل ص3

األحزاب الكردية يف نينوى: حظوظ األصوات معدومة

آراس حبيب حممد كريم
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         بغداد / المستقبل العراقي

مع ترسيحة شقراء أنيقة، كانت سامنثا 
الحساني تطل عىل صفحة فيسبوك يف صور 
عديدة بجوار زوجها موىس الحس�اني، فقد 
كانت مثاال لسيدة أمريكية سعيدة متباهية 

بوسامة زوجها وحظها السعيد.
لكن هذا الحظ توقف عن االبتسام وتبدل 
إىل كاب�وس حينم�ا ق�رر الزوج ال�ذي كان 
يتعاطى املخ�درات ويخونها باس�تمرار أن 
يبدأ حياة جدي�دة، فاصطحبها مع ابنتهما 
وابنه�ا م�ن زوجه�ا الس�ابق، إىل س�وريا 

لالنضمام ل�«داعش«.
وهن�ا عرفت س�امنثا يف الواق�ع الجديد 
معنى االغتص�اب والتعذي�ب واإلرهاب من 
قب�ل زوج كانت تق�ول عنه يوم�ا »حبيبي 

وسيم جدا.. كم أنا محظوظة!«.
وقت�ل زوجها الوس�يم يف مع�ارك ضمن 
صفوف »داع�ش«، وترك األرملة التعيس�ة 
البالغ�ة من العم�ر 32 عاما م�ع أطفالها، 
الذين زادوا اثنني هناك، بينما تقبع حاليا يف 

االحتجاز يف الشمال السوري الكردي.
كيف بدأت الرحلة؟

نقلت ش�بكة »يس.إن.إن« عن س�امنثا 
قولها إن »رحلتها إىل الجحيم الداعيش بدأت 
عندم�ا اصطحبها زوجها يف رحلة مفرتضة 
إىل املغ�رب، ثم تحول�ت إىل هونغ كونغ قبل 
التوجه إىل تركيا، حيث بدأت معاملته تتغري 
هناك عىل الحدود مع سوريا وقد احتجزها 

وتعامل معها بعنف«.
وذك�رت إن�ه »بينم�ا كانت تق�رتب من 
الحدود الس�ورية وأرض املحتلة من داعش 
داع�ش، كان زوجها يحمل ابنته س�ارة، يف 

حني كان ابن زوجها السابق، معها«.

وكش�فت أنه�ا »اضط�رت إىل اختيار ما 
إذا كانت س�تتبعه مع س�ارة إىل س�وريا أو 
تخاط�ر بفق�دان ابنته�ا إىل األب�د«. وقالت 
ل�«يس.ان.ان: »البقاء مع ابني أو مشاهدة 

ابنت�ي ترح�ل مع زوج�ي، كان ع�ي اتخاذ 
قرار«.

النخاس�ة  س�وق  م�ن  الفتي�ات  رشاء 
واغتصابهن

وت�روى الس�يدة األمريكي�ة بعض�ا من 
جوانب حياتها يف الرقة، وكيف كانت تعيش 
وحي�دة يف من�زل مخصص له�ا بينما كان 

زوجها يف جبهات القتال.

واقرتح الحساني عىل سامنثا أن يحرض 
له�ا »بع�ض العبي�د« األيزيدي�ني ملرافقتها 
ب�دال م�ن ش�عورها بالوح�دة يف مس�كنها 
أثن�اء غيابه. وعندما اصطحبها إىل »س�وق 

العبي�د«، وج�دت س�عاد اإليزيدي�ة، وقالت 
سامنثا »عندما التقيت سعاد، لم أتمكن من 
التفكري يف املال، وكنت بحاجة ملساعدتها«.

وكلفت الفت�اة املراهقة مبل�غ 10 آالف 
دوالر - نصف املبلغ الذي تقول سامنثا إنها 
هربته م�ن مدخراتها يف الوالي�ات املتحدة، 
وأح�رضت س�امنثا س�عاد إىل املن�زل، لكن 

رسعان ما بدأ زوجها يف اغتصابها.
وبحس�ب »يس.إن.إن«، ل�م يك�ن ه�ذا 
كافيا، فرسعان ما قرر الحساني أن يشرتي 
فت�اة أخرى، مس�تخدماً 7500 دوالر أخرى 
م�ن مدخراته واش�رتى به�ا بدري�ن، التي 
كانت أصغر من سعاد، لتتعرض لالغتصاب 

اليومي من الزوج.
كما اش�رتت العائلة أيضا طفال صغريا، 
بنح�و 1500 دوالر يف وق�ت الح�ق. وقالت 
مس�اعدة  تح�اول  »كان�ت  إنه�ا  س�امنثا 
اإليزيدي�ات لكن مس�ألة االغتص�اب كانت 

ممارسة منترشة«.
وقت�ل الحس�اني يف غ�ارة للتحالف عىل 
مدينة الرقة، ومع دخ�ول القوات املدعومة 
أمريكي�ا إىل عاصم�ة »داع�ش«، تعرض�ت 

سامانثا لالحتجاز مع أطفالها.
واآلن ه�ي بانتظ�ار م�ا إذا كان مكت�ب 
الفي�درايل س�يصدق قصته�ا  التحقيق�ات 
ويأخذه�ا إىل الوطن م�ع أبناءها األربعة أم 

يوجه لها اتهامات باإلرهاب.
وقالت إنها تحل�م مع أطفالها »بالحياة 
الطبيعي�ة مرة أخ�رى«، بما يف ذل�ك تناول 

شطائر ماكدونالدز يف أمريكا.
وترى سامنثا أن تنظيم »داعش« عبارة 
عن مجموعة من متعاطي املخدرات، الذين 
ال م�أوى لهم وق�رروا أن يكون�وا لهم دولة 

مستغلني الدين.

سامنثا األمريكية تتحدث عن حياهتا مع »داعش«: »سوق عبد« واغتصاب وخمدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتحدث باس�م مرك�ز اإلع�الم األمني 
العمي�د يحيى رس�ول، أمس الس�بت، ع�ن إلقاء 
القبض عىل تسعة »إرهابيني« يف مناطق متفرقة 
من البالد. وقال رس�ول يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »مفارز االس�تخبارات 
العس�كرية يف ف�وج اس�تطالع الفرق�ة العارشة 
ألقت القبض عىل 4 إرهابيني بكمني محكم، فيما 
ألقت مفارز االس�تخبارات يف الفرقة 20 القبض 
ع�ىل 3 إرهابيني«. وأض�اف رس�ول، أن »مفارز 
االس�تخبارات العس�كرية يف قيادة عمليات رشق 
األنب�ار تمكنت م�ن القبض ع�ىل إرهابيني اثنني 
م�ن املطلوبني للقض�اء وفق احكام امل�ادة 1/4 
إرهاب«. يشار إىل أن القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس الوزراء حي�در العبادي أعلن، يف )9 كانون 
االول 2017(، تحري�ر أرض الع�راق بالكامل من 

»داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت القوات االمنية يف بغداد، أمس الس�بت، 
القب�ض ع�ىل ثالث�ة لص�وص، وضب�ط ك�دس 
للعت�اد وامل�واد املتفجرة، يف مناط�ق متفرقة من 
العاصم�ة. وقالت قي�ادة عمليات بغ�داد يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان القوات 
األمني�ة التابعة لها »القت القب�ض عىل متهمني 
اثن�ني يس�تقلون دراجة نارية نوع )س�توتة( يف 
منطقة الجوادين ببغداد لقيامهم برسقة اغطية 

فتحات املجاري )املنهوالت(«.
واضاف�ت ان�ه »تم إلق�اء القبض ع�ىل متهم 
برسق�ة عجل�ة اح�د املواطنني، بنص�ب كمني له 
من قبل القوات االمنية باالش�رتاك مع مفرزة من 
مكت�ب مكافحة رسقة الس�يارات/ الرصافة، يف 
مدين�ة الصدر«. واش�ارت اىل ان الق�وات »عثرت 
خالل تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة كيلو/5 
جنوبي بغداد، عىل كدس لالعتدة واملواد املتفجرة 
احت�وى ع�ىل عبوت�ني ناس�فتني و)16( قن�رة 
مختلف�ة االحج�ام م�ع )25( خرطوش�ة قنرة 

هاون، تم رفع املواد بدون حادث«.

عمليات بغداد تعلن القبض عىل لصوص 
وضبط كدس للعتاد واملتفجرات

االعالم االمني يعلن اعتقال )9( ارهابيني 
يف مناطق متفرقة

        البصرة / المستقبل العراقي

اس�عد  الب�رة  محاف�ظ  بح�ث 
العيدان�ي م�ع قائ�د عملي�ات البرة 
الفريق الركن جميل الش�مري االوضاع 
االمني�ة يف املحافظة ال س�يما مع قرب 
موع�د االنتخابات النيابي�ة ،فضال عن 
مناقش�ة ام�ور اخ�رى تتعل�ق بام�ن 

املحافظة« .
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر 
ع�ن مكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »بحث مع قائد العمليات 
الفري�ق الركن جميل الش�مري قضية 
تامني مختل�ف مناطق البرة ومراكز 
انتخاب�ات  اج�راء  موع�د  يف  االق�رتاع 

مجلس النواب العراقي املقبلة«.
من جانبه قال قائد عمليات البرة 
ان  الش�مري  جمي�ل  الرك�ن  الفري�ق 
»االجتماعات مس�تمرة بني وقت واخر 
م�ع محافظ الب�رة املهندس اس�عد 
العيدان�ي كون�ه رئيس اللجن�ة االمنية 
العلي�ا يف محافظ�ة البرة وس�تكون 
هن�اك اجتماع�ات اخرى خ�الل االيام 
املقبل�ة لوض�ع خط�ط امني�ة جديدة 
لتام�ني محافظ�ة البرة اثن�اء موعد 

االنتخابات النيابية«.
الفتا اىل وجود تنس�يق مس�تمر مع 
مفوضي�ة االنتخاب�ات واملحافظ ومع 
اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س املحافظ�ة 

ملكافحة مختلف الجرائم الجنائية .

         بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قوات الحش�د الش�عبي, أمس الس�بت، عملية تعقب 
الرهابيي داعش يف قرى غرب محافظة كركوك.

وذكر بيان العالم الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »بناء عىل معلومات استخبارية نفذ اللواء 16 بالحشد 
مع الرشط�ة االتحادية عملي�ة امنية لتعقب ع�دد من عنارص 
داعش يف قرى ناحية الزاب غرب كركوك«. واضاف ان »العملية 
تمت بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد االرهابيني 
يف ق�رى التابعة لناحية الزاب«. وكانت قوات الحش�د الش�عبي 
نفذت مؤخرا سلس�لة عملي�ات نوعية يف مناط�ق متفرقة من 

كركوك خالل االيام املاضية النهاء خاليا داعش يف املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تأنف الع�راق دف�ع التعويض�ات للكويت، بس�بب قرار 
الرئيس املقبور صدام حس�ني غزوها ع�ام 1990، مع املوافقة 
عىل مبلغ 90 مليون دوالر. وهي الدفعة األوىل التي تقرّها لجنة 
التعويض�ات التابعة لألم�م املتحدة منذ ع�ام 2014، عندما تم 
تعليق عمليات الدفع إثر سيطرة تنظيم »داعش« اإلرهابي عىل 
مناطق واسعة يف العراق. وكان مجلس االمن أقّر تشكيل اللجنة 
ع�ام 1991، وهو العام الذي دفعت فيه ق�وات التحالف بقيادة 

الواليات املتحدة قوات صدام حسني خارج الكويت.
وق�د ق�ررت اللجنة أن تدفع بغ�داد مبل�غ 52.4 مليار دوالر 
تعويضات لألف�راد وال�رشكات واملنظم�ات الحكومية وغريها 

ممن تكّبد خسائر ناجمة مبارشة عن غزو واحتالل الكويت.
ومص�در األم�وال رضيب�ة تف�رض ع�ىل مبيع�ات النف�ط 
واملش�تقات النفطية العراقية. ومع احتساب الدفعة التي تمت 
املوافق�ة عليها، تك�ون اللجنة دفعت ما مجموع�ه 47.9 مليار 

دوالر لنحو 1.5 مليون من الجهات املشتكية.

احلشد الشعبي ينفذ عملية تعقب الرهابيي 
»داعش« يف قرى بكركوك

العراق يعاود دفع تعويضات للكويت: 
)48( مليار دوالر حتى اآلن

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن ائت�الف دولة 
أم�س  الصيه�ود،  محم�د  القان�ون 
الس�بت، ع�ن دع�م اململك�ة العربية 
الس�عودية للعدي�د من الش�خصيات 
النيابي�ة  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة 
املقبلة، فيم�ا بني إن اغلب املدعومني 
م�ن الرياض ت�دور حولهم ش�بهات 
وق�ال  اإلره�اب.  بقضاي�ا  الت�ورط 

الصيه�ود يف تريح�ات صحفي�ة، 
العدي�د م�ن  تدع�م  “الس�عودية  إن 
الشخصيات املتورطة بقضايا اإلرهاب 
لغ�رض زجه�م يف قوائ�م االنتخابات 
النيابية املقبلة”، الفتا إىل إن “السفري 
الس�عودي الس�ابق ثام�ر الس�بهان 
س�عى خالل إقامت�ه يف بغداد إىل دعم 
العديد من الشخصيات اإلرهابية من 
الس�ني ومنص�ات االعتصام  املكون 
لغرض تحقي�ق األجن�دات اإلرهابية 

يف الع�راق”. وأضاف إن “أس�باب زج 
أجندات خارجية  شخصيات تدعمها 
ومتورط�ة بقضاي�ا اإلره�اب جاءت 
لغرض إنش�اء برمل�ان ضعيف ودولة 
“العدي�د م�ن  إن  مبين�ا  ضعيف�ة”، 
القوائ�م االنتخابي�ة ضم�ت الكث�ري 
م�ن الش�خصيات التي ت�دور حولها 
ش�بهات التورط بقضاي�ا اإلرهاب”. 
وأك�دت مفوضية االنتخاب�ات العليا 
أنه�ا س�تتخذ إجراءاته�ا باس�تبعاد 

املرشحني الذين تدور حولهم شبهات 
الت�ورط بقضايا اإلره�اب بعد ثبوت 
اإلدان�ة م�ن قب�ل القض�اء العراق�ي 
منهم “عي الدايني ورعد السليمان”. 
يذكر إن العديد من القوائم املش�اركة 
يف االنتخابات النيابية املقبلة رشحت 
الش�خصيات  م�ن  العدي�د  خالله�ا 
املتورطة بقضايا اإلرهاب ، فضال عن 
سياس�يني ووزراء تورط�وا بقضايا 

الفساد اإلداري واملايل.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد الس�يد عمار الحكيم رئي�س التحالف الوطني 
ع�ىل رضورة التص�دي ألي محاول�ة تريد الني�ل مجددا 
م�ن مكون الك�رد الفيلي�ني ، مبينا بقوله » لن نس�مح 
باس�تهداف الك�رد الفيلي�ني م�رة اخرى وس�نتابع مع 
القيادات االمنية الوضع االمني يف خانقني ، داعيا إلنشاء 
مرك�ز  وطني متخص�ص لتوثيق الجرائ�م التي تعرض 

له�ا الك�رد الفيلي�ني يف العراق م�ن اعدام�ات جماعية 
وابعاد قرسي واس�تهداف يف الهوية وس�حب للجنس�ية 
وتحويل البع�ض منهم اىل مخترات للتجارب الكيماوية 
والبايلوجية .سماحته يف املؤتمر العام للتحالف العراقي 
للكرد الفيليني املنعقد يف مكتبه يف بغداد دعا اىل املشاركة 
الواسعة يف االنتخابات واستثمار الفرصة للتغيري، مؤكدا 
ان االنتص�ار للظالمات التي تعرض له�ا الكرد الفيليني 
وعموم الشعب العراق يكون باملشاركة وحسن االختيار 

للقائمة املوثوقة واملرشح النزيه الكفوء صاحب الخرة، 
مش�ريا اىل ان التغي�ري يحتاج اىل حكوم�ة اغلبية وطنية 
فيه�ا ثقل م�ن مكونات الش�عب العراقي تحم�ل الراية 
وتعارضها وتقومها معارضة قوية داخل مجلس النواب 
وفق برنامج واضح الدارة الدولة ومعيارية متفق عليها 
الختيار ش�خص رئيس ال�وزراء والتحدي الق�ادم وبما 
ينسجم مع الرنامج الذي تتفق عليه الكتل املنضوية يف 

حكومة االغلبية الوطنية .

نائب يتحدث عن »دعم سعودي« لشخصيات »إرهابية« للفوز باالنتخابات

احلكيم : لن نسمح باستهداف الكرد الفيليني مرة اخرى

حمافظ البرصة يبحث مع قائد عمليات املحافظة تأمني 
مراكز االقرتاع املنترشة يف املدينة 

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقرير جديد ملنظم�ة »غلوبال 
فاي�ر ب�اور« األمريكية لتصني�ف قدرات 
الجي�وش ح�ول العال�م، تق�دم الجي�ش 
الجي�وش،  أق�وى  تصني�ف  يف  العراق�ي 
ليحتل املركز ال� 47 عامليا واملرتبة الرابعة 

عربيا.
وذك�ر التقري�ر ال�ذي نرش األس�بوع 
تحت�الن  والجزائ�ر  م�ر  أن  امل�ايض، 
صدارة الرتتيب ألقوى الجيوش اإلفريقية 
الجي�ش  تاله�ا   ،2018 لع�ام  والعربي�ة 
الس�عودي يف املرتب�ة الثالثة، ث�م الجيش 

العراقي فالسوري.
الجيش�ني  املنافس�ة ب�ني  واش�تعلت 
أش�ارت  بعدم�ا  والجزائ�ري  امل�ري 
امل�ؤرشات، إىل ارتف�اع تصني�ف الجي�ش 
الجزائ�ري م�ع هب�وط بس�يط للجي�ش 
امل�ري، يف ح�ني تقدم الجي�ش العراقي 
ال�ذي كان يحتل املرتبة السادس�ة عربيا 

والتاس�ع والخمس�ني عامليا يف التصنيف 
الس�ابق. وعامليا احت�ل الجيش األمريكي 
صدارة قائمة أقوى الجيوش لعام 2018، 
ت�اله الجيش ال�رويس ثم الص�ني والهند 

وفرنسا وبريطانيا.
 »Global Firepower « ويضع موق�ع

لع�ام 2018 القوى العس�كرية للعالم يف 
منظور كامل، حيث يعنى بنرش تصنيفات 
العال�م اس�تنادا ع�ىل عوام�ل  لجي�وش 
مختلف�ة، منها تقييم ق�وة الجيوش بناًء 
عىل إمكاناتها النووية والدعم االقتصادي 

للجيش والعوامل الجغرافية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س القضاء األعىل جلس�ته 
الدورية لش�هر نيسان برئاس�ة القايض 

وحض�ور  زي�دان  فائ�ق 
جمي�ع أعضائه، وناقش 
عددا من القضايا املدرجة 

عىل جدول أعماله.
وذكر بيان صادر عن 
املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس 
القضاء األعىل إن »جلسة 
ملجل�س القض�اء األع�ىل 
عقدت برئاس��ة القايض 
رئي�س  زي�دان  فائ���ق 
رؤساء  وحضور  املجلس 
املناطق االستئنافية كافة 
ورئي�ي االدع�اء الع�ام 

واإلرشاف القضائي«.
وتاب�ع  أن »املجل�س 
اس�تهل الجلس�ة بقراءة 

س�ورة الفاتحة  ترحما عىل  روح الشهيد 
القايض هادي عب�ود الكرخي الذي اغتيل 
األسبوع املايض عىل يد اإلرهاب ، و ناقش 
أعمال املحاكم والس�بل الكفيل�ة بإنجاز 

وحس�م  املواطن�ني  ومعام�الت  قضاي�ا 
الدع�اوى بالرسعة املمكن�ة«، الفتا إىل أن 
»الجلسة ش�هدت ترقية عدد من القضاة 

إىل صنوف متقدمة«.

العراق يتقدم يف تصنيف »أقوى اجليوش« لعام 2018 جملس القضاء األعىل يعقد جلسته لشهر نيسان
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     بغداد / المستقبل العراقي 

انخفض سعر رصف الدوالر االمريكي، أمس السبت، امام الدينار يف البورصات العراقية.
وسجل سعر بيع الدوالر يف بورصة الكفاح يف بغداد 120 الف دينار وسعر الرشاء 119 الفا و950 دينارا 

مقابل املائة دوالر.
بينما سجل سعر بيع الدوالر يف بورصة اربيل 120الفا و350 دينارا وسعر الرشاء 120الفا و300 دينار 
مقاب�ل املائة دوالر، فيما س�جل س�عر البيع ام�س األول 120الفا و700 دينار وس�عر الرشاء 120الفا 

و650 دينارا مقابل املائة دوالر.
ام�ا بورصة البرصة س�جلت س�عرالبيع 120 الفا و200 دينار، وس�عر الرشاء 120 الف�ا و150 دينارا 
مقابل املائة دوالر، فيما س�جل امس األول 120 الفا و350 دينارا، وس�عر الرشاء 120 الفا و300 دينار 

مقابل املائة دوالر.
وكان س�عر رصف الدوالر قد س�جل امس 120 الفا و500 دينار وس�عر الرشاء 120 الفا و450 دينارا 

مقابل املائة دوالر.

استمرار انخفاض سعر رصف الدوالر أمام الدينار العراقي 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�دت مفوضي�ة االنتخاب�ات العلي�ا، أمس 
الس�بت، أنها س�تتخذ إجراءاتها باس�تبعاد 
املرشحني الذين تدور حولهم شبهات التورط 
بقضايا اإلره�اب بعد ثب�وت اإلدانة من قبل 
القض�اء العراق�ي منهم  ع�ي الدايني ورعد 

السليمان.
وقال عض�و مجلس املفوضني حازم الرديني 
يف ترصيح صحفي إن »املرشحني من املكون 
الس�ني منهم )عي الدايني ورعد السليمان( 
سيتم استبعادهم من السباق االنتخابي بعد 
ثب�وت اإلدانة بتورطه�م يف قضايا اإلرهاب”، 
الفتا إىل إن “املفوضية أرسلت جميع األسماء 
إىل  املقبل�ة  االنتخابي�ة  لل�دورة  املرش�حة 
الجه�ات املعنية لغرض اس�تحصال املوافقة 

لرتشحهم”.
وأض�اف إن “الحكوم�ة تتحم�ل مس�ؤولية 
حوله�م  ت�دور  الذي�ن  املرش�حني  دخ�ول 
ش�بهات التورط بقضايا اإلرهاب”، مبينا إن 
“املفوضي�ة خاطبت الجهات الرس�مية وفق 
قانونها وحصلت املوافقة عىل جميع أس�ماء 

املرشحني املشاركني يف السباق االنتخابي”.
من جانب آخر، اعلن عضو مجلس املفوضني 
والناطق الرسمي باسم مفوضية االنتخابات 
كريم التميمي عن اصدار قرار بمعاقبة اكثر 
م�ن )100( مرش�ح متوزع�ني ع�ىل معظم 
وكذل�ك  السياس�ية  واالح�زاب  االئتالف�ات 

مايقارب )25( حزباً وتحالفاً سياسياً.
وق�ال التميم�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »املفوضية اصدرت 
ق�راراً بمعاقب�ة 100 مرش�ح متوزعني عىل 
السياس�ية  واالح�زاب  االئتالف�ات  معظ�م 
وكذلك مايقارب 25 حزباً وتحالفاً سياس�ياً، 
بغرام�ات مالي�ة ملخالفتهم نظ�ام الحمالت 
االنتخابي�ة رق�م )11( لس�نة 2018«، الفتاً 
اىل ان »املفوضي�ة ان�ذرت املخالف�ني يف حال 
تك�رار املخالفة من قبل املرش�ح او التحالف 

السيايس سيتم سحب املصادقة منه«.
ودعا التميمي االحزاب السياسية واملرشحني 
وااللت�زام  املفوضي�ة  م�ع  »التع�اون  اىل 
باجراءاتها وانظمتها من اجل تاليف العقوبات 

التي قد تصدرها يف حال تكرار املخالفة«.

يف غض�ون ذل�ك، ه�ددت املفوضي�ة العلي�ا 
لالنتخابات، بإلغاء نتائج أي تحالف سيايس 
أو حزب أو مرشح يحاول العبث بأجهزة العد 
والفرز.وقال�ت املفوضية يف بي�ان صادر عن 
مجلس املفوضني بغية املحافظة عىل سالمة 
ونزاه�ة العملية االنتخابي�ة إن »أجهزة العد 
والفرز اإللكرتونية م�ن أهم عنارص العملية 
االلنتخابية«، مضيفًة »لضمان اس�تخدامها 
بش�كل صحيح يف ي�وم االق�رتاع للوصول إىل 
النتائج املتوخاة فق�د قرر مجلس املفوضني 
إلغ�اء نتائ�ج أي تحالف س�يايس أو حزب أو 
مرش�ح من املحطة التي يثبت فيها رس�مياً 
قيام�ه بالعب�ث أو محاول�ة تخري�ب أجهزة 
الع�د والف�رز اإللكرتوني أو أجه�زة التحقق 
يف تلك املحافظة وإحالت�ه إىل القضاء التخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بحقه«.كم�ا توع�دت 
املفوضية ب�«فص�ل أي موظف من موظفي 
املفوضي�ة م�ن ضمنه�م موظف�ي مراك�ز 
التس�جيل واالق�رتاع واملحط�ات املتعاقدي�ن 
معه�ا الذين يثبت رس�مياً عبثهم أو محاولة 
تخريبه�م ألجهزة الع�د والف�رز االلكرتونية 
اإلج�راءات  القض�اء التخ�اذ  إىل  وإحالته�م 
الكفيلة بحقهم قانونياً«.وأكد بيان املفوضية 
»إحالة الناخبني الذين يثبت رسمياً تورطهم 
بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز 
األلكرتوني�ة أو أية أجهزة أخ�رى إىل القضاء 

لغرض اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.
املفوضي�ة  أن  ع�ىل  املفوضي�ة  وش�ددت 
»س�تعمل وفق األنظمة واإلج�راءات املتخذة 
م�ن قبله�ا م�ن خ�الل املحافظة عىل س�ر 
العملية االنتخابي�ة ومعاقبة املتالعبني الذين 
يحاولون التشويش عىل إرادة الناخب وإرادة 
الش�عب يف اختي�ار ممثلي�ه وس�تعمل ب�كل 
مهني�ة وحيادية وفق قانونها وهي تأمل من 
جميع رشكائها الوقوف معها واملس�اهمة يف 

إنجاح االنتخابات الربملانية املقبلة«. 
وتعترب االنتخابات الربملانية العراقية 2018 - 
التي يتنافس فيها 7 آالف مرش�ح، للحصول 
عىل مقاعد الربملان البالغ عددها 329 مقعداً 
- األوىل الت�ي تج�ري يف الب�الد، بع�د هزيمة 
تنظي�م »داع�ش« نهاي���ة الع�ام امل�ايض، 
والثانية منذ االنس�حاب األمريكي من العراق 

يف العام 2011. 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بحث خمس�ة م�ن كبار قادة الس�نة 
رئي�س  نائ�ب  بمكت�ب  اجتم�اع  يف 
يف  النجيف�ي  اس�امة  الجمهوري�ة 
العراق فرص التحالف بعد االنتخابات 
الربملاني�ة املق�ررة يف ال�� 12 من أيار 
املقب�ل، فيم�ا أك�د نائب ع�ن تحالف 
الق�وى ان االجتماع�ات ب�ني الق�وى 
الس�نية يف الوق�ت الراه�ن مطلوب�ة 
لرس�م خارطة الطري�ق، والعمل عىل 

كرس التخندقات الطائفية.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س الربمل�ان 
س�ليم الجب�وري وتلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »الجبوري 
الجمهوري�ة  رئي�س  نائ�ب  التق�ى 
ورئيس تحالف القرار العراقي أسامة 
النجيف�ي، بحض�ور عدد من رؤس�اء 
الكت�ل والقيادات السياس�ية، وناقش 
املرحل�ة  اس�تحقاقات  املجتمع�ون 
املقبلة، وأهمية تظافر الجهود إلعادة 
تأهيل البنى التحتية للمناطق املحررة 
م�ن تنظي�م داع�ش، وإنه�اء قضية 
النازحني بما يتناس�ب م�ع معاناتهم 
الكب�رة، وتعويضهم بم�ا يتوافق مع 
حق�وق املواطنة الحقيقي�ة ومراعاة 
األوض�اع الخدمي�ة واملعيش�ية لهذه 

املناطق وقاطنيها«.
 واض�اف البيان أنه »تم خ�الل اللقاء 
مناقش�ة ملف االنتخاب�ات ورضورة 
التزام الحكومة ومفوضية االنتخابات 
بالوع�ود واإلج�راءات الت�ي حددته�ا 
املح�ررة، وضمان  املناطق  بخصوص 
حري�ة الناخ�ب يف التصوي�ت وع�دم 
القب�ول ب�أي نوع من الضغ�وط التي 
يمكن أن تؤثر عىل إرادته أو تساعد يف 

التالعب أو التزوير«. 
مكت�ب  اش�ار  صل�ة  ذي  تط�ور  ويف 
النجيف�ي يف بي�ان اىل أن األخر ش�دد 
عقب االجتماع عىل »رضورة تصحيح 
وضع البالد، مؤكداً ثقته ب�الحارضين 

وقدرته�م ع�ىل املحافظة ع�ىل وحدة 
الكلمة انتصاراً ملجتمعهم«. 

ونقل البيان عن عن الجبوري قوله إن 
»اإلط�ار العام واحد، ع�ىل رغم تباين 
اللوائ�ح االنتخابي�ة واىل ع�دم وجود 

اختالف يف الرؤية«، مؤكداً »عزمه عىل 
تعضيد الجهد املبذول لوحدة الكلمة«. 
أوض�ح  املطل�ك،  صال�ح  أن  واش�ار 
خالل االجتم�اع، ان »هموم مجتمعنا 
واملش�اكل التي يعانيه�ا تجعلنا نضع 

كل الخالفات جانب�ًا ونعمل موحدين 
للمس�تقبل، فاملوقف ينبغي أن يكون 
ثابتاً تجاه مواطنينا، كما أن التجارب 
الفاشلة السابقة ال تستوجب التزاحم 
عىل منص�ب أو امتياز«، مش�دداً عىل 

»أهمي�ة الوح�دة«، فيما دعا الش�يخ 
وضاح الصديد وفق البيان، إىل »وحدة 
الكلمة واملوقف وترجمة ذلك إىل أفعال 
ملموسة«، مشدداً عىل »العمل لوحدة 
الق�رار«. كم�ا نق�ل بي�ان النجيف�ي 

ع�ن وزير التخطيط س�لمان الجميي 
تأكي�ده ع�ىل »وحدة الرؤي�ة وتحديد 
األه�داف«، الفت�ًا إىل »التحدي�ات التي 
تواجه املجتمع وأهمها إعادة اإلعمار 
وإيج�اد ف�رص عم�ل والحف�اظ عىل 
الهوية، ومعالجة جيش العاطلني من 

العمل ومشكلة البطالة«.
إىل ذل�ك، أكد النائب عن تحالف القوى 
رع�د الدهلك�ي ان االجتماع�ات ب�ني 
القوى السنية يف الوقت الراهن مطلوبة 
لرس�م خارطة الطري�ق، والعمل عىل 

كرس التخندقات الطائفية.
وكشف عن طبيعة التحالفات املطلوبة 
خ�الل املرحل�ة القادمة م�ن العملية 
السياس�ية للتخلص من »التخندقات 
التحالف�ات  ان  مبين�ا  الطائفي�ة«، 
القادمة يجب ان ال تكون سنية سنية 

او شيعية شيعية.
وقال الدهلك�ي إنه »يفضل يف املرحلة 
التحالف�ات  ع�ن  االبتع�اد  املقبل�ة 
)السنية_ سنية( او )الشيعية شيعية( 
يف العملية السياس�ة كي ال تعود فيها 

التخندقات من جديد«.
وأض�اف »انن�ا نعم�ل ع�ىل ان يكون 
هنال�ك تحالف�ات وطني�ة تعمل عىل 
ك�رس التخندقات الطائفي�ة والذهاب 
اىل التخن�دق الوطن�ي«، مش�را اىل ان 
»االجتماع�ات ب�ني القوى الس�نية يف 
الوقت الح�ايل مطلوبة لبي�ان تقارب 
وجهات النظر ورسم خارطة الطريق 
القادم�ة لدراس�ة االوض�اع يف املايض 

وتصحيح املسار«.
اىل  تتط�رق  »االجتماع�ات  ان  واك�د 
التحالفات بني القوى السياس�ية بعد 
االنتخاب�ات و لك�ن نام�ل ان التكون 

سنية سنية او شيعية شيعة فقط«.

تعليمات جديدة لـ«ردع« حماوالت التزوير أو التالعب باألصوات تهدد أعضاء املفوضية واملرشحني والناخبني

»مرشحو اإلرهاب« خارج سباق االنتخابات

لقاء مجع »اخلصوم« للتوصل إىل »وحدة الكلمة«

»األحزاب السنية« جتتمع لبحث »فرص التحالفات« بعد انتهاء االقرتاع

       بغداد / المستقبل العراقي

تق�ل حظوظ الف�وز للمرش�حني االك�راد عن 
نين�وى يف انتخابات ه�ذا العام، لعدة اس�باب 
يعزوه�ا مراقب�ون ومرش�حون ع�ن االحزاب 
الكردي�ة، بقل�ة الوج�ود الكردي ع�ىل ارايض 

نينوى.
ويف العودة اىل االنتخاب�ات املاضية فأن االكراد 
حصل�وا يف نين�وى ع�ىل 11 مقع�دا يف مجلس 
النواب وما يقاربهما يف مجلس املحافظة، وهو 
ما يستبعد أن يحصلوا عليه هذ العام اي بعد 4 

سنوات من االنتخابات املاضية.
وسيشارك اإلتحاد الوطني الكردستاني بشكل 
منفصل هو واإلتحاد اإلس�المي الكردس�تاني 
وكذل�ك الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني ذو 
النفوذ االكرب بنينوى بس�بب نشاطه يف اربيل، 
والتقارب ب�ني املدينيتن و جبهة حركة التغير 
وتحاُل�ف الديمقراطي�ة والعدال�ة والجماع�ة 
اإلس�المية، الذين سيش�رتكون بقائمة واحدة 

منفصلة.
ويعترب مراقبون ان تش�تت االك�راد يف القوائم 
االنتخابي�ة، ون�زول االيزيدي�ني منفصلني عىل 
االغل�ب عنه�م ه�م واملس�حيني ايضا يش�كل 

عائقة لهم.
ويف العودة اىل الوضع امليداني، حيث كان االكراد 
يسكنون املوصل خصوصا الجانب االيرس منها 
يف حي النبي يونس والدركزلية كما يتواجدون 
يف االيم�ن بح�ي وادي حج�ر، وكذل�ك يس�كن 
االك�راد يف االط�راف بس�هل نين�وى ومخمور 

والكوير وسد املوصل، وسنجار وزمار ووانة.
وبع�د اح�داث »داع�ش« تراج�ع املوصلي�ون 
االكراد عن الس�كن هناك ورحل�وا نحو اربيل، 
العتبارات الق�رب الجغرايف وامل�واالت الحزبية 
للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 

مسعود بارزاني.
ونقل�ت وكال�ة »الغ�د ب�رس« ع�ن الصحفي 
الك�ردي محم�د م�روان إن »الك�رد كان لهم 
تأث�ر ك�ر يف نينوى حت�ى 2014 ع�ىل صعيد 
الس�كان وكذلك وجود قوات من البيشمركة يف 
املوص�ل ومحيطها، كل املناطق التي كان فيها 
س�كان اك�راد كان لها مكاتب للح�زب وقوات 
من البيش�مركة توفر الحماي�ة لهم يف نينوى، 
لكن البيش�مركة انس�حبوا مع دخ�ول داعش 

والسكان فروا عىل اثر ذلك«.
وأضاف ان »عودة البيش�مركة اىل املناطق التي 
انس�حبت منها لم يكن ام�را بالهني، حيث انه 

االك�راد قاتلوا داع�ش وتمكنوا م�ن العودة اىل 
مخمور والكوير، ووانة وسد املوصل، وسنجار 
وربعية وزمار، لكن س�هل نينوى واملوصل، لم 
يكن بالس�هولة العودة اليه، وحالت االتفاقات 

عىل ان ال يدخلها سوى الجيش العراقي«.
وتاب�ع ان »احداث 16 ترشي�ن االول من العام 
املايض، خرست البيش�مركة مخمور وسنجار 
ووانة وزمار وربيعة وس�د املوصل، ولم يبقى 
لهم س�وى الكوير يف نينوى«، مبينا ان »هناك 
مناطق ل�م يدخلها داعش وه�ي نوعا ما تقع 
بني دهوك ونينوى مث�ل فايدة والقوش عقرة، 
ال زالت تحت س�يطرة االكراد من�ذ 2003 ولم 
تسقط اصال بيد داعش ولم يستعيدها الجيش 
العراقي ولكنها ليس�ت بثق�ل املناطق االخرى 

التي خرستها االحزاب الكردية«.
وأش�ار اىل ان »االم�ر ل�م ينته�ي اىل هن�ا فأن 
املس�يحيني يف س�هل نينوى دخلوا االنتخابات 
بش�كل منفص�ل بكتل�ة خاص�ة به�م وكذلك 
بالنسبة لاليزيديني والشبك ولم يعد لهم تمثيل 
كب�ر داخل االحزاب الكردية يف نينوى وكل تلك 
املجري�ات تقلل م�ن حظوظ االك�راد يف نينوى 

التي يعولون عليها الكثر«.
ويف الس�ياق ذات�ه ترى املرش�حة ع�ن الحزب 

ان  وه�ب   رش�ا  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
»حظ�وظ الك�رد ق�د تك�ون قليل�ة، لكنها لن 
تك�ون منعدم�ة، فهن�اك ام�ل بالحصول عىل 
نف�س العدد باالنتخابات املاضية، للحزب وهو 
6 مقاعد رغ�م ان حصول االك�راد كمجموعة 
احزاب سيكول قليال«. وأضافت ان »املشكلة يف 
الدعاية االنتخابية، املرشحون نازحون واغلب 
الس�كان خارج مناطق والرصاع االنتخابية يف 
نينوى عىل اوجه، وكل حزب يحاولوا الحصول 

عىل تأييد جماهري«.
اىل ذل�ك ق�ال رئي�س قائم�ة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني يف نينوى حس�ني حسن نرمو إن 
»ترش�يح االيزيديني االكراد وغرهم من الكرد 
يف قوائم ليس�ت كردية سيتس�ببون بتش�تيت 

االصوات«.
وبني ان »االكراد ولسنوات هم يشكلون تحالفا 
واحدا وهو جزء من الفوز يف كل انتخابات لكن 
ترش�يح االكراد وااليزيديني اليوم ضمن قوائم 
الحشد وقائمة املحافظ العاكوب وكتل اخرى، 

ما هي اال تشتيت الصوات الكرد«.
وتبلغ عدد مقاعد نين�وى هذا العام يف مجلس 
الن�واب العراقي 31 مقعدا، من ضمنها مقاعد 

كوتا النساء واالقليات.

توقعات بـ »هزائم كبرية« بعد سنوات من »الفوز الكبري«

األحزاب الكردية يف نينوى: حظوظ األصوات معدومة
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إرسائيل تتحدى العالـم بمواصلة قتل الفلسطينيني

الرئيس الفرنيس جيتاز اختبار »االحتجاجات االجتامعية«

       بغداد / المستقبل العراقي

رأى خبراء قانونيون في مجلس النواب )البرلمان( 
األلماني ف�ي تقرير أن الضربات الغربية على س�وريا 
الت�ي وقع�ت ف�ي منتص�ف الش�هر الج�اري مخالفة 

للقانون الدولي.
وق�ال الخب�راء ردا عل�ى س�ؤال للحزب اليس�اري 
إن  للضرب�ات  المع�ارض  لينك�ه”  “دي  الراديكال�ي 
“اس�تخدام القوة العس�كرية ضد دولة لمعاقبتها على 
انتهاكها اتفاقية دولية يش�كل انته�اكا لحظر اللجوء 

إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي”.
وأشار الخبراء بهذا الخصوص إلى عدد من الوثائق 
الدولية، بينه�ا إعالن للجمعية العام�ة لألمم المتحدة 
يع�ود إلى 1970 ويؤكد أن “م�ن واجب الدول االمتناع 
ف�ي عالقاته�ا الدولي�ة ع�ن اس�تخدام وس�ائل إلزام 

عسكرية”.
ويذك�ر التقري�ر أيض�ا بأن مجل�س األم�ن الدولي 
رفض الردود االنتقامية العسكرية ووصفها بأنها “ال 

تتطابق مع أهداف ومبادىء األمم المتحدة”.
وفي 14 نيسان، قصفت الواليات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا مواقع قالت إنها مرتبطة ببرنامج التس�لح 
الكيميائي الس�وري، دون أن تتسبب بسقوط ضحايا، 
ردا على هجوم كيميائي مفترض أس�فر عن س�قوط 
أربعي�ن قتيال على األقل في الس�ابع من أبريل في بلدة 

دوما بغوطة دمشق الشرقية.

الربملان األملاين:
 الرضبات الغربية عىل سوريا 

خمالفة للقانون الدويل
       بغداد / المستقبل العراقي

قتل ش�ابان فلس�طينيان وجرح عشرات آخرون 
برص�اص الجي�ش االس�رائيلي الجمعة ف�ي قطاع 
غزة حيث يواص�ل الفلس�طينيون حركة االحتجاج 
الت�ي يقومون بها منذ 30 آذار واطلقوا عليها اس�م 
“مس�يرة الع�ودة” بينما وصفته�ا اس�رائيل بانها 
“مسيرة الفوضى”. وتدفق آالف الفلسطينيين على 
طول السياج الحدودي الذي يفصل القطاع المحاصر 
ع�ن األراضي المحتلة. ووقع�ت صدامات بين مئات 
االفلس�طينيين والجي�ش االس�رائيلي بالق�رب من 
الحدود. وأشعل المحتجون االطارات وألقوا الحجارة 
بينما يرد الجيش االس�رائيلي باستخدام قنابل الغاز 
المس�يل للدموع والرص�اص الحي. وأعل�ن الناطق 

باسم وزارة الصحة الفلس�طينية في القطاع مقتل 
فلسطينيين اثنين وجرح اكثر من ثمانين آخرين في 

شرق جباليا بشمال قطاع غزة.
وق�ال الطبيب اش�رف القدرة ان الش�ابين احمد 
رشاد العثامنه )24 عاما( واحمد نبيل ابو عقل )25 
عاما( “استش�هدا” اث�ر اصابتهم�ا بالرصاص قبل 
ظه�ر الجمعة. وتحدث ع�ن س�قوط “83 جريحا” 

بينهم “اثنان اصابتهما خطيرة”.
وم�ن بي�ن الجرح�ى “اح�د مص�وري تلفزيون 

اإلمارات الذي أصيب بيده بالرصاص الحي”.
وبمقتل هذين الشابين ترتفع حصيلة قتلى هذه 
االحتجاجات منذ 30 اذار الماضي الى 36 فلسطينيا.  
واصيب اكثر من اربعة االف اخرين بالرصاص والغاز 
المس�يل للدموع االسرائيليين في أقوى موجة عنف 

يشهدها القطاع منذ حرب 2014.
واكد ش�هود عي�ان ان احمد ابو عق�ل كان يقف 
بالقرب من الحدود بجانب ش�بان يشعلون اطارات 
س�يارات، موضحي�ن ان�ه م�ن ذوي االحتياج�ات 
الخاصة اذ انه ابكم. وكان ابو عقل اصيب في ساقيه 
اثن�اء االحتجاج�ات على اع�الن الرئي�س االميركي 
دونالد ترامب القدس عاصمة السرائيل في السادس 
من كانون االول 2017”. وبمواصلة اطالق جنودها 
الرصاص الحي على الحدود مع غزة تواصل اسرائيل 
تح�دي الجميع بما في ذلم االمم المتحدو والبرلمان 
االوروب�ي.ظ ودعا البرلمان األوروبي اس�رائيل الى 
“االمتن�اع عن اس�تخدام القوة المميت�ة” بمواجهة 
متظاهري�ن فلس�طينيين. وف�ي ق�رار اق�ر بغالبية 
ساحقة، دان النواب “سقوط متظاهرين فلسطينيين 

أبري�اء قتل�ى وجرحى في قطاع غزة في االس�ابيع 
الثالثة األخي�رة”. وطلبوا “بالحاح من قوات الدفاع 
االسرائيلية االمتناع عن أي استخدام للقوة المميتة 
ضد متظاهرين غير مس�لحين”، ودعوا اسرائيل الى 
احترام “الحق األساسي في التظاهر السلمي”. وفي 
النص ال�ذي تم التصويت عليه الخميس في جلس�ة 
عامة في ستراسبورغ، دعا البرلمان االوروبي “الى 

اقصى درجات ضبط النفس.
م�ن جهتهما، طال�ب كل من االمي�ن العام لألمم 
المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية االتحاد 
االوروب�ي فيديريكا موغيريني باجراء تحقيق حول 
اس�تخدام اس�رائيل الرصاص الحي. وشددا على ان 
االولوي�ة يج�ب ان تك�ون الحل�ول دون اي تصعيد 

جديد للعنف.

       بغداد / المستقبل العراقي

غداة تظاهرات في فرنسا لم يحالفها 
النج�اح الذي توقعت�ه النقاب�ات، فضت 
الش�رطة الجمع�ة اعتصاما ف�ي جامعة 
تش�كل رمزا الحتجاج الطالب، ما يعتبر 
مؤش�را على اختي�ار الرئي�س ايمانويل 
الغض�ب  بمواجه�ة  الح�زم  ماك�رون 
االجتماع�ي. وتدخ�ل نحو مئة ش�رطي 
لفض االعتصام وازالة العراقيل في موقع 
تولبي�اك الجامعي في جنوب باريس منذ 
أن احتل�وه ف�ي 26 اذار وقام�وا برش�ق 

الشرطة بقوارير ومقذوفات أخرى.
وأش�ادت اح�دى النقاب�ات اليميني�ة 
بعملي�ة االخ�الء بينم�ا أدان اتح�اد آخر 
للطالب اس�تخدام الق�وة، ووصفه بأنه 

“احتقار” للحركة الطالبية.
ويعتص�م ط�الب من�ذ ع�دة أس�ابيع 
بأرب�ع جامع�ات من أص�ل 70 احتجاجا 
على قان�ون جديد بش�أن نظ�ام القبول 
في الكلي�ة المتهم بانه عملي�ة “انتقاء” 

مقنعة للطالب.
والخمي�س، فض�ت ق�وات الش�رطة 
أيضا اعتصاما في جامعة ستراس�بورغ. 
واعتصم طالب مجددا الجمعة في كليتي 
العلوم السياس�ية في ري�ن )غرب( وليل 
)ش�مال( وبعضها جزئيا لك�ن أعيد فتح 
كلي�ة باري�س ف�ي أعق�اب ق�رار اتخذه 

الطالب.

وتظاهر العديد من الطالب في جميع 
أنح�اء فرنس�ا جنبا إلى جن�ب مع عمال 
الس�كك الحدي�د للتنديد بع�دة اصالحات 

يريدها الرئيس ماكرون.
لك�ن التعبئ�ة الت�ي أرادت “التقارب” 
بين كافة أوجه النضال من أجل تش�كيل 
جبهة مش�تركة ضد اصالحات ماكرون 
لم تحشد اعدادا بقدر ما كانت تأمله أكبر 

نقابات فرنسا )سي جي تي(.

وفي جميع أرجاء فرنسا، تظاهر نحو 
120 ألف شخص بحسب السلطات و300 
ألف وفق�ا للنقابة. وتبقى ه�ذه األرقام 
أقل بكثير من آخر تظاهرة لعمال السكك 
الحدي�د والموظفي�ن الحكوميين في 22 
اذار الت�ي جمع�ت نصف مليون ش�خص 
وفقا للنقابة و323 الفا بحسب الشرطة. 
وعنونت صحيفة ليبراس�يون اليس�ارية 
والتظاه�رات  ق�وة  ي�زداد  “ماك�رون 

تتراجع” و”المشاكل االجتماعية تنكسر 
الصحيف�ة  ف�ي  مق�ال  وأورد  وتم�ر”. 
“كم�ا ل�و أن ال�رأي الع�ام ال�ذي غم�ره 
األمل في اس�تئناف النش�اط وانخفاض 
معدل البطال�ة وتحديث االقتصاد يفضل 
الس�ماح للحكوم�ة بالقي�ام بعملها بدال 
من الشروع في عرقلة عامة لإلصالحات 
حتى ل�و أن هذه اإلصالح�ات في الواقع 
تعتب�ر تضحي�ات ف�ي نواح�ي كثيرة”. 
وقبل أسابيع من حلول الذكرى السنوية 
األولى لتسلمه السلطة في 14 ايار 2017 
، يواجه ماك�رون انتقادات ش�ديدة كما 
تش�كل ح�ركات االحتج�اج االجتماعية 

اختبارا كبيرا بالنسبة لرئاسته.
الش�ركة  الغض�ب  مش�اعر  وتس�ود 
الوطنية لسكك الحديد التي تهزها حركة 
احتجاج ضد اصالح�ات تنهي على وجه 
الخصوص ضمان وظيفة دائمة للعاملين 

الجدد في الشركة.
وقد أعلنت اليزابث بورن وزيرة النقل 
الخميس أن هذه االصالحات “ضرورية” 

و”ستمضي حتى النهاية”.
وبعد تراجع في اذار، انتعشت شعبية 
ماك�رون ورئيس ال�وزراء إدوارد فيليب 
في نيسان، وفقا لنتائج استطالع لآلراء 
ص�درت الجمع�ة. وم�ع 43 بالمئ�ة من 
التأييد، ثالث نق�اط أعلى من اذار، عادت 

شعبية ماكرون إلى مستوى شباط.
وف�ي مواجه�ة ه�ذه االحتجاج�ات، 

تخت�ار الحكومة الحزم. وأك�د المتحدث 
باس�مها بنيامين غريفو أن المفاوضات 
ح�ول اص�الح الش�ركة الوطنية لس�كك 
الحديد س�تجري مع وزيرة النقل وليس 

رئيس الوزراء كما طلبت النقابات.
كم�ا أكد فيليب الخمي�س نية المضي 
قدما “بح�زم هادئ للغاي�ة”، بعد اخالء 
نوت�ردام دو الن�د )غ�رب(، حي�ث احتل 
أش�خاص بش�كل غي�ر ش�رعي أراضي 
مخصص�ة أصال لبن�اء مطار م�ن خالل 

عملية طرد شاملة.
وق�ال فنس�ان تيب�و م�ن مؤسس�ة 
هن�اك  “الي�وم،  اي�الب  االس�تطالعات 
العام�ون  والموظف�ون  المتقاع�دون 
الحدي�د  للس�كك  الوطني�ة  والش�ركة 
والطالب، لك�ن ما نراه هو كفاح اضافي 

أكثر مما هو تخثر”.
م�ن جهت�ه، كت�ب س�تيفان س�يرو 
األس�تاذ في جامعة سيرجي بونتواز في 
صحيف�ة “لو م�������ون�د” أن الرئيس 
األميركي األس�بق رونال�د ريغان “واجه 
مراقبي الحركة الجوية وتاتشر )رئيسة 
ال�وزراء البريطاني�ة الس�ابقة(، عم�ال 
المناج�م. ماك�رون يري�د التغل��ب على 
الس�كك الحدي�د. إن ازاح�ة ه�ذه العقبة 
تعني تخط�ي عقدة رئيس�ية قبل عملية 
اص�الح أكب�ر مث�ل التقاعد” في اش�ارة 
إل�ى المهمة الكبي�رة المقبل�ة التي وعد 

ماكرون بمعالجتها.

       بغداد / المستقبل العراقي

الفرنس�ية  الجنس�ية  الفرنس�ية من�ح  الس�لطات  س�حبت 
لمهاج�رة جزائري�ة تزوجت فرنس�يا ف�ي العام 2010 بس�بب 
رفضها مصافحة موظف س�امي في محافظة ل�ي زير الواقعة 
بجنوب غرب فرنس�ا.  ووقعت الحادثة خالل حفل تسليم وثائق 
تجني�س هذه الس�يدة. وكان�ت وزارة الداخلية ق�د وافقت على 
منحها الجنس�ية الفرنس�ية وقام�ت بدعوتها لحف�ل التجنيس 
الرس�مي الذي يقام بمقر المحافظة حيت أودع الطلب وبس�بب 
رفضها مصافحة األمين العام ألس�باب دينية قررت الس�لطات 
الفرنس�ية س�حب قرار التجنيس. وقامت المهاج�رة الجزائرية 
برف�ع دعوى قضائية ض�د المحافظة والهيئة الت�ي اتخذت هذا 
القرار متهمة المحافظة باستغالل النفوذ، غير أنه تم المصادقة 
على هذا القرار واحالته إلى مجلس الدولة الفرنس�ي للنظر فيه. 
وقال�ت الهيئ�ة المعنية إن “هذا التصرف الذي قامت به الس�يدة 
ج�اء في مكان ووقت يحمالن رمزية وداللة كبيرة بان الس�يدة 
ل�م تندمج ف�ي المجتمع الفرنس�ي”. قرار مجل�س الدولة الذي 
صدر في 11 نيس�ان الجاري أيد رفض منح الجنس�ية الفرنسية 
للس�يدة مس�تندا على المادة 21-4 م�ن القان�ون المدني والتي 
تن�ص عل�ى “الحكومة لها حق رفض تجني�س أي مهاجر تزوج 
بفرنس�ي إذا صدرت عنه أي تصرفات متعلق�ة باإلهانة أو عدم 
االندماج ما عدى اللغوي”. وفي الفترة األخيرة تش�دد السلطات 
الفرنس�ية من إج�راءات منح الجنس�ية او اإلقام�ة للمهاجرين 
خاصة المس�لمين بس�بب الجدل الكبير القائم في البالد بش�أن 
“اإلسالم” وتعارضه مع الحياة المهنية. هذا وكان آخر تصريح 
من هذا القبيل قد صدر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 
خالل مقابلة تلفزيونية قال فيها إن الحجاب يتعرض مع الحياة 

المدنية في فرنسا.

       بغداد / المستقبل العراقي

والكيميائي�ة  اإلش�عاعية  الوقاي�ة  ق�وات  خبي�ر  أعل�ن 
والبيولوجي�ة، العقي�د ألكس�ندر روديونوف، أن العس�كريين 
ال�روس عث�روا ف�ي مدينة دوم�ا الس�ورية على دلي�ل جديد 
على قي�ام إرهابي�ي تنظيم “جبه�ة النصرة” بإنتاج أس�لحة 

كيميائية.
وق�ال الخبير للصحفيين: “خالل تفتي�ش مختبر كيميائي 
للمس�لحين تم العثور على كمي�ة كبيرة من مادة الهيكزامين، 
وه�ذا دلي�ل جدي�د عل�ى قي�ام المس�لحين بإنتاج األس�لحة 
الكيميائية” مشيرا إلى أن هذه المادة تستخدم لتصنيع المواد 

السامة.    
وكان وزير الخارجية الروس�ي، س�يرغي الف�روف، أعلن 
اليوم الجمعة أن العس�كريين الروس، عثروا على أس�طوانات 

كلور في مناطق سيطرة المسلحين بالغوطة الشرقية.
قال الفروف في حديث لوكالة “س�بوتنيك”: “عس�كريونا 
مس�تمرون في اكتش�اف المزيد والمزيد من الم�واد المثيرة. 
عل�ى وجه الخصوص، عثر في إحدى الش�قق على أس�طوانة 
تحتوي م�واد كيميائية، الكلور، على م�ا اعتقد… هذا المنزل 

يقع في األراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين”.
وأكد الفروف، أن موسكو تسعى إلتمام زيارة بعثة منظمة 
حظر الكيميائي إلى دوما في سوريا، وتأمل أن يسود التحقيق 

في هذا الحادث المهنية العالية.

فرنسا ترتاجع  عن جتنيس 
»سيدة جزائرية« 

روسيا تعثر عىل دليل يؤكد تصنيع 
»النرصة« ألسلحة كيميائية 

         بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل اإلعالم الرس�مية أمس السبت 
ان كوريا الش�مالية س�تعلق على الفور إجراء أي 
تج�ارب نووي�ة أو صاروخي�ة وس�تغلق موقع�ا 
للتجارب النووية س�عيا لتحقيق النمو االقتصادي 
وإحالل الس�الم على ش�به الجزيرة الكورية قبيل 
قمتين مزمعتي�ن مع كوريا الجنوبي�ة والواليات 

المتحدة.
ونقل�ت وكالة األنب�اء المركزي�ة الكورية عن 
الزعيم الكوري الش�مالي كيم جونغ أون قوله إن 
بالده لم تع�د بحاجة إلى إجراء تج�ارب نووية أو 
تجارب إلطالق صواريخ باليس�تية عابرة للقارات 

ألنها استكملت هدف تطوير أسلحة نووية.
وقالت كوريا الشمالية إنها “ستسهل االتصال 
الوثيق والحوار النشط” مع دول الجوار والمجتمع 
الدول�ي م�ن أج�ل تهيئ�ة “بيئ�ة دولي�ة مواتية” 

القتصادها.
وهذه هي المرة األول�ى التي يتحدث فيها كيم 
بش�كل مباش�ر عن موقف�ه من برامج األس�لحة 

النووي�ة لبالده قبل القمتين المزمعتين مع رئيس 
كوريا الجنوبية مون جيه-إن هذا األس�بوع ومع 
الرئي�س األميركي دونالد ترامب في أواخر أيار أو 

أوائل حزيران.
وكان ج�د كيم قد ش�رع في تطوير األس�لحة 
النووية وواصل والده العمل لكن التعهد بوقف ذلك 
يعن�ي تحوال كبيرا في موقف الزعيم الش�اب )34 
عام�ا( الذي دعم أمنه بترس�انته النووية وأمضى 
س�نوات وهو يحتفل بمثل هذه األسلحة كجزء ال 

يتجزأ من شرعية نظامه وقوته.
وال يف�ي تعلي�ق التج�ارب النووي�ة وااللتزام 
بإغالق موق�ع للتجارب النووية بطلب واش�نطن 
أن تف�كك بيونغيان�غ بالكام�ل أس�لحتها النووي 

وصواريخها.
لكن خبراء يقولون إن اإلعالن عن تنازالت اآلن 
ولي�س خالل اجتماعات القم�ة يظهر أن كيم جاد 

بشأن محادثات نزع السالح النووي.
وقالت وكال�ة األنباء المركزية الكورية بعد أن 
عق�د كيم جلس�ة مكتملة للجن�ة المركزية لحزب 
العم�ال الحاك�م الجمع�ة “س�يتم تفكي�ك أرض 

التجارب النووية الش�مالية ف�ي جمهورية كوريا 
الديمقراطي�ة الش�عبية لضم�ان وق�ف التجارب 

النووية بشفافية”.
وموقع بونجي-ري في شمال كوريا الشمالية 
هو موقع التجارب النووية الوحيد المعروف الذي 
جرت فيه جميع التجارب الس�ت تحت األرض بما 
في ذلك أكبر تفجيرات بيونغيانغ النووية وأحدثها 

في أيلول.
وقال�ت الوكالة “س�نركز كل الجهود على بناء 
اقتصاد اش�تراكي قوي وتحسين مستوى معيشة 
الشعب بشكل كبير من خالل تعبئة جميع الموارد 

البشرية والمادية للبالد”.
ورح�ب ترام�ب بالبيان وق�ال إن�ه يتطلع إلى 

القمة مع كيم.
وق�ال ترامب في تغري�دة على تويت�ر “كوريا 
الش�مالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية 
وإغ�الق موقع تجارب رئيس�ي. هذا نب�أ جيد جدا 
لكوري�ا الش�مالية وللعال�م وتق�دم كبي�ر! أتطلع 
لقمتن�ا”. وقالت كوريا الجنوبية إن قرار الش�مال 
يمث�ل تقدما مهم�ا إزاء نزع الس�الح النووي على 

شبه الجزيرة الكورية وسيعمل على تهيئة ظروف 
مواتي�ة الجتماع�ات ناجحة معها وم�ع الواليات 

المتحدة.
وق�ال رئيس ال�وزراء الياباني ش�ينزو آبي إنه 
يرحب ببيان كوريا الش�مالية لكنه يجب أن يؤدي 
إل�ى نزع الس�الح النووي بطريق�ة يمكن التحقق 

منها.
وق�ال آب�ي للصحفيي�ن “ه�ذا اإلع�الن تحرك 
لألم�ام أود الترحيب به. لك�ن المهم أن يؤدي ذلك 
إلى نزع للس�الح النووي يمك�ن التحقق منه. أود 

التأكيد على هذا”.
وكان�ت الوالي�ات المتح�دة والياب�ان وكوريا 
الجنوبي�ة م�ن األهداف الرئيس�ية لغض�ب كوريا 

الشمالية.
وقال ديفي�د راي�ت المدير المش�ارك لبرنامج 
األم�ن العالم�ي التابع التح�اد العلم�اء المعنيين 
“نبح�ث جميعا ع�ن دليل عل�ى أن كيم ج�اد حقا 
بش�أن المفاوض�ات ومث�ل هذه اإلعالنات تش�ير 
بالتأكيد إلى أنه كذلك وأنه يحاول أن يوضح للعالم 

أنه كذلك”.

ترحيب دولي وانتظار لألفعال على األرض

كوريا الشاملية توقف التجارب النووية: بلغنا اهلدف
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تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجنة البيع 
وااليجار عن تأجري س�احة الباعة املتجولني يف الحي 
العس�كري/ الحر والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية الحر 
يف املزاي�دة العلنية والتي تق�ع عىل جزء من القطعة 
)4/ 2830/ 29 حيدري�ة( وبمس�احة )1600 م2( 
وببدل ايجار )28000000( ثمانية وعرشون مليون 
دينار س�نويا وملدة س�نة واح�دة وفق قان�ون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( 
فعىل الراغبني باالش�راك الحض�ور يف ديوان البلدية 
اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بع�د مرور )30( 
ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني 
معه�م وصل التامينات القانوني�ة البالغة 20 % من 
القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االحوال املدنية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
واملصاري�ف االخرى وفق قانون بي�ع وايجار اموال 

الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(.

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  
الحرية أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب 
البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم التايل  النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية 
عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد: 2357 

التاريخ: 2018/4/11 
بن�اء عىل طل�ب الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)عيل عب�اس جنجول( الذي يطلب تس�جيل لقبه 
وجعله )الكرعاوي( بدال م�ن )الفراغ( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)عرشه ايام( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )24( م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3 لسنة 2016( 
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة 
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فقدان 

فقد مني س�ند العقار املرقم وقطعة    5/1    من 
مقاطعة 15 ش�واطئ بحر النجف باسم العراقي 
/ رزاق لوتي محمود فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار. 
����������������������������������������

فقدان 
فق�د مني س�ند العقار املرقم وقطع�ة  6/1   من 
مقاطعة 15 ش�واطئ بحر النجف بأسم العراقي 
/ رزاق لوتي محمود  فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار . 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
/الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 

 العدد : 1215/ش/ 2018
التاريخ: 2018/4/18

اىل املدعى عليه / شامل محمد خليل 
س�بق وان اقام�ت املدعية )وفاء ش�معون حنو( 
والخاص�ة  1215/ش/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
بالتفري�ق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مخت�ار حل�ة 929 واملؤي�د م�ن املجلس 
البلدي لقاطع الك�رادة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام هذه املحمكة يف موع�د املرافعة املوافق يوم  
2018/5/3 الس�اعة الثامنة صباح�ا وعند عدم 
حضورك  او من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
القايض 

مجبل حسني سهيل 
����������������������������������������

اعالن 
رقم القرار /1 

التاريخ: 2/28/ 2018 
اىل /اصح�اب الحق�وق الترصفي�ة او م�ن ينوب 
عنهم قانونيا بالقطع�ة املرقمة 93/4/مقاطعة 

17/الرشاكية الرشقية 
اص�درت لجنتنا قرارها املرق�م اعاله الذي يقيض 
بافراز حص�ة املالية الش�ائعة يف القطعة املرقمة 
4 /93 مقاطع�ة 17/الرشاكي�ة الرشقي�ة عمال 
باحكام املادة الثامنة من التعليمات رقم 3 لس�نة 
1970 وكت�اب دائ�رة االرايض الزراعي�ة بالع�دد 
24009 يف 2017/8/21 ق�رارا قاب�ال لالع�راض 

عليه خالل املدد املحددة قانونا 
غياب عبد النبي حسن 

رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل يف املثنى

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد :3/ تظلم /2018 

التاريخ :2018/4/18 
اىل/ املتظلم منه/ جاسم محمد حميد 

اقام�ت املتظلم�ة )رساب عيل عزي�ز ( الدعوى 
بالع�دد 3 /تظل�م/2018 امام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا حج�ة اذن باص�دار جواز س�فر 
لالطفال كل من )محمد وعيل وفاطمة الزهراء 
( وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي اللهيبات 
ناحي�ة الحريه / قضاء املناذرة قررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2018/4/26 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول . 
القايض 

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد: 2783/ش2018/4 
التاريخ: 2018/4/19

اعالن 
اىل /املدعى عليه / عليه عبد الكاظم نعمة 

اق�ام املدع�ي )ابراهيم نايف خت�الن ( الدعوى 
بالعدد 2783/ش2018/4 امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا اثب�ات نس�ب الطفل�ة )كريمة( 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار منطق�ة حي النرص 
/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املواف�ق يوم 25/ 2018/4 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول . 
القايض 

عباس عيل هادي 
����������������������������������������

املرصف الزراعي التعاوني 
فرع ابو صخري 

م/اعالن 
اىل الس�يد املقرض من امل�رصف الزراعي فرع 
ابو صخري الس�يد )نعيم هبي مطري( بناء عىل 
تخلفك عن تس�ديد مابذمتك من ديون والبالغة 
000.000 ,20 دينار وعند تبليغك من قبل مختار 
منطقة الرفيع التابعة اىل ناحية القادسية تبني 
انك مجهول محل االقامة لذا تقرر نرشك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور اىل 
امل�رصف الزراعي فرع ابو صخ�ري وخالل  30 
يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

تتخذ بحقك االجراءات القانونية .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة:2017/2539 

التاريخ: 2018/4/18 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ  النجف تمام العقار تسلسل  
3/98213 حي الن�داء  الواقع يف النجف العائد 
للمدي�ن احم�د مدلول حس�وني  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن   دع�اء كف�اح مجه�ول  البال�غ  
000.000. 15 دينار خمسة عرش مليون دينار  
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري .
املنفذ العدل 

كرارعماد كايت 
املواصفات 

1_ موقع�ه ورقم�ه   : نج�ف /ح�ي الن�داء/ 
3/98213

2_ جنسه ونوعه : عرصة 
3_حدوده واوصافه : بلدية النجف 

4_ مش�تمالته   : العق�ار عب�ارة ع�ن عرص�ة 
فارغ�ة ال تحتوي  ع�ىل اي ش�واغل وتبعد عن 
ش�ارع نجف كربالء مايقارب س�بعة كيلو مر 
وال تحت�وي عىل خدم�ات وتقع ضمن مرشوع 

املبادرة الوطنية 
5_ مساحته  : 200م 2 

6_ درجة العمران : اليوجد 
7_ الشاغل   : اليوجد 

8_ القيم�ة املق�درة  : ع�رشة ملي�ون دين�ار       
 10 .0000 .000
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد :2597 /ش4 /2018 
التاريخ : 16 /4/ 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه /حسني هاشم محمد 

اقام�ت املدعي�ة )ح�وراء جبار عبد الحس�ن ( 
الدعوى بالعدد 2597/ ش4/ 2018 امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها تأييد حضانة االطفال كل 
م�ن )زينب ورقي�ة ( وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
منطق�ة حي الرحمة /النج�ف  قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 29 /4/ 2018 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 

عباس عيل هادي

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية املامون 
باس�م )احمد حامد عطش�ان( الرجاء من 

يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار. 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة / 147 / خ / 2017 

اعالن 
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء العقار 
تسلسل 1 / 1 م 27 كريعات الكائن / الكريعات 
العائد للمدين - بدور جس�ام مجيد واحمد وعيل 
وابراهي�م ومنتظر وعبد الكري�م ورضغام اوالد 
قاس�م حس�ن باق�ر  لقاء طل�ب الدائ�ن هادي 
جواد اس�كندر البالغ 562 / 898 / 174 مليون 
دينارا 80 % من القيمة املقدرة – لذا تقرر تمديد 
املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم التايل 
للن�رش فع�ىل الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 
رس�وم التس�جيل والداللية عىل املش�ري وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ . 
املنفذ العدل  عباس جابر فزيع 

املواصفات : 
1 – موقعه ورقمه : الكريعات – الش�ارع املطل 

عىل نهر دجلة رقم 1 / 1 م 27 الكريعات .
2 – جنسه ونوعه : بستان .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا مثب�ت يف صورة 
القيد والخارطة .

4 – مش�تمالته : عبارة عن بستان مشيد عليها 
14 دار وعم�ارات عدد 4 تتك�ون كل عمارة من 
طابق�ني االريض يحت�وي عىل مح�الت واحداها 
هيكل وتحتوي عىل رسداب والبناء من الطابوق 

والكونكريت املس�لح .
5 – مس�احته : 20 / 14 / 13 دون�م عم�وم 

العقار .
6 – درجة العمران : جيدة 

7 – الش�اغل : مس�تاجرين ورشكاء يرغب�ون 
بالبقاء بعد البيع 

8 – القيم�ة املق�درة : 611 / 173 / 310 / 1 
مليار دينار.
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فقدان

 m / 87366249 فق�دت مني الهوي�ة املرقم�ة
بتاري�خ 7 / 12 / 2016 والصادرة من املديرية 
العام�ة لالنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة املنطق�ة 
الوس�طى وكذل�ك فق�دت البطاق�ة املوح�دة يف 
منطقة بغداد الجديدة بأس�م / املوظفة معاون 
/ م قانوني رؤى جبار حسن فمن يعثر عليهما 

تسليمهما اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ديك�ول فال�ح حس�ن 
املنس�وب اىل وزارة النقل/ الرشكة العامة لنقل 
املس�افرين والوف�ود/ فرع دياىل ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فقد الش�خص املدع�و) يحيى فليح 
اع�اله  صورت�ه  املبين�ه   ) حس�ن 
بتاري�خ 2014/2/21  بع�د دخ�ول 
القوات االمنيه اىل ج�رف النرص ولم 
يعد لحد االن وكان يرتدي دشداش�ه 
القام�ه  متوس�ط  وه�و  رص�ايص 
واس�مر البرشه وخايل من العالمات 
الفارقه فعىل من يعثر عليه مراجعة 
ه�ذة املحكمة خالل ثالثون يوما من 
ثان�ي يوم الن�رش بالصح�ف املحليه 
تق�وم  س�وف  العك�س  حال�ة  ويف 
املحكمةبتنصي�ب املدع�وة ) زوجته 
سميه فليح عيل ( قيما عليه لغرض 
ادارة شوؤنه واملحافظة عليها وعىل 
اوالده القارصي�ن نور ونب�أ وزكريا 

وليىل وميساء ولبنى وهادي 
القايض

تركي هادي جعفر
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يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فقد الش�خص املدعو) نعمه عبدالله 
عيل( املبين�ه صورته اع�اله بتاريخ 
2016/10/17 بع�د مغادرت�ه داره 
الكائنه يف منطق�ة عامرية الفلوجه  
يرت�دي  وكان  االن  لح�د  يع�د  ول�م 
دشداش�ه رص�ايص وهو متوس�ط 
القام�ه واس�مر الب�رشه وخايل من 
العالمات الفارقه فعىل من يعثر عليه 
مراجعة ه�ذة املحكمة خالل ثالثون 
يوما من ثاني ي�وم النرش بالصحف 
املحليه ويف حالة العكس سوف تقوم 
)زوجته  املدع�وة  املحكمةبتنصي�ب 
قسمه فليح عيل ( قيما عليه لغرض 
ادارة شوؤنه واملحافظة عليها وعىل 
وس�جى  احم�د  القارصي�ن  اوالده 

وزينب وعائشه وفاطمة  
القايض

تركي هادي جعفر
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يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فق�د الش�خص املدعو) خال�د نعمه 
اع�اله  صورت�ه  املبين�ه   ) عبدالل�ه 
بتاري�خ 2014/2/12 بع�د مغادرة 
املس�يب  منطق�ة  يف  الكائن�ه  داره 
جرف النرص  ولم يعد لحد االن وكان 
يرتديبنطلون اس�ود وقميص ابيض  
وه�و طويل القامه واس�مر البرشه 
وخ�ايل م�ن العالم�ات الفارقه فعىل 
من يعثر عليه مراجعة هذة املحكمة 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا من ثان�ي يوم 
الن�رش بالصح�ف املحلي�ه ويف حالة 
العكس سوف تقوم املحكمةبتنصيب 
املدع�وة )والدته قس�مه فليح عيل( 
قيم�ا علي�ه لغ�رض ادارة ش�وؤنه 

واملحافظة عليها 
القايض

تركي هادي جعفر

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فق�د الش�خص املدع�و) ع�يل نعمه 
اع�اله  صورت�ه  املبين�ه   ) عبدالل�ه 
بتاري�خ2014/2/12  بع�د مغادرة 
املس�يب   منطق�ة  يف  الكائن�ه  داره 
ج�رف الن�رص ول�م يع�د لح�د االن 
وكان يرتدي بنطلون اسود وقميص 
ابيض  وه�و قصري القام�ه وابيض 
البرشه وخ�ايل من العالمات الفارقه 
فع�ىل من يعث�ر علي�ه مراجعة هذة 
املحكمة خالل ثالثون يوما من ثاني 
ي�وم الن�رش بالصح�ف املحلي�ه ويف 
حالة العكس س�وف تق�وم املحكمة 
بتنصي�ب املدع�وة )والدت�ه قس�مه 
فليح عيل ( قيما علي�ه لغرض ادارة 

شوؤنه واملحافظة عليها 
القايض

تركي هادي جعفر
������������������������������

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فقد الش�خص املدعو)  صالح الدين 
يحي�ى فليح ( املبين�ه صورته اعاله 
بتاري�خ 2014/2/21 بعد مغادرته 
داره الكائنه يف منطقة املسيب جرف 
النرص ولم يعد لحد االن وكان يرتدي 
قميص ابيض وبنطلون اس�ود وهو 
قصري القامه وحنطي  البرشه وخايل 
م�ن العالمات الفارقه فعىل من يعثر 
علي�ه مراجع�ة ه�ذة املحكمة خالل 
ثالث�ون يوم�ا م�ن ثاني ي�وم النرش 
بالصح�ف املحلي�ه ويف حالة العكس 
سوف تقوم املحكمةبتنصيب املدعوة 
)والدته س�ميه فليح حس�ن ( قيما 
عليه لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة 

عليها 
القايض

تركي هادي جعفر
������������������������������

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/ بال

اعالن
فقد الش�خص املدعو)  احمد صادق 
عباس ( املبينه صورته اعاله بتاريخ 
2014/10/26 بع�د دخ�ول القوات 
االمني�ه اىل جرف النرص ولم يعد لحد 
االن وكان يرت�دي ت�راك ازرق وه�و 
متوس�ط القام�ه وابي�ض الب�رشه 
وخ�ايل م�ن العالم�ات الفارقه فعىل 
من يعثر عليه مراجعة هذة املحكمة 
خالل ثالثون يوما من ثاني يوم النرش 
بالصح�ف املحلي�ه ويف حالة العكس 
سوف تقوم املحكمةبتنصيب املدعوة 
)زوجت�ه حال عدن�ان عبدالله ( قيما 
عليه لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة 
عليه�ا وع�ىل اوالده القارصين عبد 

الرحمن ومنري ورونق 
القايض

تركي هادي جعفر

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 107

التاريخ 2018/4/15
حمافظة كربالء املقدسة

مديرية بلدية كربالء املقدسة

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
العدد: 44 

التاريخ: 15/ 4/ 2018

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
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   بغداد / المستقبل العراقي

ترأست وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالش�غال العامة آن نافع أويس اجتماعا 
مش�ركاً يف مقر الوزارة، بحضور الوكيل 
الفن�ي لل�وزارة جاب�ر الحس�اني واملدراء 
العام�ون ملديري�ات )البلدي�ات، املجاري، 
املاء( وقائمقام قضاء الحس�ينية وممثيل 

اهايل وشيوخ القضاء.
وذك�رت اويس يف بياح�ن لل�وزارة تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه 
»تم اثناء االجتماع اس�تعراض ومناقش�ة 
الجهود واملش�اريع الخدمية التي تنفذها 
م�روع  واهمه�ا  القض�اء  يف  ال�وزارة 

مج�اري الحس�ينية ومناقش�ة املعوقات 
الت�ي تع�رض س�ر العم�ل في�ه ووضع 
الحلول االنية واملناس�بة له�ا، مؤكدة انه 
»تم تش�كيل لجنة مختص�ة تتوىل مراقبة 
تنفيذ فق�رات امل�روع وتقدي�م تقارير 
نصف ش�هرية ع�ن مراحل تق�دم العمل 
فيه ، ولجن�ة اخرى تضم عدد من الخرباء 
يف ال�وزارة بأختصاص مش�اريع املجاري 
والط�رق والفحوصات املختربي�ة لتدقيق 
مدى مطابقة الفقرات املنفذة للمواصفات 
القياس�ية واالرشاف املب�ارش ع�ى تنفيذ 

فقرات هذا املروع ».
واستمعت اويس بحسب البيان اىل »مطالب 
ومقرح�ات اه�ايل القض�اء ومناقش�تها 

ووضع الحلول املناسبة لحلها فيما يخص 
توفر الخدمات االساسية ومشاريع البنى 
التحتية ،مش�رة اىل انها س�بق وان زارت 
قضاء الحسينية عدة مرات ولديها تصور 
كاًف عن الواقع الخدمي فيها والذي يحتاج 
اىل تظاف�ر جميع الجهود واالمكانيات من 
اجل النهوض به وبما يليق بأهاليها الذين 
يطالبون بحقوقهم املروعة يف ما يتعلق 

بايصال الخدمات اليهم«.
االجتم�اع  »اثن�اء  ت�م  البي�ان  واوض�ح 
التباحث ح�ول توفر الكوادر الهندس�ية 
والفنية ملديرية املجاري العامة للحاجة اىل 
خدماتها وسد النقص الحاصل يف مالكات 

مجاري الحسينية.

   بغداد / المستقبل العراقي

واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  وكي�ل  بح�ث 
للتخطي�ط محم�د هاش�م عبد املجيد س�بل 
زي�ادة التعاون والتنس�يق مع امان�ة بغداد 
وامكانية وزارة الصناعة واملعادن عى تلبية 
حاجة امان�ة بغداد من منتجاته�ا الخدمية 

والتخصصية« .  

واك�د الوكي�ل خ�الل زيارته اىل امان�ة بغداد 
ولقائه الوكي�ل البلدي لالمانة كريم البخاتي 
بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، ع�ى »رضورة بذل اقىص الجهود 
من اجل تلبية حاجة امانه بغداد من منتجات 
رشكات ال�وزارة والتي منها منظومات الري 
بالرش واكياس النفاي�ات والحاويات فضال 
عن الرم�ل والحىص والس�بيس وغرها من 

املنتجات«. داعي�ا االمانة اىل جدولة طلباتها 
وتقديمه�ا اىل وزارة الصناع�ة واملعادن لكي 
تتمك�ن من تلبيتها بأرسع م�ا يمكن، مبديا 
»االس�تعداد الكامل لدعم امانة بغداد وكافة 
دوائ�ر ومؤسس�ات الدولة االخ�رى ورفدها 
بحاجته�ا من املع�دات واملنتج�ات النمطية 
وغر النمطية مطالب�ا االمانة يف الوقت ذاته 
باللجوء اىل رشكات الوزارة ورشاء منتجاتها 

املختلف�ة ».واضاف البي�ان انه »جرى خالل 
اللق�اء ال�ذي ح�ره مدي�ر ع�ام الركة 
العام�ة للصناع�ات االنش�ائية االتفاق عى 
تشكيل لجان لغرض فحص نماذج من املواد 
االنش�ائية وفحصه�ا لغ�رض مقارنتها مع 
منتجات الركة العامة للصناعات االنشائية 
وتوحيد طلب�ات دوائر امانة بغ�داد من قبل 
الس�يد الوكيل البلدي وبرمجة تجهيزها مع 

الرك�ة العامة للصناعات االنش�ائية ».من 
جانبه ابدى الوكيل البلدي المانة بغداد دعمه 
ل�ركات وزارة الصناع�ة واملع�ادن مبدي�ا 
رغبة االمان�ة يف العمل م�ع رشكات الوزارة 
لغرض رشاء منتوجاته�ا بنوعيات مطابقة 
للمواصفات املطلوبة وبأس�عار منافس�ة ملا 
هو موجود يف الس�وق املحلي�ة وبالتوقيتات 

الزمنية املحددة.

االعامر تبحث مع ممثيل أهايل قضاء احلسينية جهود الوزارة اخلدمية يف القضاء

الصناعة وامانة بغداد تبحثان سبل التعاون والتنسيق املشرتك

   بغداد / المستقبل العراقي

س�جل س�وق العراق لالوراق املالية ارتفاعاً 
يف قيمة االس�هم وانخفاض يف حجم تداولها 
م�ن خ�الل ت�داول47 رشكة.وق�ال املدي�ر 
التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »س�وق العراق لالوراق املالية نظم خالل 
االسبوع املنتهي يف التاسع عر من نيسان 
الح�ايل، خمس جلس�ات للتداول يف الس�وق 
النظام�ي وثالث جلس�ات يف الس�وق الثاني 
وتداول�ت خ�الل جلس�ات االس�بوع املايض 
اسهم )44( رشكة يف السوق النظامي و)3( 
رشكات يف الس�وق الثاني ولم تتداول خالل 
جلسات االسبوع املايض اسهم )33( رشكة 

فيما بلغ عدد الركات املتوقفة عن التداول 
)22( رشكة.يذكر ان عدد الركات املدرجة 
يف الس�وق تبل�غ )102( رشك�ة مس�اهمة، 
الس�وق  يف  مدرج�ة  رشك�ة   )73( منه�ا 
النظام�ي و)29( رشكة مدرجة يف الس�وق 
الثاني.وأكد عبد الس�الم ان »قيمة االس�هم 
املتداولة لالس�بوع املايض بلغت )16.913( 
ملي�ار   }14.594{ مقاب�ل  دين�ار  ملي�ار 
دينار لالس�بوع الذي قبله مرتفعة بنس�بة 
}15.9%{ فيم�ا بلغ ع�دد االس�هم املتداولة 
الس�بوع امل�ايض }19.201{ ملي�ار س�هم 
مقاب�ل }20.889{ ملي�ار س�هم لالس�بوع 
الذي قبله منخفضا بنس�بة }8.1%{ ».وعن 
عدد الصفقات املنفذة لالسبوع املايض نوه 
عبد الس�الم اىل » انها بلغت }2022{ صفقة 

مقابل }1236{ صفقة لالس�بوع الذي قبله 
ليقفل مؤرش الس�وق ISX 60 يف أخر جلسة 

من االس�بوع ب� }610.76{ نقطة منخفضا 
بنس�بة }1.3%{ ع�ن اغالقه لالس�بوع الذي 

قبل�ه عندما اغل�ق ع�ى }618.84{ نقطة. 
وبالنس�بة اىل م�ؤرشات تداول املس�تثمرين 
غر العراقيني يف سوق العراق لالوراق املالية، 
أوضح عبد السالم اىل ان عدد االسهم املشراة 
م�ن املس�تثمرين غ�ر العراقيني لالس�بوع 
امل�ايض بل�غ }228{ مليون س�هم مرتفعة 
بنسبة 60%، وكانت قيمتها قد بلغت }316{ 
ملي�ون دين�ار من خالل تنفي�ذ 166صفقة 
ع�ى اس�هم }15{ رشكة منخفضة بنس�بة 
1%، اما عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
غر العراقيني لالسبوع املايض فبلغ }237{ 
مليون س�هم مرتفعا 243 % والقيمة كانت 
}153{ ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ }88{ 
صفق�ة ع�ى اس�هم }6{ رشكات منخفضا 

.}%44{

سوق االوراق املالية يشهد ارتفاعًا بقيمة االسهم وانخفاضًا يف حجم تداوهلا

البنك املركزي يعد »التمييز« بني فئات 
االوراق النقدية »خمالفة قانونية«

النفط تتلقى »90« عرضًا إلنشاء خط أنابيب 
من كركوك إىل إيران

   بغداد / المستقبل العراقي

رفض البنك املركزي العراق�ي، التمييز بني فئات األوراق النقدية، 
معترباً التمييز مخالفة قانونية.

وق�ال املرك�زي يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، 
إنن�ا »نرفض التمييز بني فئ�ات األوراق النقدية النها متجانس�ة 
بمختلف فئاتها وذات قوة ابراء مطلقة ويتم قبولها من قبل البنك 

املركزي وفروعه واملصارف واملؤسسات والجمهور«.
وأض�اف املرك�زي، أن »التمييز ب�ني فئاتها من خ�الل فرض فئة 
معينة عى الجمهور أو رفض تس�لم فئ�ة معينة أمر غر مقبول 

ويعد مخالفة للقانون.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الس�بت، إن خط أنابيب 
كرك�وك الجديد املزمع ما زال يخض�ع للتحليالت وإن الوزارة 

تلقت أكثر من 90 عرضا بشأنه.
وقال اللعيبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إنه يأمل يف االنتهاء من مس�ألة ع�روض خط األنابيب بحلول 

منتصف 2018.
وكان العراق قد أعلن يف التاس�ع م�ن كانون األول املايض عن 
توقي�ع اتفاق مع إي�ران لتصدي�ر النفط من حق�ول كركوك 
بمع�دل 30 إىل 60 أل�ف برميل يوميا باس�تخدام الش�احنات 
بش�كل مؤقت لح�ني تنفيذ أنب�وب للنفط يربط ب�ني البلدين 

باملنطقة الشمالية للعراق.
وق�د يحل خط األنابيب املزمع محل خ�ط التصدير الحايل من 

كركوك عرب تركيا والبحر املتوسط.
وقال اللعيبي آنذاك إنه وبموجب االتفاق فس�يتم نقل »حوايل 
30 أل�ف برمي�ل يومي�ا م�ن الخ�ام بالش�احنات إىل مصفاة 

كرمانشاه اإليرانية عند بدء التصدير«.
وش�مل إتفاق العراق وإيران عى مبادلة م�ا يصل إىل 60 ألف 
برميل يوميا من الخام املنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم 
عرب موانئ جنوب العراق »بنفس الكمية وبنفس املواصفات.

    البصرة/ المستقبل العراقي 

قال محافظ البرصة أس�عد العيداني ان »اكثر من س�تة اش�هر مرت 
عى البرصة وكانت الظروف فيها صعبة جدا عى كافة املس�تويات يف 
ظل األزمة املالية حيث فوجئت يف أول يوم من تسلم مهامي كمحافظ 
ان بذمة الحكوم�ة املحلية أموال طائلة تقدر بقيمة 160 مليار دينار 
عراقي وهذا األم�ر جعلنا يف حرة من أمرنا يف كيفية تقديم الخدمات 

ألبناء املدينة يف ظل عدم وجود االموال الكافية« .
وأوض�ح العيداني يف بيان صحف�ي صدر عن مكتب�ه اإلعالمي تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »تلك الصعوبات التي واجهته بمهام منصبه 
كمحاف�ظ البرصة كبرة ومراكمة منذ س�قوط النظام البائد اىل االن 
ورغم هذه املش�اكل فانها لم تقف عائقا أمام عمل الحكومة املحلية 

بتقديم أفضل ما يمكن وبقدر املستطاع« .
وتابع العيداني »عى أبناء البرصة الذين لديهم وعي كبر ان ال يكونوا 
تابع�ني ألي أحد  والبرصة للبرصيني وليس�ت لغره�م وهذه قاعدة 
نس�ر عليها لبناء املحافظ�ة وقلت يف ترصيحات س�ابقة ان البرصة 

ليست تابعة ألحد وعلينا بناء شخصيتها الحقيقية .

العيداين: تسلمت منصب املحافظ و صدمت
 ان بذمة حكومة البرصة  160 مليار دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ني استش�اري جراحة الوج�ه والفكني 
الدكت�ور صالح عبد املهدي يف مستش�فى 
الك�رخ الع�ام ان »فريق طب�ي تمكن من 
اجراء عملية جراحية مميزة ملريض يبلغ 
من العمر 36 عاماً تعرض لحادث مروري 
كان يعان�ي م�ن ع�دة كس�ور يف عظ�ام 
الوجه والجبهة األمامية س�ببت له نزيف 
دموي ضمن أنسجة الجسم مما نتج عنه 
ع�دم قدرته ع�ى فتح عيني�ه نتيجة الدم 
املتدف�ق ضمن منطق�ة اإلصابة وأجريت 
ل�ه عدة فحوص�ات ومنها فح�ص الرنني 
M.R.A املغناطييس بعد تلوي�ن الرايني

امل�زودة للدم�اغ لتحدي�د أماك�ن الن�زف 
وتأثرها عى األنسجة املصابة ».

واضاف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 

ان�ه »بع�د استش�ارة أخصائ�ي الجمل�ة 
العصبية وص�ف العالج املناس�ب للحالة 
الصحية واستقرار الحالة تم اجراء عملية 
إرج�اع وتثبي�ت العظام املكس�ورة تحت 
التخدير العام مش�را ان فريق العمل ضم 
كل من اختص�اص تخدير)عبد الرس�ول 
اقدم)محمدعبدالل�ه( عبادي(ومقي�م 

فؤاد(ومقيم�ة  اقدم)مصطف�ى  ومقي�م 
قدمى)دعاء معن(واملعاون الطبي)هاجر 
نارص( حيث تكللت هذه العملية بنجاح 

يذكر ان العملية تعد من العمليات النوعية 
التي تجرى يف احدى املؤسسات الصحية يف 
املستش�فى وذلك لتوفر اإلمكانات الطبية 
واملهنية والتي تس�عى الدائرة اىل توفرها 
خدم�ة للمواطن�ني واالرتق�اء بمس�توى 
الخدم�ات الطبية التش�خيصية والعملية 

الدقيقة.

صحة الكرخ تعلن إجراء عملية جراحية نوعية 
باستخدام تقنية »تلوين رشايني الدماغ«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة التخطيط واملتابعه بوزارة 
التجارة عن اس�تنفار اس�طول نقلها 
ملناقل�ة ال�رز الفيتنامي م�ن ميناء ام 

قرص الجنوبي اىل كافة املحافظات.
واضاف�ت مدي�ر ع�ام الدائ�رة ابتهال 
هاشم صابط يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، بانه »تم توجيه 
قس�م النقل املركزي احد اقسام هذه 
الدائ�رة بااليع�از اىل رشكات ال�وزارة 
باس�تنفار اس�طول نقله�ا وتوجي�ه 
شاحناتهم اىل ميناء ام قرص الجنوبي 
م�ن اج�ل مناقلة الباخ�رة املحملة ب 
30000 ط�ن م�ن ال�رز الفيتنامي اىل 
كاف�ة املحافظ�ات وحس�ب الخط�ه 
التس�ويقيه املع�ده من قب�ل الركه 
العامه لتجارة الحبوب مش�رة اىل انه 
ت�م توجيه لج�ان متابعه من القس�م 
املذك�ور بالتواجد واملتابعه امليدانيه يف 
تلك االقسام ملسار الشاحنات لتسهيل 

مرورها ذهابا وايابا.

التجارة تستنفر اسطوهلا 
ملناقلة »30« ألف طن
من الرز الفيتنامي 

    بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية حقيق�ة اغالق منفذ س�فوان 
الحدودي يف محافظة البرصة.

وذكر بيان للهياة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »نرت 
بعض وسائل األعالم خرباً مفاده )إغالق منفذ سفوان الحدودي(، 
وقد أكدت هيأة املنافذ الحدودية وعى لسان املتحدث باسمها ، أن 
أغالق منفذ س�فوان الح�دودي يف محافظة البرصة ال أس�اس له 
من الصحة واملوضوعية ، وأن املنفذ يعمل بكامل طاقته وكوادره 

العاملة«.
واض�اف »ويف الوقت الذي تحتفظ هيأة املناف�ذ الحدودية بحقها 
القانون�ي يف ال�رد عى ه�ذه االتهامات تدعو القن�وات الفضائية 
والوكاالت االخباري�ة اىل التوخي والدقة والحذر يف نر املعلومات 
عى شاش�ات قنواته�ا او مواقعها االلكروني�ة الن ذلك يهدف يف 

نر اخبار غر صحيحة هدفها االساءة والتشهر«.
واشار البيان اىل أن »الخرب املنشور يؤكد عى أن مجموعة سائقي 
الش�احنات قد تظاهروا امام منفذ س�فوان، وبدورنا ندعو كافة 

وسائل األعالم لزيارة املنفذ وتقيص حقيقة الخرب املنشور«.

املنافذ احلدودية تنفي اغالق 
منفذ سفوان

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

زار محاف�ظ بغداد عطوان العطوان�ي ناحية النهروان 
والتق�ى باملواطنني واللجنة التنس�يقية ووعدهم بحل 
ازم�ة الخدمات.وذك�ر مكتبه االعالم�ي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »املحافظ خالل 
الزي�ارة التي رافق�ه فيها ممث�يل دائرة صح�ة بغداد 
الرصاف�ة مستش�فى الناحي�ة واملرك�ز الصحي االول 
وتفق�د االقس�ام والرده�ات وبحضور ممث�يل اللجنة 
التنسيقية«.واضاف العطواني انه »تم االتفاق عى عدد 
من املطالب التي بأمكان مديرية صحة بغداد الرصافة 
تنفيذه�ا يف الجانب الصح�ي ومنه�ا مايتعلق بتوفر 
الك�وادر واملس�تلزمات الطبية واالدوي�ة وتفعيل دور 
االس�عاف الفوري فضال عن تنس�يب عدد من الكوادر 
الصحي�ة واملهني�ة وتوفر كاف�ة امل�وارد واالمكانيات 

التي يمكن ان تعزز من النه�وض بالواقع الصحي«.الفتا بانه 
»س�يتم عقداجتماعات دورية او نصف شهرية ملناقشة ماتم 
انجازة مع وضع س�قف زمني ومدة اقصاها 10ايام ». وتابع 

ب�ان »ه�ذه االج�راءات س�تكون كفيل�ة بمعالجة او 
الحد من الكثر من املش�اكل الصحية كما تم مناقشة 
الجانب الرب�وي من خالل توفر عدد م�ن الكرفانات 
لتعزيز الصفوف وفتح مدارس كرفانية جديدة«.يذكر 
ان محاف�ظ بغداد قد التق�ى بوفد اللجنة التنس�يقية 
لناحية النهرون يف مبنى املحافظة يف وقت سابق حيث 
تم مناقش�ة اجراءات اكمال م�روع املجاري والحل 
الدائ�م واملح�ال اىل وزارة االس�كان والذي اس�تكملت 
تصاميمة من قبل املحافظة وتم ادراجة ضمن القرض 
الربيطان�ي لع�ام 2018 حي�ث ت�م االتفاق ع�ى عقد 
اجتماع ثالثي بني املحافظة واللجنة التنسيقية ووزارة 
االسكان املس�ؤولة عن املروع.ويف ختام زيارته ثمن 
اهايل ووجهاء املنطقة واللجنة التنس�يقية دور السيد 
املحافظ ومتابعتة الحثيثة الكمال املش�اريع الخدمية 
الخاصة بالعاصمة واطرافها وتواصلة مع املس�ؤولني 

يف الحكومة املركزية.

  بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت دائ�رة الث�روة الحيواني�ة / قس�م 
مفاقس األس�ماك، التابعة ل�وزارة الزراعة، 
الوجب�ة الثانية م�ن يرقات صغار اس�ماك 
ال�كارب يف اه�وار ) الخم�س والبط�اط (، 

التابعة لناحية السالم يف محافظة ميسان.
»املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »عملية اإلطالق 
تمت بالتنسيق مع مديرية زراعة املحافظة، 
من خ�الل فريق عم�ل متخص�ص بالثروة 
الس�مكية، بالتعاون والتنسيق مع مفقس 

اس�ماك امليمونة، حيث أطلقت أربعة ماليني 
يرق�ة إىل مياه االه�وار بطريقة فنية أخذت 
بنظر االعتبار املحافظ�ة عى أعداد الرقات 
والتقلي�ل م�ن اله�الكات التي تح�دث عند 

النقل«.
ومن املؤم�ل إطالق أعداد أخ�رى يف املناطق 

لتنفيذ الخطة السنوية.
وكانت الدائرة قد أطلقت قبل أسبوع تقريباً، 
وجبة م�ن يرقات اس�ماك ال�كارب يف هور 
العودة بلغت أربعة ماليني يرقة س�عيا منها 
لزيادة الثروة الس�مكية يف مناطق تواجدها 

يف االهوار.

حمافظ بغداد يزور ناحية النهروان ويلتقي باملواطنني واللجنة 
التنسيقية ويعدهم بحل ازمة اخلدمات

الزراعة تطلق )4( مليون يرقة من صغار اسامك الكارب يف اهوار ميسان
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فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من املعهد التقني يف 
النجف باس�م الطالب ) ج�واد كاظم عبد جواد( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم )130( عمارة بأسم 
العراقي ) س�عد رزاق لوت�ي( عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������

دعوة دائنني 
نح�ن املصفي�ان لرشك�ة ) الروع�ة للرساج�ه 
املح�دودة ( املحامية االء جاس�م غانم والس�يد 
جاسم غانم شاهني ... ندعو كافة دائني الرشكة 
وكل مدع بحق عليها مراجعتنا عىل العنوان التايل 
– بغ�داد – البلديات – محل�ة 746 – زقاق 51 – 
دار 5 – خ�ال مدة عرشة اي�ام من تاريخ النرش 

وخاف ذلك يسقط حق الدائن باملطالبة .
املصفيان 

املحامية االء جاسم غانم 
والسيد جاسم غانم شاهني

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد: 1825/ ب2/ 2017 
التاريخ: 18/ 4/ 2018 

اعان
اىل املدعى عليه: سام ناظم خضري

اقام عليك املدعي )مدي�ر بلدية بعقوبة( اضافة 
لوظيفت�ه امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 
اع�اه وطل�ب الحكم ابط�ال قيد العق�ار املرقم 
1/ 900 مقاطعة/ 1 رشقي بعقوبة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ )خلف 
جاس�م محم�د( يف 9/ 4/ 2018 ع�ن طري�ق 
مرك�ز رشط�ة العثمانية بكتابه�م املرقم 3379 
يف 10/ 4/ 2018 وت�م تأييده م�ن قبل املجلس 
البلدي قض�اء بعقوبة منطق�ة الريموك بتاريخ 
16/ 4/ 2018 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
عن طري�ق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليتني للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم 
29/ 4/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم 
قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

رغب سلمان عيدان
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد: با

التاريخ: 17/ 4/ 2018 
اعان مفقود

اسم املفقود/ صباح حسن ادهام
بتاري�خ 17/ 4/ 2018 قدمت )زوجتك( املدعوة 
)س�عدية صالح عب�د( تطلب في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 28/ 1/ 2014 ولم 
تع�د لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خال خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب 
)سعدية صالح عبد( قيمة عليك الدارة شؤونك.

القايض
مصباح مهدي صالح

���������������������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعان
بموجب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 11/ 4/ 
2018 الص�ادر من لجنة تثبي�ت امللكية يف الزبري 
حول تثبيت عائدية تمام العقار 652/ الش�مال 
بأس�م هيثم عبد ال�ودود فالح اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )49( م�ن قان�ون 43 لس�نة 1971 وق�د 
تقرر اع�ان هذا الق�رار مدة ثاث�ني يوما وعىل 
م�ن لديه اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعان وعند انتهاء املدة املذكورة 
وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع 
الطعن عىل القرار لديها خال املدة اعاه ستبادر 
ماحظية التسجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل 

وفق هذا القرار.
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد: 4/ تصحيح خطأ مادي/ 2017 
التاريخ: 19/ 4/ 2018 

اعان
اىل املطل�وب تصحيح الخطأ امل�ادي ضده )عبد 
الكريم س�الم حس�ب( اق�ام طال�ب التصحيح 
)حبيب س�الم حس�ب( طل�ب تصحي�ح الخطأ 
امل�ادي املرقم )4/ تصحيح خطأ مادي/ 2018( 
لدى هذه املحكمة يطالب فيه )بتصحيح الخطأ 
املادي الواقع بأسمك يف قرار الحكم املرقم 300/ 
ب/ 2015 وجعله عبد الكريم س�الم حسب بدال 
من كريم س�الم حس�ب( وقد حدد يوم 29/ 4/ 
2018 موعدا للمرافع�ة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس 
البل�دي ملنطق�ة الخلي�ج العربي 3 ق�رار تبليغك 

بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني.
القايض

جعفر كاظم املالكي

مديرية تنفيذ الحله
العدد/2018/451

اعان
تبيع مديرية تنفيذ الحله السيارة املرقمة 17922بابل خصويص 
نوع ش�وفر ليت افيواللون احمر موديل 2007واملسجلة باسم 
املدي�ن ميادعماد عب�اس واملحجوزة لقاء طل�ب الدائن خالد 
محمد عليوي والبال�غ )10/540/000(فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذة املديرية خال مدة عرشة ايام تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة 10%من 
القيم�ة املق�درة وان اج�ور املناداة عىل املش�رتي وس�تجري 
املزايدة يف الس�اعه الخامس�ة من اليوم االخري من املزايدة ويف 

معرض 
املنفذ العدل

حيدر عيل مرزة     
املواصفات

1/القيمة املق�درة للس�يارة/)10/370/000(عرشة مايني 
وثاثمائة وسبعون الف دينار 

2/الس�يارة ن�وع افي�و الل�ون احم�ر مودي�ل 2007املرقمة 
17922بابل خصويص اربعة راكب جميع االطارات جيدة جدا 
وداخل السيارة جيد من جميع الجوانب والتربيد يعمل واليوجد 
عطل مس�جل السيارة وتعمل الكشنات جيدة جدا الكري يعمل 
بصورة جيدة جدا واملحرك يعمل بصورة جيدة كرش الس�يارة 
يوجد فيه رضر اوصبغ والتبديل س�وى تعديل البنيد الدعامية 

فيها شخوط وجميع الجامات تعمل بصورة جيدة

�����������������������������������������������
محكمة بداءة االسكندرية

العدد/85/ب/2017
اعان

تنفي�ذا لق�رار الحكم الصادر م�ن ه�ذة املحكمةبالعدد اعاه 
واملؤرخ يف 2017/2/23واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
96/8م2 املجص�ة بيع�ا علي�ه تق�رر االعان عن بي�ع العقار 
اع�اه وبصحيفت�ني محليت�ني فعىل من ل�ه الرغب�ة بالرشاء 
مراجع�ة هذة املحكمةمس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغة 10%من القيمة التقديرية عند وضع اليد والبالغ قدرها 
)55/000/000(خمس�ة وخمس�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي 
وبص�ك مصدق ان لم يك�ن من الرشكاء وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم الثاثني اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحيفتني ويف 
تمام الس�اعه الثانية ع�رش ظهرا يف بناية ه�ذة املحكمة واذا 
ص�ادف موعد املزايدة عطلة رس�مية فيكون الي�وم الذي يليه 

موعدا للمزايدة
القايض

نبيل عبدالله عبيدياس
االوصاف

1/جنس العقار /دار
2/نوع العقار/ملك رصف

3/مساحة العقار/واحد اولك و 95،20م2
4/العقار يقع يف ناحية االسكندرية /شارع الخرض

خمس�ة  للعق�ار/)55/000/000(  5/القيمةللتقديري�ة 
وخمسون مليون دينار 

6/مش�تمات العقار/يتكون من هول وس�طي وغرفتي نوم 
واس�تقبال ومطبخ وصحيات ويتكون الطابق االول من غرفة 

نوم واحدة وبيتونه

�����������������������������������������������
فقدان

فقد وصل االمانات املرقم 986380بتاريح 2015/4/8باس�م 
املواطن )نعمه عبد الواحد( الصادر من مديرية بلدية القاس�م 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

�����������������������������������������������
فقدان

فق�دن هوية املهندس )غس�ان عب�د الوهاب حم�زة ( تاريخ 
االنتس�اب 114186بتاريخ 2009/12/16الصادرة من نقابة 
املهندس�ني العراقيه ف�رع بابل فمن بعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

�����������������������������������������������
اعان

اىل الرشيك�ه ) فوزي�ة مه�دي صالح ( اقت�ى حضوركم اىل 
صندوق االسكان العراقي /يف محافظة  النجف  خلف مديرية  
ماء النجف وذلك التثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكتكي 
الس�يدة)  بتول حس�ن حمش( بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة  58570 /3 حي النداء لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخال مده اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه سوف 

يسقط حقكم يف  االعرتاض مستقباً.

�����������������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2420

التاريخ: 2018/4/16
اعان

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) رزاق عبد حس�ني( 
ال�ذي يطلب فيه تس�جيل لقبها وجعله ) ال�روازق( بدال من ) 
الف�راغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
اقصاها ) عرشة ايام ( وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )24( م�ن قانون البطاقة الوطنية 
رق�م ) 3( لس�نة 2016  واالم�ر االداري املرق�م  )24195( يف 

2016/6/12
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ با

اعان
فق�د الش�خص املدعو)س�امر حس�ن عبدالل�ه ( املبينه 
صورت�ه اع�اه بتاري�خ 2013/5/5 بعد مغ�ادرة داره 
الكائنه يف منطقة املس�يب جرف النرص/العبد ويس ولم 
يعد لحد االن وكان يرتدي دشداش�ه بيضاء وهو متوسط 
القامه واس�مر البرشه وخايل من العامات الفارقه فعىل 
م�ن يعثر عليه مراجعة ه�ذة املحكمة خال ثاثون يوما 
من ثان�ي يوم النرش بالصحف املحلي�ه ويف حالة العكس 
س�وف تقوم املحكمةبتنصي�ب املدعوة ) زوجته س�جى 
خضري ويس ( قيما عليه لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة 

عليها وعىل ولده القارص محمد
القايض

تركي هادي جعفر
�����������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكفل
العدد/8/خ/2018

اعان
تبيع مديرية تنفيذ الكف�ل نيابة عن مديرية تنفيذ الحله 
املرق�م 27/20م6املراديه والعائدة اىل الكفيل س�عد جواد 
عبد لقاء دين الدائن مرصف االقتصاد لاستشمار البالغ 
)150/000/000( مائة وخمس�ون مليون دينار الواقع 
يف منطقة املرادية قرب البس�تنه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحضور يف تمام الس�اعه الثانية عرش ظهرا خال الفرتة 
اقصاه�ا ثاث�ون يوما اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش يف 
الصحف الرس�ميه مس�تصحبا معه التامينات القانونية 

البالغة10%علما ان الداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

صبيحة طالب منصور
املواصفات

1/موقعه ورقمه/27/20م6مراديه
التقديرية/)450/000/000(اربعمائ�ة  2/القيم�ة 

وخمسون مليون دينار
3/ح�دوده واوصاف�ه/ م�ن ال�رشق ب�زل من الش�مال 
18/20من الجنوب 28/20و 30/20ارض جرداء خالية 

من املغروسات واملشيدات
4/مشتماته/اليوجد
5/مساحته/25دونم

6/درجة عمرانه/غري مغروسه
�����������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف الهاشمية
العدد/  1596

اعان
اىل املدعو/نصري عبداالمري منهي

قدمت والدتك )حمزي�ة هادي زبن(طلبا اىل هذة املحكمة 
تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك باعتب�ارك مفقود بتاريخ 
2014/6/10لذا ق�رر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني 
للحض�ور اىل هذة املحكمة وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تقوم املحكمة بنص�ب والدتك 

قيمة عليك وفق القانون
القايض

ليث عبود مهدي
�����������������������������������������������

محكمة بداءة املسيب
العدد/351/ب/2017

اعان
اىل املدعى عليه/هاشم مهدي حبيب

اقام املدعي الس�يد وزير املاليه/اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاه ع�ىل املدعى عليه هاش�م مهدي 
حبيب واملتضمنه طلبه الحك�م بابطال قيد العقار املرقم 
14/69م17جياوي�ة بالقي�د املرق�م 1/ت/1991جل�د 
166دائم�ي واع�ادة تس�جيل ح�ق الرقب�ه باس�م دائرة 
املدع�ي اضاف�ة لوظيفت�ه وعن�د اص�دار الدعوتي�ة اليك 
اعيدت مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ بانك كنت 
تس�كن منطق�ة الجياوي�ة وارتحلت اىل جه�ة مجهولة 
وحسب اش�عار مختار منطقة الجياوية لذا قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يومتني للحض�ور يف موعد املرافعه 
يوم 2018/4/26الساعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

امري موىس حميد

اعان
اىل املته�م الغائ�ب/ )الرشطي اك�رم عبد الرزاق 

حبيب عودة(
املنسوب اىل/ قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان/ محافظة البرصة – ابي الخصيب
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة/ 32/ من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 الختاسك املس�دس الحكومي 
املرقم )X20090Z( نوع برتا مع كافة ملحقاته 
وملجهولي�ة اقامتك اقتى تبليغ�ك بهذا االعان 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل/ املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�ال مدة 
ثاث�ون يوم�ا م�ن تاريخ ن�رش ه�ذا االعان يف 
صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك 
ومق�ر دائرتك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�ادة )65 و 68 و 69( 
م�ن قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 808/ ب/ 2018 
التاريخ: 19/ 4/ 2018 

اعان
اىل/ املدعى عليه/ فراس انس عبد الرزاق

اقام املدعي )خالد ع�يل دهش( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 808/ ب/ 2018 . ام�ام هذه املحكمة 
ض�دك والتي يطلب فيه�ا الحكم بتس�ديد مبلغ 
الدي�ن البال�غ )ع�رشة ماي�ني( دين�ار عراق�ي 
بموج�ب الكمبيال�ة املرقمة 1848 س�جل 10 يف 
10/ 2/ 2016 الص�ادرة م�ن دائ�رة كاتب عدل 
الزب�ري. وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي يف محلة 
الع�رب قضاء الزب�ري. عليه تق�رر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 6/ 5/ 
2018 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانون ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 240/ ب/ 2018 
التاريخ: 19/ 4/ 2018 

اىل/ املدعى عليه/ فراس انس عبد الرزاق
تبليغ بالحكم الغيابي

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 240/ ب/ 
2018 وامل�ؤرخ 26/ 3/ 2018 حكم�ا غيابي�ا 
يق�ي بالزام�ك بتأديت�ك للمدعي�ة فات�ن عبد 
الرسول حسني مبلغا قدره )10000000( عرشة 
مايني دينار عن قيم�ة الكمبيالة املرقمة 1849 
يف 10/ 2/ 2016 الصادرة من كاتب عدل الزبري 
ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولة محل اقامتك حس�ب 
رشح املجلس البلدي ملنطقة محلة العرب وكتاب 
مرك�ز رشط�ة الع�رب بالع�دد 3771 يف 8/ 4/ 
2018 قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خال 
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السد العظيم
العدد: 28/ ش/ 2018 

التاريخ: 18/ 4/ 2018 
اعان

املدعية/ سهاد مبارك ابراهيم
املدعى عليه/ ماهر جواد عيل

اقام�ت املدعي�ة س�هاد مب�ارك ابراهي�م دعوى 
تفري�ق للهج�ر وعن�د ارس�ال التبلي�غ لغ�رض 
تبليغك بموعد املرافعة اعيدت الينا ورقة التبليغ 
بموج�ب كت�اب مرك�ز العدالة بالع�دد 3937 يف 
8/ 4/ 2018 ومرفق�ه ورق�ة التبليغ واش�عار 
املختار حي واح�د حزيران/ 2 محافظة كركوك 
عيل محم�د كصب مرشوح عليها تع�ذر تبليغك 
كونك ق�د ارتحلت اىل جهة مجهول�ة وملجهولية 
محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة 2/ 5/ 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانون س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القايض

عيل جاسم طابور
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد: با

التاريخ: 15/ 4/ 2018 
اعان مفقود

اىل املفقود / رائد مهدي عيل 
بتاري�خ 15/ 4/ 2018 قدمت )والدتك( املدعوة 
)رسوة محمد اسماعيل( تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 1/ 9/ 2007 ولم 
تع�د لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خال خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب 

)والدتك( قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد: 1248/ ش2/ 2018 

التاريخ: 18/ 4/ 2018 
اعان 

اىل املدعى عليها )زينب فهمي مطرش(
ملقتض�ات الدعوى الرشعي�ة املرقمة اع�اه ولكونك 
مجهولة محل االقامة قرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتني رس�ميتني بموعد املرافع�ة املوافق يوم 26/ 
4/ 2018 ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا.
القايض

مصباح مهدي صالح

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد: 1452/ ش2/ 2018 
التاريخ: 15/ 4/ 2018 

اىل/ املدعى عليه /جمعة محمد عيل
اعان

اقام�ة املدعية افراح ذي�اب خضري الدع�وى املرقمة 
اعاه امام هذه املحكمة وموضوعها تصديق الطاق 
الخارجي الذي اوقعته بحقها وملجهولية محل اقامتك 
وحسب اشعار مختار منطقتك واملصدق من املجلس 
البلدي قررت ه�ذه املحكمة تبليغك نرشا بصحيفتني 
رس�ميتني بموعد املرافعة املوافق 29/ 4/ 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وافهم علنا 

يف 15/ 4/ 2018.
القايض

مصباح مهدي صالح

���������������������������������������
فقدان

فقدت هوية الطالب )محم�د احمد فاضل( من كلية 
الطب – جامعة البرصة فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

���������������������������������������
فقدان

فق�دت هوي�ة وزاري�ة ص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء 
مديرية توزيع كهرباء ش�مال البرصة بأس�م )صدام 
ع�يل حبيب( عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد: با
التاريخ: 17/ 4/ 2018 

اعان مفقود
اىل املفقود/ صباح لطيف محمد

بتاري�خ 17/ 4/ 2018 قدم�ت )زوجت�ك( املدع�وة 
)بي�داء فيصل جدوع( تطل�ب فيه نصبها قيمة عليك 
لكون�ك خرجت بتاري�خ 22/ 4/ 2016 ولم تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خال خمس�ة ع�رش يوم من الي�وم الثاني 
من تاريخ النرش س�وف تنصب )بيداء فيصل جدوع( 

قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض

مصباح مهدي صالح

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد: 293/ ه� س/ 2014 
التاريخ: 19/ 4/ 2018 

اعان
اىل/ املس�تأنف عليهم/ عيل حس�ني حم�دان وايمان 

محمد كاظم
ق�دم املس�تأنف مدي�ر بلدي�ة الس�د العظي�م اضافة 
لوظيفته وكيل�ه الحقوقي عيل عام�ر محمد الئحته 
االس�تئناف بالعدد 293/ ه�� س/ 2014 يف 12/ 3/ 
2012 يطلب فيها فسخ قرار محكمة بداءة الخالص 
بالع�دد 394/ ب/ 2011 يف 29/ 2/ 2012 املتضمن 
)ابطال قيد العقار املرقم 23/ 7/ 7 م31 ام الكرامي( 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب ما جاء يكتب مركز 
رشطة العظيم بالعدد 4114 و 4115 يف 9/ 4/ 2018 
قررت املحكمة تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه الهيئ�ة يف الس�اعة 
التاس�عة من صباح يوم 6/ 5/ 2018 ويف حالة عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

حسني حسن مصطفى
رئيس الهيئة

���������������������������������������
تنويه

ورد سهوا يف اعان رئاسة جامعة املثنى مزايدة علينة 
اليجار عقارات املنش�ور يف املس�تقبل العراقي بالعدد 
)1654( يف 17/ 4/ 2018 حيث ورد يف تسلس�ل )5( 
كش�ك مرطبات/ كلي�ة العلوم املبل�غ )2.400.000( 
فق�ط مليونان ومائت�ان الف دينار خط�أ والصحيح 
هو تسلسل )5( كش�ك مرطبات/ كلية العلوم املبلغ 

)2.400.000( فقط مليونان واربعمائة الف دينار
 لذا اقتى التنويه.

���������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد: با
التاريخ: 15/ 4/ 2018 

اعان مفقود
اىل املفقود / صالح مهدي عيل 

2018 قدم�ت )والدت�ك( املدع�وة   /4 بتاري�خ 15/ 
)رسوة محم�د اس�ماعيل( تطلب في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لكون�ك خرجت بتاري�خ 1/ 9/ 2007 ولم تعد 
لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة 
ع�دم حض�ورك خال خمس�ة ع�رش يوم م�ن اليوم 
الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب )والدتك( قيمة 

عليك الدارة شؤونك.
القايض

مصباح مهدي صالح

 3357 /390501
2018 /4 /19     

..في 7/ 5/ 2018
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حـوراء الـنـداوي: لـوعــة عـراقـيــة صــرفــة

ث�م رم�ت نفس�ها وراءه�م من�ذ 
الرواي�ة. تغي�ب  األوىل يف  األس�طر 
قسمت بعد هذه السطور الصادمة 
واملوحي�ة. إال أّن طيفها يطغى عىل 
الن�ص حتى تب�دو ه�ي املتحكمة 
بمصري الشخوص جميعها. كما لو 
أّن النداوي نفس�ها قد كتبت بتأثري 
والخ�ّ�ق  الس�حري  الطي�ف  ه�ذا 
لقسمت. تعرض الكاتبة حياة ث�ثة 
أجيال م�ن الكرد. ُينَظ�ر إىل الجزء 
األول ال بوصف�ه مقدم�ة مس�هبة 
للدخول إىل الجزء الثاني من الرواية 
وحس�ب، وإّنما قد رسّخت الكاتبة 
عربه، وج�ود الكرد يف بغ�داد، قبل 
أن تنقل لحظات انتزاعهم العنيفة 
واملري�رة. يظه�ر تهجريه�م خ�ل 
العراق�ي  البع�ث  حك�م  س�نوات 
��� كونه�م من التابعي�ة اإليرانية 
���� جزءاً م�ن انت�زاع روح املكان 
وتغي�ري هويته، نوعاً من التخريب، 
وتأطرياً للس�طوة التي ل�م تتوقف 
أنظمة مربكة عن ممارس�تها عىل 
الن�اس باخت�ف انتماءاتهم، ودفع 
الهوي�ات الصغ�رية يف أتون حروب 
عبثي�ة. يف الرواية هي حرب العراق 
م�ع إيران التي انش�غلت الكاتبة يف 
رصد تداعياته�ا عىل فئة لم يقبلها 
الحك�م العراق�ي آن�ذاك كونها من 
أص�ول إيرانية، ول�م تمنحها إيران 

الحقوق كافة لكونها عراقية. وبني 
هذين الرفض�ني الكبريين الحادين 
قس�مت  أه�ل  راح  واملؤرق�ني، 
واألوط�ان  األوط�ان  يف  يتفرق�ون 

البديلة والطارئة.
ل�م ينش�غل والد قس�مت املّ� غ�م 
عيل يف السياسات التي جعلت قومه 
نصف�ني: نص�ٌف عراق�ي ونص�ف 
إيراني. آثر البق�اء يف العراق، حيث 
أولي�اء الله املحببون له، إثر إطاحة 
الش�اه رضا بحكم ال�والة يف إقليم 
لورستان. ويف »الدهانة«، يعيش يف 
بيت يتقاسمه مع األبناء واألشباح، 
حيث تربز شخصية بركه الذي عاد 
من امل�وت كي يصبح بصاراً وقارئاً 
للغي�ب يلج�أ الن�اس إلي�ه لتحديد 
ومص�ري  البن�ات  زواج  مواعي�د 
األبناء، والدروب املهلكة التي تسري 
فيها حيواتهم. ُيس�لِّم املّ� بناتِه إىل 
أزواج هرمني، يجهلن أمور الجنس 
وتقت�ر متعته�ن ع�ىل اإلنجاب، 
إنج�اب  ش�كل  حياته�ن  لتأخ�ذ 
متواصل ثم فقدان مستمر. يجيء 
مجيد م�ن مهران إىل من�زل قريبه 
محمد عيل، الذي تزوج إحدى بنات 
املّ� وس�كن عن�ده. يواج�ه بركه 
بأكاذيبِه، ليطلق األخري نبوءته بأّن 
»هذا البلد لن يعيش بس�م وسيصل 
غب�ار خراب�ه إىل الس�ماء«. ت�زرع 

نبوءة بركه يف رؤوس سكان املنزل 
القل�ق الذي يكرب مع الس�نني حتى 
هم  يتحول إىل مصري جمعي يس�ريّ
م�ن دون أن ينتبه�وا! أول ما يرتدد 
مصري قس�مت يف روح عمها رضا، 

الذي يصاب بهوس بابنة أخيه بعد 
سنوات من انتحارها. يحرق نفسه 
النعدام رغبت�ه يف الحياة مع زوجة 
صعب�ة الطباع. تمر الس�نوات عىل 
األرسة البغدادية، األطفال يكربون، 

ويصبح�ون موضوعاً للجزء الثاني 
من الرواي�ة، حيث يتضح أن »زمن 

الخري« قد وىّل. 
يصبحون شباناً، ويف داخلهم سؤال 
أصم: »ما الذي فعلناه كي يرسقوا 
مّن�ا حياتنا؟«. توزع الكاتبة الجزء 
الثاني ع�ىل ث�ثة ش�بان، وتكتفي 
بهم للداللة عىل ث�ثة خيارات وجد 
الك�رد الفيلّيون أنفس�هم أمامها. 
يعيش لؤي حياته عىل هيئة ع�مة 
استفهام كبرية منذ كان عالقاً عىل 
الحدود وس�ؤاله يرتدد: »ملاذا يوجد 
م�ن يق�رر ش�كل وروح وطني؟«. 
يتوىف امل��ّ غ�م وهو يهذي باس�م 
ابنت�ه قس�مت، يتمن�ى أن يدفن يف 
العراق رغم اس�تحالة ذل�ك. يقول 
العربية  أمنياته األخ�رية باللغت�ني 
والكردي�ة، وقد تهجرت أرسته عىل 
دفعات. يظهر شبح قسمت للشّبان 
الث�ث�ة. يراها لؤي عندما يدرك أّنه 
نصف عراقي، نصف إنسان يعيش 
يف إي�ران م�ع وال�ده مجي�د بعدما 

انقلب إىل شخص بخيل ومكروه.
يرى قس�مت بابتسامتها وشعرها 
املتطاير قبل أن يغ�ادر إيران الجئاً 
إىل الس�ويد. يتواص�ل م�ع س�االر 
اب�ن خالت�ِه، الذي فكر ب�أن يكتب 
عىل ش�اهدة قرب والدِه محمد عيل 
خرسو: »هذا ق�رب الرجل الذي جاء 

ورحل دون ترك أث�ر يذكر«. يتصل 
س�االر مع لؤي من دمشق بصوت 
مرتجف تقطعه الدموع، ويتفقان 
ع�ىل طريق�ة للهروب إىل الس�ويد، 
إال أّن س�االر يعود إىل الع�راق إبان 
حرب الكويت وهو يعرف أّنه خاٍو، 
لم يصنع لنفس�ِه تاريخ�اً ليعانده 
بالرحي�ل. إّن�ه مخل�وق للعيش يف 
ذل�ك »الوطن األعور« يرى قس�مت 
فور عودته، مبتس�مة كأّنها بعثت 
من ماء دجل�ة.  يف حني يراها أكرم 
مبتس�مًة، بنظ�رات جميل�ة وثوب 
أحمر ب�ني املتظاهرين، وقد بقي يف 
إيران وهو يتس�اءل عن حياة أهله 
املاضية. يلع�ب يف املنتخب الوطني 
اإليران�ي للتايكون�دو ويلتق�ي مع 
املنتخ�ب العراق�ي الق�ادم من بلد 
يش�هد خراباً متج�دداً إثر االحت�ل 
غاب�ر  بحن�ني  يلتقي�ه  األمريك�ي، 

ومؤثر امتألت بِه نهايات الرواية. 
زماني�اً.  الرواي�ة  الكاتب�ة  تقس�م 
وألكث�ر م�ن نصف ق�رن، ت�راءت 
قسمت ألهلها بهية وواضحة، قبل 
أن تنهي الن�داوي الرواية بخطوات 
قس�مت الواثقة نحو املوت، هاربة 
م�ن مص�ري أهله�ا. بامل�وت تدفع 
الخس�ارات عن أبنائها، ويف داخلها 
أمل ال يتوقف عن الهتاف: »س�وف 

ننجو سوف ننجو«.

سومر شحادة
يف روايتها »قسمت« )منشورات الجمل(، تقص الكاتبة العراقية حوراء النداوي حكاية الكرد الفيليني. ُتشّيد الحكاية عرب لوعة عراقية رصفة، 
لتصري روايتها التوثيقية تأريخاً صارخاً وحياً عن التهجري واالنتماءات املس�تحيلة. تأخذ الرواية عنوانها من اس�م إحدى ش�خصياتها، وهي 

قسمت املرأة التي رمت أطفالها يف النهر.

ترجمة: سارة حبيب

1. دعوة
إذا كنَت حاملاً، ادخل،

إذا كنت حاملاً، تواقاً، كاذباً،
متمنياً، مترّضعاً، مشرتياً فاصولياء سحرية...

إذا كنت مدعّياً، تعال اجلس بقرب ناري
ألن لدينا قصصاً من كتاٍن ذهبي لنقوم بغزلها سوياً.

ادخل!
ادخل!

2. لن أفقس
أوه! أنا دجاجة تعيش يف بيضة،

لكني لن أفقس، لن أفقس.
الدجاجات كلها تقوقئ، الديكة كلها تستجدي،

ولكني لن أفقس، لن أفقس. 
ألني أسمع كل أخبار التلوث والحرب

عندما يرخ الناس جميعاً والطيارات تهدر،
لذلك سأبقى هنا يف الداخل حيث األمان والدفء،

وسوف لن أفقس!

3. نعمات و الءات
قالت النعمات »نعم« ألّي يشء

اقرتحه أي أحد.
قالت ال�ءات »ال« لكّل يشء

ما لم يكن مثبتاً ومخَترباً.
هكذا ماتت كل النعمات من كثرة اإلفراط 

وماتت كل ال�ءات من الذعر،
لكن بطريقة ما، 

أعتقد أن ال���� »فكروا بأنفسكم«
هي التي كانت صائبة دوماً.

4. لعبة العناق
لن ألعب شّد الحبل.

أفّضل أن ألعب لعبة العناق،
حيث يتعانق الجميع،

بدالً من الشد،
حيث يقهقُه الجميع

ويتدحرجون عىل العشب،
حيث يتبادل الجميع القب�ت،

ويبتسمون ابتسامات عريضة،
ويحتضن الجميع بعضهم البعض،

ويربحون جميعاً.

5. كرة الثلج
صنعت لنفيس كرة ثلج
متقنًة بقدر ما يمكن.

فكرت يف أن أحتفظ بها كحيوان أليف
وأجعلها تنام معي.

صنعت لها ثياباً للنوم
ووسادة ألجل رأسها.

ثم يف الليلة املاضية هربْت،
لكن قبل ذلك_ بلّلِت الفراش.

6. سحر
رأت ساندرا جنّياً،

إيدي ملَس عم�قاً خرافياً،
لوري رقص مرة مع الساحرات،

شاريل وجد بعض ذهب العفاريت.
دونالد سمع حورية تغني،
سوزي تجسست عىل قزم،

ولكن كل السحر الذي عرفُته أنا
كان عيّل أن أصنعه بنفيس.  

7. مكافأة الخنزير الصغري
قال الخنزير الصغري ألبيه،

»ذلك هو متجر الحلوى.
أوه، من فضلك دعنا ندخل.

وأعدك أنني لن
أترف مثل ولد

إذا منحتني جولة عىل ظهر إنسان«.

8. سمك؟
السمكة الصغرية تأكل السمكة الصغرية جداً،

السمكة الكبرية تأكل السمكة الصغرية_
وهكذا وحدها السمكة األكرب تصبح سمينة.

هل تعرفون أي برش عىل هذه الشاكلة؟

9. أوركسرتا
حتى وإن لم يكن لديك طبل، فقط ارضب عىل بطنك.

حتى وإن لم يكن لدّي بوق_ سأعزف بأنفي.
حتى وإن لم يكن لدينا صنج_

سنكتفي برضب أيدينا ببعضها،
وبالرغم من أنه قد توجد أوركسرتا

تكون أفضل بقليل
بآالتها الفاخرة ال�معة

التي تكلّف الكثري_
هيه، نحن نصنع موسيقى أفضل بمرتني

بالعزف عىل ما نملكه!

10. لعنة مورغان
متتبعاً األثر عىل خريطة الكنز القديمة،

وصلُت إىل النقطة التي تقول، »احفر هنا«.
وع�ىل بع�د أرب�ع أق�دام لألس�فل، ارتطم�ت مجرفت�ي 

بالخشب
تماماً حيث قالت الخريطة أن صندوقاً سيظهر.

لكن عىل أحد جوانب الصندوق ُنقشت هذه الكلمات:
»فلتحّل اللعنة عىل من يقلق راحة هذا الذهب«.

التوقيع، مورغان القرصان، آفة البحار.
قرأت هذه الكلمات وتجمد الدم يف عروقي.

لقد وقعُت عىل ثروة ال توصف
وأحاول اآلن أن أعرف أيهما أسوأ:

كم أحتاج هذا الذهب؟
وكم أحتاج هذه اللعنة؟

• 1930-1990، ش�اعر، مؤلف أغاٍن، رس�ام كاريكاتري 
وسيناريس�ت. م�ن أبرز كّت�اب أدب األطف�ال يف العالم. 
أشهر كتبه )الشجرة املعطاءة(، )ضوء يف العلّية(، )حيث 
ينته�ي الرصيف(.نال العديد م�ن الجوائز خصوصاً عن 
أدب األطفال و كتاب�ة األغاني )منها جائزة غرامي عام 
1984(. ُض�ّم سيلفرس�تني إىل قاعة الش�هرة األدبية يف 

مدينته شيكاغو عام 2014.

قصائد قصيرة

شيل سيلفرستني

تح�ت عنوان »حض�ور عابر« صدرت 
حديثاً للكاتب حسام قنديل مجموعة 
قصصي�ة جدي�دة، كان له�ا حض�ور 
جيد يف فعاليات معرض اإلس�كندرية 

للكتاب يف دورته املنتهية قبل أيام.
نق�رأ م�ن أج�واء املجموع�ة: »آمل�ُت 
الكثريي�ن من األبري�اء الذين أحّبوني، 
آذي�ُت من ال حر لعدده�م، حّطمُت 
قلوب�اً، ودم�رت حي�اة كّل َم�ن جرؤ 
ع�ىل االق�رتاب مّني، وس�عيُت لتدمري 
حياة أبري�اء آخرين لم يقرتبوا؛ ملجرّد 
التسلية، اقرتفُت من املوبقاِت ما يندى 
له جبنُي الش�يطاِن ذاته، لبس�ُت قناع 
القّديس، حتى إذا ما ذاب عىل وجهي؛ 
لبس�ُت قن�اَع قدي�س آخ�ر، يف مكان 
آخر.. ورغم ذلك، أنام قريَر العني، وال 
أش�عر بتأنيب الضمري.. هل هناك َمن 

يمتلك سبباً لذلك؟!«.

تس�تمد الروائي�ة املرية وفاء ش�هاب الدين عالم 
روايتها الرمزية »أورجانزا« من واقع الخلط املوجود 
يف الع�ق�ة التي تحكم بني الرجل واملرأة، وخاصة يف 

املجتمعات العربية.
وذل�ك يف ظ�ل قيم وأع�راف وتقالي�د صارمة تحكم 
املجتم�ع يف عادات�ه وتقالي�ده الت�ي ربم�ا أثرت يف 
طبيعة الوضع بالنسبة للمرأة التي تناضل من أجل 
ني�ل حقوقها كامل�ة، متخذة يف ذلك س�بيل البحث 
عن الرشي�ك الذي تتصور أنها من خ�له يمكنها أن 

تحقق أمانيها يف الحرية واالعتداد بالذات.
وضم�ن ه�ذه املفارق�ة واملراوح�ة ب�ني الرغبة يف 
االمت��ك والرغب�ة يف الرحيل، تخ�ط الكاتبة حرقة 
ه�ذا الذه�اب وال�رواح وتعيش اللحظة ب�كل أرقها 
وعذاباتها، م�ع أنها كلما خط�ت إىل األمام زاحمها 

هذا اآلخر الذي يسكن فيها إىل األبد.

املحقق�ة«،  الرحلي�ة  »النص�وص 
س�ندباد  املع�ارصة:  و«الرحل�ة 
ث�ث�ة  و«الدراس�ات«،  الجدي�د«، 
محاور تندرج تحتها سلسلة الكتب 
الفائ�زة ب�� »جائ�زة اب�ن بطوطة 
لألدب الجغرايف« لعام 2018، والتي 
صدرت حديثاً عن »املؤسسة العربية 
للدراس�ات والن�رش« بالتعاون مع 
م�رشوع »ارتي�اد اآلف�اق«، والتي 

تندرج ضمن أدب الرحلة. 
تضّمنت النصوص الرحلية املحّققة، 
أربع�ة مؤلفات؛ ث�ث�ة منها توثيق 
لرح�ت الخ�روج إىل الحج وواحدة 
رحلة ثقافية إىل أمريكا، حيث صدر 
النارصية الكربى«  كتاب »الرحل�ة 
ملحم�د ب�ن عب�د الس��م النارصي 
من تحقي�ق الباحث املغربي املهدي 
الغايل. املؤلف يتناول رحلة حجازية 
استغرقت 15 شهراً من زاوية إكوز 
املغربي�ة ثم املدن التي م�ّر بها من 
يف الجزائ�ر وطرابل�س ليبيا وحتى 
القاه�رة إىل أن وص�ل إىل مك�ة ثم 

املدينة املنورة.
وكان ه�ذا العم�ل قد ُوص�ف بأنه 
»ن�ادرة الزم�ان وأعجوب�ة العر 
تفاصي�ل  م�ن  في�ه  مل�ا  واألوان« 
ون�وادر  وقص�ص  وطرائ�ف 

واستطرادات.
أم�ا كت�اب »رحل�ة ح�اج مغرب�ي 
يف زم�ن الحماي�ة« ال�ذي وضع�ه 
إدري�س ب�ن محم�د ب�ن إدري�س 
الجعيدي الس�لوي عام 1930 فهو 
من تحقيق األكاديم�ي املغربي عز 

املغرب معنينو.
عمل�ه  أن  الس�لوي  اعت�رب  وق�د 
ه�ذا يكمل رحلة ش�كيب أرس��ن 
اللط�اف يف خاط�ر  »االرتس�امات 
الح�اج إىل أق�دس مط�اف«، الت�ي 

وضعها يف سنة 1929، وفيها الكثري 
من املعلومات عن املدن التي مّر بها 
وعن مجالس العلماء ومسار الحج 

والحجاج.
اىل  املغ�رب  »م�ن  عن�وان  وتح�ت 
الحج�از عرب أوروب�ا 1857« صدر 
كت�اب محم�د الغيغائ�ي العم�ري 
الوريك�ي ال�ذي حقق�ه األكاديمي 

املغربي سليمان القريش.
ثمة فارق يف ه�ذا الكتاب، عن أدب 
الرح��ت الحجازية التي س�بقته، 
فاملؤل�ف يتي�ح للجان�ب الذاتي أن 
يظه�ر من خ��ل مش�اعره تجاه 
يزوره�ا  الت�ي  واألماك�ن  الس�فر 
األماك�ن  إىل  الوص�ول  وبال�ذات 

املقدسة والشعائر.
الكتاب األخري ضمن هذه النصوص 
الرحيلة هو رحلة أبو خليل القباني 

إىل أمريكا عام 1893، »من دمش�ق 
إىل ش�يكاغو« وه�و م�ن تحقي�ق 

الكاتب السوري تيسري خلف.
وكان القبان�ي س�افر م�ع فرق�ة 
إىل  الرشقي�ة«  الع�ادات  »مرس�ح 
معرض شيكاغو عام 1893، ومكث 
فيها س�تة أش�هر، عن ذل�ك يقول 
خلف »فرصة رائعة لدراس�ة وفهم 
واح�دة من أن�در تج�ارب التفاعل 
الثقايف املبارش بني منطقتي رشقي 
املتوس�ط، بم�ا تحمل�ه م�ن أبعاد 
تاريخية ودينية لها تأثريات عميقة 
املس�يحي،  الغرب�ي  الوج�دان  يف 
وب�ني الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
التي كان�ت تنظر إىل نفس�ها، منذ 
ذل�ك الوق�ت، بوصفه�ا قم�ة هرم 

الحضارة الغربية«.
املع�ارصة:  »الرحل�ة  قس�م  ويف 

الت�ي تتضمنتها  الجديد«  س�ندباد 
الغموض  السلس�لة، صدر »طب�ق 
الجمي�ل.. أي�ام يف لبن�ان« للكاتب 
املغربي عبدالل�ه صديق، كما صدر 
للكاتب املري أمري العمري »حول 
العال�م يف حقيب�ة س�فر«، ويض�ّم 
رح��ت الناق�د الس�ينمائي خ�ل 
ث�ث�ني عاماً بني بلدان مختلفة من 
الق�ارات الخمس وانطباعاته عنها 

وتأم�ته حولها.
يف »الدراس�ات«، صدرت ث�ثة كتب 
هي »الرحل�ة األندلس�ية« للباحث 
املغربي أحمد بو غ�، وهو دراس�ة 
تصنيفية للرحلة األندلسية تنطلق 
م�ن خصوصيات الكتاب�ة الرحلية 
كل  خصوصي�ات  وم�ن  عموم�اً، 
ن�وع ع�ىل ح�دة. يتن�اول ب�و غ� 
الرحل�ة  ورسدي�ة  األن�واع  س�ياق 

وخصوصي�ات كل ن�وع م�ن أنواع 
الرحل�ة األندلس�ية ع�ىل مس�توى 
ال�رسد والوصف وامل�كان والزمان 
وحضور اآلخر. كيف تتمايز األنواع 
الرحلة الس�فارية،  وتتداخل؛ ب�ني 
الرحل�ة  العجائبي�ة،  الرحل�ة 
االس�تط�عية الرحل�ة الحجازي�ة، 

الرحلة الحركة، والرحلة العلمية.
نظ�رات  والغ�رب..  و«املغ�رب 
املغرب�ي  لألكاديم�ي  متقاطع�ة« 
عبد النب�ي ذاك�ر، الكتاب دراس�ة 
إىل  تس�تند  مقاِرن�ة  صورلوجي�ة 
التحلي�ل األدبي للواقع�ي واملتخيَّل 
يف ص�ورة املغرب يف عي�ون الغرب، 
ُمقايس�ًة بصورة الغ�رب يف عيون 
املغارب�ة. وم�ن ب�ني اإلش�كاليات 
التي يتطرق إليها إش�كالية الدرس 
والغرب�ي،  العرب�ي  الصورلوج�ي 
ظ�ل  يف  البيبليوغ�رايف  واإلش�كال 
الش�اهد والرتجم�ة،  إس�رتاتيجية 

وإسرتاتيجية اإليهام بالواقع.
وأخ�رياً صدرت دراس�ة »يف س�رية 
أحمد بن قاسم الحجري )أفوقاي( 
األندليس« لألكاديمية األردنية رشا 
الخطيب، الذي عادت فيه إىل كتاب 
يعترب أهم مص�در تاريخي أندليس 
كت�ب بعد صدور ق�رار النفي بحق 
األندلسيني املورس�كيني، فصاحبه 
يتكل�م هنا وهو بمنأى عن محاكم 
املس�يحيني  يج�ادل  التفتي�ش، 
واليهود، ويستعرض من خ�ل ذلك 
ما فعله اإلس�بان بش�عبه وظروف 

انتقال هؤالء إىل شمال أفريقية.
يذكر أن »جائزة ابن بطوطة لألدب 
الجغ�رايف« تأّسس�ت س�نة 2003 
يف إط�ار م�رشوع »ارتي�اد اآلفاق« 
الذي أطلق�ه املرك�ز العربي لألدب 
الجغرايف »ارتياد اآلفاق« يس�عى إىل 

إحياء االهتمام باألدب الجغرايف من 
خ�ل تحقي�ق املخطوطات العربية 
واإلس��مية الت�ي تنتم�ي إىل أدب 
الرحل�ة واألدب الجغ�رايف بص�ورة 
عام�ة، م�ن جه�ة، وإىل تش�جيع 
األدباء والكت�اب العرب عىل تدوين 

يومياتهم يف السفر.
يأت�ي ه�ذا االهتمام ب�أدب الرحلة 
ملا له من أهمية اس�تثنائية يف بناء 
ج�رس ثقايف ب�ني امل�رشق واملغرب 
وبني العرب والعالم، وبالتايل تدعيم 
فك�رة لق�اء الش�عوب والثقافات، 
وقي�ام حوار حض�اري ب�ني األمم 

والجماعات اإلنسانية املختلفة.
ألفض�ل  س�نوياً  الجائ�زة  تمن�ح 
األعم�ال املحقق�ة يف أدب الرحل�ة، 
وعمل ينتم�ي إىل الرحلة املعارصة، 
ودراس�ة علمية يف األدب الجغرايف، 
وجائ�زة للرحل�ة املرتجمة، وأخرى 
الكت�اب  يكتبه�ا  الت�ي  لليومي�ات 

املقيمون خارج أوطانهم.
وكان�ت دورة الجائ�زة ه�ذا العام 
عرفت إقباالً ع�ىل ترجمة نصوص 
ويومي�ات  رح��ت  م�ن  مخت�ارة 
رشقي�ة  وش�خصيات  لكّت�اب 
وغربي�ة تش�كل إضاف�ة إىل مكتبة 
الرحل�ة العربية »بم�ا يغني ذائقة 
الق�ارئ ومعارفه بنص�وص تفتح 
آفاق�اً أوس�ع عىل ش�بكة التواصل 
الحض�اري ب�ني الثقاف�ات، وتم�ّد 
بالت�ايل جس�ور التفاه�م، وتكرس 
بعضاً من جبال الجليد القائمة بني 
الثقاف�ة العربية وثقاف�ات العالم« 
وفق�اً لبي�ان الجائ�زة. ويذك�ر أن 
األعمال الفائزة تصدر منذ س�نوات 
يف طبعات مش�رتكة بني »املؤسسة 
العربية للدراسات والنرش« و«ارتياد 

اآلفاق«.

»حضور عابر«.. 
آالم وآمال

»أورجانزا«.. 
مـسـارات وتـشـابـكـات 

واقعية اجتامعية

تسعة كتب من سلسلة »ابن بطوطة لألدب اجلغرايف«
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اخلامس من شعبان ذكرى والدة مجال اإلمامة
والعبادة وسيد السادة

يف شعبان اخلريات واملسرات

اإلم�ام  والدة  4ه��(  ش�عبان   3(
الحسني)عليه السالم(

اسمه وكنيته ونسبه)عليه السالم( 
اإلمام أبو عبد الله، الحسني بن عيل 

بن أبي طالب)عليهم السالم(.
ألقابه)عليه السالم( 

س�ّيد الش�هداء، أب�و األئّم�ة، س�ّيد 
ش�باب أهل الجّنة، الس�ّيد، الرشيد، 
الش�هيد، الزك�ي، الطّي�ب، املُبارك، 
الس�بط، التابع ملرض�اة الله، الدليل 

عىل ذات الله... .
الس�الم(  والدته)علي�ه  تاري�خ 

ومكانها 
3 شعبان عام 4ه، املدينة املنّورة.

أُّمه)عليه السالم( وزوجته 
أُّمه الس�ّيدة فاطمة الزهراء)عليها 
السالم( بنت رس�ول الله)صىل الله 
عليه وآله(، وزوجته الس�ّيدة ش�اه 
زنان بن�ت َيزَدُجرد بن ش�هريار بن 
كرسى، ويقال: إن اسمها شهربانو 
أُّم اإلمام ع�يل زي�ن العابدين)عليه 

السالم(، وله زوجات أُخر.
مّدة حمله)عليه السالم(

كانت مّدة حمله س�ّتة أش�هر، ولم 
يولد لسّتة أشهر إاّل عيىس بن مريم 

والحسني)صىل الله عليه وآله(.
رؤيا أُّم الفضل

يف  الح�ارث  بن�ت  الفض�ل  أُّم  رأت 
منامه�ا رؤي�ا غريب�ة ل�م تهت�ِد إىل 
تأويلها، فهرعت إىل رسول الله)صىل 
الله عليه وآله( قائلة له: رأيت حلماً 
ُمنكراً كأّن قطعة من جسدك ُقطعت 

وُوضعت يف ِحجري!
ف�أزاح النبي)صىل الل�ه عليه وآله( 
مخاوفه�ا، وبّشه�ا بخ�ر، قائالً: 
»خ�راً رأي�ِت، َتل�د فاطم�ُة غالم�اً 
فيكون يف ِحج�رك«، فولدت فاطمة 
فقال�ت:  الس�الم(،  الحس�ني)عليه 
وكان يف حج�ري كم�ا ق�ال رس�ول 

الله)صىل الله عليه وآله()1(.

إخب�ار النبي)صىل الل�ه عليه وآله( 
بقتله)عليه السالم(

قال اإلمام الصادق)عليه الس�الم(: 
»إّن جربائيل)عليه السالم( نزل عىل 
محّمد)صىل الله علي�ه وآله(، فقال 
له: يا محّمد، إّن الله يبّشك بمولوٍد 
يول�د من فاطم�ة، تقتل�ه أُّمتك من 
بعدك، فقال: »يا جربائيل، وعىل رّبي 
الس�الم، ال حاجة يل يف مول�ود يولد 
م�ن فاطمة تقتله أُّمتي من بعدي«، 

الس�الم(  هبط)علي�ه  ث�ّم  فع�رج 
فق�ال له مثل ذل�ك، فقال)صىل الله 
علي�ه وآل�ه(: »ي�ا جربائي�ل، وع�ىل 
رّب�ي الس�الم، ال حاج�ة يل يف مولود 
تقتل�ه أُّمت�ي م�ن بع�دي«، فع�رج 
جربائيل)عليه الس�الم( إىل الس�ماء 
ث�ّم هب�ط فقال: ي�ا محّم�د إن رّبك 
يقرئك الس�الم ويبّشك بأّنه جاعل 
يف ذّريت�ه اإلمامة والوالية والوصية، 

فقال: »قد رضيت«.

ثّم أرس�ل)صىل الله علي�ه وآله( إىل 
فاطمة)عليه�ا الس�الم(: »إّن الل�ه 
يبّشني بمولود يولد لك تقتله أُّمتي 
من بعدي «، فأرسلت إليه: »ال حاجة 
يل يف مولود تقتل�ه أُّمتك من بعدك«، 
فأرس�ل إليه�ا: »إّن الل�ه قد جعل يف 
ذّريت�ه اإلمامة والوالي�ة والوصية«، 

فأرسلت إليه: »أن قد رضيت«)2(.
مراسيم والدته)عليه السالم(

أج�رى النبي)صىل الل�ه عليه وآله( 

بنفس�ه أكث�ر املراس�يم الشعي�ة 
لوليده املبارك، فقام)صىل الله عليه 

وآله( بما ييل:
1� األذان واإلقام�ة: أّذن)ص�ىل الله 
علي�ه وآل�ه( يف أُذنه اليمن�ى، وأقام 
إّن  الخ�رب:  يف  وج�اء  الي�رسى،  يف 
ذل�ك ِعصمٌة للمولود من الش�يطان 

الرجيم.
2� التسمية: سّماه النبي)صىل الله 
عليه وآله( ُحسيناً، كما سّمى أخاه 

َحَسناً.
يق�ول املؤّرخ�ون: »لم تك�ن العرب 
يف جاهليتها تعرف هذين االس�مني 
ي أبناءهم بهم�ا، وإّنما  حّتى ُتس�مِّ
س�ّماها النبي)صىل الله عليه وآله( 

بهما بوحي من السماء«.
3� العقيقة: وبعدما انطوت س�بعة 
الحس�ني)عليه  والدة  م�ن  أّي�ام 
الس�الم( أمر النبي)ص�ىل الله عليه 
وآل�ه( أن ُيع�ّق عنه بكب�ش وُيوّزع 

لحمه ع�ىل الفق�راء، وكان ذلك من 
جمل�ة ما رّشعه اإلس�الم يف ميادين 

الرِبِّ واإلحسان إىل الفقراء.
4� َحلْ�ق رأس�ه: وأم�ر النبي)صىل 
الله عليه وآله( أن ُيحلق رأس وليده 
وُيتصّدق بزنته فّضة عىل الفقراء � 
وكان وزن�ه كم�ا يف الحديث درهماً 
ونصف�اً �، وط�ىل رأس�ه بالخُلوق، 
ونهى عّما كان يفعله أهل الجاهلية 

من طالء رأس الوليد بالدم.

اإلم�ام ع�يل بن الحس�ني زين العابدي�ن عليه 
السالم

بسم الله الرحمن الرحيم
 والدته عليه السالم:

ول�د إمامنا زين العابدين عيل بن الحس�ني بن 
عيل بن أبي طالب عليهم الس�الم عام 38ه�، 
أّمه املكرمة شهربانو بنت يزدجر بن شهريار 
بن پرويز بن هرمز بن انوشروان ملك الُفرس، 
وقيل شاه زنان كما قال شيخنا الحر العاميل 

يف ارجوزته:
وأُمه ذات العال وامل�ج�د           شاه زنان بنت 

يزدج��ر
وهو ابن ش�هريار ابن كس��رى      ذو س�ؤدد 

ليس يخاف كرسى
وروى القط�ب الراون�دي بس�ند معت�رب ع�ن 
موالنا الباقر عليه الس�الم انه ق�ال: ملا قدموا 
ببن�ت يزدج�ر بن�ت ش�هريار � آخ�ر مل�وك 
الفرس وخاتمهم � ع�ىل عمر وأدخلت املدينة 
إس�تشقت لها عذارى املدينة وأرشق املجلس 
بض�وء وجهها ورأت عمر فقال�ت: أفروزان، 
فغضب عمر، فق�ال: ش�تمتني العجلة، وهم 
بها، فقال له عيل عليه الس�الم: ليس لك إنكار 
م�ا ال تعلمه، فأم�ر )عمر( أن ين�ادى عليها، 
فقال أمر املؤمنني عليه الس�الم: ال يجوز بيع 

بنات امللوك وان كان�وا كافرين ولكن 
أع�رض عليه�ا أن تخت�ار رج�اًل من 
املس�لمني حتى تزوج منه ويحس�ب 
صداقه�ا عليه م�ن عطائ�ه من بيت 
املال يق�وم مقام الثم�ن، فقال عمر: 
تخت�ار،  أن  عليه�ا  وع�رض  أفع�ل، 
فاختارت اإلمام الحسني عليه السالم 
فق�ال أمر املؤمنني عليه الس�الم له: 
احتف�ظ بها وأحس�ن إليها، فس�تلد 
ل�ك خر أه�ل األرض يف زمان�ه بعدك 
وهي أم األوصياء الذرية الطيبة، فولد 
اإلمام عيل بن الحس�ني زين العابدين 

عليه السالم.
الرؤيا الصالحة:

وروي أنه�ا قالت: رأي�ت يف النوم قبل 
ورود عس�كر املس�لمني علين�ا، كأن 
محمد رسول الله صىل الله عليه وآله 
وسلم دخل دارنا وقعد ومعه الحسني 
علي�ه الس�الم وخطبني ل�ه وزوجني 
أب�ي من�ه، فلم�ا أصبح�ت كان ذل�ك 
يؤثر يف قلبي وم�ا كان يل خاطب غر 

هذا، فلم�ا كان يف الليلة الثاني�ة رأيت فاطمة 
بن�ت محمد عليها الس�الم وق�د أتت وعرضت 
عيّل اإلس�الم وأس�لمت، ث�م قال�ت: إن الغلبة 
للمس�لمني وان�ك تصلني ع�ن قري�ب إىل ابني 
الحس�ني عليه السالم س�املة ال يصيبك بسوء 
أح�د، قالت: وكان من الح�ال إني خرجت من 

املدينة ما مس يدي إنسان.
وروى الشيخ املفيد رحمه الله ان أمر املؤمنني 
عليه السالم وىل حريث بن جابر الحنفي جانباً 
من امل�شق، فبع�ث إلي�ه ابنَت�ي يزدجرد بن 
ش�هريار بن كرسى، فنحل ابنه الحسني عليه 
السالم شاه زنان منها، فأولدها زين العابدين 
عليه السالم، ونحل األخرى محمد بن أبي بكر 
فولدت له القاس�م )جد اإلم�ام الصادق عليه 
الس�الم من أمه( فهم�ا )أي القاس�م واإلمام 

زين العابدين عليه السالم( ابنا خالة.
ألقابه ونقش خاتمه عليه السالم:

أما كناه وألقابه عليه الس�الم فأش�هرها أبو 
الحس�ن وأبو محمد الباقر وألقابه املش�هورة 
زي�ن العابدي�ن وس�يد الس�اجدين والعابدين 
والزكي واألمني والس�جاد وذو الثفنات، وكان 
نقش خاتم�ه »الحمد لله الع�يل« وعىل رواية 
اإلم�ام الباقر عليه الس�الم:  »العزة لله« وعىل 
رواية موالنا أبو الحس�ن موىس الكاظم عليه 

الس�الم: »خزي وش�قي قاتل الحسني بن عيل 
عليه السالم«.

روى ابن بابويه عن اإلمام الباقر عليه السالم 
انه قال: »ان أبي عيل بن الحسني عليه السالم 
ما ذك�ر نعمة الله عليه إال س�جد، وال قرأ آية 
من كتاب الله عز وجل فيها س�جود إال سجد، 
وال دف�ع الله تعاىل عند س�وء يخش�اه أو كيد 
كايد إال س�جد، وال فرغ من ص�الة مفروضة 
إال س�جد، وال وفق إلصالح بني اثنني إال سجد، 
وكان أثر الس�جود يف جميع مواضع سجوده 

فسمي السجاد لذلك«.
مكارم أخالقه عليه السالم:

األول: روى الشيخ املفيد وغره انه: وقف عىل 
عيل بن الحسني عليه السالم رجل من أهل بيته 
فأس�معه وش�تمه فلم يكلم�ه، فلما انرصف 
قال لجلس�ائه: قد س�معتم ما قال هذا الرجل 
وأن�ا أح�ب ان تبلغوا معي إليه حتى تس�معوا 
ردي عليه، فقالوا له: نفعل، ولقد كنا نحب ان 
تقول له ونقول، قال: فأخذ نعليه ومىش وهو 
يق�ول: )... َوالَْكاِظِم�نَي الَْغْي�َظ َوالَْعاِفنَي َعِن 
النَّاِس َواللُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِننَي(آل عمران:134، 
فعلمنا انه ال يقول له ش�يئاً، فخرج حتى أتى 
من�زل الرجل فرصخ به، فق�ال: قولوا له هذا 
عيل بن الحسني، قال: فخرج إلينا متوثباً للش 

وهو ال يش�ك انه إنم�ا جاءه مكافي�اً له عىل 
بع�ض ما كان منه، فقال له عيل بن الحس�ني 
عليه الس�الم: يا أخي ان�ك كنت قد وقفت عيّل 
آنف�اً قلت وقلت، فان كنت ق�د قلت ما يفّ فانا 
اس�تغفر الل�ه منه وان كنت قل�ت ما ليس يفّ، 
فغف�ر الله لك، قال )الراوي(: فقبل الرجل بني 
عيني�ه، وقال: بىل قلت فيك م�ا ليس فيك وأنا 
أح�ق به، ق�ال ال�راوي للحدي�ث: والرجل هو 

الحسن بن الحسن عليه السالم.
الثاني: روي يف كشف الغمة انه: كان )السجاد 
عليه السالم( يوماً خارجاً فلقيه رجل فسبه، 
فث�ارت إلي�ه العبيد وامل�وايل، فقال له�م عيّل: 
مه�اًل كّف�وا، ثم أقبل ع�ىل ذلك الرج�ل، فقال 
له: ما س�ر عنك م�ن أمرنا أكث�ر، ألك حاجة 
نعين�ك عليها، فإس�تحيى الرج�ل فألقى إليه 
ع�ىل خميصه كانت عليه وأمر له بألف درهم، 
فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول: اشهد انك من 

أوالد الرسل.
جانب من أقواله عليه السالم:

وروي ان�ه: ان عيل بن الحس�ني عليه الس�الم 
أحس�ن الناس صوتاً بالقران وكان السقاؤن 

يمرون فيقفون ببابه، يس�تمعون قراءته.
وقال الغزايل يف كتابه أرسار الحج عن س�فيان 
بن عيينة قال: حج عيل بن الحس�ني فلما أراد 
اإلح�رام وقفت راحلت�ه وأصفر لونه 
وأخذته رعش�ة ولم يقدر عىل التلبية 
فقل�ت: ل�م ال تلب�ي فأجابن�ي بأن�ه 
يخ�اف ان يقول له الل�ه تعاىل ال لبيك 
وال س�عديك، فلم�ا لبى أغم�ي عليه 
وس�قط عن راحلت�ه وكان هذا حاله 

إىل ان فرغ من الحج.
ويف كت�اب حديق�ة الش�يعة انه قال 
حج�ر  دخل�ت  اليمان�ي:  ط�اووس 
إسماعيل ليلة فرأيت عيل بن الحسني 
عليه الس�الم يف الس�جود وهو يكرر 
كالماً فأصغي�ت جيداً فإذا هو يقول: 
ِمس�ِكيُنَك  ِبَفناِئ�ك  ُعَبّي�ُدَك  »اله�ي 
ِبَفناِئك َفِق�ُرَك ِبَفناِئك« فما أصابني 
بالء ومرض أو ألم فصليت وس�جدت 
وقلته�ا إال كش�ف عن�ي وف�رج بي، 
والفن�اء يف اللغ�ة فض�اء البي�ت أي 
عبدك ومسكينك واملحتاج إليك واقف 
بباب�ك منتظر رحمت�ك ورأفتك، فمن 
قالها بإخ�الص رأي أثره�ا وقضيت 

حاجاته.

»4 شعبان 26هـ« 
والدة ابا الفضل العباس ابن اإلمام عيل

»عليهام السالم«

اسمه وكنيته ونسبه)عليه السالم(
السّيد أبو الفضل العباس ابن اإلمام عيل بن أبي طالب)عليهم السالم(.

ألقابه)عليه السالم(
قم�ر بني هاش�م، ب�اب الحوائج، الس�ّقاء، َس�بع القنطرة، كاف�ل زينب، بطل 

الشيعة، حامل اللواء، كبش الكتيبة، حامي الظعينة... .
أُّمه)عليه السالم(

الس�ّيدة فاطم�ة بنت ح�زام العامري�ة الكالبي�ة، املعروف�ة ب�أُمِّ البنني)عليها 
السالم(.

تاريخ والدته)عليه السالم(
4 شعبان 26ه.

زواج اإلمام عيل)عليه السالم( ألجله
روي أّن اإلم�ام أم�ر املؤمنني)عليه الس�الم( ق�ال ألخيه عقيل � وكان نّس�ابة 
عامل�ًا بأخبار العرب وأنس�ابهم �: »أبغي امرأة قد ولدته�ا الفحولة من العرب؛ 
ألتزّوجها فتلد يل غالماً فارساً«، فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكالبية 
العامري�ة، فإّن�ه لي�س يف العرب أش�جع من آبائه�ا وال أف�رس. فتزّوجها أمر 
املؤمنني)2(، فولدت له وأنجبت، وأّول ما ولدت العباس)عليه الس�الم(، وبعده 

عبد الله، وبعده جعفراً، وبعده عثمان.
صفاته)عليه السالم(

كان العب�اس رجالً وس�يماً جس�يماً، يركب الفرس املطّه�م ورجاله تخّطان يف 
األرض)3(. 

نا العباس ب�ن عيل نافذ البصرة،  ق�ال اإلمام الصادق)عليه الس�الم(: »كان عمُّ
صلب اإليمان، جاهد مع أبي عبد الله)عليه الس�الم( وأبىل بالًء حس�ناً، ومىض 

شهيداً«)4(. 
وقد كان صاحب لواء الحسني)عليه السالم(، واللِّواء هو العلم األكرب، وال يحمله 

إاّل الشجاع الشيف يف املعسكر.
ترّحم اإلمام)عليها السالم( عليه

ق�ال اإلمام زين العابدين)عليه الس�الم(: »رح�م الله العباس، فلق�د آثر وأبىل، 
وفدى أخاه بنفسه حّتى قطعت يداه، فأبدله الله عّز وجّل بهما جناحني يطر 
بهما مع املالئكة يف الجّنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإّن للعباس عند الله 

تبارك وتعاىل منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة«)5(. 
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االحتاد اآلسيوي يعلن دعمه النتخابات احتاد 
الكرة واقامتها يف موعدها املحدد

            بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن االتحاد االسيــوي بكرة القدم دعمه 
الكبيـر إلقامة انتخابـات اتحاد كرة القدم 
في موعدهـا المحدد وعـدم التدخل فيها 
من أي طرف اخر.وذكر بيان العالم اتحاد 
الكـرة تلقته “المسـتقبل العراقـي”، ان” 
الدعم االسـيــوي جـاء خـالل االجتماع 
الذي عقد ما بين رئيس االتحاد االسيــوي 
بكـرة القدم الشـيخ سـلمان بـن ابراهيم 
ورئيـس االتحـاد العراقـي عبـد الخالـق 

مسـعود على هامش حضورهما المباراة 
النهائية لبطولة كاس اسـيا للسيدات التي 
اقيمت في االْردن”.وأكد الشـيخ سـلمان 
ابن ابراهيم بحسب البيان ان “ االنتخابات 
يجب ان تقام في موعدها المحدد سـابقاً 
ونرفـض جميـع التدخـالت التـي تحاول 
تأجيـل االنتخابات من اي طرف ومحاولة 
تأجيلهـا مخالفـة لتوجهـات االتحاديـن 
الدولي واالسيــوي بشأن اقامة انتخابات 
االتحـادات القارية فـي مواعيدها المحدد 
الجهـود  ان  أكـد مسـعود  سـابقاً”.فيما 

الكبيـرة التي بذلهـا االتحاد االسـيــوي 
فـي منح العراق حقـه الطبيعي في اللعب 
علـى ارضـه والتـي توجت برفـع الحظر 
عن المالعب العراقيـة ودعمه الالمحدود 
للعراق يعتبر دليل إيجابي على قوة العالقة 
ما بين االتحادين االسـيــوي والعراقي”.

واضـاف مسـعود الـى ان االجتمـاع مع 
رئيـس االتحـاد االسـيــوي كان مثمـرا 
وايجابياً وتم التطرق خالله الى العديد من 
المواضيع التي ستصب في مصلحة الكرة 

العراقية خالل المستقبل القريب.

برشلونة يدرس إقالة مدربه
             المستقبل العراقي / متابعة

 
تركت هزيمة برشلونة المهينة أمام 
رومـا بثالثية نظيفة، وخروجه من 
دوري األبطـال مـن ربـع النهائي، 
النـادي  إدارة  حلـق  فـي  ـة  ُغصَّ
الكتالونـي، تجـاه المدرب إرنسـتو 

فالفيردي.
وقالت صحيفة مونـدو ديبورتيفو 
اإلسـبانية ، إنَّ “ منصب فالفيردي، 
قـد يكـون في خطـر، حـال إخفاق 
الفريـق الكتالونـي، فـي المرحلـة 

األخيرة من الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ فالفيردي 

تلقـى تحذيًرا مـن إدارة النادي بأنَّه 
فـي حال الهزيمة اليوم السـبت في 
نهائـي كأس الملـك أمام إشـبيلية، 
فإنَّهـا قد تعيد النظر في اسـتمراره 

في منصبه بالموسم المقبل”.
وذهبت الصحيفـة إلى أبعد من ذلك 
بالقـول، إنـه حتى في حـال تتويج 
برشـلونة بالثنائية المحلية الدوري 
والـكأس هذا الموسـم، فإنـه أيضا 
ال شـيء مسـتبعد بشـأن مستقبل 

فالفيردي.
وأوضحت أن “إدارة البلوجرانا غير 
سعيدة بطريقة فالفيردي في تدوير 

الفريق.

             المستقبل العراقي / وكاالت

تأهل اإلسـباني رافائيل نـادال، المصنف األول 
عالميـا، إلى نهائـي بطولة مونـت كارلو لتنس 
جريجـور  البلغـاري  علـى  بفـوزه  األسـاتذة، 

ديميتروف بمجموعتين نظيفتين.
ولـم يواجه نادال مشـكالت إلقصـاء ديميتروف، 
المصنف الخامس عالميـا، ليفوز عليه 4-6 و6-1 
في لقاء استغرق ساعة و29 دقيقة، ليتأهل لنهائي 

البطولة للمرة الـ12 في مشواره.
ورغـم االنطالقة الرائعـة للمباراة مـن جانب نادال 
وتفوقـه 0-3 إال أن ديميتروف عاد سـريعا لألجواء 
ليتعـادل 4-4 قبـل أن يعـود اإلسـباني وينجح في 

كسر إرسال منافسـه مرة ثانية ليفوز بالمجموعة 
األولى.

وعاد نادال مرة أخـرى للتفوق في بداية المجموعة 
الثانية ليتفوق 0-5 بعدما كسـر إرسـال ديميتروف 

مرتين، لينهي اللقاء بأريحية.
وسـيواجه نادال، حامل اللقب، في المباراة النهائية 
الفائز من لقاء األلماني ألكسندر زفيريف، المصنف 
الرابـع عالميـا، والياباني كـي نيشـيكوري، الرابع 

سابقا والـ36 حاليا.
جدير بالذكـر أن نادال توج بلقـب البطولة المقامة 
علـى المالعـب الترابيـة 10 مرات من قبـل في رقم 
قياسـي، وخسـر النهائي مرة وحيدة أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش في عام 2013

نادال يقهر ديميرتوف ويصعد لنهائي مونت كارلو

فيجو: إيكاردي جاهز لالنتقال 
إىل امللكي

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

يعتقـد لويس فيجـو، النجم السـابق لريال 
مدريـد، أن األرجنتينـي مـاورو إيـكاردي، 
مهاجم إنتر ميالن، جاهـز تماما لالنضمام 
إلـى الفريق الملكي.وقال النجـم البرتغالي، 
لشـبكة  تصريحات  في 
“سـكاي سـبورت”: 
“هل إيكاردي مستعد 
للريـال؟  لالنضمـام 
نعم بالتأكيد، بإمكان 

الالعبيـن الكبار مثلـه التأقلم مع أي موقف 
جديد”.وأضـاف: “لديه صفـات وإمكانيات 
تؤهله للعب في أي فريق، مستقبله سيعتمد 
على المشـروع الحالـي في إنتـر، والوضع 
المالـي للنادي، وسـيعتمد أيضـاً على إرادة 
الالعب نفسه”.كما تحدث فيجو عن الوضح 
الحالـي إلنتـر، حيـث قـال صاحـب الـ45 
عامـا: “من المهم بالنسـبة لـه أن يصل إلى 
دوري أبطـال أوروبا مجـددا، إنتر غاب عن 
التشـامبيونزليج لوقت طويل للغاية، وهذا 

ليس إيجابيا بالنسبة لناد كبير.

المستقبل العراقي / متابعة           

كشـفت تقاريـر إخبارية أن مهاجـم بايرن ميونـخ، البولندي 
روبـرت ليفاندوفسـكي، أبلـغ إدارة النـادي البافـاري مجددا 

برغبته في الرحيل.
وذكرت صحيفة )ماركا( اإلسـبانية أن المهاجم صاحب الـ29 
عاما، جـدد مطالبه عبر وكيل أعماله الجديـد، بيني زاهافي، 

إلدارة بايرن بالسماح له بالرحيل إلى مدريد.
وأضافت أن الدولي البولندي يتشـبث بهـذه الفرصة مجددا 
والتي لم يسـتغلها قبل 4 سـنوات، وذلك رغـم رفض المدير 
الفنـي لبايرن، يوب هاينكس، وتشـديده على عدم سـماح 

رئيس مجلس اإلدارة، كارل هاينز رومينيجه، برحيله.
ويعاني ريال مدريد على مسـتوى الهجوم هذا الموسـم 
مع تراجـع المعـدالت التهديفية لنجميـه كريم بنزيما 

وجاريث بيل.

             المستقبل العراقي / وكاالت

فتح كارلو أنشـيلوتي، المدير الفني السـابق 
لبايرن ميونـخ األلماني الباب أمـام إمكانية 
توليه مسـؤولية تدريب الفرق أو المنتخبات 
الكبيـرة، التي تبحث عن مـدرب جديد خالل 
األشـهر القليلة القادمة.وقال أنشيلوتي في 
تصريحات أبرزتها شـبكة “توتـو ميركاتو” 
اإليطالية، “سـأكون سـعيدا للغاية بارتباط 
اسمي بالعمل مديرا فنيا آلرسنال اإلنجليزي، 
وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب إيطاليا”.وبدأ 
الجدل حول المدرب الجديد آلرسنال بعد إعالن 

مدربه الفرنسـي المخضرم آرسين فينغر، 
أمـس الجمعـة، رحيله بانتهاء الموسـم 
الجاري، بعد مسـيرة طويلـة دامت 22 
عاما داخل جدران النـادي اللندني.أما 
منتخب إيطاليا فيتولى تدريبه بشكل 
مؤقت، لويجي دي بياجيو، منذ بداية 
العام الجاري، بعد فشـل الطليان في 

التأهـل لمونديال روسـيا تحت قيادة، 
جيامبيرو فينتورا.وأضاف أنشيلوتي 
“خطوتـي القادمـة سـتتوقف على 
مناسـبة،  أراهـا  التـي  المشـاريع 

فاألمر ال يتعلق بي فقط.

             المستقبل العراقي / متابعة

افتتـح نـادي باريـس سـان جيرمان، 
بطل الدوري الفرنسـي هذا الموسـم، 
مشـروعا جديدا في الصيـن، في إطار 
خطة تسويقية شاملة لتطوير العالمة 
الشـرق  الخاصـة بـه فـي  التجاريـة 

األقصى.
وأشـارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية 
إلى أن النادي الباريسـي افتتح منتزًها 
يحمل اسـمه )بي إس جي بارك( على 

مساحة 1700 متر مربع في شنغهاي. 
يتضمـن  المشـروع  أن  وأوضحـت 

مالعب مغطاة لكـرة القدم، مطعم، 
لياقة  صالة مشـروبات، صالـة 

إلى  ومتجرين”.ولفتت  بدنيـة 
أن المشـروع تم افتتاحه منذ 

سـاعات - مسـاء الجمعة 
البرازيلـي  بحضـور   -
أنـدرادي،  ماكسـويل 

للنـادي  العـام  المنسـق 
الباريسي.

             المستقبل العراقي / وكاالت

واصـل محمـد صـالح، نجـم ليفربـول، تحقيق 
األرقام القياسـية في بطولة الدوري اإلنجليزي، 
وذلك خالل مباراة وست بروميتش ألبيون، اليوم 

السبت، في إطار الجولة 35 من المسابقة.
وسجل صالح الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 72 
مـن اللقاء، رافعا رصيده إلـى 31 هدفا يعزز بها 
تصـدره لالئحة الهدافين.وعـادل النجم المصري 

بذلك الرقم المسجل باسم 3 من أساطير الدوري 
اإلنجليـزي كأفضل حصيلـة تهديفية لالعب 

في موسـم واحد بالنظام الجديد للمسابقة 
المكون مـن 38 مباراة لكل فريق.وسـبق 

صـالح لهذا اإلنجـاز كل من آالن شـيرر 
وكريسـتيانو   ،1995/1996 موسـم 

رونالدو مع مانشستر يونايتد موسم 
2007/2008 ولويـس سـواريز مع 

ليفربول في موسم 2013/2014.

صالح يعادل »3« أساطري عىل عرش الدوري اإلنجليزي

أنشيلويت يرد عىل ترشيحه 
لتدريب آرسنال

سان جريمان يفتتح مرشوعًا 
جديدا يف الصني

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إستئناف العمل بملعب 
صـالح الديـن الدولي بسـعة 30 ألف متفرج يـوم االثنين 
المقبل.يشـار الى ان وزارة الشـباب، تستعد إفتتاح ملعب 
الكفـل سـعة 10 االف متفرج فـي االول من آيـار المقبل 

وتفتتح أيضاً في الخامس من الشـهر نفسه ملعب النجف 
الدولـي }30 الف متفـرج{. كما اعلنت الوزارة ان شـركة 

}رونيسـانس{ التركية باشـرت بأعمـال التنظيف 
وتجميع المواد إسـتعدادا إلسـتئناف العمل في 
ملعب السـنبلة في محافظة الديوانية سعة 30 

الف متفرج.

بسعة 30 الف متفرج

الشباب: إستنئاف العمل بملعب صالح الدين

      بغداد/ المستقبل العراقي
 

الشباب والرياضة،  فاز وزير 
عبطـان،  الحسـين  عبـد 
بعضوية المكتب التنفيذي عن 
العربيـة في منظمة  المجموعة 
دول التعـاون االسـالمي كمنصب 
يمنـح للعـراق ألول مـرة فـي هـذه 

المنظمة.
وأفـاد بيـان للـوزارة، بأن »فـوز وزير 
باالغلبيـة  جـاء  والرياضـة  الشـباب 

المطلقـة بعـد التفـوق فـي التصويـت 
علـى ممثلـي جمهورية مصـر العربية 
والجمهوريـة الجزائرية فـي االجتماع 
الرابـع  الـوزاري  بالمؤتمـر  الخـاص 
لوزراء الشـباب والرياضة لدول منظمة 
فـي  عقـد  الـذي  االسـالمي  التعـاون 
العاصمـة االذربيجانية باكـو«، مضيفاً 
أنـه »تم اختيـار العراق بشـكل دائم في 
اللجنة التوجيهية على مستوى الخبراء 
وهـذه اللجنة تم اسـتحداثها في اعمال 
هـذا المؤتمـر«. وأشـار البيـان إلى أنه 

»صدرت عن االجتمـاع الوزاري قرارات 
الشـباب  متعـددة وأهمها سـتراتيجية 
لدول التعاون االسـالمي واسـتراتيجية 
الرياضـة ومجموعة مـن القرارات ذات 

الفائدة لقطاعي الشباب والرياضة«.
يشـار إلى أن العراق مثلـه في االجتماع 
وفد ترأسـه مدير عـام دائرة التنسـيق 
والمتابعة، اكـرم نعيم عطوان، والقائم 
باالعمال العراقي فاضل عّواد الشـويلي 
والسـكرتير االول في السفارة العراقية 

سكفان عمر بوتاني.

يمنح للعراق ألول مرة... عبطان يفوز بعضوية املكتب 
التنفيذي ملنظمة التعاون اإلسالمي

      المستقبل العراقي / متابعة
 

بـدأت ادارة نادي ريال مدريد اإلسـباني التحرك 
لتحقيـق رغبـة النجـم البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالدو فـي الحصول على عقد جديد مع النادي 

بشروط محسنة.
أنخـل  “خوسـيه  فـإن  آس  لصحيفـة  ووفقـا 
سانشـيز المدير العام لنادي ريال مدريد والذراع 
اليمنـى للرئيـس فلورنتينـو بيريـز، تواصل مع 

كريسـتيانو”، حيث أعرب له “عن سـعادة إدارة 
النادي بتألقه في األشهر األخيرة، ورغبة الملكي 
فـي مكافأته بعقد جديد سـيزيد راتبه السـنوي 

بشكل ملحوظ”.
وأوضحـت الصحيفة أن “الطرفيـن يهدفان الى 
حسم مسـألة التجديد وتوقيع العقد قبل انطالق 
بطولة كأس العالم هذا الصيف في روسيا”، فيما 
كشفت أن “راتب صاروخ ماديرا السنوي الثابت 
وفقا للعقد الجديد سـيزيد مـن 21 مليون يورو 

ليصبح 30 مليـون يورو، باالضافة الى 2 مليون 
يـورو كمتغيرات، بينما سـتظل مـدة العقد هي 
نفسها التي في العقد الحالي، حتى عام 2021”.

وأشـارت الصحيفـة الى أن “هذا سـيجعل راتب 
رونالـدو قريبا مـن الراتب السـنوي الثابت الذي 
يتقاضـاه حاليـا البرازيلـي نيمار دا سـيلفا في 
باريس سـان جيرمان )35 مليـون يورو(، ومع 
ذلك سـيظل أقـل بكثير مـن األرجنتينـي ليونيل 

ميسي نجم برشلونة )45 مليون يورو(.

ريال مدريد يرضخ لرغبة رونالدو

العراق يواجه اليابان وكوريا اجلنوبية عىل ملعب البرصة هناية العام احلايل
             بغداد/ المستقبل العراقي

يواجه المنتخب الوطنـي بكرة القدم كل من 
اليابـان وكريـا الجنوبية على ملعـب البصرة 

الدولي، خالل شهر كانون االول المقبل .
وقـال رئيـس اتحاد الكرة عبـد الخالق 
مسعود في تصريح اطلعت عليه 
إن  العراقـي”  “المسـتقبل 
“خالل حضـوري نهائي 

اسـيا للسـيدات في العاصمة االردنيـة عمان، 
اجتمعـت برئيـس االتحـاد االسـيوي الشـيخ 
سـلمان بن ابراهيم وأمين السر داتو باالضافة 
اليابانـي والكـوري  الـى رؤسـاء االتحـادات 

الجنوبي والفلسطيني”.
واضاف أنـه “تم االتفاق علـى اقامة مباراتين 
مع كوريا الجنوبية في خالل شهر كانون االول 
المقبل، حيث ستقام واحدة في كوريا والثانية 
فـي البصرة في حال عدم وقوع المنتخبين في 

مجموعة واحدة ضمن نهائيات اسيا”.
واشـار الى انه “اتفق ايضاً علـى اقامة مباراة 
فـي البصـرة في الشـهر االخير من هـذا العام 
بيـن المنتخبيـن العراقـي واليابانـي في حال 
عدم وقوع المنتخبين في مجموعة واحدة في 
نهائيات اسـيا”.ونوه مسـعود الى ان “مباراة 
العراق وفلسطين تم تأجيلها يوماً واحداً والتي 
من المقـرر اجرائها في البصرة في الثامن من 

شهر آيار المقبل بدال من السابع منه.

ليفاندوفسكي يبلغ إدارة بايرن 
ميونخ برغبته يف الرحيل



www.almustakbalpaper.net

العدد )1657( االحد  22  نيسان  2018
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تركز عىل األفكار واألهداف التي تسعى لتحقيقها، 
وتتع�ّدد االتجاه�ات، وتب�ارش جدي�داً، وتنتب�ه لوارداتك 

وألموالك
عاطفياً: تبتعد عن عنادك وعن رأي معّي لئال تصطدم مع 

الرشيك، وتحاول التخفيف من حّدة النقاش غري املجدي

مهني�اً: تتوج�ه إىل عمل�ك الي�وم مرت�اح الب�ال وتش�عر 
بالطمأنينة، ويدعمك األصدقاء وتبدو متحّمساً لجديد

عاطفي�اً: ُكن ح�ذراً من الخالفات فهي قد تتطّور س�لبياً 
لتت�أّزم من دون أي س�بب وجي�ه، وتك�ون الخاتمة غري 

سعيدة عىل اإلطالق

مهنياً: كن دبلوماسًيا فيما يتعلق بالخالفات، هذا ينطبق 
عىل األم�ور الش�خصية، فأنت تع�ادي اآلخري�ن بصورة 
متك�ررة. عاطفياً: تكون مطلوباً من الجنس اآلخر وربما 
يك�ون مفتوناً بلطافتك الفائقة، فال تخّيب أمله فيك وكن 

كما أنت عىل طبيعتك

مهني�اً: ال تعّدل ش�يئاً يف عقد م�ن دون أن يعرف الطرف 
اآلخ�ر، قد تمّر بيوم من إعادة النظر، وتفّكر يف تس�ويات 
تضع خالله�ا رشوطك. عاطفياً: تعي�ش أفضل التأثريات 
والظ�روف، وتحظى بفرص ممي�زّة لم تحلم بها من قبل، 

وتعيش مع الرشيك أوقاتاً ممتعة لم تعرف من ذي قبل

مهنياً: مصاع�ب وحواجز تنهار أمامك بش�كل رسيع، ال 
تيأس حتى لو تعرضت الس�تفزاز، وال ترد عليه باستفزاز 
آخر. عاطفياً: تحرز تقّدماً مّهماً وتقيم عالقة تنتهي رّبما 
بال�زواج أو باالرتباط الجدي، أو تعمل عىل توطيد الروابط 

الحالية

مهني�اً: تت�اح لك ف�رص كث�رية وتقوم بس�فر ربم�ا، أو 
تتلقى زيارة من آتي م�ن الخارج يحملون إليك مفاجآت 
س�اّرة تنقلك إىل عالم آخ�ر. عاطفياً: عليك الهدوء وتجّنب 
التحدي�ات والتغريات وعدم االستس�الم لليأس، بل حافظ 

عىل معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو األمام

مهنياً: املرشوع الجديد يبدو واضحاً، وتس�افر لكي تضع 
حجر األساس، أو تستقبل زواراً للهدف نفسه

عاطفي�اً: يج�ب أن تفه�م ترّصفات الرشي�ك مهما بلغت 
حّدتها، وخصوصاً انه تحّمل الكثري بس�ببك، فكن صبوراً 

معه وعامله كما يستحق

مهنياً: ال تكن متمادياً يف أفكارك املتشائمة، وغّض الطرف 
عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء اآلخرين وشوائبهم. 
عاطفي�اً: تحصل عىل من يس�تمع إىل دق�ات قلبك تجاهه 
وما يجول يف داخلك من عواطف جّياش�ة، فرتتاح نفس�ياً 

وتعيشك أوقاتاً سعيدة

مهنياً: تكون عىل موعد مع اش�تباك مهني، وتسمع خرباً 
غ�ري مف�رح أو تص�ادف محاوري�ن أذكي�اء ولكنهم غري 
صادق�ي. عاطفياً: لقاءات رومانس�ية وتق�ارب يف اآلراء 
ووجه�ات النظ�ر، وتزداد القواس�م املش�رتكة بينك وبي 

الحبيب ما يؤدي اىل التوصل اىل حل يريض الطرفي

مهنياً: تش�تد ثقتك بالنف�س وتالقي املس�اعدة املطلوبة 
فتس�ري األم�ور كم�ا يج�ب وتش�عر أن املناخ ب�دأ يتغري، 
فم�ارس ينتقل إىل برج الجوزاء وهو موقع مناس�ب جداً 
ل�ك. عاطفياً: إذا كان�ت العالقة جدي�دة فالظروف واعدة 

ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة

مهنياً: ي�ؤدي وعيك يف التعامل ومدخل�ك البّناء إىل تعاون 
إيجابى بينك وبي أحد أقوى خصومك يف مجالك املهني

عاطفي�اً: العالقة املتين�ة تتأثر ولو بص�ورة غري مبارشة 
بالجّو املشحون الذي يؤذي رابط الثقة بي الطرفي، لكن 

مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل املشاكل

مهنياً: تعيش اليوم حالة دقيقة قليالً ويحتم عليك الظرف 
االنتب�اه إىل كل يشء وع�دم الته�ّور أو املغام�رة من دون 

حساب
عاطفياً: عليك أن تحرتم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر 

بالتفاؤل بعالقتك به وأنك وجدت الرشيك املناسب.

احلوتالعذراء

التغذية النباتية تؤخر نمو األطفال
األطعم�ة  تن�اول  أن  البع�ض  تعبرييةيعتق�د 
النباتية فقط بالنس�بة لألطف�ال هو أمر مفيد 
لصحته�م، لكن يف الحقيقة قد يتس�بب ذلك يف 
حرم�ان الطفل من بعض امل�واد الهامة لنموه. 
دراس�ة جديدة س�لطت الض�وء ع�ىل التغذية 

النباتية الرصفة عند األطفال.
أظهرت دراسة أملانية أن اقتصار تناول األطفال 
ع�ىل الغ�ذاء النباتي يمكن أن يؤخ�ر نموهم يف 

بع�ض الحاالت. وحس�ب الدراس�ة الت�ي أُعلن 
عنها اليوم الخميس )19 أبريل/نيسان 2018( 
يف برل�ي، ف�إن حجم %10 م�ن األطفال الذين 
يتغذون نباتيا بش�كل ت�ام و %6 من األطفال 
الذين يعتمدون بش�كل أس�ايس ع�ىل األطعمة 
النباتي�ة إضاف�ة إىل منتجات األلبان والعس�ل 
والبي�ض، ه�م أصغ�ر م�ن الحج�م الطبيعي 

بالنسبة ملرحلتهم العمرية.

وأكد ماركوس كيلر، املرشف عىل الدراس�ة من 
“جامعة العلوم التطبيقية للطبقة الوس�طى” 
أن ذلك يعد مؤرشا عىل التغذية غري النموذجية”. 
وشملت الدراس�ة 364 طفالً ترتاوح أعمارهم 
ما بي عام إىل ثالثة أعوام، وتبي منها إمكانية 
االعتماد عىل هذين النظامي الغذائيي. وأوضح 
الباحث�ون أن %90 من هؤالء األطفال تطوروا 

بشكل طبيعي وزناً وطوال.

منافس جديد ملواجهة »واتساب«
العمالق�ة  غوغ�ل  رشك�ة  أطلق�ت 
خدمة املراس�لة املجانية عرب الرسائل 
النصي�ة، لتدخ�ل حلبة املنافس�ة مع 

واتساب، وآي ماسيج من أبل.
وس�تتاح الخدمة مجانا عىل الهواتف 
 Android الذكية الت�ي تعمل بنظ�ام
اململ�وك لرشكة غوغ�ل، والذي يعمل 
ع�ىل غالبي�ة الهواتف الذكي�ة ما عدا 

أبل.

وتتش�ابه الخدم�ة م�ع واتس�اب يف 
أنها تخرب املرس�ل عندما يقرأ املستلم 
الرس�الة، كما تظهر إن كان مس�تلم 
الرس�الة يكتب يف الوق�ت الحايل للرد 

عىل ما ورده.
“الدردش�ة”  خدم�ة  يف  واش�رتكت 
الجدي�دة م�ن غوغ�ل، أكث�ر م�ن 50 
رشكة اتصاالت يف جميع أنحاء العالم، 
وف�ق ما ذك�رت صحيف�ة “تلغراف” 

يف  الخدم�ة  ت�زال  الربيطاني�ة.وال 
مراحله�ا التجريبية األوىل، إذ لم تعلن 
غوغل عن موعد طرح هذا التطبيق يف 

األسواق عىل نطاق أوسع.
وقد أبدى بعض املستخدمي مخاوفهم 
من عدم تش�فري الرس�ائل املتبادلة يف 
الخدم�ة الجديدة بش�كل كامل، األمر 
ال�ذي يض�ع عالم�ات اتفهام بش�أن 

السالمة األمنية.

تصميامت مبهرة لبنايات مستقبلية
صمم مجموعة من املهندس�ي 
البولنديي ناطحة سحاب تحت 
اسم »Skyshelter« يمكن نقلها 
كالصن�دوق م�ن م�كان آلخر 
واألش�خاص  املرشدين  إلي�واء 
ب�ال م�أوى يف أوق�ات األزمات 
والك�وارث حيث أن املبنى قابل 
للط�ي مث�ل آل�ة األوكورديون 
بالون  املوس�يقية.- يتم وضع 
داخ�ل  بالهيلي�وم  ممت�يء 
املبن�ى لحمايت�ه م�ن العوامل 
الخارجي�ة كم�ا يمك�ن وضع 

املبن�ى يف أجواء مختلفة وحتى 
عىل أرض غري مس�تقرة، وفاز 
هذا التصميم بجائزة مس�ابقة 
»إفولو« الس�نوية متفوقا عىل 
أكثر م�ن 500 تصمي�م آخر.- 
تعتم�د فك�رة التصمي�م ع�ىل 
أل�واح ت�م تصميمه�ا بطابعة 
األبع�اد ترتابط مبارشة  ثالثية 
م�ع البالون املمت�يء بالهيلوم 
الس�حاب،  ناطح�ة  مرك�ز  يف 
والتي تتباعد عن بعضها بقوى 

الهيليوم.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الوقاية من األمراض أهم بكثري من العالج 
منه�ا وذلك م�ن عدة نواح�ي وقد قال املث�ل: »درهم 
وقاي�ة خري من قنطار عالج« وأهم متطلبات الوقاية 
وأولها هي النظافة بكافة أشكالها وأنواعها. ويعترب 
مب�دأ الطهارة اإلس�المي من أعظم مب�ادىء الصحة 
الوقائي�ة يف العال�م. وقد جاء التوجي�ه النبوي يف هذا 

اإلطار وذلك بمفهوم »النظافة من اإليمان«.
هل تعلم أن مصادر التلوث العادي للطعام التي تجلب 
مختلف األمراض هي: الغبار األيدي املتسخة، األواني 
الوس�خة، واألوان�ي تلع�ب دوراً مهماً يف ه�ذا املجال 
فيجب أن ال تك�ون مرشخة أو مثلمة. كذلك يجب أن 

تكون غري قابلة للصدأ. 
ه�ل تعلم أن عدد نبضات القل�ب الطبيعي تقريباً 72 
نبض�ة يف الدقيقة أما عدد م�رات التنفس يف الدقيقة 
م�ن 15 � 18 مرة وه�ي تزيد عند اإلصاب�ة بالحمى 
إىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب درجة حرارة اإلنس�ان 

الطبيعية 37 درجة مئوية. 

28 مليار يورو تم حتويلها بسبب »خطأ«!
بع�د أزمات متعددة عاش�ها مرصف »دويتش�ه بانك« يف 
الس�نوات األخ�رية، عاد اس�مه البنك ليطفو م�ن جديد، 
بعدم�ا حول عن طري�ق الخطأ مبلغاً هائ�اًل من املال إىل 
مؤسس�ة أخرى مدرجة يف البورصة، وأثار عدة تساؤالت 

عن كيفية وقوع هذا الخطأ.
»املصائ�ب ال تأتي فرادى«. قد يكون ه�ذا حال أكرب بنك 
يف أملانيا »دويتش�ه بانك«، الذي يتعرض منذ فرتة طويلة 
إىل مجموعة من األحداث املُتكررة وضعته تحت األضواء، 

خاصة وأنه ُيعترب مقصداً للعديد من املدخرين األملان.
ويب�دو أن أوجه قصور »دويتش�ه بانك« ال تقترص فقط 
عىل الجانب اإلداري، الذي نال قسطاً وافراً من االنتقادات 
وتس�بب يف جمل�ة م�ن التغي�ريات كان آخره�ا اإلطاحة 
بالرئيس التنفيذي الس�ابق للبنك، جون كريان، بل أيضاً 

عىل العاملي داخل أروقة هذه املؤسسة املالية.
ورغم تعيي رئيس تنفيذي جديد، هو كريستان سوينغ، 
عىل رأس »دويتش�ه بان�ك« من أجل وضع حد لخس�ائر 

البن�ك املالي�ة وتفادي أخ�رى، اقرتف العامل�ون يف البنك 
خطأ كبرياً كاد ُيكلفه خسارة بمليارات اليورو.

ويف ه�ذا الصدد، ذكر موقع »دير ش�بيغل« أن »دويتش�ه 
بانك« ح�ّول عن طريق الخطأ 28 ملي�ار يورو إىل رشكة 

Eurex Clearing House املُدرج�ة يف البورصة، فيما أكد 
البن�ك األملان�ي صحة الخرب، بعدما نرشه يف وقت س�ابق 

موقع »بلومربغ« املتخصص يف عالم املال واألعمال.
أما عن املبلغ املُح�ول إىل الرشكة والبالغ 28 مليار يورو، 
فقد كان أكرب بكثري من املبلغ الذي كان يجب تحويله، إذ 
وقع هذا الخطأ الكبري قبل أسبوع من عيد الفصح، الذي 
ُيوافق الثامن والعرشين والتاسع والعرشين من مارس/ 

آذار من كل سنة.
املتح�دث باس�م »دويتش�ه بان�ك«، ديرت هاي�ن، أكد من 
جانبه أن الخطأ تم اكتش�افه يف وق�ت وجيز وإصالحه، 
مؤك�داً أنه لم تقع أرضار مالية. بيد أنه أش�ار إىل أن هذا 
الحادث ُيوضح أن مش�اكل »دويتشه بانك«، التي ظهرت 
بش�كل كب�ري يف عهد الرئي�س التنفي�ذي الس�ابق جون 
كري�ان، كبرية.كما أن هذا الخطأ يطرح أكثر من س�ؤال 
عن مؤسسة ُيفرتض أن تكون أكثر أماناً ودقة من باقي 

املؤسسات األخرى.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيلو سلمون فيليه

4/1 كوب زبدة مذابة
5 ملعقة كبرية عصري ليمون
1 ملعقة كبرية شبت مجفف

4/1 ملعقة صغرية بودرة ثوم
ملح

فلفل اسود مطحون
طريقة التحضري

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ضع�ي القليل م�ن الزيت يف صيني�ة قابلة لإلس�تخدام يف الفرن ثم 

ضعي السلمون.
يف بول�ة صغرية الحج�م ضعي الزبدة و الليمون و الش�بت و بودرة 

الثوم و امللح و الفلفل و قلبي ثم تبي السمك باملزيج.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 25 دقيقة.

قدمي السلمون بالليمون و الزبدة مع األرز و شوربة اليس فوود.

السلمون بالليمون و الزبدة
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كـاريكـاتـير

اكتش�ف علم�اء من كلية لن�دن امللكية واملرك�ز الطبي التاب�ع لجامعة 
ايراسموس روتردام الهولندية ما يزيد عىل 100 جني جديد، مسؤولة عن 
لون ش�عر اإلنسان. وبعد دراس�ة الحمض النووي ل� 300 ألف شخص، 
ق�ام العلماء بتحديد 124 جينا تؤثر عىل لون ش�عر اإلنس�ان، وتتحمل 
املس�ؤولية عن إنتاج وتوزيع صبغة امليالنني مبارشة أو بمساعدة آليات 
حيوية أخ�رى. وقام العلماء اس�تنادا إىل تلك املعلوم�ات بإعداد اختبار 
جديد باستخدام الحمض النووي، من شأنه أن يساعد خرباء الجرائم يف 
تحديد لون ش�عر إنس�ان مجهول، بدقة تزيد بنسبة 10-20% عما كان 
عليه س�ابقا. ونقل�ت صحيف�ة »The Guardian« الربيطانية عن، تيم 
س�بيكرت، أحد معدي الدراس�ة، قوله: »إذا خلف مج�رم آثارا من دمه يف 
مكان ارتكاب الجريمة، فيمكن تحديد لون ش�عره استنادا إىل الحمض 
الن�ووي بنس�بة 90%«. وقال العلم�اء إن االختبار الذي أع�دوه يتعرف 
بش�كل أفضل عىل الش�عرْين األس�ود واألحمر. أما التعرف عىل الش�عر 

األشقر والداكن فال يزال يواجه بعض الصعوبات.

كش�ف علماء من اليابان عن خمس عادات لإلنس�ان املعارص، تس�بب 
رضرا بالغا لخاليا الدماغ ال يمكن إصالحه.

وتضم القائمة التي وضعها العلماء عادات تس�بب خلال يف عمل الخاليا 
ZIV. العصبي�ة التي تضمن جودة الوظائف املعرفية. بحس�ب صحيفة

ru اإللكرتونية.وجاءت قلة رشب املاء عىل رأس القائمة، إذ يش�كل املاء 
ثالثة أرباع دماغ اإلنسان، أي أن الجفاف بالنسبة له أحد أنواع التعذيب. 
لذلك، عندما يش�عر الجس�م بالعطش، فإنه يرس�ل جميع مخزون املاء 
إىل الدماغ.أم�ا املخ�درات فه�ي مواد تس�بب اضطراب العم�ل الطبيعي 
لخاليا الدماغ. ويف الحاالت الحرجة، قد يس�بب هذا رفض الخاليا القيام 
بوظائفها.ويع�رض التدخ�ني خاليا الدماغ لهجم�ات عنيفة من جانب 

كريات الدم البيضاء، وعندما تكون هذه الخاليا ضعيفة فإنها تتلف.
وبشأن قلة النوم، يقول الباحثون إنها تؤدي إىل تلف الخاليا العصبية.

كم�ا يؤكد الباحثون عىل أن التوتر العاطفي يش�كل خطورة عىل وحدة 
خالي�ا الدماغ، ألن�ه يحفز االضطراب�ات العصبية النفس�ية، التي تنتج 

عنها عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.

أظهر مس�ح أن أكثر من نصف املس�تثمرين األثرياء يف العالم يتوقعون 
أن يعيش�وا حتى يبلغوا س�ن املئ�ة وأن قرابة اثنني م�ن كل ثالثة منهم 
يخطط�ون للعمل لفرتة أطول يف حياتهم حتى يؤمنوا ألنفس�هم تقاعدا 
مريحا.وأشار مس�ح )يو.بي.إس( للمس�تثمرين الذي يرصد معنويات 
أكثر من خمس�ة آالف ش�خص ال تقل أصولهم عن ملي�ون دوالر إىل أن 
تسعة من أصل عرشة بدأوا تغيري عادات إنفاقهم ويقيمون استثمارات 

طويلة األجل لتمويل حياتهم الطويلة. 
لكن نحو واحد من كل أربعة مش�اركني مقيم�ني يف الواليات املتحدة أو 
بريطاني�ا قال�وا إنهم لم يقوموا بمث�ل هذه التغيريات املالية ليس�لطوا 
الض�وء عىل قص�ور يف التخطيط للتقاع�د يف اثنني من أك�رب اقتصادات 

العالم فيما يزداد متوسط العمر املتوقع وال سيما بني األثرياء.

عادات »قاتلة« تدمر خاليا الدماغ100 مورثة حتدد لون الشعر

أثرياء العالـم يتوقعون بلوغ سن املئة

محمد عبد الجبار الشبوط

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يف النظ�ام الديمقراطي الس�ليم يك�ون النائب ممث�ال ووكيال عن 
املواطن يف ممارسة سلطات التمثيل والترشيع والرقابة واملصادقة. 
ليس النائب س�لطة عليا فوق املواط�ن، انما العكس هو الصحيح. 
لذا يقوم املواطن بمراقبة النائب، ومحاس�بته، ويستطيع اسقاط 
 وكالت�ه يف االنتخاب�ات التالي�ة، كم�ا يس�تطيع ان يج�دد وكالته.

يح�رص املواطن كما يح�رص النائب عىل اقام�ة عالقات مبارشة 
بينهما الدامة التواصل وتبادل االراء واالفكار وتلقي التعليمات من 

املواطن.
يق�وم حاليا بع�ض املواطنني الفعال�ني، من الجنس�ني، باالتصال 
املبارش باملرشحني وطرح سؤال واحد عليهم وهو: هل تدعم مقرتح 

االنتخاب الفردي، ترشيحا وتصويتا، بدل االنتخاب بالقائمة؟
وق�د اج�اب اغل�ب املرش�حني ال�ذي ط�رح عليه�م ه�ذا الس�ؤال 
املق�رتح.  ه�ذا  ج�دا  قلي�ل  ع�دد  رف�ض  فيم�ا  �دة؛  مؤكَّ بنع�م 

 

ويف اس�تطالعات لل�راي اجري�ت يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
يؤي�دون  املواطن�ني  م�ن  الس�احقة  االغلبي�ة  ان  اتض�ح 
 االنتخ�اب الف�ردي ويرفض�ون االنتخ�اب ع�ن طري�ق القائم�ة.

الش�عب   بحاكمي�ة  يؤمن�ون  الذي�ن  الج�دد  بالن�واب  يف�رتض 
قان�ون  الجدي�د  املجل�س  ي�رّشع  لك�ي  برسع�ة  يتحرك�وا  ان 
االنتخ�اب  قان�ون  بتعدي�ل  يقوم�وا  ان  او  الف�ردي  االنتخ�اب 
االتج�اه. به�ذا  )مرت�ني(  املع�دل   2013 لس�نة   4٥  رق�م 

س�يكون هذا التحرك الرسي�ع دليال عىل ان الن�واب صدقوا الكلمة 
واوفوا بالعهد والوعد.

التفاعل بني املواطن والنائب: 
االنتخاب الفردي انموذجًا

ماجد عبد الغفار الحسناوي
إن الفك�ر التكف�ريي الوهاب�ي املمهد ل�والدة اإلرهاب األعمى 
وباس�م محارب�ة اإلره�اب ارتكب�ت أمري�كا املج�ازر يف بالد 
املسلمني ومنها العراق وأفغانس�تان وهي تعلم أن السعودية 
املم�ول األس�ايس له�ذا الفك�ر الظالم�ي، والجه�ود املبذولة 
لتدم�ري ال�دول العربية وخاصة املج�اورة إلرسائي�ل واعتماد 
سياس�ة رضب اإلس�الم ببعض�ه والتف�رج علي�ه وس�خرت 
األم�وال واإلمكانيات لن�رة إرسائيل عىل أعدائه�ا والتمادي 
الخليجي برشاء س�الح إرسائييل وتأج�ري مرتزقة وأكلة لحوم 
الب�رش لتمويل جماعات تقات�ل لحماية إرسائي�ل واملحافظة 
عىل امنها وس�المتها، وص�درت الفتاوى م�ن الدجالني تكفر 
املقاوم�ني لج�ربوت الصهيونية واالس�تبداد العاملي وال ننىس 
انتصار املقاومة اإلسالمية يف لبنان 2006 حرموا حتى الدعاء 
له�ا، وأخ�ذ التنافس ب�ني األخون�ة والوهابية للج�ري رسيعاً 
م�ن يقدم خدماته للع�دو والجهاد لنرته فاس�تهداف هذه 
الجماعات التكفريي�ة نهاية إرسائيل يف املنطقة والتي اتخذت 
من اإلس�الم غطاءاً ملرشوعه�ا التدمريي ويف نظرهم أن نرة 
إرسائيل الس�بيل الوحيد للوصول إىل رىض الله سبحانه وتعاىل 
وقتل املس�لمني وخراب ودمار بالدهم جهاد لرتس�يخ الكيان 
الصهيوني وعىل كل مسلم غيور عىل أرضه وعرضه ومقدساته 
التص�دي للم�رشوع الصهيوامريكي من الخارج وبمس�اعدة 
الصهاين�ة الجدد من التكفرييني والوهابي�ة من الداخل الذين 
يس�عون أن تتفرق األم�ة وتذه�ب ريحها وإحي�اء الطائفية 
والنعرات وعدم التفكري بالقدس وال فلسطني املحتلة  والتفتت 
الحاصل واالنقس�امات يف بالد املس�لمني وإضع�اف الجيوش 
العربي�ة باالقتت�ال الداخيل وخاص�ة جيوش ال�دول املجاورة 
للكي�ان اإلرسائي�يل والب�دء بتحقيق الحلم ل�دول إرسائيل من 
الف�رات إىل النيل بعد تقس�يم دول املنطق�ة إىل دويالت بحجم 
اإلمارات وتنفيذ هذا من ملوك وزعماء مقبولني من ش�عوبهم 
وتخديرهم بالديمقراطية الكاذبة وحرية الش�عوب، ومن هنا 
ال تتدخل أمريكا مبارشًة إىل حني قيام ساعة الصفر لتكريس 
امل�رشوع الصهيوامريكي بالتطبيق وف�رض األمر الواقع كما 
حصل يف مر، ونبارك املجاهدين من عبيد وخدم الصهيونية 
لقت�ل املس�لمني وخ�راب ديارهم والش�كر لفت�اوى العرعور 
والقرضاوي والعريفي لشق الصف وخلق بؤر عدم االستقرار 
والتش�جيع عىل الطائفي�ة والنعرات املذهبي�ة تمهيداً لنرة 
إرسائي�ل والهيمن�ة عىل الش�عوب اإلس�المية ورضب عوامل 

االستقرار وفرض التبعية عليها. 

اجلهاد لنرصة ارسائيل 

بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير مكتب بغداد لهيئة الحش�د الش�عبي 
الحاج »أبو ضياء الصغري« امس السبت اإلنطالق 
الرس�مي لحملة »حف�ظ األمانة« وتحت ش�عار 
»أنت�م أهلنا 2«  حي�ث تأتي هذه الحمل�ة تنفيذاً 

ألوامر املرجعية العليا الرشيدة، وتوجيهات القائد  
’’ أبو مهدي املهندس’’ نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي ورئيس حمل�ة حفظ االمان�ة، من أجل 
الحف�اظ عىل الن�ر وحفظ األمان�ة التي تركها 
الش�هداء األبطال. وأكد الصغري »أننا مس�تمرون 
بجه�ود ذاتية ودع�م املتربعني الخريي�ن. برعاية 

عوائل الش�هداء األبرار، والجرحى الغيارى والتي 
تشمل عدة برامج منها:

وتوف�ري  الش�هداء  ل�ذوي  امليداني�ة  الزي�ارات   •
إحتياجاتهم.

• بناء املنازل.
• ترميم املنازل القديمة.

• توزيع األجهزة الكهربائية املنزلية.
• إرس�الهم لزيارة العتبات املقدسة داخل وخارج 

العراق.
• إرس�ال عوائل الش�هداء ألداء مناس�ك فريضة 

الحج.
• توف�ري الس�لة الغذائي�ة خ�الل ش�هر رمضان 

املبارك. • توزيع الحقيبة املدرسية.
• الزيارات املس�تمرة اىل الجرحى ومتابعة مراحل 

عالجهم.
كم�ا وأن هناك برامج أخرى قيد الدراس�ة وهي:  
’’البطاقة الصحية والبطاقة املدرس�ية’’، وما زلنا 
نس�عى جاهدين لتطوير تل�ك الربامج والخدمات 

لرعاية عوائل الشهداء والجرحى
وأض�اف الصغ�ري أيض�اً  »ش�هداؤنا وجرحان�ا 
ه�م صناع الن�ر الحقيقي، عىل ق�وى اإلرهاب 
والتكف�ري داع�ش ومن عىل نهجه�ا، وكان واجباً 
علين�ا ووفاًء  لتلك التضحي�ات حفظ األمانة، من 

يد العابثني بأمن ومقدرات بلدنا الغايل.

حتت شعار »أنتم أهلنا 2«.. أبو ضياء الصغري يعلن إنطالق محلة »حفظ األمانة«


