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االمام الكاظم )عليه السالم(

كل من عشق

 الـدنيـا فـإن اخلـوف مـن اآلخـرة 

يغادر قلبه

ص3تركيا ترمي كرة »أزمة املياه« بملعب العراق: أبلغناكم بالتوقيتات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 إيطاليا تشكل حكومة جديدة »معادية« لالجئيـن

الـحـريـري مــصـدوم مــن طــريــقـــة  اسـتـقـبـال بـن سـلـــمــان لـه

العراق يفوز بعضوية املجلس احلاكم لربنامج االمم املتحدة للمستوطنات البرشية

القضاء حيسم اجلدل بشأن نتائج االنتخابات
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعىل، أمس الثالثاء، 
أن القوان�ن النافذة ال تجي�ز إلغاء نتائج 
االنتخاب�ات أو إجراء الع�ّد والفرز اليدوي 
ألصوات الناخب�ن يف االنتخابات الربملانية 
الت�ي أجري�ت يف 12 آيار املن�رم. وذكر 
بيان صادر عن املجلس تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »امل�ادة 8 من 
قانون مفوضية االنتخابات رقم 11 لعام 
2007، يعط�ي للمش�اركن يف االنتخابات 
تقديم طعن يف نتائج االنتخابات إىل مجلس 
املفوض�ن يف املفوضي�ة العليا املس�تقلة 

لالنتخابات الذي يصدر قراره إما سلباً أو 
ايجابياً حسب األدلة التي يقدمها صاحب 
الش�كوى«. وأضاف »إذا ل�م يقتنع مقدم 
الش�كوى بالق�رار الص�ادر م�ن مجلس 
املفوضن، يطعن به أمام الهيئة القضائية 
لالنتخابات، وتب�ت الهيئة القضائية بهذا 
الطع�ن بش�كل ف�ردي يخ�ص الطاع�ن 
صاح�ب الش�كوى فقط، خ�الل مدة 10 
أيام من تاريخ إحال�ة الطعن إليها، وهي 
إم�ا تؤيد الق�رار املطعون ب�ه أو تنقضه، 
حس�ب الوقائ�ع واألدل�ة الت�ي يقدمه�ا 
الطاعن«. وتابع البيان أن »هذا األس�لوب 
يف االع�راض عىل نتائ�ج االنتخابات، هو 

الوحي�د الذي نص علي�ه قانون مفوضية 
االنتخابات، وال يمكن تخطيه إىل أس�لوب 
آخ�ر لع�دم وجود س�ند قانون�ي للقضاء 
يس�تند إليه يف ذل�ك«. وأش�ار املجلس، يف 
بيان�ه، إىل »عدم وج�ود ن�ص يف القانون 
يعطي الصالحي�ة للهيئة القضائية اتخاذ 
قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل 
الع�راق أم خارجه بالش�كل ال�ذي يطالب 
به البع�ض كما ال يوجد ن�ص يف القانون 
يعطي الصالحية للهيئة القضائية الطلب 
من املفوضية إعادة احتساب نسبة معينة 

من نتائج االنتخابات«.
التفاصيل ص3

إجـراءات تـرامـب 
»احلمـائيـة« تستنفـر كنـدا 

واالحتـاد األوربـي

دفعة كبرية من »الالجئني 
السـورييـن« تستعـد للعـودة

 إىل سوريا من لبنان

الرشطة االحتادية تلقي القبض 
عىل »متهمني« وعنارص لـ »داعـش« 

يف فعاليات أمنية

القوانني النافذة ال جتيز إلغاء نتائج االقرتاع أو إجراء العد والفرز اليدوي لألصوات
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جنايات ذي قار حتكم باالعدام لـ)4( إرهابيني فجروا حسينية شاميل بغدادتركيا تعلن إقامة )11( قاعدة إقليمية شاميل العراق وهتدد بـ »توغل جديد«
نائب: الربملان عازم عىل استكامل النصاب والتصويت عىل تعديل قانون االنتخابات البنتاغون تنفي امتالك القوات األمريكية لقاعدة عسكرية يف سنجار

االحتاد األوريب
 يــعـلـن عــقــوبــة 

بـوفـون
ص4 ص4 ص2

أدلة جديدة لـ »تطهري عرقي« بحق املسيحيني يف ميانامر
      بغداد / المستقبل العراقي

كشف تحقيق صحفي عن أدلة تشري إىل حملة 
إبادة جماعية جديدة يشنها الجيش يف ميانمار 
ضد أقلية »كاش�ن« املسيحية شمايل البالد، يف 
إقليم كاش�ن قرب الحدود م�ع الصن. وتأتي 
الحملة ضد أقلية كاش�ن بعد أشهر من حملة 
مماثلة أجربت أكثر من 700 ألف ش�خص من 
أقلية الروهينغا املس�لمة يف إقليم أراكان غربي 
ميانم�ار عىل الف�رار إىل بنغالديش. وتصاعدت 
انتهاكات الجيش يف ميانمار ضد أقلية كاش�ن 

يف اآلونة األخرية، ويق�ول أعضاء فيها إن أبناء 
األقلية باتوا مستهدفن بشكل متزايد، ال سيما 
بعد هروب الجيش امليانماري من العقاب عقب 
االنته�اكات بحق الروهينغا. وذكر التحقيق أن 
واح�دا من كل 8 من س�كان املنطقة نزح عنها 
مؤخرا، بس�بب هجمات الجيش املتكررة. كما 
أن الجيش عزل الوالية بالكامل عن محيطها يف 
محاولة للقضاء عىل مجموعات مسلحة هناك. 
وعىل مر العقود، ش�كلت والية كاش�ن جيشا 
فعاال، يعرف باس�م جيش كاش�ن املس�تقل، 
حي�ث تدي�ر اإلقلي�م هيئ�ة إداري�ة مس�تقلة 

تس�عى إىل تقرير املصري منذ حصول البالد عىل 
االس�تقالل م�ن بريطانيا ع�ام 1948. وقىض 
اآلالف يف التفج�ريات والهجم�ات، التي نفذها 
جيش ميانمار ضد أقبية كاش�ن، وقد ازدادت 
هذه الهجمات بش�كل كبري منذ يناير املايض، 
بع�د أن قض�ت نف�س الق�وات أش�هرا يف طرد 
الروهينغا من غربي البالد. ويس�تخدم الجيش 
يف ميانم�ار املروحي�ات واملدفعي�ة الثقيل�ة يف 
قصف مواقع املسلحن يف كاشن. وقد تقطعت 
الس�بل باآلالف من املدنين يف الغابات الكثيفة 

ذات األمطار الغزيرة هربا من الهجمات.

العيداين يبحث مع مدراء الوحدات اإلدارية رصف مستحقات 
العاملني باألجور اليومية يف بلديات البرصة 

النجف تتوقع زيارة مليونية بذكرى استشهاد اإلمام عيل 
6»عليه السالم« واحلشد يرشع بعملية تفتيش 2

       بغداد / المستقبل العراقي

يبدو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود 
بارزاني، مندفعا إىل حد كبري لالنضواء ضمن 
تحالف الكتلة األكرب الذي سيش�كل الحكومة 
العراقي�ة الجدي�دة، ويف الوقت ال�ذي وصلت 
فيه املفاوض�ات بن ح�زب بارزاني وائتالف 

دول�ة القانون، ال�ذي يتزعمه نائ�ب الرئيس 
ن�وري املالك�ي، إىل مراح�ل متقدم�ة، تؤكد 
مصادر سياس�ية أن ح�زب بارزاني ال يمانع 
التحال�ف مع »س�ائرون« يف ح�ال تمكن من 
تش�كيل تحالف الكتل�ة األكرب.وأك�د مصدر 
سيايس مقرب من الديمقراطي الكردستاني 
أن الح�زب ل�م يحس�م ق�راره إىل غاي�ة اآلن 
بش�أن تحالفاته املس�تقبلية، مبينا أن حراك 

القوى السياس�ية يف بغداد هو الذي س�يحدد 
ذلك. وأضاف »ال يمك�ن للحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني أن يتحالف م�ع كتلة قد تخرس 
ره�ان الكتلة األك�رب«، موضح�ا أن »الحزب 
س�يكون قريبا من املالك�ي يف حال تمكن من 
تش�كيل تحال�ف كبري يكس�به لق�ب الكتلة 

األكرب برملانيا«.
التفاصيل ص3

أحزاب كردية تعلن »التحالف« مع الكتل التي تقدم 
»تنازالت أكرب«
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        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الدفاع األمريكي�ة )البنتاغون(، 
أمس الثالثاء، أن القوات األمريكية ال تمتلك قاعدة 
عسكرية يف س�نجار، مرجحا اس�تحداث موقعا 
مؤقتا بمش�اركة قوات عراقي�ة يف نقطة معينة. 
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة لش�ؤون القيادة 
الوس�طى إريك باهون، لقناة »الح�رة عراق« إن 
»القوات األمريكية يف العراق ليس لديها أي قاعدة 

عسكرية يف مدينة سنجار شمال العراق«.
وأض�اف، أن »الق�وات األمريكي�ة ق�د تكون 
الق�وات  اس�تحدثت موقع�ا مؤقت�ا بمش�اركة 
العراقي�ة يف نقطة معين�ة ملواجهة تهديد أمني«، 
الق�وات األمريكي�ة داخ�ل  موضح�ا أن تح�رك 
العراق يتم بالتنس�يق م�ع وزارة الدفاع العراقية 
وبموافقتها«. وذكرت وسائل إعالم محلية يف وقت 
سابق، انتشار قوات امريكية يف ثالث مناطق من 

ناحية سنوني التابعة ملحافظة نينوى.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الع�دل، أم�س الثالث�اء، عن عدد 
املفرج عنهم من س�جون الوزارة يف العاصمة بغداد 
واملحافظات خالل شهر أيار املايض. وقالت مديرية 
إع�الم ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان الع�دل أفرجت ع�ن 518 نزيال من 
س�جون الوزارة يف بغ�داد واملحافظ�ات بينهم 106 
مش�موال بالعف�و الع�ام، و62 م�ن النس�اء و456 
م�ن الرجال ت�م االف�راج عنهم بع�د انته�اء فرتات 
محكوميتهم. واوضح�ت الوزارة أن »دائرة االصالح 
قطع�ت اش�واطا كب�رة يف مج�ال عملي�ات اطالق 
ال�راح م�ع تطبيقها نظ�ام االرش�فة االلكرتونية 
والذي يتيح امكانية تحديد النزالء املنتهية احكامهم 
القضائي�ة ويس�اهم بحس�م ملفاتهم وفق�اً للمدة 
القانوني�ة املح�ددة إلطالق ال�راح«. وكانت وزارة 
العدل قد أعلنت الش�هر امل�ايض، االفراج عن )676( 
نزي�ال يف نيس�ان امل�ايض بينهم مش�مولون بالعفو 
الع�ام، ويصل بذلك ع�دد املطلق رساحه�م بقانون 
العف�و الع�ام إىل )7643( نزي�ال منذ ش�هر ترشين 

الثاني عام 2016 ولغاية نهاية أيار 2018.

العدل تعلن اإلفراج عن )518( نزياًل 
خالل الشهر املايض

البنتاغون تنفي امتالك القوات األمريكية 
لقاعدة عسكرية يف سنجار

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات ذي ق�ار، أمس الثالث�اء، حكما 
باإلعدام ع�ى مجموعة من اإلرهابيني خطط�وا وفجروا احدى 
الحس�ينيات ببغ�داد. وأخ�ر مص�در وكال�ة »الغد ب�رس«، أن 
»محكمة الجنايات يف منطقة استئناف ذي قار االتحادية حكمت 
باإلع�دام عى 4 ارهابي�ني خططوا وفجروا إحدى الحس�ينيات 
بمنطقة الراش�دية ش�مايل العاصمة بغداد قبل 9 اعوام«. وبني 
املصدر ان »قرار الحكم صدر حضوريا واس�تنادا إلحكام املادة 
4 من قانون مكافحة اإلرهاب رقم )13( لس�نة 2005«. يش�ار 
اىل ان جناي�ات ذي ق�ار تصدر، بني الحني واالخ�ر، احكاما بني 

السجن واالعدام لعدد من املدانني وفق مواد قانونية مختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الوزراء الرتكي بن عيل يلدريم، بأن تركيا أقامت 
11 قاع�دة إقليمية يف ش�مايل الع�راق، وضاعفت ع�دد قواتها، 
فيما أشار إىل احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل األرايض 

العراقية، وفق ما ذكرت وسائل إعالم تركية محلية، الثالثاء.
ونقل�ت صحيف�ة »حريي�ت« عن يلدري�م قول�ه: »ضاعفنا 
وجودنا العس�كري يف ش�مال العراق. لدين�ا 11 قواعد إقليمية 
هناك. هدفنا هو القضاء عى اإلرهاب قبل أن يتمكن اإلرهابيون 
من التسلل إىل حدودنا«. وتأتي ترصيحات يلدريم، يف الوقت الذي 
كثفت القوات املس�لحة الرتكية أنشطتها العسكرية يف املنطقة، 
حيث يوجد لحزب العمال الكردستاني مقر رئييس ومعسكرات 
للتدريب يف جبال قنديل. واش�ار يلدري�م، إىل أن »تركيا يجب أن 
توف�ر األمن لحدودها مع س�وريا والعراق، حيث يش�كل حزب 
العمال الكردس�تاني وفرعه الس�وري وحدات حماية الش�عب 
تهدي�دا منذ فرتة طويل�ة«. وأضاف، أن »هن�اك رشيطا محميا 
بط�ول 250 كيلوم�رت عى جانب�ي الحدود، لكن ما ت�زال هناك 
حاج�ة لحماية ألف كيلومرت متبقية من الحدود«، يف إش�ارة إىل 

احتمال توغل قوات تركية جديدة داخل األرايض العراقية.
وتاب�ع: »لدين�ا مش�كلة رشق الف�رات، ع�ى ط�ول الحدود 
اإليراني�ة العراقي�ة م�ع تركيا. وهذا يعن�ي أننا م�ا زلنا نواجه 

مشاكل عى طول 1000 كيلومرت من حدودنا«.
ولفت يلدرم، إىل أن »جهود تركيا لحماية حدودها من خالل 
بن�اء الجدران وإنش�اء مراك�ز للمراقبة اإللكرتونية ستس�تمر 
حتى يتم تأمني جمي�ع حدودها، من مقاطعة هاتاي الجنوبية 

الرشقية إىل مقاطعة إيدر الرشقية«.

جنايات ذي قار حتكم باالعدام لـ)4( إرهابيني 
فجروا حسينية شاميل بغداد

تركيا تعلن إقامة )11( قاعدة إقليمية 
شاميل العراق وهتدد بـ »توغل جديد«

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفتشية وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، 
عن 142 حالة فس�اد اداري ومايل يف الوزارة خالل 

الشهر املايض ببغداد.
وقال�ت املفتش�ية يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن » لجان ومفارز مديرية 
تفتي�ش بغ�داد يف مكت�ب املفت�ش الع�ام ل�وزارة 
الداخلي�ة تمكنت من اكتش�اف 142 حالة فس�اد 

اداري ومايل يف دوائر ومفاصل الوزارة ببغداد خالل 
شهر آيار املنرصم من العام الجاري 2018، جاءت 
نتيجة للجهود التفتيشية والتدقيقية التي نفذتها 

املديرية خالل الشهر«.
واضاف�ت ان »مديرية تفتيش بغ�داد ذكرت يف 
تقريرها لش�هر آيار املنرصم أن مكاتبها ولجانها 
العامل�ة يف مديريات ودوائر الوزارة ببغداد تمكنت 
خالل الش�هر من اكتشاف 125 حالة فساد اداري 

و 17 حالة فساد مايل«.

وب�نينّ التقري�ر بحس�ب البي�ان أن »م�ؤرشات 
الفس�اد االداري املكتش�فة توزعت ب�ني 83 حالة 
اهم�ال، و 19 حال�ة تزوير، و 16 حالة اس�تغالل 
وظيفي، و5 حاالت سوء استخدام للسلطة، وحالة 

تعسف واحدة ومثلها مخالفات ضبطية«.
فيم�ا أش�ار التقري�ر أيض�اً اىل أن »م�ؤرشات 
الفس�اد املايل توزع�ت بني 10 حاالت رش�وة، و 4 
حاالت هدر باملال العام، و حالتي اختالس، وحالة 

اخفاء مواد واحدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن تحالف الق�وى العراقية محمد 
نوري العبد رب�ه، أمس الثالثاء، وج�ود رغبة لدى 
اعضاء الرملان الستكمال نصاب جلسة غد األربعاء 
وتمري�ر التعديل الثالث لقان�ون انتخابات مجلس 
الن�واب رق�م 45 لس�نة 2013، فيم�ا أكد رضورة 
و«زَور«  بالرمجي�ات  »تالع�ب«  م�ن  محاس�بة 
االنتخاب�ات لضم�ان عدم تكرار ه�ذه الترصفات 
مس�تقبال. ونقلت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« عن 
العبد رب�ه الق�ول إن »هناك حال�ة تزوير حصلت 
باالنتخاب�ات وهنال�ك ش�بهات اخ�رتاق ملنظومة 

التصوي�ت االلكرتوني�ة وينبغ�ي علينا محاس�بة 
االط�راف املتورطة به�ذا االخرتاق«، مش�راً إىل أن 
»كشف املزورين واحالتهم اىل القضاء هو حق من 

حقوق الشعب العراقي الذي رسقت اصواته«.
وأضاف، أن »ترك من قام بالتالعب بالرمجيات 
وعدم محاس�بته معناه انه مستقبال سيتجرأ عى 
اخرتاق والتالعب بانظمة الدولة وامنها واقتصادها 
ويعم�ل ع�ى تخريب البل�د«، الفتا اىل ان »جلس�ة 
االربعاء هي مكملة للجلسات السابقة التي مضينا 

فيها باجراءات تعديل قانون االنتخابات«.
وأك�د العبد رب�ه، أن »القانون س�يتضمن العد 
والفرز اليدوي لجميع املحطات ومراجعة تصويت 

الخ�ارج والنازح�ني والحرك�ة الس�كانية والت�ي 
حصل�ت فيه�ا خروقات كب�رة«، مش�دداً عى أن 
»هناك رغبة كب�رة لدى أعض�اء الرملان لحضور 
الجلس�ة واكتم�ال النص�اب بغي�ة التصويت عى 
القان�ون وتصوي�ب العملي�ة االنتخابية بالش�كل 

الصحيح«.
يش�ار اىل ان مجلس النواب اس�تكمل بجلسته 
الت�ي عقدها الس�بت )2 حزي�ران 2018( القراءة 
الثاني�ة للتعديل الثال�ث ملقرتح قان�ون انتخابات 
مجلس الن�واب رقم 45 لس�نة 2013، ومن املقرر 
ان يستكمل التصويت عى مقرتح القانون بجلسة 

الرملان يوم غد االربعاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

االعم�ار  وزارة  وكي�ل  أعل�ن 
واالش�غال  والبلدي�ات  واالس�كان 
العام�ة اس�ترق ابراهي�م الش�وك/ 
للمستوطنات  الوطنية  اللجنة  رئيس 
البرشية يف العراق عن انتخاب العراق 
لعضوي�ة املجل�س الحاك�م لرنامج 
االمم املتحدة للمس�توطنات البرشية 

)الهابيت�ات( للم�دة }2022-2019{ 
عن مجموعة آسيا واملحيط الهادئ.

ونقل بيان للوزارة تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه عن الشوك قوله 
ان »انتخ�اب العراق لعضوية املجلس 
جاء كون�ه عضواً فع�االً يف الرنامج 
وهذا س�يمكن العراق م�ن الحصول 
ع�ى الدع�م ال�دويل وخاص�ة آلعادة 
اعم�ار املناط�ق املح�ررة واملترضرة 

م�ن العمليات االرهابي�ة التي خلفها 
داع�ش يف املدن العراقي�ة«. وبني بأن 
»الع�راق س�بق وان تق�دم بمرشوع 
عدد من القرارات يف الدورات السابقة 
للمجلس الحاكم حازت عى املصادقة 
منه�ا انش�اء صن�دوق داع�م ألعادة 
االعمار للمدن التي تتعرض للنزاعات 
الت�ي م�ن صن�ع الب�رش او الكوارث 
الطبيعي�ة وكذل�ك تش�كيل اللج�ان 

الوطني�ة للمس�توطنات البرشي�ة يف 
ال�دول«. يذك�ر ان العراق م�ن اوائل 
الدول التي ش�كلت اللج�ان الوطنية 
للمستوطنات البرشية منذ عام 1978 
ويق�وم برنامج )الهابيت�ات( بتنفيذ 
دعم فني لعدد من املشاريع وخاصة 
يف اعداد السياس�ة الوطنية لالسكان 
العراقي وملف ايواء النازحني واعادة 

اعمار بعض املدن املحررة.

العراق يفوز بعضوية املجلس احلاكم لربنامج االمم املتحدة
 للمستوطنات البرشية

الداخلية تكشف )142( حالة فساد يف الوزارة خالل الشهر املايض ببغداد

نائب: الربملان عازم عىل استكامل النصاب والتصويت
 عىل تعديل قانون االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة النزاهة، أم�س الثالثاء، 
عن كش�فها حاالت تالعب بأمالك الدولة 
تس�ببت بهدر أكث�ر من 12 ملي�ار دينار 

بالديوانية.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »مكتب تحقيق 
هيأة النزاهة يف الديوانية تمكن من ضبط 
الديواني�ة  كت�ب تملي�ك قط�ع أراٍض يف 
ملجموعٍة من األش�خاص بحج�ة كونهم 
من رشيحة الس�جناء السياس�يِّني وذوي 
ا س�بَّب هدراً يف امل�ال العام  الش�هداء، ممَّ
بأكث�ر م�ن )12,000,000,000( ملي�ار 

ديناٍر«.
وأضاف�ت أن »فري�ق عم�ٍل تحقيقيٍّ 
إىل  االنتق�ال  بع�د  ق�ام  للمكت�ب  تابع�اً 

مديريَّت�ي البلدي�ات والتس�جيل العقاري 
السياس�يِّني  الس�جناء  س�تي  ومؤسَّ
والش�هداء يف املحافظ�ة، بضب�ط كت�ب 
التملي�ك يف مديري�ة التس�جيل العق�اري 
بموج�ب مذك�رٍة قضائي�ٍة«، مش�راً إىل 
»قيام لجنٍة يف مجلس محافظة الديوانية 
بتخصي�ص )115( قطعة أرٍض س�كنية 
ويف مواق�ع متميِّ�زٍة يف مرك�ز املحافظ�ة 
ملجموعٍة من األش�خاص بحج�ة كونهم 
من السجناء السياسيِّني وذوي الشهداء، 
ستني  رغم عدم ش�مولهم بقانوني املؤسَّ

النافذين«.
وتابع�ت ان »التحقيقات األولية قادت 
إىل وجود ح�االت إهماٍل وتقصٍر من قبل 
مديرية بلدية الديوانية؛ لعدم إبطال قيود 
قطع األرايض وإعادتها للبلدية، عى الرغم 
س�تي  م�ن ورود كتاب�ني إليه�ا من مؤسَّ

نان  السجناء والشهداء يف املحافظة يتضمَّ
األس�ماء التي ت�مَّ إلغاء ق�رارات منحهم 
األرايض وطل�ب س�حبها؛ كونهم ليس�وا 
من الس�جناء أو ذوي الشهداء، إضافة إىل 
ع�دم اتِّخاذها اإلج�راءات القانونية بحقِّ 
ل�ت التحقيقات إىل  املخالف�ني، كم�ا توصَّ
قي�ام ذوي األش�خاص الذين ادَّع�وا أنَّهم 
ش�هداء بتق�ايض من�ٍح مالي�ٍة وحق�وٍق 

سة الشهداء«. تقاعديٍة من مؤسَّ
وأش�ارت اىل ان�ه »ت�مَّ تنظيم محرض 
ضب�ٍط أصويلٍّ باألولي�ات، وعرض األوراق 
التحقيقية عى ق�ايض التحقيق املختص 
الذي أص�در ق�راراً بضبط كت�ب التمليك 
كاف�ة التي تمَّ عى أساس�ها نق�ل ملكية 
قط�ع األرايض الس�كنية إىل األش�خاص 
املتَّهم�ني يف هذه القضي�ة، وإفراد دعوى 

ُمستقلٍة بحقِّ كلٍّ منهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة رشط�ة باب�ل، أم�س 
الثالث�اء، القاء القبض ع�ى 44 مطلوبا 
للعدال�ة بينهم متهم بقضاي�ا اإلرهاب، 
والعثور عى مس�دس ورمان�ات يدوية 
مخبئة داخل عجلة يف إحدى س�يطراتها 
االمني�ة ش�مايل املحافظة. وق�ال مدير 
شؤون افواج طوارئ رشطة بابل العميد 
عباس الزركاني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »مفارز فوج 
باب�ل الراب�ع ضم�ن الس�يطرة ال�� 77 
مدخل املحافظة املحور الشمايل املحاذي 
للعاصم�ة بغ�داد الق�ت القب�ض ع�ى 
عنرص متهم وفق قضايا إرهاب خطرة 
واألم�ن  االس�تخبارات  م�ع  بالتع�اون 

الوطن�ي خ�الل محاولته التس�لل أثناء 
التدقيق يف الحواس�يب االمنية«.واضاف 
الزركاني، ان »عنارص السيطرة تمكنت 
ايض�ا م�ن العثور عى مس�دس ورمانة 
يدوي�ة هجومية عدد اثنان مخبئة داخل 
عجلة ن�وع بهبه�ان بعد اج�راء عملية 
التفتيش الدقيق للمركبة وحسب الخطط 
االمنية املوضوعة الخاصة باإلنذار املبكر 
وقامت باعتقال )4( اش�خاص مش�تبه 
به�م كان�ا يس�تقال الس�يارة« .واش�ار 
اىل، ان »اف�راد الس�يطرة احال�وا جميع 
املعتقل�ني بضمنه�م االرهاب�ي وامل�واد 
املضبوطة اىل الجه�ات املختصة إلكمال 
التحقيق�ات وإحالة املوضوع للقضاء«.

الرس�مي  الناط�ق  ب�ني  جانب�ه،  م�ن 
باس�م القي�ادة العقي�د الحقوقي عادل 

العناوي الحس�يني، بحس�ب البيان، أن 
»املفارز االمنية التابعة القسام القيادة، 
واستناداً اىل اوامر قبض قضائية، نفذت 
عمليات دهم وبحث عن مطلوبني جرت 
خالل ال� 24 س�اعة املاضية، يف مناطق 
متفرق�ة من املحافظة، ما اس�فرت عن 
اعتق�ال 39 متهماً«.ولف�ت الحس�يني، 
اىل ان »ب�ني املعتقل�ني ش�خص مطلوب 
وفق امل�ادة )421( من قانون العقوبات 
العراقي وهو يواجه تهم تتعلق بجريمة 
الخط�ف ، ت�م اعتقاله من قب�ل مفارز 
مكافحة االج�رام«، موضحا أن »قضايا 
املطلوب�ني البقية اش�تملت ع�ى جرائم 
ال�رشوع بالقت�ل ورسق�ة  فض�ال ع�ن 
النص�ب واالحتيال وغرها م�ن الجرائم 

الجنائية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت قيادة قوات الرشطة االتحادية، 
أمس الثالث�اء، عن الفعاليات االمنية التي 
قامت بها، مش�رة اىل الق�اء القبض عى 
عدد م�ن العنارص التي تنتم�ي اىل تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي. وذك�ر بي�ان للرشطة 
العراق�ي«  االتحادي�ة تلق�ت »املس�تقبل 
نس�خة من�ه، ان »قوة من الق�ت قوة من 
ل8 فق2 وبعد ورود معلومات استخبارية 
دقيقه تفيد بدخول احد عنارص عصابات 
ال�دورة  منطق�ة  إىل  االرهابي�ة  داع�ش 
الرشط�ة  »قي�ام  اىل  مش�را  املهدي�ة«، 
االتحادي�ة القب�ض ع�ى مته�م يس�كن 
السليمانية منطقة حلبجة حيث تم ضبط 
بحوزته )هوي�ات فارغة وبع�د التحقيق 

معه اعرتف رصاحة بانتمائه إىل عصابات 
داعش اإلرهابية والي�ة دياىل قاطع الزبر 
بن العوام يش�غل منصب ناقل أش�خاص 
وم�واد واع�رتف أيضا بوجود )ش�خص( 
اخر يق�وم بتزويده بهويات أحوال مدنية 
ويق�وم  ثبوتي�ة  ومستمس�كات  فارغ�ة 
بإرس�الها إىل املجامي�ع اإلرهابية حس�ب 
الحاجة والتوجيه م�ن قياداته«. واضاف 
ان »الق�وات االتحادية الق�ت القبض عى 
املتهم الثان�ي يف منطقة ال�دورة املعلمني 
اعرتف رصاحة بقيامه ببيع مستمسكات 
م�زورة اىل املته�م االول«. وتاب�ع ان »ل5 
القى القبض عى متهم ثالث يسكن بغداد 
الغزالي�ة يف خ�ط رسيع اب�ي غريب وبعد 
التحقيق معه اعرتف رصاحة بانتمائه إىل 
عصابات داعش والية دياىل قاطع الزبر بن 

العوام يشغل منصب مسؤول االقتصادية 
لقاطع الزبر بن العوام ومرش�ح حس�ب 
اعرتافه كمسؤول لالقتصادية والية دياىل 
تم ايقافهم وف�ق أحكام املادة الرابعة /1 
م�ن قان�ون مكافح�ة اإلرهاب«. واش�ار 
اىل ان »ق�وة مل�غ 4 ف�ق6 رشع�ت لغرض 
تفتيش قري�ة )صفرة(يف كركوك«، مبينا 
ان »ق�وة ف2 ملغ 4 ف�ق6 رشعت بواجب 
إس�ناد الحشد الشعبي يف قضاء الحويجة 
وت�م العثور عى )3( عبوات ناس�فة تمت 
معالجتها م�ن قبل الجهد الهنديس التابع 
لفرقتن�ا«. واك�د البيان ع�ى ان »قوة من 
ف�ق5 القت القب�ض عى5 م�ن املطلوبني 
وف�ق قاع�دة بيان�ات امل�ادة 4 اره�اب يف 
منطق�ة علو محمد يف كركوك من س�كنة 

املوصل والبعض من سكنة الحويجة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

توقع رئيس مجلس محافظة النجف 
األرشف خضر الجبوري، أمس الثالثاء، 
توافد ماليني ال�زوار عى املحافظة خالل 
الس�اعات القليلة املقبل�ة الحياء ذكرى 
استش�هاد اإلمام عيل بن أبي طالب )ع(، 
مؤكدا وضع خطة أمنية النجاح الزيارة.

وقال الجبوري إن “الساعات املاضية 
ش�هدت تواف�د االالف من ال�زوار الحياء 
مناس�بة ج�رح اإلم�ام ع�يل )ع( وليايل 
القدر املبارك�ة”، مش�را إىل أن “النجف 
ستش�هد زخما مليونيا الحياء املناس�بة 

االليمة”.
“االالف  أن  الجب�وري،  وأض�اف 
م�ن ال�زوار الع�رب واالجان�ب قدموا اىل 

املحافظة للمش�اركة باملناسبة”، مؤكدا 
“وض�ع خط�ة أمني�ة محكم�ة النجاح 
الزي�ارة وع�دم تعك�ر صف�و االج�واء 
الروحانية التي تشهدها محافظة النجف 

االرشف”.
يشار إىل أن ماليني املسلمني يف العراق 
والعالم يحيون س�نويا ذكرى استشهاد 
اإلمام عيل )ع( للفرتة 19 – 21 من شهر 
رمض�ان والت�ي تتزامن مع لي�ايل القدر، 
حيث ي�ؤم املالي�ني مرق�ده يف محافظة 

النجف.
الش�عبي  الحش�د  رشع  ب�دوره، 
بعملي�ة تفتي�ش يف بادي�ة النجف ضمن 
خطة حماي�ة الزائرين بمناس�بة ذكرى 

استشهاد اإلمام عيل )ع(.
وذك�ر بيان العالم الحش�د الش�عبي 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»اللواء الثاني يف الحش�د وبارشاك قيادة 
رشط�ة النج�ف نف�ذا عملية اس�تباقية 
يف بادي�ة النج�ف ضم�ن خط�ة حماية 
الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام 

عيل )ع(«.
واض�اف البيان، ان »العملية ش�ملت 
تفتي�ش مس�احات كبرة ضم�ن محور 
البادي�ة وذل�ك لضم�ان أم�ن املحافظة 

بشكل كامل وسالمة الزائرين«.
يذك�ر ان الحش�د الش�عبي وقي�ادة 
عمليات الفرات االوس�ط وقيادة رشطة 
محافظ�ة النجف عق�دوا ام�س االثنني 
اجتماعا أمنيا موس�عا لتأمني محافظة 
النجف بمناس�بة ذكرى استشهاد االمام 

عيل عليه السالم.

النزاهة تتحدث عن »حاالت تالعب« تسببت هبدر أكثر 
من )12( مليار دينار بالديوانية

الرشطة االحتادية تلقي القبض عىل »متهمني« وعنارص
 لـ »داعش« يف فعاليات أمنية

رشطة بابل تعلن اعتقال )44( مطلوبًا وتعثر عىل اسلحة 
شاميل املحافظة

النجف تتوقع زيارة مليونية بذكرى استشهاد اإلمام عيل »عليه السالم« 
واحلشد يرشع بعملية تفتيش يف البادية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هي�أة التقاع�د الوطني�ة، أم�س الثالثاء، 
ااملبارشة بدفع روات�ب املتقاعدين املدنيني لوجبة 

شهر حزيران.
وذك�ر بي�ان للهي�أة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، أنها »وبالتنسيق مع مرصيف الرافدين 
والرش�يد وامل�رصف العراق�ي للتج�ارة Tbi تمت 
املب�ارشة بدفع رواتب املتقاعدي�ن املدنيني لوجبة 

حزيران 2018«.
وأكدت انه »بإمكان املتقاعدين من حاميل البطاقة 
الذكي�ة )ك�ي كارد( ومتقاعدي ال�رصف اليدوي 

مراجعة مراكز الرصف إلستالم رواتبهم«.

الــتـقــاعــد تــبـاشـر بــدفــع رواتــب وجــبـة حــزيــران

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس القضاء األع�ى، أمس الثالثاء، 
أن القوان�ني الناف�ذة ال تجي�ز إلغ�اء نتائ�ج 
االنتخاب�ات أو إج�راء الع�ّد والف�رز اليدوي 
ألص�وات الناخب�ني يف االنتخاب�ات الربملانية 

التي أجريت يف 12 آيار املنرصم.
وذكر بيان صادر عن املجلس تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »املادة 8 من قانون 
مفوضي�ة االنتخاب�ات رقم 11 لع�ام 2007، 
يعطي للمشاركني يف االنتخابات تقديم طعن 
يف نتائج االنتخاب�ات إىل مجلس املفوضني يف 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات الذي 
يصدر قراره إما سلباً أو ايجابياً حسب األدلة 

التي يقدمها صاحب الشكوى«.
وأضاف »إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار 
الصادر من مجلس املفوضني، يطعن به أمام 
الهيئ�ة القضائية لالنتخاب�ات، وتبت الهيئة 
القضائي�ة بهذا الطعن بش�كل فردي يخص 
الطاعن صاحب الش�كوى فق�ط، خالل مدة 
10 أيام من تاري�خ إحالة الطعن إليها، وهي 
إما تؤيد القرار املطعون به أو تنقضه، حسب 

الوقائع واألدلة التي يقدمها الطاعن«.
وتاب�ع البيان أن »هذا األس�لوب يف االعرتاض 
ع�ى نتائج االنتخابات، هو الوحيد الذي نص 
علي�ه قانون مفوضية االنتخابات، وال يمكن 
تخطي�ه إىل أس�لوب آخ�ر لعدم وجود س�ند 

قانوني للقضاء يستند إليه يف ذلك«.
وأشار املجلس، يف بيانه، إىل »عدم وجود نص 
يف القانون يعطي الصالحية للهيئة القضائية 
اتخ�اذ قرار ع�ام بإلغاء نتائج معينة س�واء 
داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب 
ب�ه البع�ض كم�ا ال يوج�د ن�ص يف القانون 
يعط�ي الصالحي�ة للهيئة القضائي�ة الطلب 
من املفوضية إعادة احتس�اب نس�بة معينة 

من نتائج االنتخابات«.
وتاب�ع أن »قان�ون االنتخاب�ات املع�دل رقم 
45 لس�نة 2003، ين�ص ع�ى إج�راء عملية 
ترسي�ع  جه�از  باس�تخدام  والع�د  الف�رز 
النتائ�ج االلكرتون�ي وبذلك ال يمك�ن إجراء 
عملي�ة العد والف�رز اليدوي«. وب�نّي املجلس 
بالقول، >أم�ا بخصوص ادع�اءات التزوير، 
فأن القان�ون ينص عى الس�لطة الحرصية 
ملجلس املفوضني بخصوص إحالة أية قضية 
جنائية إىل الس�لطات املختص�ة إذا ُوجد دليل 
عى سوء ترصف بنزاهة العملية االنتخابية، 
ل�ذا يج�ب ع�ى الجميع اح�رتام ه�ذا النص 
القانون�ي وتطبيقه بدقة وال يجوز ألي جهة 
كانت مخالفته«. وأضاف »أما يف حالة وجود 
شكوى بالتزوير تنسب إىل مجلس املفوضني 
فإن ذلك يس�تلزم مراجع�ة من يدعي ذلك إىل 
محكمة التحقيق املختصة لتقديم األدلة التي 

تثب�ت وجود التزوير ونس�بته إىل من قام به، 
وعند ذلك يتخذ القضاء القرار املناس�ب بحق 
من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون 
العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس 

بحق من ارتكب هذه الجريمة«.
وع�ى خلفية الجدل الواس�ع يف البالد بش�أن 
ح�دوث عمليات تزوي�ر يف االنتخاب�ات، قرر 

الربمل�ان، األس�بوع امل�ايض، إلغ�اء أص�وات 
داخ�ل  والنازح�ني  الخ�ارج  يف  العراقي�ني 
مخيم�ات الب�الد، فضال عن إل�زام املفوضية 
إجراء العد والفرز الي�دوي ل�10 يف املائة من 

صناديق االقرتاع.
ورفضت مفوضية االنتخابات اإلذعان لقرار 

الربملان، وقالت إنه يخالف القوانني النافذة.

كما أوضح مجلس القض�اء األعى، يف بيانه، 
أن »<ع�دد الش�كاوى املقدم�ة اىل مجل�س 
املفوض�ني بخص�وص االعرتاض ع�ى نتائج 
االنتخاب�ات بلغ 1881 ش�كوى، أما الطعون 
ع�ى الق�رارات الص�ادرة يف تل�ك الش�كاوى 
التي وصل�ت اىل الهيئة القضائية لغاية أمس 
اإلثن�ني، بلغ�ت 1221، س�وف يتم حس�مها 

خ�الل امل�دة القانوني�ة البالغ�ة 10 أيام من 
تاريخ إحالتها عى الهيئة القضائية«.

وم�ن املنتظ�ر أن تت�م املصادقة ع�ى نتائج 
االنتخابات من قبل املحكمة االتحادية العليا 
)أع�ى س�لطة قضائية يف البالد( بعد حس�م 
الشكاوى، لتصار النتائج بعد ذلك إىل قطعية. 
وح�ل تحال�ف س�ائرون، املدعوم م�ن زعيم 

التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در، يف املرتبة 
األوىل ب�54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف 
الفتح بزعامة ه�ادي العامري ب�47 مقعدا. 
وبعدهما حل ائت�الف النرص، بزعامة رئيس 
الوزراء، حيدر العبادي، ب��42 مقعدا، بينما 
حصل ائت�الف دولة القان�ون بزعامة نوري 

املالكي عى 26 مقعدا.

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

رج�ح القي�ادي يف بيارق الخ�ر قيام 
رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي بزيارة 
تركي�ا خ�الل االيام املقبل�ة لحل ازمة 
شح املياه، جاء ذلك فيما أعلن السفر 
الرتك�ي يف بغ�داد فاتح يل�دز عن علم 
الحكومة العراقية بكل خطوات تركيا 
يف بن�اء وملء س�د »أليس�و« نافيا ما 

يثار حول قطع املياه بشكل نهائي.
وق�ال محمد الخال�دي إن “وفدا رفيع 
املس�توى س�يزور تركيا خ�الل األيام 
القليل�ة ومن املرج�ح ان يكون رئيس 
الوزراء حيدر العبادي عى رأس الوفد 
لبح�ث أزمة املياه وحل اإلش�كال بني 
البلدي�ن”. وأضاف أن “حل األزمة مع 
تركي�ا ه�و اقتصادي وليس س�يايس 
حي�ث تضغ�ط تركي�ا ع�ى الحكومة 
العراقي�ة بش�أن زيادة االس�تثمارات 
زي�ادة  مقاب�ل  التج�اري  والتب�ادل 
االطالق�ات املائية”.   وتاب�ع الخالدي 
أن “النواب الرتكمان التقوا بالس�فر 
الرتك�ي وبحثوا معه أزم�ة املياه وقد 
أرس�لوا رس�الة اىل الحكوم�ة الرتكية 
بش�ان أزمة املياه فضال عن مناقشة 
العملي�ة السياس�ية والعالق�ات ب�ني 
البلدي�ن”. ويرى خ�رباء أن�ه رغم أن 

الع�راق لي�س م�ن دول منب�ع دجلة 
والف�رات، إال أن املس�افة األك�رب م�ن 
مي�اه  وتص�ل  في�ه،  تم�ر  النهري�ن 
النهرين إىل ش�ط العرب وتذهب سدى 
م�ن دون تخزينها لعدم وجود س�دود 

كافي�ة، إذ إن آخ�ر س�د بن�اه العراق 
يع�ود إىل ثمانين�ات الق�رن امل�ايض. 
الجدير بالذكر ان مناس�يب مياه نهر 
دجل�ة انخفض�ت بش�كل ملحوظ يف 
مدينت�ي بغ�داد واملوصل خ�الل األيام 

املاضية، لدرجة بات من املمكن عبور 
النهر س�را عى األق�دام، وذلك بعدما 
أعلنت الحكومة الرتكية بدء ملء س�د 
»إليسو« الذي أنش�ئ عى منبع النهر 
يف األرايض الرتكية، ما انعكس مبارشة 

عى النهر يف الجانب العراقي وانخفض 
منسوب مياهه. بدوره، أعلن السفر 
الرتك�ي يف بغ�داد فاتح يل�دز عن علم 
الحكومة العراقية بكل خطوات تركيا 
يف بن�اء وملء س�د »أليس�و« نافيا ما 

يثار حول قطع املياه بش�كل نهائي. 
وقال يلدز، يف مؤتمر صحفي عقده يف 
مبنى الس�فارة بالعاصمة بغداد، إننا 
»اتفقنا سابقا مع الحكومة العراقية 
عى بدئها بخزن املياه واننا لن نقطع 

املياه بشكل مس�تمر ويتم عى شكل 
اطالق�ات للجانب العراق�ي«، مضيفا 
ان »خزين السد من املياه قد انخفض 
مس�تواه مؤخ�را النن�ا قمن�ا تأجيل 

خزنه من شهر آذار وحتى حزيران«.
وتاب�ع يل�دز ان »تأجي�ل ملء الس�د 
دفع�ت تكلفت�ه تركيا فرغ�م الحاجة 
املاس�ة ل�ه اال ان�ه ت�م اط�الق املياه 
اىل الش�عب العراق�ي«، مش�را اىل ان 
»تركيا ل�م تول�د الطاق�ة الكهربائية 
من الس�د التي هي بحاج�ة لها، وكل 
خطوة خطيناه�ا كانت بعلم وتعاون 
م�ع الجان�ب العراق�ي«. وكان نائ�ب 
رئي�س الجمهورية أس�امة النجيفي، 
ق�د حمل أم�س، الس�فر الرتكي لدى 
بغ�داد »رس�الة ش�فوية« إىل الرئيس 
الرتك�ي رجب طيب أردوغان يف ش�أن 
أزمة املياه، تضمنت »الرغبة يف تجاوز 
أي مش�اكل ب�روح التفاه�م والجرة 

والعالقات التاريخية«.
أما رئي�س »الحكمة الوطن�ي« عمار 
الحكي�م، فقد دعا إىل رضورة معالجة 
أزمة املياه عرب تفعيل القوانني الدولية 
والضغط عى دول الجوار لتأمني الحد 
األدن�ى م�ن حاج�ة الع�راق، وتوفر 
املخصصات الالزمة إلقامة مش�اريع 

تخزين املياه.

القوانني النافذة ال جتيز إلغاء نتائج االقرتاع أو إجراء العد والفرز اليدوي لألصوات

القضاء حيسم اجلدل بشأن نتائج االنتخابات

أنباء عن توجه رئيس الوزراء إىل انقرة لعقد تفاهمات

تركيا ترمي كرة »أزمة املياه« بملعب العراق: أبلغناكم بالتوقيتات

       بغداد / المستقبل العراقي

يبدو رئيس الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود 
بارزان�ي، مندفعا إىل ح�د كبر لالنضواء ضمن 
تحال�ف الكتلة األكرب الذي سيش�كل الحكومة 
العراقية الجدي�دة، ويف الوقت الذي وصلت فيه 
املفاوض�ات بني ح�زب بارزان�ي وائتالف دولة 
القان�ون، الذي يتزعم�ه نائ�ب الرئيس نوري 
املالك�ي، إىل مراح�ل متقدم�ة، تؤك�د مصادر 
سياس�ية أن حزب بارزان�ي ال يمانع التحالف 
م�ع »س�ائرون« يف ح�ال تمك�ن من تش�كيل 

تحالف الكتلة األكرب.
وأكد مصدر س�يايس مقرب م�ن الديمقراطي 

الكردس�تاني أن الحزب لم يحس�م ق�راره إىل 
غاية اآلن بش�أن تحالفاته املس�تقبلية، مبينا 
أن حراك القوى السياس�ية يف بغ�داد هو الذي 

سيحدد ذلك.
الديمقراط�ي  للح�زب  يمك�ن  »ال  وأض�اف 
الكردس�تاني أن يتحال�ف مع كتل�ة قد تخرس 
ره�ان الكتل�ة األك�رب«، موضح�ا أن »الحزب 
س�يكون قريبا م�ن املالكي يف ح�ال تمكن من 
تشكيل تحالف كبر يكسبه لقب الكتلة األكرب 

برملانيا«.
وتاب�ع »إال أن ه�ذا ال يعن�ي وج�ود احتماالت 
أخ�رى لتحال�ف ح�زب بارزاني مع س�ائرون 
إذا تمك�ن التي�ار الصدري من تش�كيل الكتلة 
األكرب«، مؤك�دا أن »الحزب س�يبني تحالفاته 

عى أس�اس التنازالت التي ستقدمها كل كتلة 
من كتل بغداد السياسية«.

وأش�ار إىل أن التحف�ظ الوحي�د للح�زب ه�و 
عى رئيس ال�وزراء، حيدر العب�ادي، وتحالفه 
»الن�رص« بس�بب دخ�ول الق�وات العراقية إىل 
كرك�وك واملناطق املتنازع عليه�ا، موضحا أن 
الح�زب قد يتخى عن تحفظ�ه عى العبادي يف 
ح�ال حصل عى تعه�دات من بغ�داد بتحقيق 
رشوط�ه، وأبرزه�ا تطبي�ق امل�ادة 140 م�ن 
الدستور، وتطبيع األوضاع يف كركوك، والسماح 
لقوات البيشمركة الكردية بالعودة إىل املناطق 

املتنازع عليها.
ورغم مرور قرابة شهر عى إجراء االنتخابات، 
ال تزال الفوىض تعم الس�احة السياسية، حيث 

لم يتم التصديق عى نتائج االنتخابات بس�بب 
الطع�ون والش�كاوى املقدمة حوله�ا من كتل 
سياس�ية تؤكد وجود تالع�ب وتزوير بالنتائج 
االنتخابي�ة، فض�ال عن اس�تمرار حال�ة عدم 
التوافق بني الكتل السياسية املختلفة للوصول 
إىل التحالفات املطلوبة لتشكيل الربملان العراقي 

كما ينص عليه الدستور.
ويرى املحلل الس�يايس العراق�ي، عيل البدري، 
أن »ائت�الف دولة القانون« يراهن عى كس�ب 
ود األح�زاب الكردي�ة من أجل تش�كيل جبهة 
مناوئة للتحالف املزمع عقده بني »س�ائرون« 
و«الن�رص«، وتي�ارات أخرى من أجل تش�كيل 
الكتلة األكرب القادرة عى ترشيح رئيس الوزراء 

الجديد.

تطالب بتطبيق املادة )140( والسماح لقوات البيشمركة بالعودة إىل املتنازع عليها

أحزاب كردية تعلن »التحالف« مع الكتل التي تقدم »تنازالت أكرب«
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السفري األمريكي لدى برلني يريد »متكني« اليمني األوريب

إجـراءات تـرامـب »احلمـائيـة« تستنفـر كنـدا واالحتـاد األوربـي

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد الجي�ش الوطني الليبي المش�ير خليفة 
حفتر “اقتراب ساعة النصر والتحرير” في مدينة درنة 

التي يسيطر عليها ومقاتلون متشددون.
وتش�ن ق�وات حفت�ر منذ الش�هر الفائ�ت هجوما 
لتحري�ر درنة، المدينة الوحيدة في ش�رق ليبيا التي ال 

تزال خارج سيطرة الجيش الوطني.
ويقول حفتر في تس�جيل فيديو نشر على يوتيوب 
إن قوات�ه تمكن�ت م�ن “تطهير ضواح�ي مدينة درنة 

ومحيطها من جماعات االرهاب”.
وتقع درنة على بعد ألف كلم ش�رق طرابلس ونحو 
300 كل�م ش�رق بنغازي ويس�يطر عليها اس�اميون 
وجهادي�ون من�ذ س�قوط نظ�ام معم�ر القذافي في 

.2011
وتحاص�ر ق�وات الجي�ش من�ذ نح�و س�نتين هذه 
المدينة الس�احلية البالغ عدد سكانها 150 الف نسمة 
وتقصفه�ا بالمدفعية الثقيلة كما تس�تهدفها بغارات 

جوية.
واالس�بوع الماضي اعلنت منظمة الهجرة الدولية 
ان االوضاع االنسانية في درنة خطيرة للغاية وان اكثر 
من الفي ش�خص ف�روا “هربا من القص�ف والغارات 

الجوية”.
والجمعة الماض�ي اعلنت بعثة االم�م المتحدة في 
ليبي�ا ان 17 مدني�ا عل�ى االق�ل قتلوا في االس�بوعين 
االخيري�ن في معارك درنة وان تصعيد القتال فيها بلغ 
“مستويات غير مس�بوقة خال األسبوع الماضي مع 
تزاي�د االعمال القتالية ووصوله�ا إلى مناطق مكتظة 

بالسكان”.
واضاف المشير حفتر انه بعد تحرير درنة ستدخل 
قواته المدينة ل�”بس�ط الس�يطرة التام�ة على كامل 
احيائه�ا ومرافقها وف�ك قيود عزلتها واع�ادة الحياة 
الطبيعية إليها و حماية اهلنا واشقائنا فيها والقضاء 

على ما تبقى من زمر االرهاب”.
واعطى حفتر توجيهات لقواته ب�”اتباع االجراءات 
القانونية للتعامل مع األس�رى وتسليمهم إلى الجهات 
المختصة، وعدم اتخ�اذ أي اجراءات انتقامية ضدهم، 
والتعام�ل بالحس�نى م�ع كل م�ن يلق�ي الس�اح من 

االرهابيين ويسلم نفسه اليكم”.
وف�ي 2017 س�يطر الجي�ش الوطن�ي الليبي على 
بنغ�ازي بع�د معارك اس�تمرت ث�اث س�نوات وطرد 

المقاتلين االساميين والجهاديين منها.
ويحظى حفتر، الذي يتهمه خصومه بالسعي لحكم 
ليبيا، بدعم حكومة موازية تمارس سلطتها في شرق 
ليبيا وتعارض سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف 
بها دوليا برئاس�ة فائز السراج لكنها لم تستطع بسط 

سيطرتها على مناطق واسعة في الباد.

اجليش الليبي يقرتب من إعالن 
النرص عىل املتشددين يف درنة

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت ألماني�ا الس�فير األميرك�ي 
الجديد لديها ريتش�ارد غريني�ل المؤيد 
ترام�ب  دونال�د  االميرك�ي  للرئي�س 
بتوضيح تصريحات ق�ال فيها إنه يريد 

“تمكين” المحافظين األوروبيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
األلماني�ة إن برلين “طلبت توضيحا من 
الجان�ب األميركي”، الفت�ا إلى أن وزير 
الدول�ة اندري�اس ميخاليس س�يناقش 
األمر مج�ددا مع غرينيل ف�ي لقاء معد 

مسبقا في وقت الحق هذا األسبوع.
ونقل موق�ع “بريتب�ارت نيوز” عن 
غرينيل، الذي تولى منصبه قبل أقل من 

ش�هر، حماسه إزاء “الموجة األوروبية 
من السياس�ات المحافظة” التي نشأت 

عن “السياسات الفاشلة لليسار”.
“أّود  البريطان�ي  للموق�ع  وق�ال 
بالتأكي�د تمكين محافظي�ن آخرين في 
أرجاء أوروبا”، في تصريحات اعتبرها 
سياس�يون ألمان ووسائل إعام محلية 

تدخا غير معتاد من دبلوماسي.
م�ن جهته، ق�ال النائب ع�ن الحزب 
ثورس�تين  االجتماع�ي  الديمقراط�ي 
شايفر غمبل على تويتر إن “المواطنين 
األوروبيي�ن ال يحتاج�ون تابعا لترامب 
الس�فير  يصوت�ون.  لم�ن  ليخبره�م 
األميرك�ي ال�ذي يتدخ�ل ف�ي العملي�ة 
الديمقراطية لهذه الدرجة هو ببس�اطة 

في غير محله”. وفي 8 ايار، بدأ غرينيل 
مهامه ف�ي المنصب الذي بقي ش�اغرا 
15 شهرا وس�ط توترات متصاعدة بين 

ضفتي األطلسي.
وف�ي يوم�ه األول كتب عل�ى تويتر 
إن على الش�ركات األلماني�ة أن تتوقف 
ع�ن العمل في إيران، وه�و نفس اليوم 
الذي أعلن فيه ترامب انسحاب باده من 

االتفاق النووي مع إيران.
ضج�ة  التغري�دة  ه�ذه  واث�ارت 
وانتقادات في ألماني�ا خاصة أنها تأتي 
م�ن دبلوماس�ي أميرك�ي ال عاق�ة له 
بالش�أن األلماني وليس مخوال لتوجيه 
م�ن  لانس�حاب  األلماني�ة  الش�ركات 
إيران. وتتمسك ألمانيا الى جانب الدول 

األوروبية الموقعة على االتفاق النووي 
االيراني في يوليو/تموز 2015 باالتفاق 

رغم االنسحاب األميركي منه.
الس�ابق  المتحدث األميركي  ويعتبر 
ف�ي األمم المتحدة البال�غ من العمر 51 
عام�ا والمعلق ال�ذي يظهر باس�تمرار 
عل�ى ش�بكة فوك�س ني�وز االخبارية 
المحافظ�ة، إل�ى ح�د كبير م�ن صقور 

المؤيدين لشعار ترامب “أميركا أوال”
وتأت�ي تصريحاته في خض�م  توتر 
شديد بين واشنطن وبرلين على خلفية 
سياس�ات ترام�ب التي أث�ارت حفيظة 
الحكومة االلمانية. كما تأتي في خضم 
توت�ر أوس�ع بي�ن واش�نطن واالتحاد 
األوروبي عل�ى خلفية عدد من القضايا 

م�ن بينه�ا االتف�اق الن�ووي اإليران�ي 
واردات  عل�ى  األميركي�ة  والرس�وم 
الصل�ب وااللمني�وم األوروبي�ة وايضا 
على خلفية خافات حول المخصصات 
المالية األوروبية لحلف شمال األطلسي 
)النات�و(. وتثي�ر تصريح�ات الس�فير 
األميركي ل�دى المانيا الكثير من الجدل 
ف�ي هذا التوقيت بالذات مع صعود تيار 

اليمين المتطرف في أوروبا.
وتش�كل تصريحات�ه بالنس�بة لعدد 
من السياس�يين األوروبيي�ن تدخا في 
تحريض�ا  وايض�ا  األلماني�ة  الش�ؤون 
االنفصالي�ة  للنزع�ات  وتش�جيعا 
وللتي�ارات الش�عبوية المعادية لاتحاد 

األوروبي ومؤسساته.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن كل من االتح�اد األوروبي وكندا 
عزمهم�ا مواجه�ة الرس�وم األميركي�ة 
عل�ى الصل�ب وااللمني�وم الت�ي أعلنه�ا 
الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترامب وقاال 
إنهما س�يبذالن كل ما بوسعهما لحماية 
ه�ذا القط�اع بع�د االج�راءات الحمائية 

األميركية.
وقال وزي�ر االبتكار الكن�دي نافديب 
بين�ز إن ب�اده س�تفعل كل ما بوس�عها 
لحماي�ة قطاعي الصلب واأللومنيوم بها 

من الرسوم الجمركية األميركية.
األس�بوع  ترام�ب  إدارة  وفرض�ت 
جدي�دة  جمركي�ة  رس�وما  الماض�ي 
نس�بتها 25 بالمئة عل�ى واردات الصلب 
وأخرى نس�بتها 10 بالمئ�ة على واردات 
األلومنيوم القادمة من كندا، أكبر مصدر 
للصلب إلى الواليات المتحدة والمكسيك 

واالتحاد األوروبي.
إن  قائ�ا  الصحفيي�ن  بين�ز  وأبل�غ 
المباحث�ات م�ع القط�اع ف�ي مراحل�ة 

مبكرة.
وعلق بعد اجتماع للحكومة لمناقشة 
ما يمكن تقديمه للمساعدة قائا “نجري 
حالي�ا مناقش�ات م�ع قطاع�ي الصل�ب 
واأللومني�وم. نج�ري مباحث�ات مكثفة 

بش�أن ما يمكننا فعل�ه لدعمهما ونبحث 
جمي�ع الخيارات”. وق�ال رئيس الوزراء 
الكندي جاس�تن ترودو بع�د اجتماع مع 
ق�ادة القط�اع المحليي�ن “س�نقف م�ن 
أج�ل العم�ال” م�ن دون أن يخ�وض في 
التفاصي�ل. وف�ي جنيف قالت سيس�يليا 

مالمستروم مفوضة التجارة في االتحاد 
يف�رض  ربم�ا  االتح�اد  إن  األوروب�ي، 
إجراءات مبدئي�ة لحماية قطاعي الصلب 
واأللومني�وم في تموز على الرغم من أن 
استقصاء كاما قد يستغرق تسعة أشهر. 
وتابعت “نستطيع اتخاذ إجراءات مبدئية 

في يوليو بالفعل. هذا ما سنناقشه. نريد 
أن نرى نتائج أولية من االس�تقصاء. إنه 
أم�ر ممكن”، مضيف�ة أن هن�اك بالفعل 
دليا غير دامغ بش�أن كميات من الصلب 
كانت متجه�ة إلى الس�وق األميركية تم 
تحويلها إلى أوروبا بس�بب الرسوم التي 

فرضتها الواليات المتحدة.
وبموج�ب قواع�د منظم�ة التج�ارة 
العالمي�ة، يس�تطيع االتح�اد األوروب�ي 
ف�رض رس�وم “حماي�ة مؤقت�ة” لم�ا 
يصل إل�ى 200 يوم إذا تب����ين بش�كل 
مبدئي أن زيادة الواردات س�ببت أو تهدد 
بإح�داث ض�رر كبي�ر بقطاعي�ه للصلب 
واأللومنيوم. وبدأ س�ريان الرسوم التي 
فرضتها الواليات المتحدة على وارداتها 
م�ن الصل�ب بواق�ع 25 بالمئ�ة وعل�ى 
 10 الأللومني�وم بواق�ع  وارداته�ا م�ن 
بالمئة في 23 آذار وتم فرضها أيضا على 
منتجي االتحاد األوربي منذ يوم الجمعة 

الماضي.
وف�ي خضم أجواء التوت�ر الناجم عن 
الرسوم األميركية، قال البيت األبيض إن 
الواليات المتحدة ستظل تربطها عاقات 
قوية بكندا والمكسيك واالتحاد األوروبي 
عل�ى الرغم م�ن فرض رس�وم جمركية 
ضخمة على واردات الصلب واأللومنيوم 

القادمة من هذه البلدان.
وقالت المتحدثة باس�م البيت األبيض 
س�ارة س�اندرز خ�ال إيج�از صحف�ي 
دوري “تربطنا عاقات قوية بالمكس�يك 
وكن�دا واالتحاد األوروبي وتلك العاقات 
ستس�تمر على الرغم من وجود الرسوم 

الجمركية”.

       بغداد / المستقبل العراقي

لم يفصح رئيس حكومة تصريف االعمال في لبنان س�عد 
الحريري عن سبب عدم استقباله من قبل أي مسؤول سعودي 

خال زيارته االخيرة الى الرياض.
وقب�ل س�فر رئيس الحكوم�ة المكلّف س�عد الحريري إلى 
الس�عودية، وبعد عودته من هناك، يتبدى مناخان سياسيان؛ 
األول يش�ي بس�رعة والدة الحكومة قبل عيد الفطر، والثاني 
يحيله�ا إلى م�ا بعد بعد عي�د الفطر. المتفائل�ون يؤكدون أن 
الحريري قرر إسقاط معادالت حكومته الحالية على الحكومة 
الجدي�دة، وبالتالي، تبقى أمامه مهمة محددة تتمثل في إعادة 
النظ�ر بتوزي�ع الحقائب ربط�اً باألحج�ام النيابي�ة الجديدة 
وبحصة رئيس الجمهورية، ومنه�ا رغبته في أن يختار نائب 

رئيس الحكومة )حماسة رئاسية لعصام فارس(.
ف�ي المقاب�ل، أكدت مصادر سياس�ية مّطلعة على مس�ار 
التألي�ف أن الكام اإليجابي ال يمت إلى الواقع بصلة، ال س�يما 
في ظل عدم تس�ليم بع�ض الجهات بالتوازن�ات الجديدة التي 
فرضتها نتائج االنتخابات األخيرة. وقالت المصادر إن االتفاق 
على الحصص واألس�ماء دونه الكثير من المطبات، خصوصاً 
أن بعض المراجع يتصرفون على قاعدة استس�هال حصولهم 
على ما يريدونه، سواء في ما يخّص المقعد الدرزي الحكومي 
الثالث للنائب طال أرسان، أو المقعد السّني الذي يخّص قوى 
8 آذار، فض�ًا عن تنافس المكّونات المس�يحية على الوزارات 

نفسها )الطاقة والتربية واألشغال واالتصاالت(. 
وفيما لم يفصح الحريري عن سبب عدم استقباله من قبل 
أي مسؤول س�عودي خال وجوده في الرياض، قال مسؤول 
لبنان�ي إن الحري�ري قّدر كثيراً للس�عوديين أنه�م تمكنوا من 
إقناع كّل من الرئيس نجيب ميقاتي والنواب عبد الرحيم مراد 
وفؤاد المخزومي وفيصل كرامي بتس�ميته رئيساً للحكومة، 
لكن�ه ُص�دَم عندما لم يجد من يحدد له موع�داً جديداً مع ولي 
العه�د الس�عودي األمير محمد بن س�لمان، علماً ب�أن القائم 
باألعمال السعودي في بيروت وليد البخاري كان قد سبقه إلى 
العاصمة الس�عودية. وعلم أن النائب وليد جنباط س�يتوّجه 
الى الس�عودية نهاية االس�بوع الحالي، فيما يح�اول الرئيس 
أمين الجمي�ل انتزاع موعد لنجله النائب س�امي الجمّيل قبيل 

والدة الحكومة الجديدة.

       بغداد / المستقبل العراقي

يتحضر آالف الاجئين السوريين في لبنان من أجل العودة 
“الطوعية” إلى المناطق اآلمنة في سوريا. وقال رئيس بلدية 
عرس�ال، باسل الحجيري، في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” 
إن قائمة جديدة مؤلفة من ثاثة آالف الجئ سوري يتم اإلعداد 
له�ا إلعادتهم إلى المناطق اآلمنة في س�وريا، تحت إش�راف 
األمن العام اللبناني. وأضاف أن األمن العام أرسل القائمة إلى 
السلطات اللبنانية والسلطات الس�ورية لتحديد موعد العودة 
والترتيب لها. وكانت آخر دفعة من الاجئين السوريين دخلت 
إل�ى األراضي الس�ورية عب�ر نقط�ة المصن�ع الحدودية بين 
البلدين، في 18 نيس�ان الماض�ي، وعددهم 500 الجئ. واتخذ 
األم�ن اللبناني إج�راءات إداري�ة لعودة الاجئين الس�وريين، 
ومنها تس�جيل أسمائهم والتنس�يق مع لجان “المصالحات” 

داخل سوريا، واصًفا عودة الاجئين ب� “الطوعية”.

احلـريـري مـصدوم مـن طريـقـة  
اسـتـقـبـال بـن سـلـــمــان لـه

دفعة كبرية من »الالجئني السوريني« 
تستعد للعودة إىل سوريا من لبنان          بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الداخلي�ة اإليطال�ي الجدي�د ماتيو 
س�الفيني إن إيطالي�ا ل�ن تظل “مخي�م الاجئين 
الخ�اص بأوروبا” ووعد باتخاذ إجراء صارم للحد 
م�ن ع�دد المهاجري�ن الواصلين وإع�ادة من أتوا 

بالفعل.
وجعل س�الفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني 
ونائب رئيس الوزراء في االئتاف الحاكم المتشكك 
في االتحاد األوروبي، الدعوة للحد من المهاجرين 
ش�عار حزبه الذي تظهر استطاعات الرأي تنامي 

شعبيته بسرعة.
وتوجه س�الفيني إلى صقلي�ة، بعد يومين من 
أداء الحكوم�ة الجدي�دة اليمي�ن، وجه�ة أكثر من 
600 أل�ف مهاجر وصلوا إلى الش�واطئ اإليطالية 

قادمين من شمال أفريقيا منذ 2014.
وق�ال “انتهى األمر” بالنس�بة للمهاجرين في 

إيطاليا قبل وصوله إلى مركز اس�تقبال في ميناء 
بوتس�الو حيث يج�ري تس�جيل الواصلي�ن بحرا 

وتصويرهم وأخذ بصماتهم.
ويقول حزب الرابط�ة إن الغالبية العظمى من 
المهاجرين في إيطاليا ال يس�تحقون وضع الجئ 
وإن إيطاليا ال يمكنها تقديم المساعدة لهم وإنهم 
بقبولهم العم�ل بأجور متدنية يض�رون بظروف 

عمل اإليطاليين.
وواصل سالفيني الضغط قائا في حديث إذاعي 
إن إيطاليا “ال يمكن أن تتحول إلى مخيم لاجئين” 
وتوعد بحشد تأييد ش�ركاء إيطاليا للحصول على 
المزيد من مس�اعدات االتح�اد األوروبي لمعالجة 

هذه المشكلة.
وقال س�الفيني ردا على سؤال عن تصريحات 
المستش�ارة األلمانية أنغيا ميركل عن أن أوروبا 
تحتاج ألسلوب جديد في التعامل مع أزمة الهجرة 
“من الواضح أن إيطاليا جرى التخلي عنها، واآلن 

يتعين أن ن�رى الحقائق”. وكتب س�الفيني، الذي 
يريد فت�ح مركز الحتج�از المهاجرين وترحيلهم 
في كل منطق�ة في إيطاليا، عل�ى تويتر في وقت 
الحق يق�ول “إما أن تس�اعدنا أوروب�ا في تأمين 

بادنا أو سنلجأ ألساليب أخرى”.
وأصبح�ت إيطاليا المعبر الرئيس�ي إلى أوروبا 
ال�ذي يس�لكه المهاج�رون ألس�باب اقتصادي�ة 
وطالبو اللجوء حيث يقط�ع مئات األلوف الرحلة 
الخطرة من شمال أفريقيا كل عام ويموت األلوف 
ف�ي البحر. وتوق�ف الطريق الرئيس�ي اآلخر، من 
تركيا إلى اليون�ان، بدرجة كبيرة بعد وصول أكثر 

من مليون مهاجر في عام 2015.
وبع�د مقت�ل 48 مهاجرا على األق�ل في مطلع 
األس�بوع عندم�ا انقل�ب زورقهم قبالة الش�اطئ 
التونس�ي قال س�الفيني إنه ليس هن�اك ما يدعو 
الن�اس للف�رار م�ن تون�س وه�ي “دول�ة ح�رة 
أجرت�ه  رأي  اس�تطاع  وأظه�ر  ديمقراطي�ة”. 

مؤسس�ة إبس�وس لقياس ال�رأي العام ونش�رته 
صحيف�ة كوريي�ري ديا س�يرا أن التأيي�د لحزب 
الرابط�ة ارتفع إلى 28.5 بالمئة من 17 بالمئة في 

انتخابات الرابع من آذار.
ويأت�ي الح�زب اآلن ف�ي المرتب�ة الثاني�ة بعد 
ش�ريكه في االئتاف حزب )حرك�ة 5 نجوم( ذي 
الميول اليس�ارية الذي تراجعت شعبيته قليا عن 

32.7 بالمئة في االنتخابات.
ويب�دو أن أول حكومة مناهضة للمؤسس�ات 
في غرب أوروبا، والتي تواجه اقتراعا على سحب 
الثق�ة في مجل�س الش�يوخ، عازمة عل�ى إظهار 

قوتها.
وتعه�د زعيم حزب )حرك�ة -5 نجوم( لويجي 
دي مايو والذي يش�غل كذل�ك منصب نائب رئيس 
الوزراء ووزير العمل والصناعة بتغيير إصاحات 
س�وق العمل المعروفة باس�م )قانون الوظائف( 

الذي سنته حكومة يسار الوسط السابقة.

تعهدت بـ »احلد من الواصلني« وإعادة من قدموا

إيطاليا تشكل حكومة جديدة »معادية« لالجئيـن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1430/ش/2018

التاريخ 2018/6/4
اعالن

اىل / املدعى عليها )مريم خالد فخري( 
اق�ام املدعي س�عد عجي�ل ك�در الدع�وى املرقمة 
1430/ش/2018 ام�ام ه�ذه املحكمة طلب فيها 
النش�وز لعدم املطاوع�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة حي الحس�ن يف 
الس�ماوة وكتاب التبليغات القضائي�ة املرقم 374 
يف 2018/5/3 ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/6/12 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكمة غيابي�ة بحقك 

وفق القانون
القايض

حسن حبيب سهر

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 3292

التاريخ 2018/5/16
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/3/25 لتس�جيل تمام العق�ار املرقم )2776( 
محلة الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب التس�جيل املجدد 
)صب�اح عب�اس كاظ�م( لتس�جيله مج�ددا بأس�مه 
بصفته املالك حائ�ز للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة لها تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
القان�ون تس�جيل العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من يدع�ي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقدي�م ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك ألثبات 
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 408/ج/2018
التاريخ 2018/5/29

اىل /املتهم الهارب اباذر مجيد عبود حسن
اعالن غيابي

حيث ان�ك مته�م  بالدع�وى املرقمة 408/
ج/2018 واملش�تكي فيها رشاد كزار خليل 
وف�ق اح�كام امل�ادة 457/ق ع وملجهولي�ة 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2018/6/17 ويف حال�ة 
عدم حضورك تج�ري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 125/ج/2018
التاريخ 2018/5/31

اعالن 
اىل املتهم )صدام حسن فرحان(

اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة ألجراء 
املحاكم�ة حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
املادة 446 من قانون العقوبات بداللة  املواد 
47 و 48 و49 من�ه وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالن�ا يف محل اقامتك ومكتب 
مكافح�ة اج�رام املن�اذرة وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2018/6/15

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

رقم االضبارة 525 / 2018
اعــالنالتاريخ 5 / 6 / 2018 

تبي�ع مديرية تنفيذ الكاظمية العقار تسلس�ل 20 / 837 م 21 الس�الم الواقع يف 
الحرية البس�تان العائ�د للمدين فراس كاظ�م محمد املحجوز لق�اء طلب الدائن 
هاني كاظم سيد البالغ 90,557,600 مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثن يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
1- موقعه ورقمه :- الحرية البستان رقم العقار 20 / 837 م 21 السالم

2- جنسه ونوعه :- دار ملك رصف محلة 418 زقاق 25 دار 40 
3- حدوده واوصافه :- كما مبن يف صورة القيد والخارطة 

4- مش�تمالته :- ال�دار مكونه من طابق�ن االول يحتوي عىل ه�ول وغرفة نوم 
ومطب�خ وحمام ومراف�ق صحية والطابق الثاني يحتوي ع�ىل غرفتن نوم البناء 
من الكونكريت املسلح واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك العادي وجدران املطبخ 

والحمام واملرافق الصحية مغلفة بالسرياميك
 5- مساحته :- 60 م2

 6 - درجة العمران :- متوسطة   
 7- الشاغل :- عباس حميد عيل ويرغب بالبقاء بعد البيع كمستأجر

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ارضاً وبناءاً 90,000,000 مليون دينار ) تسعون 
مليون دينار (

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 346/ب/2017
التاريخ 2018/5/29

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية 
العقار املرق�م 77 مقاطعة 17 الحرية 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء الحضور اىل 
ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالثون من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبن 
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل 

املشرتي اجور االعالن والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف /

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 
ح�وايل 2 دونم و20 اولك يقع عىل نهر 
الضابطية يوجد في�ه حوايل 25 نخلة 
واالرض مزروع�ة بالحنط�ة يف الوقت 
الح�ارض القيم�ة التقديري�ة الكلي�ة 
للعقار )76925000(  ستة  وسبعون 
مليون وتس�عمائة وخمسة وعرشون 

الف دينار عراقي
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف 

العدد : 1174/ج2018/3
التاريخ 2018/5/28

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / ولي�د محمد عبد 

الله
حيث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )1174/ج2018/3( 
باملش�تكي )الح�ق العام( وف�ق املادة 
)28( من قان�ون املرشوبات الروحية 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة 
املصادف ي�وم 2018/7/1 وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

احمد كاظم جبار
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف 

العدد : 1138/ج2018/2
التاريخ 2018/5/30

اعالن
اىل املته�م الهارب / يقضان س�عدون 

جابر
حيث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  )1138/ج2018/2( 
باملشتكي )محمد حمزة حسن( وفق 
امل�ادة )453( م�ن قان�ون العقوبات   
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة 
املصادف ي�وم 2018/7/8 وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
 محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 293/س/2018

التاريخ 2018/6/4
اىل / املستأنف عليه /محمد هاشم حسن

تبليغ
لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل 
املس�تأنف )س�ماح حميد عطي�ة ( بموجب 
وصايته�ا عىل القارصين س�جاد وصفا اوالد 
حي�در ه�ادي عطي�ة ( ع�ىل الق�رار الصادر 
م�ن محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 983/

ب2018/5 وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
املنتظ�ر يف النج�ف ل�ذا تقرر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املصادف 
2018/6/20 الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم 
سوف تجري املرافعة بحقكم حضوريا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 344/ب/2017
التاريخ 2018/5/29

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م 75 مقاطعة 17 الحرية فعىل الراغبن 
بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف اليوم 
الثالث�ون م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن 
القانوني�ة  التأمين�ات  مس�تصحبن معه�م 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف /

 3 القطع�ة عب�ارة ع�ن بس�تان مس�احته 
دون�م و18 اولك و50م2 ويق�ع عىل الطريق 
الع�ام الح�رية � الصنن مزروع�ة بمحصول 
الحنطة يف الوق�ت الحارض ويوجد فيه حوايل 
18 نخل�ة القيم�ة التقديري�ة الكلي�ة للعقار 
)117450000( مائ�ة وس�بعة عرش مليون 

واربعمائة وخمسون الف دينار

�������������������������������
وزارة العدل 

دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب عدل
النجف االرشف

العدد : 671
التاريخ 2018/6/3

اعالن
قدم الس�يد )عبد الرضا محمد ش�الل( انذار 
املرق�م )15784( يف 2018/5/9 ويف س�جل 
االن�ذارات ) 941( اىل الس�يد )ع�يل محم�ود 
عب�د زوي�ن( ملا انك ق�د رهنت العق�ار العائد 
لك املرقم )3/8097( ح�ي املكرمة يف النجف 
يل بموجب عق�د الرهان الخارجي املربم بيني 
وبينك بتاريخ 2006/8/1 وملدة ثالثة سنوات 
ولغاية 2009/8/1 وقد اس�تلمت مني مبلغ 
ق�دره )تس�عة مالين دينار عراق�ي( كمبلغ 
ره�ان للعقار ورغ�م انتهاء م�دة الرهان اال 
انك لم تس�لمني املبلغ وان دارك ايل للسقوط 
واخىش من�ه عىل عائلتي ال�ذي اوجه لك هذا 
االنذار خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تبلغك 
ب�ه حيث يجب عليك تس�ليمي مبل�غ الرهان 
البالغ تس�عة مالي�ن دينار واس�تالم عقارك 
مني وبعكس�ه س�وف اقيم علي�ك دعاوى يف 
املحاكم املختص�ة واحملك جميع ما يلحقني 
م�ن ارضار ارس�ل اىل مرك�ز رشط�ة الغري 
لغرض تبليغ السيد )عيل محمود عبد زوين( 
اعيد الينا مرشوحا عليه بانه غري مس�جل يف 
س�جالتنا يف الوقت الحارض م�ن قبل مخاتري 
املدين�ة القديمة ومبلغ مرك�ز رشطة الغري 
كون�ك مجه�ول االقامة ل�ذا قررن�ا النرش يف 
تبليغ�ك  لغ�رض  الرس�ميتن  الصحيفت�ن 
باإلنذار ويعت�رب التبليغ من تاريخ النرش وقد 

اعذر من انذر
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 2118 / ش / 2018 

التاريخ 5 / 6 / 2018 
اعالن

اىل املدعى عليها / دنيا عبد الزهره عبد الساده          
اق�ام املدعي ضياء عزيز ابراهيم الدعوى الرشعية املرقمة 
اعاله يطالب فيها تثبيت اس�تالم االطف�ال كل من محمد 
ضي�اء تول�د 2008 ونور ضي�اء تول�د 2004 ورؤى ضياء 
تولد 2006 وملجهولية محل اقامتك وحسب ما جاء برشح 
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالن�اً يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 13 / 6 / 
2018 ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانوناً 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين )62( التاريخ 2018/6/3
اش�ارة اىل اعالننا االول )17(  لس�نة  2017 املنش�ور يف جريدة الش�رق بعددها املرقم 2712 يف 

 2018/4
واعالننا االول )43( املنشور جبريدة الشرق  املرقمة 2760 يف 2018/4/17

تعلن اللجنة أعاله عن تأج�ر العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية بلدية برطلة 
وفقا إلحكام القانون )21( لس�نة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة 
مديرية بلدية برطلة وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر اإلعالن بالصحف مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم األخر من مدة اإلعالن يف 
مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد 
باقي بدل اإلجيار والرس�وم األخ�رى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم م�ن تاريخ تصديق قرار اإلحالة 
وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة 
املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة.
مالحظة: مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

العقارات
1-/تأجر الدكاكني املرقمة )34 و35و36 و38 و39و51و52و53و54و55و56و58و59 املشيدة 

على القطعة املرقمة 94/245م138برطلة  1 الوسطى  
2-/تأجر الدكان املرقمة )31( املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 2/607م138 برطلة الوسطى

3-/ تأجر الدكان املرقمة )20( املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 568  برطلة القدمية
4- /تاجر ساحة بيع الفواكه واخلضروات على جزء من القطعة املرقمة 163/190م139 برطلة القدمية 

مبساحة )705م2( 
5-/تأجر ساحة وقوف السيارات على القطعة املرقمة 522/20م برطلة القدمية مبساحة )1417م2(

مديرية بلديات 
تنويهحمافظة نينوى

احلاقا باعالننا االول )61( يف 2018/5/26واملنشور يف جريدة املستقبل 
العراقي بعددها املرق�م)1685( يف 2018/6/3 والعائد ملديرية بلدية 

تلكيف 
مالحظة : تلغى الفق�رة االوىل منه وتكون الفقرة الثانية بدال عن الفقرة 
االوىل ورق�م الكش�ك )94( خطأ والصحيح هو كش�ك رقم )14( 

تلكيف لذا اقتضى التنويه

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة حتقيق تلكيف

اعالن تبليغ عن مفقود 
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه احملكمة امل�ؤرخ يف 
2018/5/6 اقتضى نش�ر اوصاف املفقود 
املدعو )مهدي صاحل خضر شهاب( بصحيفتني 

رمسيتني وأوصافه كاالتي :
1   � لون الشعر / اسود
2 � لون العيون  /نرجس

3 � لون الوجه / امسر
4  � الطول /170سم

5  � البدانة / متوسط البدانة 70كغم 
علما انه بتاريخ فقدان املذك�ور كان يرتدي )بنطلون وقميص( وتاريخ 

فقدانه هو )2014/9/18(

العدد : 2022
التاريخ : 2018/6/3

القايض
عبد الرمحن يونس 

التونتجي

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة خالل 
)15( 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 الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون 
أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري 
من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )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 

املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سوق القصابين 9/5حانوت1

السوق ذو الطابقين /الطابق االول 11/3حانوت2

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 152

التاريخ 2018/5/28
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   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

س�لم مدير املركز الوطني لعلوم القرآن يف الوقف الشيعي الدكتور 
راف�ع العامري رس�مياً، املصحف الرشيف الذي ت�م خطه بأنامل 

عراقية إىل رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء ااملوسوي«.
 وق�ال مدي�ر اإلع�الم والعالق�ات العام�ة بالديوان ل�«املس�تقبل 
العراق�ي« ان »م�رشوع كتاب الق�رآن الكريم بأنام�ل عراقية تم 
تنفي�ذه من قب�ل املركز الوطني لعل�وم القران الكري�م يف الوقف 
الش�يعي عىل مدى س�نني عديدة وان هذا العم�ل الكبري يعد األول 
م�ن نوعه يف العراق إذ لم يس�بق أن أنجز خط الق�رآن الكريم بيد 

خطاط عراقي«.
 من جهته أبدى رئيس الديوان الس�يد عالء املوسوي سعادته بهذا 
العم�ل املبارك, وت�م االتفاق عن اإلع�الن رس�ميا واالحتفاء بهذا 
االنج�از الفريد بعد ش�هر رمضان املبارك يف حفل رس�مي. يذكر 
أن العدي�د من اللج�ان قد عملت به�ذا العمل الجب�ار وملدة ثمان 

سنوات.

   بغداد / المستقبل العراقي

ترأس محافظ البنك املركزي، عيل محس�ن العالق، االجتماع االول 
ملجلس املدفوع�ات الوطني الذي يضم يف عضويته )البنك املركزي 
العراقي واملصارف الحكومية ورابطة املصارف الخاصة العراقية 
ورشكات الدف�ع االلكرتوني وممثلني عن االجهزة االمنية وس�وق 

العراق لألوراق املالية وهيئة االعالم واالتصال ووزارة املالية(.
واكد البنك املركزي يف بيان، تلقته »املستقبل العراقي«، ان »محافظ 
البنك املركزي، عيل العالق تراس، االجتماع االول ملجلس املدفوعات 
الوطني الذي يضم يف عضويته )البنك املركزي العراقي واملصارف 
الحكومي�ة ورابطة املص�ارف الخاصة العراقي�ة ورشكات الدفع 
االلكرتون�ي وممثلني عن االجهزة االمنية وس�وق العراق لألوراق 
املالي�ة وهيئة االعالم واالتص�ال ووزارة املالية(، مؤكدا عىل » عىل 
أهمية هذا املجلس لبن�اء عالقة وطيدة بني اصحاب املصلحة مع 
القط�اع امل�ايل واملرصيف«، الفت�ا اىل ان »املجلس ل�م ينطلق إال بعد 
توف�ر القاعدة االساس�ية لبناء البنية التحتي�ة الفنية والقانونية 
لنظ�م املدفوع�ات يف العراق«.واوضح املحافظ بحس�ب البيان اىل 
ان »املجلس س�يكون الدلي�ل الذي يقيم ويراق�ب نظم املدفوعات 
من خالل مش�اركة الرؤى واملقرتح�ات من قبل اعضاء املجلس«.

وبارك اعضاء املجلس »انطالق اعماله متوقعني ان يسهم يف دعم 
مش�اريع الدفع االلكرتوني من خالل رس�م اس�رتاتيجية وطنية 
للمدفوع�ات وتذلي�ل العقبات الت�ي تواجه عمل املس�تفيدين من 
هذه االنظمة«.ويف الس�ياق ذاته، ب�ني ممثل من البنك الدويل الذي 
تم اس�تضافته يف االجتماع أن »مجلس املدفوعات الوطني خطوة 
متقدم�ة خاصة وان هنالك 40% م�ن البنوك املركزية يف العالم قد 
اسست مجالس للمدفوعات يف دولها«، متوقعا ان »يساهم خالل 

مشاركاته الدولية بدعم انظمة املدفوعات يف العراق.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن رصف الدفعة 
الخامس�ة من س�لفتي الخمس�ة ماليني 
والع�رشة مالي�ني دين�ار ملوظف�ي وزارة 

الرتبية عن طريق البطاقة االلكرتونية.
وق�ال امل�رصف يف بي�ان صحف�ي تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، انه 
»ت�م رصف الدفعة الخامس�ة من س�لفة 
الخمس�ة والع�رشة ماليني دين�ار، ألكثر 
من ثالث�ة آالف موظف لوزارة الرتبية عن 

طريق البطاقة االلكرتونية للموظف«.
واوضح ان الرصف »تم عن طريق البطاقة 
االلكرتوني�ة الخاصة باملوظ�ف وذلك بعد 
ابالغه بواس�طة رسالة نصية عرب هاتفه 
تخطره فيه بإمكانية تس�لم السلفة عرب 
بطاقته االلكرتونية التي تمت تعبئة مبلغ 

السلفة املايل اليها.

الرافدين يرصف الدفعة 
اخلامسة من سلف موظفي 

وزارة الرتبية

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جل مؤرش س�وق العراق ل�الوراق املالي�ة تداول بح�دود 460 
مليون سهم وبمشاركة 32 رشكة مساهمة من اصل 102 رشكة 

مدرجة تصدرتها املصارف بعدد 11 مرصف .
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه اليوم ان » السوق تداول يف جلسة 
اليوم الثالثاء وتم تنفيذ 227 صفقة عىل أسهم 32 رشكة توزعت 
عىل القطاعات بواقع 11 مرصيف، 8 صناعي، 4 زراعي، 3 خدمات، 

1 التأمني، 4 فنادق، 1 اتصاالت«.
واض�اف عبد الس�الم ان » عدد األس�هم املتداولة يف جلس�ة اليوم 
الثالث�اء بلغت 460,619 مليون س�هم فيما بلغت قيمة األس�هم 
املتداول�ة 314,228 ملي�ون دينار واغلق مؤرش أس�عار االس�هم 
ISX60 عىل 587.86 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15% عن اغالقه 

لجلسة االثنني.

سوق األوراق املالية يتداول 
»460« مليون سهم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، تمكنها من الوصول 
بف�رتة  بل�غ 15500 مي�كاواط،  انت�اج  اىل 
قياس�ية، مس�اء أم�س االثنني، واس�تمرار 
تجهيز العاصمة بغداد بطاقة قدرها 3800 

ميكاواط.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »وصول االنتاج اىل 15500 
ميكاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت 2500 
مي�كاواط من االنتاج يف ذات اليوم من العام 
امل�ايض، وتجهي�ز العاصم�ة بغ�داد بطاقة 
3800 ميكاواط، اي بزيادة 1200 ميكاواط 
ع�ن تجهيز العاصمة يف مثل ه�ذا اليوم من 

العام املايض«.
وأض�اف ان »هذا االنتاج س�ينعكس إيجاباً 
بزيادة س�اعات التجهي�ز يف العاصمة بغداد 
واملحافظ�ات، وس�تواصل م�الكات الوزارة 
عملها نه�اراً وليالً الدخال وح�دات توليدية 
جديدة اىل الخدمة طيلة ايام ش�هر حزيران 
الج�اري لرف�ع الق�درة اإلنتاجي�ة ملنظومة 

الكهرباء الوطنية«.
وناش�دت وزارة الكهرباء »املحافظات بعدم 
التج�اوز عىل حصصه�ا، لتحقي�ق التوزيع 
الع�ادل، فضال ع�ن مناش�دتها للمواطنني 
بع�دم االرساف باالس�تهالك للحف�اظ ع�ىل 
املنجز وتحقيق تجهيز مريض يف أشهر حمل 

الذروة الصيفي.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الزراعة فالح حس�ن ، بوضع 
آلية رسيعة إلقرار الخطة الزراعية ودعم 
الفالح�ني واملزارع�ني يف ظل أزم�ة املياه 

التي تشهدها البالد.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، أن »وزير الزراعة فالح حس�ن 
زي�دان اجتم�ع بأعض�اء اللجن�ة الفنية 
برئاس�ة مستش�ار وزارة امل�وارد املائية 
ظاف�ر عبدالله حس�ني بحض�ور الوكيل 

الفن�ي مه�دي ضم�د القي�ي وعضوية 
اللجن�ة الدائمة املش�رتكة ب�ني الوزارتني 
وذل�ك ملناقش�ة أق�رار الخط�ة الصيفية 

الزراعية للموسم الحايل«.
وأض�اف البي�ان أن »اللق�اء ج�اء ضمن 
س�عي الوزارت�ني لغ�رض أق�رار الخطة 
الزراعية الصيفي�ة وفقاً لإليرادات املائية 
املتوف�رة وتداعي�ات س�د أليس�و الرتكي 
ع�ىل الواق�ع املائي وتأثريه ع�ىل القطاع 
الزراع�ي«. وأش�ار اىل أن »اللق�اء ش�هد 
مناقش�ة الخط�ة الزراعي�ة واإلي�رادات 

امل�وارد  وزارة  س�توفرها  الت�ي  املائي�ة 
املي�اه إلق�رار  تأم�ني  املائي�ة وضم�ان 
الخطة الصيفي�ة للمحاصيل االقتصادية 
والخرض فضالً عن تعزيز العمل املشرتك 
بني الوزارت�ني لتجاوز أزم�ة املياه جراء 
بن�اء س�د أليس�و الرتكي«. ووج�ه وزير 
الزراعة، بحس�ب البي�ان، ب�«وضع آلية 
رسيع�ة إلقرار الخط�ة الزراعية ملواجهة 
ش�حة املياه ودعم الفالح�ني واملزارعني 
من خ�الل توفري الحص�ص املائية ضمن 

الخطة املوضوعة.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفتش�ية وزارة الداخلية، عن 142 
حال�ة فس�اد اداري ومايل يف ال�وزارة خالل 

الشهر املايض ببغداد.
وقالت املفتش�ية يف بيان تلقته »املس�تقبل 

لج�ان ومف�ارز مديري�ة   « إن  العراق�ي«، 
تفتي�ش بغ�داد يف مكت�ب املفت�ش الع�ام 
ل�وزارة الداخلية تمكنت من اكتش�اف 142 
حالة فس�اد اداري ومايل يف دوائر ومفاصل 
الوزارة ببغداد خالل ش�هر آيار املنرصم من 
الع�ام الجاري 2018، جاءت نتيجة للجهود 

التفتيشية والتدقيقية التي نفذتها املديرية 
خالل الشهر«.

واضافت ، ان »مديرية تفتيش بغداد ذكرت 
يف تقريرها لش�هر آيار املنرصم أن مكاتبها 
ولجانها العاملة يف مديريات ودوائر الوزارة 
ببغداد تمكنت خالل الش�هر من اكتش�اف 

125 حال�ة فس�اد اداري و 17 حالة فس�اد 
مايل«.

وبنينّ التقرير بحس�ب البي�ان أن »مؤرشات 
الفس�اد االداري املكتش�فة توزعت بني 83 
حال�ة اهمال، و 19 حالة تزوير، و 16 حالة 
استغالل وظيفي، و5 حاالت سوء استخدام 

للس�لطة، وحال�ة تعس�ف واح�دة ومثلها 
مخالفات ضبطية«.

فيما أش�ار التقرير أيض�اً اىل أن »مؤرشات 
الفس�اد املايل توزعت بني 10 حاالت رشوة، 
و 4 ح�االت ه�در بامل�ال الع�ام، و حالت�ي 

اختالس، وحالة اخفاء مواد واحدة.

الكهرباء: وصول انتاج املنظومة الوطنية اىل »١٥٥00« ميكاواط

وزير الزراعة يوجه بوضع آلية رسيعة إلقرار اخلطة الزراعية ملواجهة األزمة املائية

الكشف عن »١42« حالة فساد اداري ومايل يف وزارة الداخلية خالل الشهر املايض

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة الشؤون االقتصادية، حسمها مللف مرشوع 
املدارس املتلكئة، فيما اش�ارت اىل رضورة اس�تحصال 
موافقة مجلس الوزراء حول تخفيض نسبة استقطاع 

مبالغ السلف التشغيلية.
وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان«لجن�ة الش�ؤون االقتصادية الوزارية التي يرأس�ها 
وزير التخطيط س�لمان الجمييل عقدت خالل جلستها 
الخامس�ة عرش اليوم الثالثاء 5-6-2018 ، وحس�مت 
مل�ف مرشوع امل�دارس املتلكئة منذ عدة اعوام بس�بب 

مشاكل تتعلق بعقود التنفيذ والسلف التشغيلية«.
واضافت، انها »بعد االطالع عىل تفاصيل املرشوع الذي 
يضم 3 االف و200 مدرس�ة موزع�ة بني برنامج تنمية 
االقالي�م والربنامج االس�تثماري، قررت تش�كيل لجنة 
علي�ا متخصص�ة  الدارة امل�رشوع برئاس�ة مدير عام 

العق�ود الحكومي�ة يف وزارة التخطيط عضوية عدد 
من املديرين العامني يف وزارات الصناعة واالس�كان 
واالعمار والرتبية والتخطيط، وستتوىل هذه اللجنة 
االرشاف واملتابع�ة لتنفيذ مرشوع امل�دارس وتذليل 
العقب�ات التي تواجه تنفيذه، ع�ىل ان ُتًخول اللجنة 
صالحي�ات مجلس الوزراء بقدر تعل�ق االمر بتنفيذ 
املرشوع ، وللجنة االس�تعانة بكل ما تراه مناس�با 
لتس�هيل مهمتها«.واش�ارت اىل، ان »اللجنة حددت 
يوم الخميس املقبل 7 حزي�ران 2018 موعدا نهائيا 
لتوقي�ع مالح�ق العق�ود م�ع ال�رشكات وعددها 4 
رشكات والتي كانت لديها نس�ب انج�از جيدة ولها 
القدرة عىل اكم�ال املدارس باس�لوب البناء الجاهز 
الس�تكمال انجاز عملها، عىل ان تقوم وزارة الرتبية 

برصف سلف االعمال  املنجزة واملواد املطروحة وبنسبة 
40% بصيغ�ة س�ندات الخزينة الوطنية املس�ينّلة و%30 
م�ن التخصيصات املالية للمش�اريع نق�دا، مع مراعاة 

التنس�يق م�ع وزارة املالي�ة لضمان تخصي�ص  املبالغ 
الالزمة«.وتابعت، انها »قررت ايضا استحصال موافقة 
مجلس الوزراء بش�أن  الغاء خطاب�ات الضمان مقابل 
معام�ل تصني�ع الكونكريت الت�ي تمتلكه�ا الرشكات 

املنف�ذة وف�ق اس�لوب قانون�ي ُيتف�ق علي�ه ب�ني 
الطرفني، وذلك بهدف ضمان استمرار العمل وتوفري 
الس�يولة النقدي�ة املناس�بة، كما اوص�ت برضورة 
اس�تحصال موافقة مجلس الوزراء حول تخفيض 
نسبة استقطاع مبالغ السلف التشغيلية بما يضمن 
تس�ديدها قبل انحاز العمل وف�ق جدول يتفق عليه 
لتحقي�ق املصلح�ة العامة«.ولفت�ت اللجن�ة اىل، ان 
»االجتم�اع حرضه وزير الصناع�ة واملعادن محمد 
شياع السوداني ومحافظ البنك املركزي عيل العالق 
، ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي االعرجي 
ووكي�ل وزارة التخطيط واملالية ماهر حماد ووكيل 
وزارة التج�ارة ولي�د الحلو واملستش�ار االقتصادي 
لرئيس الوزراء كاظم الحسني«، مبينة انها »ضيفت 
عددا من املديرين العامني والكوادر الوسطية يف وزارتي 
التخطي�ط والرتبية وع�دد من ممث�يل رشكات القطاع 

الخاص املنفذة ملرشوع املدارس.

اللجنة االقتصادية الوزارية حتسم ملف مرشوع املدارس املتلكئة

    البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث مدي�ر ناحي�ة س�فوان طال�ب 
الحصون�ة مع محافظ البرصة اس�عد 
العيدان�ي الواق�ع الخدم�ي يف الناحية 
بع�د توقف عم�ال التنظيف عن العمل 
بسبب تاخر رصف رواتب عمال االجور 
اليومية ،مبين�اً ان اجتماعاً  جرى مع 
املحافظ بحضور مجموعة من رؤساء 

الوحدات اإلدارية يف البرصة .
وقال » الحصونة ناقش�نا مع محافظ 
الب�رصة مس�ألة تراك�م النفاي�ات يف 

أقضي�ة  باق�ي  الناحي�ة فض�اًل ع�ن 
ونواح�ي البرصة بس�بب تاخر رصف 
رواتب عمال االجراء اليوميني املتأخرة 
ألش�هر عدي�دة ،الفت�اً اىل ان محاف�ظ 
البرصة اوعدنا بحس�م املوضوع خالل 
هذا االسبوع لغرض رصف مستحقات 
كافة اجور البلديات يف أقضية ونواحي 

املحافظة .
محاف�ظ  ان  »الحصون�ة  واض�اف 
البرصة اوعدنا بحسم موضوع االموال 
خالل هذا االس�بوع الح�ايل وان كافة 
املس�تحقات س�تدفع للعامل�ني قب�ل 

حلول عيد الفطر املبارك .
وأشار » مدير ناحية سفوان انه بحث 
ايض�اً موض�وع املش�اكل الحاصلة يف 
ش�بكة كهرب�اء الناحية وت�م مطالبة 
محاف�ظ الب�رصة بعق�د اجتم�اع مع 
املختصني بالطاقة الكهربائية وبعض 
م�دراء املحط�ات ملناقش�ة املوض�وع 
، الفت�ًا اىل ان املحاف�ظ وج�ه بكت�اب 
رسمي ملركز السيطرة ومديرية توزيع 
ناحي�ة  باس�تثناء  الجن�وب  كهرب�اء 
س�فوان من موضوع برمج�ة الطاقة 

الكهربائية .

العيداين يبحث مع مدراء الوحدات اإلدارية رصف مستحقات 
العاملني باألجور اليومية يف بلديات البرصة

املركز الوطني لعلوم القرآن يف الوقف الشيعي 
يعلن عن انجاز خط املصحف الرشيف بأنامل عراقية

البنك املركزي يطلق جملس 
املدفوعات الوطني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية 
يف وزارة التج�ارة، عن منحها 70 إجازة تصدير و9944 اجازة 

استرياد لتجار وموردين عراقيني خالل شهر نيسان املايض. 
وق�ال مدير عام الدائرة املهندس هاش�م محم�د حاتم يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إنه »نم من�ح 70 إجازة تصدير 
و9944 اجازة اس�ترياد لتجار وموردين عراقيني خالل ش�هر 
نيس�ان املايض«، مبينا ان »رشكته قامت أيضاً خالل الش�هر 
ذات�ه باص�دار )110( هوي�ة اس�ترياد و)7( هوي�ات تصدير 

وتجديد ) 56( هوية استرياد وتصديق 24 شهادة منشا«.
وأض�اف ان »من�ح اج�ازات التصدي�ر كان�ت مل�واد ) غذائية 
وكيمياوي�ة ومتنوعة ( مثل )برايم كوت ، النفثا ، زيت الوقود 

، كارب�ون مس�تهلك , هيدرولي�ك , احماض امينية ,اس�فلت , 
مخلفات التقطري , فلنكوت , مذيب احبار , دبس , تمر زهدي , 
مستخلص عرق , عجينة تمر , تمور ملونة , تجهيزات غذائية, 
جلد غنم بكل , جلد بقر بكل , جلد غنم كروم , جلد ماعز كروم 
, الح�ى املك�ر , مخلف�ات ورق ( اىل دول ) االمارات , الهند 
, االرجنت�ني , لبنان , تركيا , س�وريا , البحرين , كندا , االردن , 

الكويت , ايران , مرص(«.
وأش�ار اىل ان »تل�ك امل�واد خالل ش�هر نيس�ان امل�ايض بلغت 
)146.543.826.327( مائة وستة واربعون مليار وخمسمائة 
وثالث�ة واربع�ون ملي�ون وثمانمائ�ة وس�تة وع�رشون الف 
وثالثمائة وسبٌع وعرشون ديناراً », مبيناً بان »اقيام املجموع 
ال�كيل للصادرات خالل ش�هر نيس�ان ارتفعت بنس�بة %169 

مقارنة بما كانت عليه خالل شهر اذار املايض.

التجارة متنح »70« اجازة تصدير و »9944« اجازة 
استرياد خالل نيسان املايض
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وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة ( 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة الثالثة 
تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن 
اج�راء املزايدة العلنية الثالثة يف مقر الرشكة  لبيع 
الس�كراب يف تم�ام الس�اعة )9( من صب�اح يوم 
)االثن�ني( املص�ادف 2018/6/25   فعىل الراغبني 
باالش�راك باملزاي�دة العلني�ة الحض�ور بامل�كان 
والزمان املحددين مس�تصحبني معه�م التأمينات 
البالغ ) 63,000,000( دينار )ثالثة وستون مليون 
دينار فقط(  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن والداللية وعىل املشرك باملزايدة جلب 
نسخة مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة 

الوطنية مع بطاقة السكن 
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التايل هو موعد الغلق

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 3384/ش2018/1
 التاريخ : 2018/6/5

اىل / املدعى عليه /احمد نجم عزيز 
اقام�ت املدعي�ة )رضيه حبيب عب�د الله( 
امام  املرقمة 3384/ش2018/1  الدعوى 
ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا تأييد 
حضان�ة الطفل�ني )محم�د ع�ي ومحمد 
حسني( وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
ح�ويل العامرية/ النجف لذا تقرر تبليغكم 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق يوم 
التاس�عة صباحا  الس�اعة   2018/6/13
وعند عدم حضورك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
����������������������������������

اعالن
اىل السيد )عبد الباقر حاكم حسن( 

اقت�ى حض�ورك يف صن�دوق االس�كان 
خل�ف  النج�ف  محافظ�ة  يف   / العراق�ي 
مديرية ماء النجف وذلك لتثبيت اقرارك يف 
املوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد )غسان 
حاكم حسن( يف البناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 1603/19 الواقعة يف 
الكوف�ة حي ميثم التمار لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاه�ا 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش  االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال
 ����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف  

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 1195/ش2018/1

التاريخ 2018/6/4
اعالن

اىل املدعى عليه /حيدر هادي كاظم
اقام�ة املدعي�ة )كوث�ر رسح�ان رايض( 
الدع�وى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها )تأيي�د حضان�ة ألبنائها كل 
م�ن ع�ي وحس�نني وس�كينة وفاطمة ( 
وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2018/6/14 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
����������������������������������

تنويه للمستقبل العراقي
تنويه

ورد س�هوا يف اعالن مديرية تنفيذ الرميثة  
يف  املنش�ور   2018/48 االضب�ارة  رق�م 
جريدة املستقبل العراقي بالعدد ) 1687 ( 
يف 2018/6/5 حيث ورد يف فقرة الشاغل 
املدين والرشكاء خطأ والصحيح هو املدين 

وبعض  الرشكاء لذا اقتى التنويه
����������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الجنيبة الغ�ر االلية املرقمة 
20 برصة واملسجلة باسم الرشكاء سهام 
عي قاس�م وعبد املحس�ن عبد الله محمد 
الس�الم يف ش�ط العرب مقابل مستشفى 
الصدر العام بتاريخ 2003 وهي مس�جلة 

مناصفتا بيننا .
املخرب 

عبد املحسن عبد الله محمد السالم

فقدان
فق�دت من�ي الجنيبة الغرااللي�ة املرقمة 
61 برصة يف مياه شط العرب بالقرب من 
مستش�فى الصدر العام بتاريخ 15 / 10 
/ 2010 واملس�جلة باس�مي عبد اللطيف 

عي صالح   .
املخرب 

عبد اللطيف عي صالح 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

دار القضاء يف الطارمية 
محكمة االحوال الش�خصية يف الطارمية 

والتاجي
العدد 359 / ش / 2018

املدعية / هبه شاكر تايه 
املدعى عليه / اكرم خميس وادي 

املوضوع / نرش 
الرشعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 
املقام�ة امام هذه املحكم�ة بالعدد اعالء 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور 
امامه�ا يف موع�د املرافعة ي�وم 11 / 6 / 
2018 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا 

للقانون .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 319 / ب / 2017 
اعالن

اص�درت   2017  /  10  /  15 بتاري�خ 
محكم�ة بداءة الخال�ص قرارها بموجب 
 2017  / ب   /  319 املرقم�ة  الدع�وى 
ومكتس�ب الدرجة القطعية يقيض بازالة 
ش�يوع العق�ار ) 1 / 532 ( مقاطعة 54 
– جيزان�ي الج�ول ( علي�ه تق�رر االعالن 
ع�ن بيعه يف الصحف املحلي�ة ملدة ثالثون 
يوم�ا عىل ان يكون البيع يف هذه املحكمة 
عن طريق املزايدة التي تجري يف الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم التايل للنرش 
ويف حال�ة مصادف�ة ي�وم املزاي�دة عطلة 
رسمية يكون يف اليوم التايل للمزايدة وعىل 
الراغ�ب بال�رشاء ايداع تامين�ات قانونية 
بنس�بة 10 % م�ن ب�دل البي�ع اذا لم يكن 

رشيكا .
االوصاف :

1 – رقم العق�ار / 1 / 532 مقاطعة 54 
جيزاني الجول – دار سكن – ملك رصف.

2 – املش�تمالت / دار س�كن يحتوي عىل 
غرفة اس�تقبال وه�ول وطارمة خارجية 
وغرف�ة ن�وم ومطب�خ ومراف�ق صحي�ة 
بالكونكريت  وحمام وبيتون�ة ومس�قف 

املسلح والحالة جيدة .
3 – الشاغل / الرشيك خرض حسن هادي 

.
 500  /  000  / الس�نوي  ال�وارد   –  4

خمسمائة الف دينار .
5 – القيمة التقديرية / 000 / 000 / 75 

خمسة وسبعون مليون دينار .
القايض 

عدنان حسني عي 
����������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 ان�ي املصف�ي املحامي اياد ط�ارق حامد 
لرشكة االعتماد لصنعاعة االواني املنزلية 
املح�دودة ادعو كل من له حق او دين عىل 
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد 

الكرادة م 925 مبنئ 27 ز 8 حي بابل 
املصفي املحامي 
اياد طارق حامد

فقدان
فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النجف 
بتاري�خ   )3021( الع�دد  ذي  االرشف 
2015/2/12 واملعنونة اىل الهيئة العامة 
لل�رضاب فرع كربالء املقدس�ة بأس�م ) 
حس�ني عبد زيد درويش( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )حسني 
ع�ي حس�ني( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
)اللقب( م�ن )العطبي( اىل )املوس�وي( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 94/ش/2018
التاريخ : 2018/4/30

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ابراهيم عب�د الكريم 

جميل 
اقامت املدعي�ة )ارشاق جمي�ل جنديل(  
الدعوة الرشعية املرقمة 94/ش/2018 
تطلب فيها تصديق الطالق الخارجي من 
املدعى عليه )ابراهيم عبد الكريم جميل( 
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف 
هبهب قرارها املرقم اعاله والذي يقيض 
بتصدي�ق الطالق الخارج�ي الذي اوقعه  
املدعى علي�ه بحق زوجته املدعية ارشاق 
 2018/1/18 بتاري�خ  جندي�ل  جمي�ل 
واعتباره طالقا رجعيا واقعا  للمرة االوىل  
لذا تقرر تبليغ�ك بالصحيفتني املحليتني 
بقرار الحكم الغياب�ي من هذه املحكمة 
عليك الحضور خالل مدة ش�هر ويف عدم 
حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م قانونا 
خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ النرش 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود
 ����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 192/ب/2018

التاريخ 2018/6/4
اعالن

املدعي / محمد عبد الكاظم عبد االمر
املدعى عليه / فالح مهدي حنوش

اق�ام املدع�ي محمد عب�د الكاظ�م عبد 
االم�ر الدعوى املرقم�ة 192/ب/2018 
والتي يطلب فيها الزام املدعى عليه فالح 
مه�دي حن�وش بتأديت�ه للمدع�ي مبلغ 
قدره )6,000,000( س�تة ماليني دينار 
وق�د اعيد مح�رض تبليغك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الخالص بالع�دد 7025 يف 
2018/5/3 واش�عار مختار خري عبد 
الداي�م كاظم مرشوحا عليه�ا مجهولية 
محل اقامتك عليه اقتى تبليغك بموعد 
ي�وم 2018/6/20  املص�ادف  املرافع�ة 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
الس�اعة التاس�عة صباحا او ارسال من 
ينوب عنهم عنك قانونا سيجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان حسني عي

تعلن رشكة مصايف الش�مال )ش.ع ( احدى تش�كيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االس�ترادية املدرجة  تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالش�راك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية 
املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الشمال الكائن يف )محافظة صالح الدين /بيجي  ( الستالم نسخة من جدول املواصفات  والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره ) 100,000( فقط 
مائة الف دينار عراقي  للمناقصة  املرقمة ) 1318317 ( غر قابل للرد  اال يف حال الغاء املناقصة او تغير اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق و قبل الساعة الواحدة بعد 
الظهر ليوم االربعاء املوافق 2018/6/27 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرسمية  يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام 
رسمي يي تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية  علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف موقع رشكة 

مصايف الشمال اعاله يف الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق 2018/6/20 ولغاية الساعة الواحدة ظهرا وبحضور املختصني للطلبية املرقمة اعاله.

اوال : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
1 � الرشكات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( 

نافذة لعام  2018  ووثائق التسجيل  من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشراك 
2 � ال�رشكات االجنبي�ة : الوثائ�ق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية  مصدقة من قبل وزارة الخارجية  والس�فارة العراقية يف البلد املجهز ويف ح�ال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة 

يتوجب ان يكون التخويل مصادقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة  العراقية يف بلد املصنع  وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤدي تخويله لرشاء وثائق الطلبية  
3- تقديم تامينات اولية )1%( من قيمة العطاء املقدم لالش�راك يف املناقصة املرقمة ) 1318317( وبنفس اس�م مقدم العطاء او وكيلة او مخوله الرس�مي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة 
اشهر عىل صدور الوثائق عىل شكل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي 

ووزارة النفط باستثناء  املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
4-براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2018 )مصورة ملون ( بأسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

5 � الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغر اسم املدير املفوض 
6 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصي(

7 � تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الرشكة ( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني والتجاري  مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري 
ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء اليتجزا من العقد :

1 � يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل بعد التحقق من صحة صدورها    
2 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 

3 � عىل مقدم العطاء تثبيت االس�عار رقما وكتابة يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والش�طب وبش�كل واضح موقعه ومختومه عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم ويحق 
للجنة املختصة استبعاد اي عطاء مسعر بخط اليد وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن

4 � يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ
5 � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة )COTECNA – Tuv Rheinland – Baltic Control        للمناقصة اعاله

6  � يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معاير الرجيح
7  � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة
8 � يف حالة اشراك رشكات اجنبية فيجب ان تكون الوكاالت التجارية وطنية لرشكات عراقية مسجلة يف العراق وفق القانون العراقي

9  � تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعاير الرجيح
10 � يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد من 

قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
  11 � ع�ىل املتق�دم تثبي�ت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكروني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقي�ق وواضح مع ارفاق صوره من مستمس�كاته 

الشخصية  
12  � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ االسعار

13 � يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة 
14 � ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد

15  � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
16 � يلتزم مقدم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات

17 � يتم احتساب الغرامات التاخرية حسب املعادلة املثبته يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة
18 � ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغير املواصفات او املنايشء او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات

19 � للجنة )اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املناقصة 
20  � يكون القطع واالشراك  عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي(  عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 

21 � ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية  
22  � يعترب العطاء نافذة ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك

23  � بامكان كافة املش�ركني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين/ بيجي يف تمام الس�اعة التاسعة صباحا 
لليوم التايل لغلق املناقصة 

24  � لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله  يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
25 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة  اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك 

26 � لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية    
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ

nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq او  مراسلتنا عىل الربيد االلكروني  التايل 

تعلن رشكة مصايف الش�مال )ش.ع ( احدى تش�كيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االس�ترادية املدرجة  تفاصيلها ادناه     فعىل الراغبني باالشراك   ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية 
املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الش�مال  الكائن يف )محافظة صالح الدين /بيجي  (   الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات   والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره ) 100,000( 
فقط مائة الف دينار عراقي  للمناقصة  املرقمة ) 1318318 ( غر قابل للرد  اال يف حال الغاء املناقصة او تغير اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق و قبل الساعة الواحدة 
بعد الظهر ليوم االثنني املوافق 2018/7/9 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرس�مية  يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم 
دوام رسمي يي تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية  علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف موقع 

رشكة مصايف الشمال اعاله يف الساعة   العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 2018/7/2 ولغاية الساعة الواحدة ظهرا وبحضور املختصني للطلبية املرقمة اعاله

اوال : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
1 � الرشكات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( 

نافذة لعام  2018  ووثائق التسجيل  من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشراك 
2 � ال�رشكات االجنبي�ة : الوثائ�ق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية  مصدقة من قبل وزارة الخارجية  والس�فارة العراقية يف البلد املجهز ويف ح�ال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة 

يتوجب ان يكون التخويل مصدقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة  العراقية يف بلد املصنع  وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤدي تخويله لرشاء وثائق الطلبية 
3- تقديم تأمينات اولية )1%( من قيمة العطاء املقدم لالش�راك يف املناقصة املرقمة ) 1318318( وبنفس اس�م مقدم العطاء او وكيلة او مخوله الرس�مي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة 
اشهر عىل صدور الوثائق عىل شكل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي 

ووزارة النفط باستثناء  املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
4- براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2018 )مصورة ملون ( بأسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

5 � الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغر اسم املدير املفوض 
6 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصي(

7 � تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الرشكة ( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل ) للعرض الفني والتجاري ( مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري 
ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء اليتجزا من العقد :

1 � يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل بعد التحقق من صحة صدورها    
2 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 

3 � عىل مقدم العطاء تثبيت االس�عار رقما وكتابة يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والش�طب وبش�كل واضح موقعه ومختومه عىل جميع  صفحات العطاء من قبل املتقدم ويحق 
للجنة املختصة استبعاد اي عطاء مسعر بخط اليد وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن

4 � يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ
5 � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة )COTECNA – Tuv Rheinland – Baltic Control        للمناقصة اعاله

6  � يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معاير الرجيح
7  � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة
8 � يف حالة اشراك رشكات اجنبية فيجب ان تكون الوكاالت التجارية وطنية لرشكات عراقية مسجلة يف العراق وفق القانون العراقي

9  � تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعاير الرجيح
10 � يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد من 

قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
  11 � ع�ىل املتق�دم تثبي�ت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكروني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقي�ق وواضح مع ارفاق صوره من مستمس�كاته 

الشخصية  
12  � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ االسعار

13 � يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة 
14 � ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد

15  � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
16 � يلتزم مقطم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات

17 � يتم احتساب الغرامات التاخرية حسب املعادلة املثبته يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة
18 � ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغير املواصفات او املنايشء او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات

19 � للجنة )اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املناقصة 
20  � يكون القطع واالشراك  عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي(  عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 

21 � ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية  
22  � يعترب العطاء نافذة ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك

23  � بامكان كافة املش�ركني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين/ بيجي يف تمام الس�اعة التاسعة صباحا 
لليوم التايل لغلق املناقصة 

24  � لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله  يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 
25 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة  اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك 

26 � لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية    
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ

nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq او  مراسلتنا عىل الربيد االلكروني  التايل 

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل )ش.ع( مصفى الصمود

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل )ش.ع( مصفى الصمود

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

اعالن

اعالن

 عدد مرات الهوية المطلوبة الموضوعرقم المناقصةت
نوع مدة التجهيزاالعالن

الموازنة

تجهيز   مواد كيماوية خاصة 1318317 1
بالمراجل البخارية

1 ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او 
المكاتب المتخصصة 

2 ـ اوراق تاسيس الشركة
للمرة الثانية

  
 حسب معايير الترجيح المرفقة 

مع وثائق المناقصة 
تشغيلية

 عدد مرات الهوية المطلوبة الموضوعرقم المناقصةت
نوع الموازنةمدة التجهيزاالعالن

1 1318318
 تجهيز مواد 

كيمياوية خاصة 
البراج التبريد

1 ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او المكاتب المتخصصة 
حسب معايير الترجيح المرفقة للمرة الثانية2 ـ اوراق تاسيس الشركة

مع وثائق المناقصة
تشغيلية
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ســـؤال الــهـــويــة فــي شــعــر خــلــيــل حـــاوي

�عرّي بني الّذات   ورصاَعها الوجودّي/الشِّ
الّش�اعرة يف عالَمه�ا الوقائع�ّي، وال�ّذات 
�عرّية يف عالَمها االفرتايّض؛ فالنِّْسَياق  الشِّ
عالٌَم ينفِتُح عىل ُمجاَوزة ُثنائّية )ُس�لطة 
املؤلِّ�ف _ م�وت املُؤلِّ�ف( بما ه�َي ُثنائّية 
س�ة ع�ىل الَفْه�م الح�دِّّي التَّقاُب�ّي  ُمؤسَّ
)الخاِرج/القراءة  لُثنائي�ة  وامليتافيزيقّي 
�ياقّية( و)الّداِخل/القراءة النََّسقّية(،  السِّ
ليُح�لَّ محلَُّهما ه�ذا العالَ�م الجديد الذي 
أس�ّميِه ِب�:)عالَُم النِّْس�َياق(؛ وه�َو عالَُم 
انبس�اط أس�اليب وجود الّداِزن املُتخاِرج 
نْح�َو املُحتَمل واملَجه�ول، والذي ُيخلِّف يف 
)قصدّي�ة( تخاُرِج�ِه املُنفِص�م جَدلّياً تلَك 
ال�رُّؤى الت�ي تفص�ل اللُّغة ع�ن الوجود، 
والتي كاَنْت ت�رى عالََم النَّّص إّما بوصِفِه 
وقائعّي�ة  ذاٌت  أنجزَْت�ُه  تعبريّي�ًا  فْع�ًا 
ماً  مة ب�ه تحكُّ )ِس�ياقّية( واعي�ة وُمتحكِّ
ُمَس�بَّقاً وُمتعالي�اً عرَب )َمركزّي�ُة املُؤلِّف: 
مولّيُة للّذات(، أو بوصِفِه ِبنية  لطُة الشُّ السُّ
)نَس�قّية( ُلغوّية ال ُش�عورّية ُمتماِسكة، 
وُمكتفي�ة بذاِتها، وُمنفِصل�ة عن املُؤلِّف، 
وُمتعالي�ة ع�ىل الوج�ود يف العالَ�م )موُت 

مويلُّ للّذات(. املُؤلِّف: املَْحُو الشُّ
د أنَّ  عىل أنَّ هذِه القراءة )النِّْسَياقّية( تؤكِّ
ُمقاَربة حركّية ُسؤال الُهوّية يف شعر خليل 
حاوي بما هَي ُمقاَرب�ة إجرائّية؛ ال تعني 
وجود ُخطوط حدِّّية حاِس�مة بني جميع 
�عرّي، حيُث إنَّ َفجوة  َمراِحل االنبثاق الشِّ
ديم  تخليق القصيدة ليَسْت سوى ذلَك السَّ
د، والذي  اإلبداع�ّي املُكثَّف واملرُتاِكب واملُعقَّ
�ُل النَّق�د النِّْس�َياقّي لتفكيك بعض  يتدخَّ
ّية، بما ه�و تفكيٌك ناِهٌض  ماِمِح�ه النَّصِّ
عىل طبيعة حركّية َفْص�ِم الّداِزن الجَدلّية 
يف عالَ�م ُكّل قصي�دة وُكّل ش�اعر، ال بم�ا 
هو تفس�رٌي ُمنَجز ونهائّي ُيصاِدر املُنفَتح 

عرّي بجهاز َمفاهيمّي َقْبّي. الشِّ
 أوَّالً: ُسؤال الُهِوّية الوقائعّي، والَبحث عن 

الّذات:
 قال خليل حاوي:

»مرارٌة وعاْر
تفٌل با َطْعٍم

بقايا الُحّب، تْفُل الحقِد يف القراْر«.
ُتهيِم�ُن عىل نس�بة غ�ري قليلة من ش�عر 

ي�اع الوج�ودّي  خلي�ل ح�اوي حال�ة الضَّ
الّناجم�ة ع�ن التِّي�ه الُهِوّيات�ّي، ويتحوَُّل 
ه�ذا التِّي�ه لي�َس فق�ط إىل ُش�عور ح�اّد 
بالّدونّية واليأس والنُّكوص النَّفيّس، بل إىل 
إحساس عارم بالحقد عىل الّذات يصُل إىل 
ُحدود مازوش�ّية أو سادّية تنعِكس عليها 
د واالنغاق، كأنَّ الّشاعر  بالوحشة والتَّوحُّ
�صُ أحياناً آَخَر ذاِت�ِه، أو آَخَر قومه،  يتقمَّ
بق�ات. قاَل  دة الطَّ يف عاق�ة تمزُّق ُمتع�دِّ

حاوي:
ق الُحفرَة يا حّفار »عمِّ
قها لقاٍع ال قرار«. عمِّ

يبل�ُغ اليأُس الوجودّي عند الّش�اعر مبلغ 
وداء  التَّماهي مع فكرة املوت، فالرُّؤى السَّ
تتق�دَُّم ع�ىل نْح�ٍو عدم�يٍّ ألنَّ األس�ئلة 
الُهوّياتّي�ة عن�َدُه ال تج�ُد أجوب�ًة تمنُحُه 
التَّوازَن الفكرّي والحضارّي، واملَس�ألُة ال 
ترتب�ط بُهِوّي�ٍة ُمنَجزة وُمكتِملة ُمَس�بَّقاً 
ينَه�ُض عليه�ا أن�اُه الف�ردّي والَجمعّي 
فحس�ب؛ إنَّما ترتِبُط أيضاً بانغاق األُُفق 
الوج�ودّي، والعج�ز ع�ن افتت�اح حركّية 
ُهِوّي�ة فاِعلة يف العرص، وه�و األمر الذي 
عراء العرب يف  كاَن ُمهيِمناً عىل ُمعَظم الشُّ

القرن العرشين، لهذا نجد الّشاعر يقول:
مِت والُغباْر »ملاذا اختنَقْت بالصَّ

صحراَء كلٍس مالٍح َبوَاْر
وبعَد َطْعِم الكلِس والَبوَاْر
ألَْعْتمُة الْعْتَمُة فاَرْت ِمْن 

دهاليزي، وكاَنْت رطبًة
ُمْنِتنًة سخينْه«.

من املُفيد الوقوف داللّياً ُهنا عند ُمفردَتي 
ران  ح�راء« و«العتم�ة«، فُهم�ا ُتؤطِّ »الصَّ
الج�رح النَّرجيّس الوجودّي عند الّش�اعر، 
ذل�َك أنَّ »العتم�ة« ه�َي م�ا يلفُّ أس�ئلَة 
ياع،  الُهِوّي�ة برؤى اليأس والقن�وط والضَّ
حراء« ه�َي رمز العروبة  يف ح�ني أنَّ »الصَّ
الثَّ�كىل حضارّي�ًا يف املُس�توى الوج�ودّي 
الوقاِئع�ّي، م�ع التَّذك�ري بتح�وُّالت الّذات 
الّش�اعرة )إيديولوجّياً( عند خليل حاوي 
من الفكر الّسورّي القومّي االجتماعّي إىل 
الفك�ر القومّي العرب�ّي يف مرحلة الِحقة، 
�عرّي  وه�ذا أم�ٌر ُيمِكُن تأويل املقطع الشِّ

اآلتي بناًء عليه:

»أُتراُه كاَن يل يوٌم ُمعاىفً ونضرْي
أم حكاياُت ثلوٍج مدَّها

الُبحراُن يف وْهِج الهجرْي؟
ُكلُّ ما أذكُرُه أنِّي أسرْي،

ُعمُرُه ما كاَن ُعْمراً،
كاَن كهفاً يف زواياُه

تدبُّ العنكبوُت
والخفافيُش تطرْي«.

ِتِه الّذاتّية  يتساَءُل حاوي الباحث عن ُهِويَّ
والَجمعّي�ة من حيُث املبدأ قاِئ�ًا: »«أُتراُه 
كاَن يل ي�وٌم ُمع�اىفً ونض�رْي/ أم حكاياُت 
ثلوٍج مدَّها/ الُبح�راُن يف وْهِج الهجرْي؟«، 
لكنَّ هذا التَّساؤل املُنطوي عىل رغبة إيجاد 
ت�وازن ُهِوّياتّي حضارّي عرَب اس�تحضار 
املايض الَجمع�ّي الَجميل، ال ي�كاُد يخطُر 
ع�ىل بالِِه حّتى يتاىش أماَم حجم الُخذالن 
الوج�ودّي الوقائع�ّي، َفالتَّجرب�ة الّذاتّي�ة 
�خيّص أو يف الرّاه�ن العام  يف ماضي�ه الشَّ
تدفُع�ُه إىل الق�ول: »ُكلُّ م�ا أذك�ُرُه أنِّ�ي 
أس�رْي«، وُهنا مكم�ن األزم�ة الحضارّية 
العربّية التي ُتحيط بالّذات الّش�اعرة التي 
ال تج�ُد بصي�َص ض�وٍء ُتط�لُّ ع�رَبُه عىل 
ُمس�تقَبٍل ُمغاِي�ر، وعىل العك�س من ذلَك 
�وداء املُغلَقة  ُتهيمُن ُمطاَبقاُت الرُّؤى السَّ
ي ذاِتِه  عىل الّش�اعر، وال يعايش إاّل تش�ظِّ
ي الّذات القومّية  الوقائعّية يف ضوء تش�ظِّ

الَجمعّية. قال حاوي:
جني »قبَل أْن تنحلَّ أشاُء السَّ

ًة، طيناً، ِعظاماً بعثرَْتها أرُجُل الفرياِن ُرمَّ
رثَّت من سننْي

كيَف تلَتمُّ وتحيا وتلنْي
كيَف تخرضُّ ُخيوُط العنكبوْت«.

جني«  ي الُهوّية عند حاوي »السَّ إنَّ تش�ظِّ
الَجمعّي�ة  القومّي�ة  ال�ّذات  مث�ل  مثل�ه 
ّية واملُمزَّقة واملُبعَثرة، ال يمَنُعُه عىل  املُتشظِّ
الرَّغم م�ن ُكّل عَدمّية الرُّؤى الّس�وداوّية 
املُغلَق�ة من الَبحث عن منفذ ما أو َمخَرج 
ما ُيق�دِّم حّاً كيانّي�ًا )حضارّياً( ُمزدَوجاً 
لذاِت�ِه الفردّي�ة ولل�ّذات الَجمعّي�ة، وهذا 
أح�د أه�ّم َمح�اِور حركّية هجرة ُس�ؤال 
الُهِوّي�ة عن�َدُه م�ن العالَ�م الوقائعّي إىل 
عالَم القصيدة االفرتايّض كما سأوضح يف 

الجزء اآلتي.
ثاني�اً: حركّية ِهج�رة ُس�ؤال الُهوّية من 

العالَم الوقائعّي إىل عالَم القصيدة:
قاَل الّشاعر:

»وح�دي ع�ىل انتظ�اْر أفرَْغ�ُت داري مرًَّة 
ثانيًة

أحيا عىل جمٍر طريٍّ طيٍِّب وجوْع
كأنَّ أعضائي ُطيوٌر

عرَبَْت بحاْر
وحدي عىل انتظاْر«.

�عرّية االفرتاضّية  لم تس�تطْع ال�ّذاُت الشِّ
تتح�اىش  أْن  األُوىل(  )وللوهل�ِة  للّش�اعر 
ُطغي�ان مركزّية ُس�لطة الّذات الّش�اِعرة 
الوقائعّي�ة ع�رَب َس�طوة أس�ئلة الُهِوّي�ة 
الوقائعّي�ة، لذل�َك هاَجرَْت هِذِه األس�ئلة 
إىل عالَم القصيدة، لكنَّ أس�اليَب وجوِدها 
الكيان�ّي  االلت�زام  م�ن  نوع�اً  أظَه�رَْت 
الوج�ودّي بالَبح�ث عن َمخ�َرج حضارّي 
لاستعصاء الّتاريخّي الذي تعيُش بِه الّذات 
القومّي�ة الَجمعّي�ة، وهو التزاٌم يش�وُبُه 
�عور العاِرم باالغ�رتاب: »وحدي عىل  الشُّ
عرّية  انتظاْر«، لكنَّ ذلَك ال يمَنُع الّذات الشِّ
االفرتاضّية م�ن تبّني الَه�ّم الَجمعّي كما 

ُناحظ يف املقطع اآلتي:   
يِق والحرماِن »يف ليايل الضِّ

والريِح املُدوِّي يف متاهاِت الدُّروْب
ليْب َمْن ُيقوِّينا عىل َحْمِل الصَّ

حراِء، َمْن َيقينا َسأَم الصَّ
َمْن َيْطُرُد ذلَك الوحَش الرَّهيْب

عندما يزَحُف من كهِف املغيْب«.
لع�لَّ ِهجرة ُس�ؤال الُهِوّي�ة يف هذا املقطع 
بوصِف�ِه ُس�ؤاالً قومّياً جمعّي�اً ينتقُل من 
 ّ الَهّم اليومّي العاِب�ر إىل الَهّم الكونّي الُكيِّ
عند خليل حاوي، تظَهُر )أي هِذِه الهجرة 
من ال�ّذات الّش�اعرة الوقائعّي�ة إىل الّذات 
�عرّية االفرتاضّية( َمحمولًة عىل )نا(  الشِّ

الّدالّة عىل الَجماعة، حي�ثُ َيمتِزُج الّذاتّي 
ُل الرّاه�ُن إىل وج�وٍد  بالَجمع�ّي، ويتح�وَّ
ّ انطاقاً  �سُ كياَنُه الّتاريخّي ال�ُكيِّ يتحسَّ
ي ال�ّذات الّش�اِعرة الوقائعّية  م�ن تش�ظِّ
وتمزُِّقها العاِرم بفْعِل ُس�ؤال الُهِوّية الذي 
�عرّية االفرتاضّي�ة،  هاَج�َر إىل ال�ّذات الشِّ
فلم تستس�لِم إىل األُُف�ق الوقائعّي العَدمّي 
املُغلَ�ق، باِدئًة رحلة الدِّف�اع عن الكينونة، 
والَبح�ث ع�ن ُممِكن�اٍت وجودّي�ٍة ما كما 

ُ املقطع اآلتي: ُيبنيِّ
»إخريس يا ُبومًة تقَرُع صدري

بوَمُة الّتاريِخ منِّي ما ُتريْد؟
يف صناديقي كنوٌز ال َتبيْد:

فرحي يف ُكلِّ ما أْطَعْمُت 
من جوهِر ُعْمري«.

وعىل هذا النَّحو، تنبس�طُ أس�اليُب وجود 
)االلت�زام( عن�د خليل ح�اوي، ال بما هو 
الت�زاٌم إيديولوج�ّي؛ إنَّم�ا بما ه�و التزاٌم 
ُب عربَُه عن َمخَرج ُهِوّياتّي  حض�ارّي ُينقِّ
ال�ّذات والّتاري�خ  ُينه�ي انغ�اق  قوم�ّي 
يف  يفص�ُل  ال  نج�ده  ولذل�َك  الَجمع�ّي، 
�عرّية  الكثري من أس�اليب وجود ذاِتِه الشِّ
ي ذاِت�ِه الوقائعّية،  االفرتاضّية بنَي تش�ظِّ
ي الّذات الَجمعية، فها هو ذا يقول  وتشظِّ
يف املقط�ع اآلت�ي: »وجهَي املنس�وَج من 
ش�ّتى الوجوْه/ وجَه َمْن راَح يتيْه«، ذلَك 
أنَّ )الّتي�ه( تيٌه وجودّي كيان�يٌّ حضارّي 
ُيخفي أصالَة الّذات الحضارّية التي تنتِظُر 
فرصَة انفتاح أُُفق العودة إىل الُحضور كما 

يتمّنى الّشاعر. قال حاوي:
»أدري أنَّ يل وجهاً طرّياً

أسمراً ال يْعرتيْه
ما اعرتى وجهي الذي جاَرْت عليِه

فيْه دمَغُة العمر السَّ
وجهَي املنسوَج من شّتى الوجوْه

وجَه َمْن راَح يتيْه«.
ثالثاً: حركّية ِهجرة ُسؤال الُهوّية من عالَم 
القصي�دة إىل العالَ�م الوقائع�ّي )الِهجرة 

املُعاِكسة(:
قال الّشاعر:

»بيني وبنَي الباِب أقاٌم وِمحرَبٌَة
ٌف، َصدًَى ُمتأفِّ

ُكوٌَم من الَوَرِق العتيْق.

َهمُّ العبور،
وخطوٌة أو خطوتاِن

ريْق«. إىل يقنِي الباِب، ُثمَّ إىل الطَّ
�عرّية االفرتاضّي�ة إىل  تس�عى ال�ّذات الشِّ
اقرتاِح أس�اليب وجوٍد ُمغاِي�رة عند خليل 
ح�اوي، وتدَف�ُع بهِذِه األس�اليب إىل عالَم 
حركّي�ة  يف  الوقائعّي�ة  الّش�اعرة  ال�ّذات 
عكس�ّية تنج�ُم ع�ن ُمكاَب�دِة ُهِوّياتّي�ة 
وحواٍر )َمجازّي/اغرتابّي( عاَش الّش�اعُر 
ُه يف عوالِم قصاِئ�ِده، باِحثاً عن املَنفذ  َهمَّ
َق  الحض�ارّي املَفقود الذي ُيمك�ُن أْن يحقِّ
التَّوازن الُهوّياتّي الفردّي والَجمعّي، ولهذا 
عرّية االفرتاضّية كأنَّها عرَب  تبدو الّذات الشِّ
ُ بَمخَرٍج  التزاِمه�ا ِب� »َهمُّ العب�ور«، ُتبرشِّ
حضارّي ما ل�م يُعد يفصل الّش�اعر عنه 
س�وى خط�وة أو خطوت�ني: »وخطوٌة أو 
ريْق«،  خطوتاِن/ إىل يقنِي الباِب، ُثمَّ إىل الطَّ
لك�ْن م�ا ماهّي�ة ه�ذا اليق�ني املُوِصل إىل 
ريق، وما الذي يراُه الّش�اعر، وال يراُه  الطَّ

غريُُه حينما يقول:
»هل تحوَّلُْت إىل طيٍف  َيرَى ما ال ُيرَى؟«.

ويف اإلطار نفِس�ِه، م�ا دالل�ة املَنبع الذي 
يراُه الّش�اعر يف املقطع اآلتي، وما َمعنى 

َموِسُم غَضِب الّريح الذي ُيبرشِّ به قائاً:
»وأرى الرِّياَح تسيُح، تنبُع

من يَدْيها:
رة الجنوْب منبع الريِح املُعطَّ

رّيِة والغضوْب ومنابَع الريِح الطَّ
للريِح موسُمها الغضوْب«.

ال�ذي  )االلتزامّي/االغرتاب�ّي(  القلَ�ق  إنَّ 
عالَِم�ِه  أُُف�َق  فأغلَ�َق  الّش�اعر،  كاَب�َدُه 
ي�اع واليأس والعَدمّية،  الوقائعّي عىل الضَّ
اع ضدَّ هذا التِّيه عرَب  ُثمَّ ُمتاَبعة ِدربة الرصِّ
�عرّية  ُمكاَبدات أس�اليب وج�وِد ذاِتِه الشِّ
االفرتاضّي�ة يف عالَم القصائ�د، دَفَع بهِذِه 
ال�ّذات إىل إنج�از )ِهجرة ُمعاِكس�ة( نحو 
العالَ�م الوقائع�ّي ه�َي يف جوهرِه�ا )رّد 
ُهجومّي( عىل التَّشّظي والتَّمزُّق الُهوّياتّي 
الّذات�ّي والقوم�ّي الَجمع�ّي، )أي رّد ع�ىل 
�عور  والشُّ العَدمّي�ة  الّس�وداوّية  ال�رُّؤى 
الحضارّي�ة(، بفكرة )االنبعاث  بالهزيمة 
التَّّموزّي( بوصِفها حاِماً رمزّياً ألساليب 

وجود تخليق الُهِوّية القومّية الحضارّية.

د. مازن أكثم سليمان 
ل عندي، والذي آمُل أْن يس�اهم اإلطار التَّطبيقّي يف بلورِتِه تجريبّياً إىل جانب  هذه ُمحاَولة نقدّية وفَق )املَنهج النِّْس�َياقّي( الذي ما زاَل طور البناء والتَّش�كُّ
اإلطار النََّظرّي بطبيعة الحال، حيُث أبحُث ُهنا يف تحوُّالت ُسؤال الُهِوّية عند خليل حاوي من الّناحية )املَعرفّية/الرُّؤيوّية( الّذاتّية والَجمعّية، وذلَك عرَب رْصٍد 

عرّي( ِنْسَياقّياً، بما هَو املَوجود البرشّي الذي يعيش جَدلّية َفْصِم الذات، إجرائّي لحركّية )الّدازن الشِّ

رواية »البحر املحيط« أللسندرو باريكو: حكاية غرق
تروي »البحُر املحيُط« للكاتب اإليطايل 
الت�ي ترجمه�ا إىل  ألس�ندرو باريك�و 
العربي�ة وصدرت ع�ن دار املتوس�ط، 
حكاية غ�رق فرقاطة تابع�ة للبحريَّة 
الفرنس�يَّة، من�ذ زم�ن بعي�د، يف أح�د 
املحيطات. يح�اوُل الرِّجاُل الذين كانوا 
ع�ىل متنها النَّجاة ع�ىل َطْوف صنعوُه 
لذل�ك الغ�رض. البحُر هو امل�كان التي 

ش�خصيَّات  مصائ�ر  فيه�ا  تجتم�ُع 
غرائبيَّ�ة، مث�ل بارتلبوم ال�ذي يحاوُل 
�ام  تحدي�َد أين ينته�ي البحر، أو الرَّسَّ
�ون ال�ذي يرس�ُم بمي�اه البحر،  باسُّ
�خصيَّات التي يبحث  وغريهما من الشَّ
كلٌّ منها عن ذاِته، شخصيَّات حيواُتها 
�ة املحي�ط، وأقداُرها  معلَّق�ة عىل حافَّ

مدموغٌة بأحواِل البحِر.

وع�ىل البحِر كذل�ك ُيطلُّ »ُن�زُل آملاير« 
حي�ث تلتق�ي العدي�ُد م�ن القص�ص 
وتنصه�ُر يف بعِضها. هك�ذا، من خال 
البحر، بما هَو استعارة وجوديَّة ورمز 
و عن  ، يروي لنا الب�ارع باريكُّ وج�وديٌّ
اً بني عدَّة  ياليَّة، متنقِّ شخصيَّاته السُّ

أشكال أسلوبيَّة، رسديَّة وِشْعريَّة.
وه�و الكات�ب األكثر  �اندرو باريكُّ ألِسَّ

ش�عبية يف إيطالي�ا ب�ا من�ازع، ه�و 
أيضاً مخرج وم�ؤدي. ُترجمت رواياته 
إىل ع�دد كب�ري م�ن اللغ�ات العاملي�ة، 
مث�ل أرايض الزجاج، وحري�ر، والبحر 
املحي�ط، ومدين�ة، وب�ا دم�اء. وت�م 
تحويل مونولوغ�ه املسحي 1900 إىل 
فيلم س�ينمائي حقق نجاحاً وش�هرة 

كبريتني، الفيلم هو أسطورة 1900.

الى »أبو الحسنين«، »أبو تراب«، علي بن أبي طالب
كريم األسدي

يامايلء الدهِر اِشفاقاً واِنصافا

وُمنِصفاً لرغيِف الخبِز أنصافا

وبائٌت جائعاً َبعَد الصياِم اذا

أتاَك َمن يشتكي فقراً واِجحافا

ِمن الزماِن وِمن جوِر الزماِن طغى

فُصنفْت طبقاُت الناِس أصنافا

أني أحييك عن ُبْعٍد وعن َكَثٍب 

فقْد أحلَت جهاِت األرِض أنجافا

 فكلُّ طالِب عدٍل عندُه نجٌف

والساكنون بها ُترباً وأسافا

ُهْم تحَت رايِتَك العظمى يوحدهْم

وهٌج بأرجاِء هذا الكوِن قد طافا

لو لَْم تكْن علماً فوَق الجباِل ملا

امتدَّ سفُحَك لألجياِل مضيافا

امسْك باَدك َحاَق الرشُّ أخطُرُه

بها، فأبدَع ألواناً وأطيافا

وأنَت أدرى بما تنوي رسائُرهم 

وما يقّوُض أمصاراً وأريافا

يا مايلء الدهر اشفاقًا وانصافًا صدور رواية »الرفيق« األكثر تأثريًا يف نفس بافيزه

طبعة جديدة لـ»املزدوج« لدوستويفسكي

ص�درت حديث�اً ع�ن منش�ورات املتوس�ط رواية »« 
الروائي »اإليطايل األهم، واألكثر عمقاً، واألشد تعقيداً 
يف زمانن�ا« كما يصفه »إيتال�و كالفينو«، بل ويذهب 
أبعد من ذلك حني يقول ضمن حديثه عن الكتابة: »ما 
من صعاب تواجهنا إال وحذونا حذو )باڨيزِه(«. لنجد 
أومرِبتو إكو يؤكد ذلك فيقول عنه: »كان باڨيزِه أحد 
الكتاب األساس�يني الذي قرأتهم يف مرحلة الش�باب، 

وقد أثر بي با شك ... من ناحية املخيلة األدبية«.
باڤيزه الحاصل عىل جائزة »س�رتيغا« )أعرق وأرقى 
الجوائ�ز األدبي�ة اإليطالي�ة( ع�ن ثاثيت�ه الروائي�ة 
»الصيف الجميل« )صادرة عن منش�ورات املتوس�ط 
2017(، ي�رى يف روايته هذه أنها م�ن أكثر الروايات 
تأث�رياً يف نفس�ه، وقد رّصح بذل�ك يف مذكراته )مهنة 
العي�ش( حني يتحدث عنها، حيث يق�ول: »8 اكتوبر 
1948، أع�دت ق�راءة ج�زء ال عىل التعي�ني من رواية 
الرفيق. وقد أحدث يفّ ما ُتْحِدثه ملس�ة سلك كهربائي. 
ثم�ة توت�ر جنوني وغ�ري طبيعي، واندف�اع مجهض 

باستمرار، كَنفٍس الهث«.
بط�ل باڨي�زِه يف ه�ذه الرواي�ة، ش�اب م�ن الطبقة 
الربجوازي�ة محدود الثقافة وال يح�ب العمل. وفجأة 
يجد نفسه يف مواجهة مسؤولياته الشخصية. يعيش 
بابلو، الذي ُس�مي بهذا االس�م ألنه ع�ازف غيتار، يف 

تورينو، مس�قط رأسه، لكنه كان يعاني من املشاكل 
الوجودية يف تلك الفرتة، بني الحرب األهلية اإلسبانية 
والح�رب العاملية الثانية، وحي�ث كان النظام الفايش 
يواصل فقد سطوته عىل الشعب، وحتى فقد الخضوع 
الشعبي له والذي كان صمامه اآلمن، يحاول بابلو أن 
يمأل الفراغ والنقص اآليدلوجي الذْين سببا له الضياع 
والقل�ق. يغادر مدينته تورين�و ويلجأ إىل روما، فيجد 
لنفسه هناك، وسط الفوىض العارمة، سبيًا للعيش، 
ليتمك�ن بعدها من العودة إىل مدينته، وقد عقد العزم 

عىل انجاز يشء ما.
الس�ينمائي  اإليطالي�ة  اللغ�ة  ع�ن  الرواي�ة  ترج�م 
والصحفي العراقي عرفان رش�يد، املقي�م يف إيطاليا 
منذ ع�ام 1978، والحائ�ز عىل جائزة إس�كيا 2004 

)أكرب وأهم جائزة إيطاليا يف الصحافة(.
أخ�رياً ج�اءت الرواي�ة يف 264 صفح�ة م�ن القطع 

الوسط.
من الرواية:

ع�دُت إىل البيت مس�اًء، وما ي�زال عبق البح�ر عالقاً 
بَش�َفَتّي. اآلن فقط أع�رف ملاذا يمأل الن�اُس يف روما 
الشوارَع، وتعلو البس�مُة وجوَههم، وليس ذلك ديدن 
األغني�اء فحس�ب، ب�ل هو م�ا يفعله الجمي�ع. كان 
يكفيه�م الصع�ود إىل س�طوح منازلهم، ليش�اهدوا 

البح�ر ع�ىل مرم�ى خط�وات منه�م. حّت�ى الفقراء 
واملعدم�ون كان�وا يتحّسس�ون البحر ع�رب نوافذهم 
وُشفات منازلهم. عّمال بناء، فتيات، أطفال، شّغيلة، 
وناس ُبس�طاء ُمتعبني، كانوا يخرجون إىل الشوارع، 
ويتخاطب�ون بأصوات عالي�ة، ويضحكون. يف إحدى 

الصباح�ات، م�ررُت بالقرب م�ن بعض الفاش�يِّنْي، 
حّتى هم كانوا باس�مني، كان�وا عائدين من تظاهرة 

سياسية وهم ُينشدون، ويضحكون.
وتش�يَزِره باڨي�زِه، روائي وش�اعر ومرتج�م وناقد 
أدب�ي إيط�ايل. ولد يف الع�ام 1908. بع�د تخرجه من 
كلية اآلداب اش�تغل باڨيزِه بالتدريس لفرتة قصرية. 
كتب الشعر والقصة القصرية واشتغل برتجمة األدب 
األمريك�ي لصالح دار النرش »إين�اودي«، الذي أصبح 
أح�د أعمدتها الحق�اً، وترجم لهم الكث�ري من الكتاب 

األمريكيني غري املعروفني إىل اإليطالية. 
اعتقل يف العام 1953 بتهمة النشاط املعادي للفاشية 
وق�ى عام�اً يف املعتق�ل. يف الع�ام 1946 انض�م إىل 

الحزب الشيوعي. 
بعد الحرب تفرغ تماماً للنش�اط األدبي ونرش الكثري 
م�ن الروايات واملق�االت األدبي�ة حول عاق�ة األدب 
واملجتم�ع. ون�ال تقديراً واس�عاً من جمه�ور النقاد 

والقراء اإليطاليني.
يف ذروة نش�اطه ونجاحه، وبع�د حصوله عىل جائزة 
»س�رتيغا« أعرق وأرقى الجوائز األدبية اإليطالية عن 
ثاثيت�ه الروائي�ة »الصيف الج����مي�ل«، وجد ميتاً 
يف غرف�ة فن�دق يف مدينة تورينو م�ع زجاجة حبوب 

منومة فارغة.

طبعة جديدة من ترجمة رواية »املزَدَوج«، العمل 
الثاني لدوس�تويفكيس صدرت عن املركز الثقايف 
العربي )الدار البيضاء- بريوت(، برتجمة س�امي 

الدروبي. 
وكانت صدرت الرواية ه�ذه أوائل عام 1846 أي 
أيام�اً فقط بعد النجاح الكبري الذي حققته رواية 
»الفق�راء«. وتطرح موضوع الجن�ون، وهو أحد 
املواضي�ع األثرية لدى دوستويفس�كي يف رواياته 

الكربى الاحقة.
تصوِّر هذه الرواية ال�رصاع الداخي الذي يعتمل 
يف نف�س ياكوف برتوفيت�ش غوليادكني، املوظف 
يف إحدى إدارات مدينة بطرسبورغ بعدما انقلبت 
حياته رأساً عىل عقب عند ظهور شخص يشبهه 
تمام�اً، ويكيد له ويحتل ش�يئاً فش�يئاً مكانه يف 
العم�ل واملن�زل، إىل أن يدف�ع بحيات�ه إىل االنهيار 
التام. ولعّل أهم ما أّثر يف الس�يد غوليادكني وأثار 

دهشته أن الناس من حوله، وعىل رأسهم رئيسه 
يف العمل وخادمه برتوش�كا، لم يب�ُد عليهم أنهم 
ُصدم�وا بظه�ور هذا الش�بيه، واعت�ربوه مجرد 

رجل يشبهه وعاملوه عىل هذا األساس.
إن اعتم�اد دوستويفس�كي ع�ىل تقني�ة الحوار 
الداخ�ي يف ش�كٍل مكّثف يف ه�ذه الرواي�ة مّكنه 
من أن يس�رب أغوار ش�خصية بطله، وأن يتغلغل 
يف نفس�يته التي غرّيها دخول هذا اآلخر، مكرّساً 
بذلك عبقريته يف تحليل النفس اإلنس�انية، حيث 

قال عنه نيتشه: 
»دوستويفس�كي هو الكاتب الوحيد الذي تعلمُت 
منه ش�يئاً من عل�م النفس«. ع�ىل الرغم من أن 
رواية »املزَدَوج« ليست من أعمال دوستويفكيس 
األكث�ر ش�هرة، إاّل أنها ُتعترب الحجر األس�اس يف 
أس�لوبه املتفرّد، حتى أن فاديمري نابوكوف قال 

إنها »أعظم كتاب كتبه دوستويفكيس«.
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شهر رمضان يف جزر القمر
سمير حسين

جمهورية جزر القمر االتحادية 
اإلسلامية، أرخبيل من الجزر يقع 
بين قارة إفريقيا ومدغشقر، أطلق 
العلرب تسلمية ُجلُزر القملر على 
هذه الجزر في أوائلل القرن الثاني 
الهجلري، وأرجلع البعلض سلبب 
اللة العلرب  التسلمية إللى أن الرحَّ
العائدة أصولهم إلى مسلقط وعدن 
وحضرملوت هبطلوا على سلاحل 
الجزر وكان القمر بدًرا، فأسلَموها 
جلزر القملر، ويقلول آخلرون: إن 
سلبب التسلمية يعود إللى أن هذه 

الجزر تشبه القمر في شكلها.
عدد سلكانها  حوالي 800 ألف 
مسللمون،  منهلم   86% نسلمة، 
الرسمية  لغتها  و%14 مسيحيون، 
واللغلة  والفرنسلية،  العربيلة، 
القمريلة، وهلي خليلط ملن اللغة 
عملتهلا  والسلواحلية،  العربيلة 
الرسلمية الفرنلك القملري، وأهم 
العاصملة،  مورونلي  مدنهلا: 
وأهم  وفومبوني،  وموتسلامودو، 
األعلراق فلي جلزر القملر العرب 
%35، األفارقة %55، وهناك أصول 
آسليوية ملن المايو وإندونيسليا 
والصيلن والهنود، وأصلول أوربية 

من فرنسا والبرتغال وهولندا.
ملن  شلعوٌب  قديًملا  سلكنها 
العنصر الماليزي، تبعهم اآلدوميون 
السلاميون، وذلك على عهد سليدنا 
سلليمان بن داود عليهما السلام، 
وقدم إليها الزنلوج من زنجبار في 
القلرن الخاملس الهجلري، جاءها 
العرب في القرن السلابع الميادي 
حامليلن إليهلا الديلن اإلسلامي، 
وتوافدت بعض الهجرات العربية من 
عمان وحضرموت واليمن إلى جزر 
القمر، وكان بعض هؤالء صيَّادين 
فاستقروا واسلتقرَّ معهم اإلسام 
هنلاك، وصبغوا تلك الجزر بالطابع 
السلكان  ملع  واندمجلوا  العربلي 
األصليين، وتمتع الحضارمة بنفوذ 
، وأصبحوا سلاطين الجزر،  قلويٍّ
غيلر أن الصراعلات والتنافس بين 

الحكام المحليين أضعف شوكتهم، 
سلنة  البرتغاليلون  فاحتلهلا 
)908هلل/ 1502م(، وللم يجلدوا 
فيها قوة لكثرة السلطنات وافتراق 
الكلملة. وفي عام 1831م سليطر 
المالجلاش عللى جزيرَتي موهيلي 
والمايوت، وسليطرت فرنسا على 
المايوت سلنة 1843م وحتى سنة 
1958م؛ حيلث قلرَّر سلكان جلزر 
القمر َضمَّ باِدهم ألراضي ما وراء 

البحار الفرنسية.
وقد اسلتقلَّت جلزر القمر عام 
1975م، وتحتفلل بالعيلد الوطني 
ت  يوم السلادس من يوليو، وانضمَّ
إلى جامعة اللدول العربية في عام 

1993م.

استقبال رمضان:

المسللمون في جزر القمر في 
رمضانعلى سواحل الجزر يسهرون 
حتى الصباح، يسلتعدُّ المسللمون 
فلي جلزر القمر السلتقبال شلهر 
رمضلان، بلدًءا ملن بدايلة شلهر 
شلعبان؛ حيلث يعلدون المسلاجد 
رونها  ويعمِّ مصابيحها  فيشلعلون 
بالصلاة وقلراءة القلرآن الكريم، 
خال الشلهر المبلارك اللذي تكُثر 
فيله حلقلات الذكر وتلاوة القرآن 
الكريلم، كملا تكُثر فيله الصدقات 

وأفعال الخير.
وفي الليللة األولى من رمضان 
يخرج السلكان حاملين المشلاعل 
ويتجهلون إللى السلواحل؛ حيلث 
ينعكس نور المشاعل على صفحة 
المياه، ويضربلون بالطبول إعاًنا 
بقدوم رمضان، ويظل السهر حتى 

وقت السحور.
وملن األطعمة الرئيسلية على 
مائلدة الفطلور فلي جلزر القملر 
“الثريد”، إضافًة إلى اللحم والمانجو 
مشلروب  وهنلاك  والحمضيلات، 
األناناس والفواكله األخرى؛ حيث 
يحتل الثريلد مكانًة خاصلًة لديهم 
بين بقية األطعمة، سلواٌء كان ذلك 
على اإلفطار أم على السلحور على 
الموائد القمرية. وال مانع من وجود 
اللحم والمانجو وأنواع الحمضيات 
ملن  وغيلره  األنانلاس  وعصيلر 
الفواكه االستوائية.. تلك هي عادة 
داوم عليهلا أهالي جلزر القمر وما 
زالوا )السلتقبال رمضان من بداية 

شعبان(.

أسرة واحدة

وتتحول الجلزر القمرية طوال 
أيلام الشلهر إللى أسلرة واحلدة، 
بالصلاة،  األذان  نلداء  يجمعهلا 
ويجمعها الحب والتآلف على مأدبة 
اإلفطار، وملع أذان المغرب يخرج 
أبناء الجزر ملن كل حدب وصوب، 
يتجهون إلى المساجد ألداء الصاة 
التي يحرصون عليها، وبعد العودة 
ملن أداء الصلاة يبلدءون بتنلاول 
اإلفطلار، وعلادًة ملا يتكلون ملن 
وجبة خفيفلة تختلف من منطقة، 
وبعدها يذهبون ألداء صاة العشاء 
والتراويح، وعقلب الصاة يجتمع 
أبناء القرية وشبابها وشيوخها في 
حلقات يسلتمعون فيها إلى بعض 
الدينيلة  والمحاضلرات  اللدروس 
التي -علادًة- ما تدور حول فضائل 

الشهر الكريم وآداب الصوم.

مــن آداب اإلســـالم
خالد سعد النجار

بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي األحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول 
اللله الرجل أمر به فا يقريني وال يضيفني 
فيملر بي أفأجزيه؟ قلال: »ال، أقره«، قال: 
ورآني رث الثياب، فقال: »هل لك من مال؟« 
قللت: من كل املال قد أعطاني الله من اإلبل 

والغنلم، قلال: »فللُ�َ عليلك« ]1[.
املسللم يف دوحة اإلسلام ال يجد نفسله إال 
بني السلماحة وشلكر النعملة، وتلك ميزة 
ال تجدهلا يف أي منهلج أريض، فملا بالنلا 
واإلسام منهج رباني تزيده صلته بالسماء 
قلوة وديموملة جعللت العيلش يف رحابلة 
رحلة مأمونلة العواقب ومضمونة النتائج، 
بعكس أفكار البرش التي يمكن أن تأخذ من 
جهد وعمر الفرد الكث� ليكتشف بعد طول 
ممارسلة مقدار زيفها وتهافتها فا يسعه 
إال أن يبدأ مشلواراً جديًدا مع فكر آخر لعله 
يصلل إىل السلعادة املنشلودة وهيهلات أن 

يدركها يف غ� طريق الله تعاىل. 
وقوله يف هذا الحديث الجليل )فا َيقريني( 
تفسل�ه )وال ُيضيفني( وقوله )أفأجزيه( 
أي أكافئله برتك القرى ومنلع الطعام كما 
فعلل بلي أم أقريله وأضيفه )قلال: ال( أي 
ال تجلزه وتكافئله )أقلره( أي أضفه، ويف 
الحديلث الحلث عىل القلرى اللذي هو من 
مكارم األخاق، وفيه دفع السيئة بالحسنة 
والتلي هلي ملن أعظم أخلاق هلذا الدين 
العظيم، قال تعاىل: }َواَل َتْسلَتِوي الَْحَسلَنُة 
َئُة اْدَفلْع ِبالَِّتلي ِهَي أَْحَسلُن َفإَِذا  ليِّ َواَل السَّ
الَّلِذي َبْيَنَك َوَبْيَنلُه َعَداَوٌة َكأَنَّلُه َوِلٌّ َحِميٌم{ 

]فصلت:34[ 
وتصدق هلذه القاعدة يف الغالبيلة الغالبة 
ملن الحلاالت، وينقللب الهيلاج إىل وداعة، 
والغضب إىل سكينة، والتبجح إىل حياء، عىل 
كلمة طيبة ونربة هادئة وبسلمة حانية يف 
وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام! 
وللو قوبل بمثل فعلله ازداد هياجاً وغضًبا 
وتبجحلاً وملروًدا، وخللع حيلاءه نهائياً، 
وأفلت زمامه وأخذتله العزة باإلثم، غ� أن 
تلك السلماحة تحتلاج إىل قلب كب� يعطف 
ويسلمح وهو قلادر علىل اإلسلاءة والرد، 
وهلذه القلدرة رضورية لتؤتى السلماحة 
أثرهلا، حتلى ال يصلور اإلحسلان يف نفس 
املليء ضعًفا، وللن أحس أنله ضعف لم 
يحرتمه، ولم يكن للحسلنة أثرهلا إطاقاً، 
وهذه السلماحة كذلك قلارصة عىل حاالت 

اإلسلاءة الشخصية ال العدوان عىل العقيدة 
وفتنة املؤمنني عنها، فأما يف هذا فهو الدفع 
واملقاومة بكل صورة من صورها أو الصرب 

حتى يقيض الله أمرا كان مفعوالً ]2[.
وقلال ابلن أبلي حاتلم: “الكريلم ال يكون 
حقوداً، وال حسوداً، وال شلامًتا، وال باغًيا، 
وال ساهًيا، وال الهًيا، وال فاجرًا، وال فخوًرا، 
وال كاذبلًا، وال مللوالً، وال يقطلع إلفه، وال 
يلؤذي إخوانله، وال يضيلع الحفلاظ، وال 
يجفو يف الوداد، يعطي من ال يرجو، ويؤمن 
من ال يخلاف، ويعفو عن قدرة، ويصل عن 

قطيعة” ]3[.
أما موقف املسلم تجاه نعم الله تعاىل عليه 
فتكتنفله العديلد ملن اآلداب وااللتزامات، 
بداية من شكرها، ثم تسخ�ها يف مرضاته 
جل وعا، فضا عن التنعم بها يف غ� إرساف 
وال مخيلة، فقال صىل الله عليه وسلم: »إن 
اللله تعاىل جميل، يحلب الجمال، ويحب أن 
يرى أثلر نعمته عىل عبده، ويبغض البؤس 

والتباؤس« ]4[.
وقال صىل الله عليه واله وسلم: »إن الله إذا 
أنعم عىل عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته 
علىل عبلده« ]6[ قيلل املعنى: يلرى مزيد 
الشلكر للّه تعلاىل بالعمل الصاللح والثناء 
والذكر له بما هو أهلله، والعطف والرتحم 
واإلنفلاق من فضل ما عنلده يف الُقرب قال 
تعلاىل: }َوأَْحِسلن َكَما أَْحَسلَن اللَّللُه إِلَْيَك{ 
]القصلص:77[ والخللق كلهلم عيلال اللّه 
وأحبهلم إليله أنفعهم لعياله، فل�ى يف أثر 
الجلدة عليه زيلاً وإنفاقلا وشلكراً، هذا يف 
نعمة اللّه، أملا يف النعمة الدينية فبأن يرى 
علىل العبد نحو اسلتعماله للعللم فيما أمر 
بله، وتهذيب األخاق، ولني الجانب، والحلم 
عىل السفيه، وتعليم الجاهل، ونرش العلم يف 
أهله، ووضعه يف محله بتواضع ولني جانب 
يف أبهلة واحتشلام، ويف والة األمور بالرفق 
بالرعيلة، وإقاملة نواميلس العلدل فيهم، 
ومعاملتهم باإلنصاف وترك اإلعتسلاف، إىل 
غ� ذلك من سلائر ما يجب عليهم، ويطرد 
ذلك يف كل نعمة مع أن نعمه تعاىل ال تحىص 

.]7[

فلإن قليلل إن هلذا ينلايف ملا ورد يف بعض 
األحاديلث الصحيحة كقوله صىل الله عليه 
وسللم: »البذاذة من اإليمان« ]8[ أي رثاثة 
الهيئة وترك الرتفله وإدامة التزين والتنعم 
يف البلدن وامللبلس، وحديلث عائشلة ريض 
الله عنها أنها أخرجت كسلاء وإزاًرا غليًظا 
وقالت: “قبض رسلول اللله صىل الله عليه 

وسللم يف هذين ]9[ ونهيه صلىل الله عليه 
وسلم عن الرتجل إال غباً ]10[ أي يوماً بعد 

يوم.
فالجلواب: أن مقصلود هذه اآلثلار الحث 
عىل التواضع وعدم االنغماس يف زينة الدنيا 
واالنشلغال الزائلد بها، ولذلك قلال البغوي 
معلقا عىل قوله صىل الله عليه وسلم: »فلُ�َ 
عليلك« هلذا يف تحسلني ثيابله بالتنظيف، 
والتجديلد عنلد اإلمكان من غل� مبالغة يف 
النعوملة والرتفله، ومظاهلرة امللبس عىل 
امللبس، علىل ما هو علادة العجم واملرتفني 

.]11[
أما حديث »البلذاذة من اإليمان« فاملقصود 
أن البلذاذة من أخاق أهلل اإليمان إن قصد 
به تواضعاً وزهلداً وكفاً للنفس عن الفخر 
والتكلرب وإيثلار الخمول بني النلاس، ال إن 
قصد إظهار الفقر وصيانة املال، وإال فليس 
من اإليملان من علرَّض النعملة للكفران، 
وأعرض عن شلكر املنعم املنان، فالحسلن 
والقبح يف أشلباه هذا بحسب قصد القائم 
بها فإنما األعملال بالنيات ولهذا قال صىل 
الله عليه وسللم: »من ترك اللباس تواضًعا 
لله وهو يقلدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
علىل رؤوس الخائلق حتى يخل�ه من أي 

حلل اإليمان شاء يلبسها« ]12[.
وقلال الغلزال: اعللم أن الثلوب الجيد ليس 
من رضورتله التكرب يف حلق كل أحد يف كل 
حلال، كما أن الثوب اللدون قد ال يكون من 
التواضع، وعاملة املتكرب أن يطلب التجمل 
إذا رآه النلاس وال يبلال إذا انفلرد بنفسله 
كيف يكون، وعامة طالب الجمال أن يحب 
الجمال يف كل يشء حتى يف خلوته وحتى يف 

ستور داره ]14[.
الهوامش 

]1[ رواه الرتمذي للل كتاب الرب والصلة / 
باب ما جاء يف اإلحسان والعفو رقم 2006، 
قلال أبو عيىس وهذا حديث حسلن صحيح 
وأبو األحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمي، وروى الجزء األخ� منه أبو داود 
لل كتاب اللباس رقم 3541، والنسلائي لل 
كتلاب الزينة رقم 5129، وأحمد يف مسلند 
املكيلني رقلم 15323 والحديلث صححله 
األلبانلي يف صحيلح الرتمذي رقلم 1632، 
وصحيلح النسلائي رقلم 4819، وصححه 
الوادعي يف الصحيح املسند رقم 1110 وقال 

صحيح رجاله رجال الصحيح.
]2[ يف ظال القرآن لل سيد قطب لل سورة 

فصلت.
]3[ روضلة العقاء / أبلي حاتم بن حبان 

.173
]4[ رواه البيهقي يف شعب اإليمان عن أبي 
سعيد )صحيح( انظر حديث رقم: 1742 يف 

صحيح الجامع.
]6[ رواه الطربانلي علن عمران بن حصني 
انظلر حديلث رقلم: 1712 يف  )صحيلح( 

صحيح الجامع.
]7[ فيض القدير للمناوي 498/2.

]8[ رواه أحمد وابلن ماجه عن أبي أمامة 
الحارثي )صحيح( انظر حديث رقم: 2879 

يف صحيح الجامع.
]9[ متفق عليه.

]10[ رواه أحملد علن عبد اللله بن مغفل 
)صحيح( صحيح الجامع.

]11[ انظلر تحفة األحوذي بلرشح جامع 
الرتملذي لل كتلاب الرب والصللة / باب ما 
جلاء يف اإلحسلان والعفلو نقلًا عن رشح 

السنة للبغوي.
]12[ رواه الرتملذي علن معلاذ بلن أنلس 

)حسن( يف صحيح الجامع.
]14[ نقلًا علن فيلض القديلر للمنلاوي 

.456/1

وهـم فـي غـفـلـة 
مـعـرضـون

في غفلة تمضي بنا األّيام والسلاعات، وهي من أعمارنا محسوبة، وعلينا 
معدودة اللحظات واألنفاس في غفلة نتعايش مع مشاغلنا اليومّية.

وفي غفلة نتعاطى مع همومنا ومشاكلنا الحياتّية في غفلة تمّربنا الليالي 
الّطلوال، ونحن نعمرها باللهو واللغو والفراغ والتفكير فيما فرغ منه رّب 

الحياة جل وعا.
أيتهلا القللوب الغافلة علن المحبة الحقيقيلة ، المحبة التي تملأ القلوب 
سلكينة واطمئنانلاً، المحبلة التي تلهج األلسلن بذكلر اللله فتطمئن إليه 
القلوب، وتخلف وراءها غبار الحزن وتطرح عنها بعيداً مخاوف الغد اآلتي 

في علم الله.
ال تغفللي عن ذكلره فتتخطاك رحمتله القريبة وتغدين بعيلدة مبعدة من 

خالقك الرحيم.
أيتهلا النفلوس الواجفلة المرتقبلة للحظات الفلرج بعد الضيلق والكرب 
والضنلك، اآلمللة ببرد الرضا بعد طلول عناء، الراجية للمسلة الرحمة بعد 
قسلوة اليأس، ال تغفلي عن نسلائم الذكلر والتذكر، فتهلكلي في متاهات 

الغفلة ، وتنبذي في صحراء القنوط.
أيتها النفوس السادرة في الغي أال فلتعلمي أن ما تستهترين به وتتاعبين 
بمقدراته وتهدرين خيراته هو العمر الذي ستسألين عنه يوم العرض على 
رب العالميلن حين تقفين للسلؤال فإذا أنت متنبهة يقظلى تعضين أنامل 
الحسلرة وتدعين ثبوراً كثيراً أين هي الدقائق الغالية واأليام النفيسة التي 

أضعناها ونحن ال ندري متى نسأل عنها.
وأين هي األبدان الصحيحة السلليمة وقد غفلنا عن اسلتعمالها في السعي 
والعبلادة والجهلاد والقيام على أمر اللله ؟ وأين هي األملوال التي قّدرها 
لنا ربنا سلبحانه رزقاً حاالً،له فيه حق نؤّديله لعباده الذين ضاقت عليهم 
معيشتهم وجهدوا للحصول على رغيف يقيم أودهم ونحن متخمون شبعاً 

ورّياً وترفاً ؟.
فهل يكون رمضان هو شهر الصحوة واالنتباه بعد طول الغفلة واالنفات 
ملن قواعد الحياة الجلادة المثمرة المتوازنة ؟ وهلل يكون صفحة جديدة 
لحيلاة جديلدة ال يغللب فيها العبلث على الجلد وال الباطل عللى الحق وال 

الشيطان على القلوب وال البطر على الشكر ؟.
هل نسللم أنفسلنا منيبين للذي فطرنا وهدانا وأكرمنلا وكّرمنا على كثير 
ممن خلق تفضياً.اللهم تسللم منا رمضان وقد قبلتنلا وقبلته مّنا يا عفو 

يا كريم .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
التاريخ 2018/6/4

رقم الدعوى : 573/ش2018/3
اعان 

اىل املدعى عليه / نوح طه جمعة
بناءا علىل الدعوى املرقمة اعاه واملقامة 
املام هلذه املحكملة ملن قبلل املدعية 
)وسلن كاظم جلواد( ولثبلوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واملؤيد ملن مختار منطقتلك واملؤيد من 
قبلل املجللس املحلي يف قضلاء املقدادية 
للذا قلررت املحكملة تبليغلك اعانلا يف 
صحيفتلني يوميتلني بالحضلور اىل هذه 
املحكمة صباح يلوم 2018/6/28 وعند 
علدم الحضور او ارسلال ملن ينوب عنك 
قانونا سلتقوم املحكمة باملرافعة غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

زينب سلمان نجم
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 194/ب/2018

التاريخ 2018/6/4
اعان

املدعي / عباس خض� عباس
املدعى عليه / فاح مهدي حنوش

اقام املدعي محمد عبد الكاظم عبد االم� 
الدعلوى املرقملة 194/ب/2018 والتي 
يطلب فيها الزام املدعى عليه فاح مهدي 
حنلوش بتأديتله للمدعلي مبللغ قلدره 
)5,100,000( خمسة مايني ومائة الف 
دينلار    وقد اعيد محرض تبليغك حسلب 
كتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 7056 
يف 2018/5/3 واشعار مختار خ�ي عبد 
الدايم كاظلم مرشوحا عليهلا مجهولية 
محل اقامتك عليله اقتىض تبليغك بموعد 
 2018/6/20 يلوم  املصلادف  املرافعلة 
بواسلطة صحيفتلني محليتلني يوميتني 
السلاعة التاسلعة صباحا او ارسلال من 
ينوب عنهم عنك قانونا سيجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان حسني عي
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السليد )سلعد 
عبلد جاسلم( اللذي يطللب فيله تبديلل 
)لقبه( من )الحربيلة( اىل )الصايف( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال 
مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سلوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احلكام امللادة 22 ملن قانلون البطاقلة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحلوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 190/ب/2018

التاريخ 2018/6/4
اعان

املدعي / سهيل فارس نصيف
املدعى عليه / فاح مهدي حنوش

اقلام املدعي سلهيل فلارس نصيلف الدعوى 
املرقملة 190/ب/2018 والتلي يطللب فيهلا 
الزام املدعى عليله فاح مهدي حنوش بتأديته 
للمدعلي مبللغ قلدره )1,000,000( مليلون 
دينلار  وقد اعيد محرض تبليغك حسلب كتاب 
يف   7054 بالعلدد  الخاللص  رشطلة  مركلز 
2018/5/3 واشلعار مختار خ�ي عبد الدايم 
كاظم مرشوحا عليهلا مجهولية محل اقامتك 
عليله اقتىض تبليغك بموعلد املرافعة املصادف 
صحيفتلني  بواسلطة   2018/6/20 يلوم 
محليتني يوميتني السلاعة التاسعة صباحا او 
ارسلال من ينلوب عنهم عنك قانونا سليجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان حسني عي

لللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكملة قلوى االملن الداخلي االوىل املنطقة 

الخامسة
قسم الدعاوى 895

القضية املرقمة : 2017/1/10
مقتبس حكم غيابي

1  ل اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامسة 

 2 ل  اسم املدان الغائب :  الرشطي محمد فالح 
صدام نعيم

3  ل رقم الدعاوى :895
4 ل تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/10/29

5 ل تاريخ الحكم : 2017/1/10
6 ل امللادة القانونيلة : )5( ملن ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل
 7 ل خاصلة الحكلم : حكملت محكملة قوى 
االملن الداخلي االوىل املنطقلة الخامسلة عىل 
امللدان الغائلب )  الرشطي محملد فالح صدام 
نعيم ( بعدم شمول املتهم اعاه بقانون العفو 
رقم 27 لسنة 2016 كونه الزال  ماكنا بالغياب 

لحد االن
8 ل  الحبس البسليط ملدة )سلتة اشلهر( وفق 
احكام السلادة )5( من )ق ل ع ل د( رقم )14( 
لسلنة 2008 وبداللة امللادة )2/2( من قانون 
العقوبلات العام رقم 111لسلنة 1969 املعدل 
كونله )القانون االصللح للمتهلم( لغيابه من 

تاريخ 2011/10/29 ولحد االن
9 ل اخراجله من الخدمة يف قوى االمن الداخي 
استنادا الحكام املادة استنادا للمادة 42/ثانيا 
من ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008 بعد اكتسلاب 
الحكلم الدرجة القطعيلة بداللة امللادة )89/

اوال( من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
10 ل اعطلاء املوظفلني العموميلني صاحيلة 
القلاء القبض عليله اينما وجلد لتنفيذ الحكم 
الصلادر بحقه واللزام املواطنلني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا 
وثالثا( من )ق ل أ ل د(  رقم )17( لسنة 2008

11 ل حجلز اموالله املنقوللة والغل� منقوللة 
استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق ل أ ل 

د( رقم )17( لسنة 2008 
االراء  باتفلاق  صلادرا  غيابيلا  حكملا  ل    12
اسلتنادا الحكام املادة )60/سادسا( من )ق ل 
أ ل د( رقلم )17( لسلنة 2008 قابا لاعرتاض 
اسلتنادا الحلكام امللادة )71/ اوال وثانيا( من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2017/10/10
اللواء 

الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي
االوىل املنطقة الخامسة

اعالن
يعلن اتحاد نقابلات العمال يف املثنى 
عن اجراء مزايدة علنية لبيع وتاج� 
الفقلرات املدرجلة تفاصيلهلا ادناه 
فعلىل الراغبني باالشلرتاك يف املزايدة 
الحضور اىل بنايلة االتحاد الكائنة يف 
منطقة الخشابة قرب دائرة السجناء 
السياسليني يلوم الثاثلاء املصادف 
2018/6/19 مسلتصحبني معهلم  
املستمسلكات القانونية والتأمينات 
البالغلة 10% من القيملة التقديرية 
السلاعة  املزايلدة  موعلد  ان  علملا 

العارشة صباحا  
1 ل بيع سليارة نوع هونداي سوناتا 
موديلل 2004 متلرضرة كليلا جراء 

حادث مروري
2 ل تأج� املحات املرقمة )3 ل 4  ل5 

ل 6 ل 7 ل 24 ل 25 ل 27 ل 28( 
3 ل تاجل� سلاحة خلفيلة يف بناية 
االتحاد تبلغ مساحتها بحدود )500 

مرت ( تصلح لبناء مخازن متنوعة
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شباب العراق لكرة الصاالت يشارك 
ببطولة كرواتيا الدولية

            بغداد/ المستقبل العراقي

�ب منتخب العراق للش�باب لكرة الص�االت، للدخول في  يتأهَّ
غم�ار بطول�ة كرواتي�ا الدولي�ة، الت�ي تحتضنه�ا العاصمة 
“زغ�رب” في الفترة من 10 إل�ى 18 يونيو/حزيران الجاري، 

بمشاركة 8 منتخبات.
وقال علي طالب، م�درب الفريق في تصريحات “منذ خطفنا 
بطاقة التأهل لبوينس آيرس، عزمنا األمر على تشكيل منتخب 

قوي يكون قادًرا على المنافسة ومجاراة الفرق العالمية”.
ولفت “وضعنا منهاج استعدادي متكامل، يتضمن الدخول في 
معس�كرات خارجية وخوض مباريات دولية مع فرق قوية، 
من أجل زيادة الخبرة واالحتكاك والوقوف على مكامن القوة 
والضعف داخل الفريق”.وأش�ار “المشاركة ببطولة كرواتيا 

الدولي�ة، فرصة كبيرة طالما انتظرناها؛ ألن اللعب مع الفرق 
األوربية له جانب إيجابي، يتمثل في تس�ويق اللعبة بالعراق، 
واالط�اع عل�ى ما وصلت إلي�ه، بعد أن أصبح�ت رقًما صعًبا 
في آس�يا”.وبين “الع�راق يعاني م�ن انعدام البن�ى التحتية، 
وعدم وجود قاعة خاصة باللعبة، إال اننا نس�عى للتغلب على 
ذل�ك، وإيج�اد البدائل لها من خال خ�وض مباريات خارجية 
والدخول في معس�كرات خارجي�ة، والجانب اآلخر هو زيادة 
االنسجام والتفاهم بين الجميع ورفع درجة الجاهزية الفنية 

والبدنية وبما يؤهلهم لخوض المنافسات الرسمية”.
يذك�ر أنَّ الفرق في بطولة كرواتيا، قس�مت إلى مجموعتين، 

األول�ى ضمت )البلد المضي�ف كرواتيا، وبولن�دا، وصربيا، 
والعراق(، فيما ضمت الثانية )سلوفينيا، والبرتغال، 

وتركيا، 

راموس وإنييستا يشاركان
يف محلة خريية

            المستقبل العراقي / متابعة

شارك س�يرجيو راموس وأندريس 
إنييس�تا، العبا المنتخب اإلسباني، 
في عرض ترويج�ي لحملة خيرية، 
ته�دف إلنق�اذ البش�ر م�ن الم�وت 

المفاجئ.
الص�ورة  ف�ي  الاعب�ان  وظه�ر 
الترويجي�ة وهما يحمان قطع من 
الحلوى على ش�كل قل�ب، وتلتصق 

بألسنتهم صبغة زرقاء، حيث تتوفر 
ه�ذه الحل�وى بس�عر دوالر واحد.

وتذه�ب عائدات ه�ذه الحمل�ة إلى 
مؤسس�ة “بروج�ادا”  التي تحاول 
تقليل الموت المفاجئ، حيث تسعى 
ه�ذه الحمل�ة للتحقيق في أس�بابه 
وإجراء المزيد من البحوث العلمية، 
بحسب مانشرته صحيفة “ماركا”.

تصريح�ات  ف�ي  إنييس�تا  وق�ال 
نش�رتها الصحيف�ة: “لقد المس�نا 

ذلك بش�كل مباشر وهذا هو السبب 
في أننا نس�اعدهم ونشارك في تلك 

الحملة”.
بينم�ا أض�اف رام�وس: “الفك�رة 
رائعة ويجب علين�ا البحث من أجل 
جعل الحي�اة أفضل”.وواصل: “لقد 
كنت أعمل مع المؤسس�ة لس�نوات 
عديدة وأن�ا فخور بأن أك�ون قادًرا 
على مساعدة األشخاص الذين مروا 

بأوقات عصيبة.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

انتق�دت رئي�س الوكال�ة األلماني�ة لمكافح�ة 
المنش�طات )نادا(، االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيف�ا(، بس�بب تض�ارب المصال�ح ف�ي ظل 
قي�ام االتح�اد بإج�راء اختبارات الكش�ف عن 
المنشطات خال مونديال روسيا، الذي ينطلق 

الشهر الجاري.
وقال�ت أندريا جوتزمان رئيس ن�ادا في برلين 
“الرياضة تفحص نفس�ها من جدي�د، أردنا أن 

نبعد أنفسنا عن ذلك”.
وأك�دت جوتزم�ان أن�ه “تض�ارب هائ�ل ف�ي 

المصالح” عندما تكون المؤسس�ات الرياضية 
مس�ئولة ع�ن إج�راءات مكافحة المنش�طات 

الخاصة بها”.
وأشارت “مهام مكافحة المنشطات ينبغي 

القيام به من قبل جهات مستقلة”.
ولك�ن جياني إنفانتين�و رئيس الفيفا 
س�يجري  الدول�ي  االتح�اد  أن  أك�د 
االختبارات وسط تعاون مع الوكالة 
المنش�طات  لمكافح�ة  العالمي�ة 
)وادا(.وق�ال إنفانتين�و “ف�ي كأس 
العالم كل الاعبين يخضعون الختبار 

للدم والبول.

الوكالة األملانية ملكافحة املنشطات 
تنتقد الفيفا

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

اليزال الغموض مستمًرا 
مس�تقبل  ح����ول 
البرتغالي كريستيانو 
رونال�دو، نج�م ريال 
اإلس�باني،  مدري�د 
بعد رحيل الفرنسي 
زي�ن الدي�ن زيدان 
وتصري����حات�ه 
للجدل  المثي���رة 
التتويج  عق���ب 
أبطال  دوري  بلقب 

أوروبا.
وبحس��ب م����ا 
نشرته برنامج 

ف�ي  الش�هير   ”elchiringuito“
إس�بانيا، فإن كريس�تيانو رونالدو 
تراجع عن قراره بخصوص الحديث 
عن مس�تقبله مع ريال مدريد، حيث 
لن يتحدث عن ذلك في األيام القليلة 

المقبلة.
وكان “ص�اروخ ماديرا” صرح بأنه 
سوف يكش�ف لجماهير ريال مدريد 
عن مستقبله عندما ينضم لمعسكر 
المنتخ�ب البرتغالي، ال�ذي انضم له 

مساء أمس االثنين.
وعل�ى صعيد تمديد “ال�دون” عقده 
م�ع ري�ال مدري�د، أش�ار البرنامج 
الميرنج�ي تق�ول إن  إدارة  أن  إل�ى 
الموضوع يس�ير في اتج�اه الطريق 

الصحيح.
ويرغ�ب كريس�تيانو رونال�دو ف�ي 
الحصول على 30 مليون يورو سنويا 
على أقل تقدير، من أجل االس�تمرار 

في ريال مدريد بالموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو يرتاجع
عن قراره

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تس�عى إدارة ن�ادي الرمث�ا األردن�ي إل�ى التعاقد مع 
كوكب�ة مميزة م�ن الاعبين به�دف تحقيق اإلضافة 
الازم�ة لفري�ق ك�رة الق�دم، ال�ذي س�يمثل األردن 
ف�ي البطولة العربي�ة لألندية، حيث س�يواجه النجم 

الساحلي التونسي في أغسطس/آب المقبل.
ودخل الرمثا في مفاوض�ات مع نجم الكرة العراقية 
أمجد راضي بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق، 
بع�د رحيل الس�وري أحم�د الدون�ي والعراقي محمد 
ش�وكان بع�د نهاي�ة عقديهما.كما دخ�ل الرمثا في 
مفاوض�ات مكثفة م�ع قائد الفريق مصع�ب اللحام 
الذي تلقى سلسلة من العروض دون أن يحسم أمره.

وتأتي رغبة الرمثا في إبرام تعاقدات بارزة لتعويض 
إخفاق الفريق في الموسم المنقضي، رغم التعزيزات 
التي دعمت الفريق للمنافس�ة عل�ى األلقاب لكنه في 
النهاي�ة خرج ب�دون ألقاب.وتس�تعد إدارة الرمثا في 
األي�ام القليلة المقبلة إلى حس�م مل�ف الجهاز الفني 
بعد مفاوضات مكثفة مع الجزائري عبد الكريم بيرة، 
والرغبة في التعاقد م�ع عبدالله أبوزمع كخيار ثاني 

حال تأكد فشل المفاوضات مع بيرة.

نادي أردين خيطط للتعاقد
مع نجم اجلوية

إنفانتينو يثني عىل استعدادات روسيا لتنظيم املونديال

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم، معاقبة اإليطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى 
يوفنتوس، باإليقاف ل�3 مباريات.وتأتي هذه العقوبة بسبب تصرف العماق اإليطالي 
م�ع الحكم اإلنجلي�زي مايكل أوليفر، في مب�اراة الفريق أمام نظيره 

ريال مدريد اإلسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتلقى بوفون بطاقة حمراء، بع�د اعتراضه على الحكم في آخر 
دقائ�ق المباراة.وانته�ت المباراة بف�وز البيانكوني�ري بثاثية 

مقابل هدف، ولكنه ودع البطولة بمجموع المبارتين.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

�ه األلماني ليروي س�اني، جناح مانشس�تر  وجَّ
س�يتي، رس�الة إلى محبي�ه، ومش�جعيه، عقب 
استبعاده من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكت�ب س�اني، عب�ر حس�ابه الش�خصي على 
“تويت�ر” “ش�كًرا جزي�ًا ل�كل ش�خص على 

رسائل التشجيع، التي وصلتني “.
وأض�اف: “أنا حًق�ا محبط جًدا بس�بب عدم 
المش�اركة في كأس العالم، لك�ن عليَّ تقبل 
ه�ذا الق�رار.. أعدك�م أنَّني س�أعود أقوى، 
األلمان�ي،  للمنتخ�ب  النج�اح  وأتمن�ى 

وتحقيق اللقب”.
واس�تعبد يواكي�م ل�وف، م�درب 
المنتخ�ب األلمان�ي، س�اني من 
للمانش�افت،  النهائي�ة  القائم�ة 
والتي ستش�ارك في بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

االحتاد األوريب يعلن
عقوبة بوفون

ساين يوجه رسالة بعد استبعاده 
من املونديال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفي�ة أن البرازيلي نيمار، 
نج�م باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، يؤمن 
بتحقيق معج�زة االنضمام لفريق ريال مدريد 
اإلس�باني.وأكدت صحيفة “ماركا” اإلسبانية 
أن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، أصاب ريال 
مدريد بالشلل لبضع ساعات، لكن على أي حال 
تعلم اإلدارة أن الحياة تستمر وكل شيء يبقى 
ف�ي مس�اره.وأضافت أن إدارة الن�ادي تعتبر 
التوقي�ع مع النج�م البرازيلي أولوي�ة، لكنهم 
ينتظ�رون الوقت المناس�ب من أج�ل الحديث 
مع إدارة ناديه.وأش�ارت إل�ى أنه بغض النظر 

عن المدرب الجديد للفريق، يجب على 
اإلدارة التوقي�ع م�ع نيمار ف�ي أقرب 
وقت.وأوضحت أن الرس�ائل المتبادلة 
م�ع نيمار وم�ن حوله، تب�دو إيجابية 
وتدل عل�ى الرغبة الكبي�رة من الاعب 
لانضم�ام إل�ى الميرنجي.وذك�رت أن 
مبع�وث ري�ال مدريد على اتص�ال دائم 
وقري�ب من نيم�ار، وأن اهتمام النادي 
بخدم�ات البرازيل�ي ل�م يقل.وتابع�ت، 
أن إدارة الفري�ق تعتق�د أن كريس�تيانو 

رونالدو سوف يهدأ مع مرور األيام، كما 
يؤمن�ون بأنه س�يتعايش م�ع نيمار في 

حال قدومه إلى صفوف الفريق.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

أكدت تقارير صحفية أن الس�عودية 
تقت�رب من الظف�ر بتنظي�م بطولة 
كأس الس�وبر اإليطالي لك�رة القدم 

بين فريقي يوفنتوس وميان.
وأش�ار موقع “كالتش�يو ميركاتو” 
إل�ى أن المملكة العربية الس�عودية 
توصلت التفاق مع الشركة المنظمة 
إلقام�ة المب�اراة عل�ى أراضيها، في 

يناير/كانون الثاني المقبل.
كم�ا أكد راديو”مون�ت كارلو” كذلك 
أن رابطة كرة القدم إيطاليا استقرت 

أن  عل�ى  كبي�ر  بش�كل 
تقام مباراة الس�وبر في 

األراضي السعودية.
النادي�ان على  ويحص�ل 
أكثر من 3 مايين يورو، 

بسبب هذه المباراة.
بطل  يوفنتوس  وس�يلعب 

م�ع  وال�كأس،  ال�دوري 
وصي�ف ال�كأس، أم�ًا ف�ي 

تحقيق الثاثية المحلية.
يذكر أن مباراة الس�وبر اإليطالي 

أقيم�ت ف�ي ع�دة دول مختلفة في 
األعوام السابقة.

السوبر اإليطايل يقرتب
من السعودية

            المستقبل العراقي / وكاالت

ض�م  آرس�نال  أعل�ن 
س�يتفان  السويس�ري 
الع�ب  ليشتش�تاينر، 
اإليطال�ي  يوفنت�وس 
صفق�ة  ف�ي  الس�ابق، 
انتقال ح�ر، خال فترة 

االنتقاالت الصيفية.
ونش�ر الموقع الرسمي 
اإلنجلي�زي،  للن�ادي 
تصريحات لإلسباني أوناي 
إيمري ع�ن الصفق�ة الجديدة 

قال فيها “س�يتفان لديه خبرة 
ق�ادة  أح�د  وس�يكون  هائل�ة 

فريقنا”.
وأض�اف “إنه الع�ب ذو جودة 
حازم�ة  مواق�ف  م�ع  عالي�ة 
وإيجابي�ة، سيحس�ن الفري�ق 

داخل الملعب وخارجه”.
ولع�ب ليشتش�تاينر البالغ من 
العم�ر 34 عاًم�ا، ف�ي صفوف 
عدة أندية أبرزها ليل الفرنسي 
أن  قب�ل  اإليطال�ي،  والتس�يو 
ع�ام  يوفنت�وس  إل�ى  ينتق�ل 

.2011

آرسنال يعلن ضم ليشتشتاينر

             المستقبل العراقي / متابعة
 

اك�د السويس�ري جيان�ي إنفانتين�و رئي�س 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه نادرا ما 
شاهد دولة مضيفة لكأس العالم مثل روسيا 

تبذل كل ما في وسعها إلنجاح البطولة.
وأوض�ح إنفانتينو “نادرا ما ش�عرت بمثل 

حالة االسترخاء التي أنا عليها اآلن”.
وتجاه�ل إنفانتينو األزمات السياس�ية 

والمش�اكل األخرى التي جعلت مونديال روسيا 
محل جدل.

وق�ال إنفانتين�و ف�ي مقابل�ة أجراه�ا مع عدة 
وكاالت عالمية من بينها وكالة األنباء األلمانية 
)د.ب.أ( “عندما تنطلق كأس العالم ب�32 منتخبا 
و64 مباراة في 14 حزيران/يونيو في موسكو 
ف�إن التركي�ز س�يكون منصبا على ك�رة القدم 
ولي�س األم�ور األخرى مث�ل حقوق االنس�ان، 

المنشطات أو مثيري الشغب.

رسائل نيامر حتسم رغبته باالنضامم 
لريال مدريد
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الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 
صحياً: راهن عىل هذا الي�وم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض 

املشاريع الرتفيهية أو املسلية

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو 

تردد 
عاطفي�اً: تك�ون ق�ادراً عىل ف�رض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 
عاطفي�ة مرضية، ولو ان�ك تعيش تناقضاً ب�ن خياراتك 

وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك .عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات امل�ايض 
والقص�ص القديمة وتصط�دم بالرشي�ك، فتلتبس عليك 

األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 
ال�يء، وال تري�د الخ�ري للرشيك، ال تفك�ر يف أي مرشوع 

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

صحياً: املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بن عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 
إىل حسم عالقتك بالرشيك صحياً: التدخن من أكثر األمور 

خطراً عىل الصحة، واألخطر منه تدخن النارجيلة 

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون ع�ىل قدر من هذه املس�ؤولية .عاطفي�اً: ال تتهور 
اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب منه واس�أله عما 
يحب أن تقوما به معاً .صحياً: ال تتجاوز الخطوط الحمر 

يف زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح .عاطفي�اً: مهمة صعب�ة واختبار جدّي 
يف انتظ�ارك، ويف حال جاءت األمور ع�ىل ما يرام عليك ان 

تستعد لحصد ثمار جهودك 

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد ش�هر العسل .صحياً: تخصيص 

الوقت اليومي للرياضة

مهني�اً: كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة 
الذين يسعون لإليقاع بينك وبن أرباب العمل الراضن عن 

كل ما تقوم به
عاطفياً: تس�تعيد حماستك وتتمتع برسعة بديهة وقدرة 

عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك .عاطفياً: تسمح 
ل�ك الظ�روف بتخط�ي الكثري م�ن الحواجز الت�ي أعاقت 
مالقاة الحبيب أو املصالحة .صحياً: يوم مهّم للمش�اركة 

يف مختلف األنشطة .

احلوتالعذراء

الطالق يرفع معدل الوفاة املبكر للنساء
توصلت دراسة أمريكية جديدة إىل أن املطلقات 
أكثر عرضة بنسبة 47% للوفاة املبكرة.ووجدت 
الدراسة أن االنفصال عن الزوج يزيد من خطر 
الوفاة مبكرا بس�بب احتمال الب�دء بالتدخن 
وع�دم ممارس�ة الرياضة.ويعتق�د الباحثون 
أن املنفصلن يعتمدون هذه العادات الس�يئة 
كنتيجة لعدم الرىض عن الحياة، وتشري أبحاث 
س�ابقة إىل أن املنفصلن أكث�ر عرضة للموت 
املبك�ر بس�بب عدم وج�ود زوج يدف�ع للتقيد 

بأنم�اط حي�اة صحية.وقال املؤل�ف الرئييس 
للدراس�ة، الدكتور كايل بوراس�ا، من جامعة 
أريزون�ا: »م�ن ن�واح عدي�دة، عندم�ا تنتهي 
العالق�ات، نفق�د تل�ك الس�يطرة االجتماعية 
الهام�ة لس�لوكنا الصحي«.وي�رى الباحثون 
ترك�ز  أن  يج�ب  املس�تقبلية  الدراس�ات  أن 
ع�ىل كيفية تغري النظ�ام الغذائي واس�تهالك 
املرشوبات الكحولية عند الطالق أو االنفصال.

وأكد بوراس�ا أن األرامل والذين تزوجوا للمرة 

الثاني�ة، ه�م األكث�ر عرضة لتتبع س�لوكيات 
صحي�ة س�يئة، لذل�ك ف�إن الهدف األس�ايس 
ه�و البح�ث عن طرق تس�اعدهم يف تحس�ن 
صحتهم عىل املدى الطويل.وأش�ار بوراسا إىل 
أن »الش�عور بال�رىض ع�ن الحي�اة يربط بن 
الطالق ومستويات النشاط البدني«، لذلك فإن 
محاول�ة إيج�اد طرق فعالة ملعالجة املش�اعر 
يمكن أن يحس�ن الصحة الجس�دية، ويساعد 

األشخاص عىل فهم تجاربهم بشكل جيد.

فرض رضيبة عىل وسائل التواصل
الخميس،قانون�ا  األوغن�دي،  الربمل�ان  م�رر 
يف�رض رضائ�ب ع�ىل مس�تخدمي تطبي�ق 
التواص�ل الف�وري »واتس�اب« وغ�ريه م�ن 

شبكات التواصل االجتماعي.
وذكرت الس�لطات أن القان�ون جاء ملكافحة 
»النميمة والشائعات«، فيما يقول منتقدون 
إن�ه محاول�ة من حكوم�ة الرئي�س، ياوري 
موسيفيني، لتقييد الحرية يف عالم اإلنرتنت.

مس�تخدمو  س�يكون  القان�ون،  وبموج�ب 

و«فيس�بوك«  و«توي�رت«  »واتس�اب« 
و«س�كايب« مطالب�ن بدفع رضيب�ة يومية 
تبل�غ )200 ش�يلينغ أوغندي( أو م�ا يعادل 

)0.053 دوالر أمريكي(.
ومن املق�رر أن يدخل القانون حيز التنفيذ يف 
يولي�و املقب�ل، لكنه لم يح�دد طريقة جباية 

الرضائب من املستخدمن.
ورفض أعضاء الربمل�ان التقارير، التي قالت 
إن الرئي�س موس�يفيني )73 عام�ا( يح�ذو 

حذو نظرائ�ه يف رشق أفريقيا، الذين فرضوا 
ضوابط صارمة عىل استخدام اإلنرتنت يف وقت 
س�ابق من ماي�و املايض.ودافع موس�يفيني 
ع�ن القانون الجديد باعتب�اره خطوة مهمة 
ملعالج�ة »تداعي�ات النميم�ة« عىل ش�بكات 
التواصل.لكن منتقدين للحكومة يقولون إن 
الرئيس يأمل يف إسكات السخط الشعبي ضد 
نظ�ام حكمه، بع�د أن أبدى رغبت�ه يف تمديد 

بقائه يف سدة السلطة.

صاعقة ترضب برج إيفل
يف مش�هد مثري رضبت صاعقة 
فرنس�ا،  يف  األش�هر  املعل�م 
وتناقلت وس�ائل اإلعالم ورواد 
مواقع التواصل االجتماعي قبل 
يومن صوراً وفيديوهات مثرية 
للحظة رضب ال�ربق قمة برج 

إيفل. وفقاً للعربية.
وش�هدت العاصمة الفرنس�ية 
باري�س قب�ل يوم�ن عواصف 
والرع�د  بال�ربق  مصحوب�ة 
تس�ببت  الغزي�رة،  واألمط�ار 
يف إغ�الق العديد م�ن محطات 

املرتو.
وقد وصل ارتفاع مياه األمطار 
إىل 30 سم، وأظهر الفيديو الذي 
انترش عىل نطاق واسع، العديد 
م�ن امل�ارة ومس�تعميل امل�رتو 
الخروج  الذين ل�م يس�تطيعوا 
م�ن محط�ة م�رتو األنف�اق يف 

الدائرة الباريسية ال�19.
كما ل�م تتمكن القط�ارات من 
التوق�ف عند محط�ة جوردان 
الواقع�ة ع�ىل خط امل�رتو رقم 
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سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّنك إذا كتبت يف جوجل zerg rush ثّم انتظرت 

قليالً، ستقوم جوجل بأكل صفحة البحث.
ه�ل تعلم أّنه س�يموت 101 ش�خصاً خ�الل ال�60 

ثانية القادمة، وسيولد 216 طفالً.
ه�ل تعلم أّن ش�بكّية الع�ن تحتوي ع�ىل نحو 90 
مليون خلّية حس�ّية مس�ؤولة عن التق�اط الّصور 

وتمييز األلوان.
ه�ل تعل�م أّن مجموع البح�ريات املوج�ودة يف كندا 
وحده�ا يزيد عن عدد البح�ريات املوجودة يف جميع 

دول العالم مجتمعة.
هل تعل�م أّن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نس�بة 
ممكنة من فيتامن يس مقارنًة بجميع الخرضاوات 

والفواكه األخرى.
ه�ل تعلم أّن األرض هي الكوكب الوحيد حالّياً الذي 

يمكن أن توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.
هل تعلم أّن سور الّصن العظيم هو الّتحفة البرشّية 

الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر.

إدمان األطفال عىل الشاشات
أصبح�ت املع�ارك ب�ن اآلب�اء واألبن�اء ع�ىل اس�تخدام 
التكنولوجيا جزءا ال يتج�زأ من تفاصيل الحياة اليومية، 
إذ كث�ريا م�ا يطالب اآلب�اء أبنائهم بتقلي�ل أوقات وضع 
األجه�زة  أو  النقال�ة  الهوات�ف  شاش�ات  يف  رؤوس�هم 

اللوحية.
وحت�ى س�نوات قليل�ة مض�ت، ترك�زت نصائ�ح اآلباء 
لألبناء عىل تخصيص وقت )س�اعة أو ساعتن يف اليوم( 
الس�تخدام التكنولوجي�ا، بحي�ث ال تت�رضر عالقاته�م 

بمحيطهم األرس.
وال تزال األكاديمية األمريكية لطب األطفال تويص بساعة 
واح�دة يومي�ا كحد أق�ى للتعرض لشاش�ات األجهزة 

اإللكرتونية لألطفال دون سن السادسة.
لك�ن األبحاث الحديثة تش�ري إىل أن طول مدة اس�تخدام 
الطف�ل لألجه�زة اللوحي�ة ال يش�كل مش�كلة، بقدر ما 
تش�كله فائدة أو رضر ما يس�تهلكه عرب الشاشة، سواء 

كان الجهاز تلفازا أو ألعاب فيديو أو هاتفا نقاال.
وتش�به جوس�لن برور، وه�ي عاملة نف�س متخصصة 

بمفه�وم »التغذية الرقمي�ة«، الوجبات اإلعالمية بما هو 
موجود يف أطباقنا، وتقول: »بدال من حس�اب الس�عرات 

الحرارية )أو وقت الشاشة(، فكر يف ما تأكله«.
وتضي�ف ب�رور أن »األم�ر ال يتعل�ق فق�ط بم�ا إذا كنت 

تس�تهلك أي مضام�ن رقمي�ة، لكن امله�م أيضا عالقتك 
بالتكنولوجيا والدور الذي تلعبه يف حياتك العائلية«.

وكش�فت نتائ�ج دراس�ة أجرته�ا مؤسس�ة أكس�فورد 
لإلنرتنت وجامعة كارديف يف مطلع العام املايض عىل 20 
ألف رب أرسة، أنه ال توجد عالقة بن الحد من اس�تخدام 

األجهزة اإللكرتونية ورفاهية األطفال.
وق�ال أندرو بريسبيلس�كي، املؤل�ف الرئييس للدراس�ة: 
»تش�ري النتائج الت�ي توصلنا إليها إىل الس�ياق األوس�ع 
لألرسة، فإذا ما ش�ارك اآلباء بنشاط يف استكشاف العالم 
الرقمي م�ع أبنائهم، تك�ون الفائدة أكرب من اس�تخدام 

الطفل لوحده للشاشة«.
ووج�دت دراس�ة أخ�رى أجرته�ا جامعة ميش�يغان يف 
ديس�مرب عن أش�خاص ت�رتاوح أعمارهم ب�ن 4 أعوام 
و11 عاما أن »كيفية اس�تخدم األطفال لألجهزة، وليس 
الوق�ت الذي يقضونه يف اس�تخدامها، ه�و أقوى مؤرش 
عىل املش�اكل العاطفية أو االجتماعي�ة املرتبطة بإدمان 

الشاشة«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- لحم الخروف : 150 غراماً )الناعم( - برغل : نصف كوب )الناعم( 
- البص�ل األخرض : ملعقة )املفروم ناعماً ج�داً( - النعناع : ملعقة 
)األخرض املفروم ناعماً جداً( - دبس الفليفلة : ملعقة كبرية - زيت 
الزيت�ون : ملعقتان كبريتان - الج�وز : ملعقة - فلفل رومي أحمر 
: حس�ب الرغبة )بارد، للتزين( - الفلفل الرومي األخرض : حس�ب 
الرغبة )بارد، للتزين( - النعناع : حسب الرغبة )األخرض، للتزين( 

- الكمون : ربع ملعقة كبرية - القرفة : رّشة )الناعمة( 
طريقة التحضري:

1. يوضع اللحم يف الخالط، حتى يصبح ناعماً للغاية.
2. يدعك الربغل براحة الك�ف، مع البصل الناعم والنعناع والكّمون 
ودبس الفليفلة وقليل من زيت الزيتون ورش�ة من القرفة الناعمة، 
حت�ى يصبح هذا الخليط طرياً. ث�م، يضاف اللحم إليه، ويدعك هذا 

الخليط حتى يصبح مثل العجينة.
3. يقّط�ع إىل قطع، ُتش�ّكل بواس�طة اليد حس�ب الرغب�ة، وتزين 
بالفلف�ل األخرض واألحمر البارد والنعناع األخرض، ويس�كب عليها 

زيت الزيتون ويوّزع الجوز، يقّدم هذا الطبق، بارداً.

الكبة النية



80 كيسًا بالستيكيًا يطيح بحوت عمالق

عميل »إف يب آي« راقص كاد يقتل رجاًل 

أعلن�ت وزارة امل�وارد البحري�ة والس�احلية يف 
تايالن�د أنه�ا عثرت ع�ى حوت صغ�ر بالكاد 
عى قيد الحياة وقد قام بتقيؤ خمس�ة أكياس 
م�ن البالس�تيك ويف حالة إعياء ش�ديد بالقرب 
من الح�دود م�ع ماليزيا. وقام فري�ق األطباء 
أن  إال  الح�وت،  إنق�اذ  بمحاول�ة  البيطري�ن 
محاوالته�م باءت بالفش�ل ونف�ق الحوت بعد 
دقائق م�ن محاوله إس�عافه، طبق�اً ملا ذكره 
موق�ع »س�رايتس تايمز« اإلخب�اري نقالً عن 
صفحة إدارة املوارد البحرية والساحلية بتايالند 
ع�ى »فيس�بوك«. ويف محاولة لكش�ف س�بب 
الوف�اة، وجد األطباء بع�د ترشيح جثة الحوت 

80 كيساً بالس�تيكياً يبلغ مجموع وزنها نحو 
ثمانية كيلوجرامات يف معدته، بحسب ما ذكر 
املوقع االخباري. وقال ثون ثامرونغناس�اوات، 
عال�م األحي�اء البحري�ة ومح�ارض يف جامعة 
كاسيتس�ارت بتايالند، إن األكياس جعلت من 
املستحيل عى الحوت تناول أي طعام، مضيفاً: 
»إذا كان لديك 80 كيساً من البالستيك يف معدتك، 
فس�وف تموت«. وأوضح ثامرونغناس�اوات يف 
حوار ملوقع »ذا دييل س�تار« اإلخباري أن ما ال 
يقل عن 300 حيوان بحري، بما يف ذلك الحيتان 
والسالحف البحرية والدالفن، تنفق كل عام يف 

املياه التايلندية بسبب ابتالع البالستيك.

كان عمي�ل مكتب التحقيقات الفيدرايل )إف 
ب�ي آي( ي�ؤدي بع�ض الح�ركات الراقصة، 
مس�تمتعاً بعطلت�ه يف حان�ة )ن�اد لييل( يف 
مدين�ة دنف�ر بالوالي�ات األمركي�ة، إىل أن 
س�قط س�الحه الخاص منه، وعندما حاول 
اس�رجاعه أطل�ق الن�ار بالخطأ ع�ى أحد 

املوجودين. بحسب ما ذكرته رشطة دنفر.
وقال�ت الرشط�ة يف دنفر إن ه�ذه الحادثة، 
إىل إصاب�ة ش�خص بس�اقه بج�روح  أدت 

طفيف�ة، غر أن�ه قد نقل إىل مش�فى قريب 
من الحانة، إىل أن أصبحت حالته جيدة.

ويظهر فيديو الحادثة، الذي تمت مشاركته 
ع�ى نط�اق واس�ع ع�ى ش�بكات التواصل 
التحقيق�ات  مكت�ب  عمي�ل  االجتماع�ي، 
محاط�اً  يرق�ص  آي(  ب�ي  )أف  الفي�درايل 
باملتفرجن، عندما س�قط س�الحه، وسارع 
اللتقاط�ه، غر أن النار قد انطلقت بالخطأ، 
بعده�ا دخ�ل وس�ط الحش�د رافع�اً يدي�ه 

لالعتذار. بحس�ب ما نرشه موقع )ش�بيغل 
أونالين(.

استجوبت الرشطة عميل مكتب التحقيقات 
الف�درايل، ثم س�لمته إىل أحد م�رشيف مكتب 
التحقيق�ات الفي�درايل. ولم تعل�ق متحدثة 
باس�م مك�����تب التحقيق�ات الفيدرايل يف 
دنفر عى القضية مع اإلشارة إىل أن التحقيق 
ما يزال جارياً. بحس�ب ما نرشه موقع )آي 

بي يس(.

اعتقل�ت أجهزة األم�ن اللبنانية أف�رادا يف عصابة دولي�ة لتهريب مادة 
الكوكاين إىل األرايض اللبنانية بأسلوب معقد من خالل مزجها بسوائل 

كحولية وفصلها داخل األرايض اللبنانية.
وق�ال بيان أمني إنه عملي�ة مراقبة العصابة اإلجرامية اس�تمرت لعدة 
أش�هر والتي تقوم بتهريب الكوكاين عن طريق وضعه ضمن زجاجات 
كح�ول موضب�ة داخ�ل أكي�اس تابعة للس�وق الح�رة ألح�د املطارات 

األجنبية.
وبعد وصول السوائل إىل األرايض اللبنانية يقوم أفراد الخلية بفصل مادة 
الكوكاين عن السوائل وتحويلها إىل مواد خام، ليتم بيعها لصالح تجار 

املخدرات اللبنانين، مقابل مبالغ مالية بمئات اآلالف الدوالرات.
وبحس�ب البيان فقد ت�م »تحديد هوي�ة مجموعة أفراد من جنس�يات 
أجنبي�ة ينتمون إىل منّظمة إجرامية دولي�ة« وهم ينحدرون من إيطاليا 

والربازيل واألرجنتن وأملانيا، باإلضافة إىل لبنان.

كش�ف باحثون من مش�فى كليفالند كلينك يف والي�ة أوهايو األمريكية 
أنه�م طوروا تحليالً للدم يس�مح باكتش�اف اإلصابة بع�رشة أنواع من 
الرسط�ان يف مراحله املبك�رة، وذلك عن طريق اختبار للدم، حس�ب ما 
نقلت عدة وسائل إعالم منها »فوكس« األملانية اليوم االثنن )الرابع من 
حزيران/تموز 2018(. وتقوم الطريقة، التي يعمل عليها الباحثون منذ 
سنوات، عى تشخيص الرسطان من خالل إيجاد آثاره من خاليا وأجزاء 
جينية وحمض نووي يف الدم. وقد أطلق الباحثون يف املش�فى، الذي يعد 
من بن األفضل يف البالد، اس�م »الخزعة السائلة«، التي ستمكن األطباء 

من اكتشاف الرسطان قبل ظهور األعراض األخرى.
وق�د عرب رئي�س الفري�ق البحثي، إي�رك كالي�ن، عن تفاؤله بالكش�ف 
العلم�ي: »اكتش�اف أنواع صعب�ة العالج من أم�راض الرسطان يف فرة 
يمك�ن معالجتها س�يؤدي إىل إنقاذ حياة الكثر م�ن البرش«. وقد اخترب 

الفريق الطريقة الجديدة عى 1400 مريض.

اعتقال عصابة دولية لتهريب الكوكايني 
بـ »أسلوب معقد«

»حتليل دم« يكشف )10( أنواع رسطان
 يف مرحلة مبكرة

جري املزاد األول من نوعه لبقايا 
ما قب�ل التاري�خ يف دار »أغوت« 
التقدي�ر  للم�زادات.  الفرنس�ية 
املبدئي يش�ر إىل أن مستحاثاته 
س�تباع بس�عر يراوح بن 1.2 
و 1.8 مليون يورو. واس�تخرج 
الديناص�ور ب�ن عامي  هي�كل 
منطق�ة  م�ن  و2015   2013
»موريس�ون فورميشن« بوالية 
وه�ي  األمريكي�ة،  وايومن�غ 
بأحافر  مصدر جيولوجي غني 
ارتف�اع  يبل�غ  الديناص�ورات. 
الهيكل ح�وايل 2.6 مراً، ويمتلك 
70 يف املئ�ة من حجم�ه األصيل، 
وصفن من األس�نان ال تشوبها 

ش�ائبة. كم�ا يبدو أنه نس�خة مصغ�رة من 
ترانوصور.

ويعتقد أن الهيكل العظمي ينتمي إىل نوع من 
الديناصورات غر معروف سابقاً من فصيلة 
»ثروبود«، وفقاً مل�ا ذكره إريك ميكلر، خبر 
الحفريات لدى دار مزادات أغوت. وهذا يعني 

أن املشري قد يحدد اسم الديناصور.
وقال ميكل�ر لوكالة األنب�اء األملانية )د.ب.أ( 

إن هذا املخل�وق ربما كان م�ن »آكيل اللحوم 
الرشسة«. وأضاف: »هذا الديناصور غر عادي 
ألنه عاش فرة طويلة.. يمكننا أن نستدل من 
عظامه أنه مات يف سن الشيخوخة«. وأوضح 
بأن الديناصور قد تعرض لعدد من اإلصابات 
ع�ى م�دى حيات�ه، حي�ث كان لديه كس�ور 

وُشفيت ... لكنها لم تتسبب يف موته«.
يع�ود تاري�خ الهي�كل العظم�ي إىل الع�ر 
الج�ورايس املتأخ�ر من�ذ ح�وايل 155 مليون 

س�نة. ويتزام�ن ع�رض هذا 
الهيكل مع انطالق جزء جديد 
الحديقة  أف�الم  من سلس�لة 

الجوراسية األمركي.
األول  كان�ون  ش�هر  يف  و 
امل�ايض، باع�ت دار أغوت ما 
قيل إن�ه أكرب هي�كل عظمي 
ضخم للقطاع الخاص، بمبلغ 
اش�راه  ي�ورو.   548,250
رئيس رشكة مواد عزل مائي، 

التي يمثل املاموث شعارها.
ويف نيس�ان امل�ايض، باع�ت 
درو  الفرن�ي  امل�زادات  دار 
ل������وس����وروس«،  »أ
م�زاد  يف  و«ديودوك�س« 
»التاري�خ الطبيعي«ب باري�س، حيث اجتذب 
كل منهما س�عراً اس�تثنائياً وص�ل ألكثر من 

1.4 مليون يورو )1.7 مليون دوالر(.
هذه املزادات التي تعرض هياكل الديناصورات 
لي�س بالجديدة، يف ع�ام 1997، بيع ما اعترب 
الهي�كل األكث�ر اكتم�االً واألفض�ل يف العال�م 
لترانوصور يحمل اس�م »س�و« مقابل 8.36 

مليون دوالر )6.75 مليون دوالر(.

كشف علماء وطهاة من مدينة 
ناب�ويل يف إيطالي�ا عن صنعهم 
بيتزا تمنع اإلصابة بالرسطان 

وأمراض القلب.
وق�د أطل�ق ع�ى البيتزا اس�م 
أيضا  »باس�كالينا«، وس�ميت 
الحي�اة«  تم�د  الت�ي  »البيت�زا 

و«البيتزا املضادة لألورام«.
وتحتوي بيتزا باس�كالينا عى 
مكونات حمي�ة البحر األبيض 
املتوس�ط املعروف�ة بأنها ذات 
فوائد صحية، وتش�مل عجينة 
م�ن دقي�ق القم�ح، تغطيه�ا 
وزي�ت  الطماط�م  صلص�ة 
الزيت�ون البك�ر والرابين�ي أو 

كما يس�مى الربوكيل رابي، والث�وم والفلفل، 
وال يوجد بها جبن أو لحم، وس�تكون متاحة 
 Napoli« للبي�ع يف مهرج�ان البيتزا يف ناب�ويل
Pizza Village« هذا األس�بوع، والذي يستمر 
إىل غاية 10 يوني�و الجاري. وقال العلماء من 
معه�د ناس�يونايل توم�وري يف ميالن�و، وهو 
املعهد الوطني للرسطان، إن البيتزا صحية بما 
يتيح تناولها مرتن يف األس�بوع. وقد اجتمع 

عدد من الباحثن وأصحاب املطاعم ومنتجي 
املواد الغذائية واملس�تهلكن م�ن أجل ابتكار 
ه�ذه البيت�زا، وفقا ملوق�ع األخب�ار اإليطايل 
»Affar Italiani«. ويأمل العلماء يف تش�جيع 
الناس عى تناول الطعام بشكل صحي، حتى 
أن البيتزا يمك�ن أن تكون صحية، تماما مثل 
الت�ي ابتكروها، حي�ث تم اختي�ار مكوناتها 
الصحي�ة لقدرته�ا عى تقليل خط�ر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية وبعض أنواع 

الهضمي،  الجهاز  الرسطان يف 
بما يف ذلك رسطان األمعاء.

ولطاملا أش�اد العلماء بالفوائد 
الصحي�ة للحمية املتوس�طية، 
أنه�ا  إىل  الدراس�ات  وتش�ر 
ق�د تس�اعد يف ع�الج البدان�ة 
وأم�راض الرسطان ومش�اكل 

القلب وأمراض الدماغ.
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل التي 
يقال فيها إن البيتزا تس�اعد يف 
منع الرسط�ان، حيث أظهرت 
الت�ي أجري�ت ع�ام  األبح�اث 
2003 أن الذي�ن يأكلون البيتزا 
مرتن ع�ى األقل يف األس�بوع 
ه�م أق�ل عرضة بنس�بة %59 
لإلصابة برسطان امل�ريء، ويقل لديهم خطر 
اإلصابة برسطان الحنجرة بنس�بة 34%، كما 
يقل لديه�م احتمال اإلصابة برسطان األمعاء 
بنس�بة 26%. ه�ذا باإلضاف�ة إىل بحث أجري 
الع�ام املايض، يثب�ت أن الطماط�م يمكن أن 
تبطئ نم�و رسطان املع�دة، ويعتقد أن الرس 
يكم�ن يف الليكوبن، وهو مضاد لألكس�دة يف 
جلد الطماطم وهو ما يكسبها اللون األحمر.

بيتزا متنع اإلصابة بالرسطان و »تطيل احلياة«!باريس تعرض »ديناصور« للبيع يف مزاد علني 
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جيالن جبرخالد الناهي
ليايل رمضانية حزينة , تلك الليايل التي قتل بها أمر املؤمنن عليا)عليه و 
عى اله السالم(, حيث تجرئ عليه عبدالرحمن بن ملجم املرادي, ورضبه 
بس�يفه املس�موم عى راس�ه, وهو يف املحراب يصيل يف يوم التاسع عرش 
من رمضان املب�ارك. كثر من األحيان يتم تناول هذه الحادثة من جانب 
عاطف�ي، من خ�الل تصوير املش�هد، بأن هناك ش�خص يبغ�ض األمام 
فقتله، أو ان س�بب القتل ثائرا او تعصب لجهة معينة عى حس�اب جهة 
أخ�رى، لك�ن الحقيقة هي أكرب م�ن ذلك بكثر. لذلك ن�ود ان نطرح عدة 
تس�اؤالت، من قتل ع�يل هل هو عب�د الرحمن، ام الخ�وارج، او غرهم؟ 
مت�ى قتل هل يف ليلة التاس�ع ع�رش من رمضان ام قبل ذل�ك؟ متى تقرر 
قتلة؟ ملاذا لم يقتلوه عندما نام يف فراش الرس�ول الكريم )محمد( )صى 
الل�ه عليه واله وس�لم( اول البعثة؟ هل فعال خاف�وا ان يقتلوه؟ إذا كان 
كذلك ملا لم يخافوا من قتل الرس�ول الكريم؟ كل س�ؤال من هذه األسئلة 
ه�و أكرب من ان يس�توعبه مقال واحد؛ بل يحتاج اىل بحث موس�ع، لكي 
نستطيع ان نستوعب حقيقة ما جرى، من تاريخ نزول الوحي عى النبي 
االك�رم )صلوات الل�ه عليه وعى أله وس�لم( ولغاية استش�هاد األمام يف 
الح�ادي والعرشون م�ن رمضان، لذلك نحاول اختص�ار ما جرى بالقول 
ان ما حصل هو محاولة قتل مرشوع الرس�الة الذي اتمه الرسول يف بيعة 
غدير خم، عى ان يكمله أمر املؤمنن بعد وفاة الرس�ول، لكن التخطيط 
له�ذا الحدث لم يك�ن وليد اللحظ�ة، او منحر بالخ�وارج ومن يمثلهم 
كعبدالرحمن، انما تهيئة الفرصة املناس�بة، لفعل لم يستطيع من سبقه 
ان ينفذه، ألسباب عدة, ربما يكون من ابرزها هو عدم استيعاب املجتمع 
يف ذلك الوقت لشخصية كأمر املؤمنن, بالرغم من ادعاء البعض التدين, 
لذلك نجد األمر خالل فرة توليه إدارة أمور البالد, كان منش�غل يف ترتيب 
البيت الداخيل لإلس�الم, ومعالجة االنحرافات الحاصلة يف املجتمع املسلم, 
بعد وفاة الرسول, لذلك كان كلما خرج من فتنة دخل بأخرى, وهذا ربما 
احد األس�باب التي جعلت منه يويل بعض األش�خاص الذين توجد عليهم 
مؤرشات مثل زياد ابن ابيه. اذن االمر أكرب من قتل شخص بعينه، وان من 

قتل عليا هم الناس غر املخلصن الذين كانوا من حول االمام
ان حاولن�ا النظ�ر اىل االحداث بص�ورة واقعية, ما علينا س�وى النظر اىل 
الع�راق من�ذ تغر النظ�ام, ولغاية يومنا هذا, س�نجد كثر م�ن االحداث 
التي كان يعيش�ها االمام, اليوم يعيشها املصلح, فالجميع يدعي التدين, 
واألغلب األعم ال يستمع وال يستفاد من وجود املصلح, وال يأخذ بالنصائح 
والتوجيهات الت�ي يحاول ان يعطيها للمجتمع, ويف نفس الوقت محاولة 
تحميله كل الفش�ل الذي يحصل لالمة العراقية, الجميع يقول ويردد نعم 
نع�م للمرجعية, لكن يكونوا قله قليلة من املجتمع من يصغي ويطبق ما 
يطلب من�ه, بالرغم من كون املصلح هو يمثل امتداد الرس�الة, التي اتى 
بها الرس�ول الكريم, وحملها وأتمها امر املؤمنن وال بيته الكرام, وسار 

عليها وحفظها مراجعنا الكرام
أكثر من 1400 س�نة عمر امل�رشوع املحمدي، وسيس�تمر اىل ان يتم الله 
ام�ره، لذل�ك خش�يتنا ليس عى امل�رشوع فق�ط، انما كل الخش�ية عى 

أنفسنا، خوفا من فقدان البوصلة. 

الف�ارق يف املعنى حن تصنف الناس بأن ه�ذا رجل ناجح وقدير، وآخر 
بأنه بالفعل رجل عظيم. فأن تجتهد وتتعلم وتبدع يف مجال معن وتفيد 
نفسك فتصبح يف هذه الحالة رجال ناجحا وقديرا.. أما أن تقدم مصالح 
الوطن عى مصالحك الش�خصية وتعطي م�ن ذاتك وتفيد اآلخرين قبل 
نفس�ك وتتقدم وتبدع لتحسن صورة وسمعة بلدك أو تدافع عن أرضك 
فأنت بالقطع تصبح مس�جال كرجل عظيم.. هذا بمناسبة مرحلة أربع 

سنوات جديدة تشهد تطورات وتحديات عديدة من بعد العيد.
وخالل أمسيات رمضان كانت هناك دعوة إفطار مختلفة ومتميزة النها 
توجت بتقديم الكتاب الش�يق لرجل األعمال الكبر والعزيز »س�مر بك 
ع�الم« الذى اعتربته م�ن اآلن زميال ألنه ظهر أنه كاتب وخبر وذلك من 
خالل الرسد الش�يق لتجربته الوطنية الت�ى حملت الكثر من الذكريات 
والتجارب اكتس�بها م�ن خالل رشكة والده »حس�ن بك ع�الم« والتي 
تأسست منذ عقود طويلة لتزدهر وتصبح رشكة عمالقة.. فقد أنجزت 
وجودت وأضافت خ�الل العصور املختلفة تنوعا يف املش�اريع منذ امللك 
ف�اروق حتى اليوم وأنجزت وش�يدت الكثر يف م�ر وخارجها، ومرت 
بمصاعب عديدة حكمتها وتحكمت فيها ش�خصيات وأنظمة مختلفة 
ولكن لم تستس�لم، فقد ظل�ت األخالقيات واإلخ�الص الوطني والعمل 
والتمي�ز »ق�رارا« والنج�اح »هدفا« يك�ون من نصي�ب الجميع وليس 
فقط ألصحاب الرشكات. فالحصاد ليس باملال ولكنه قدرة بناء سمعة 
وخدم�ة وعط�اء للوط�ن واملواطن وإضاف�ة وحوافز وتدري�ب للعمال 

واملوظفن حتى أصبحت من أهم وأكرب رشكات البناء والتشييد.
فم�ن خالل س�طور كت�اب »محطات يف حيات�ي« تتعرف عى مش�وار 
وتاريخ ملر، املغزى الحقيقي هو تقديم رس�الة إىل أجيال من الشباب 
لتثب�ت له�م أن العط�اء يف كل مجال ه�و يف الحقيقة »ق�رار« محصن 
بالحري�ة والوطنية ويحت�اج إىل القدرة واإلرصار، أم�ا التميز يف النجاح 
بالتش�ييد والبناء فهو مؤكد يعترب »اختيارا« لتنهض بنفسك، وبالوطن 
إىل االفض�ل. فحن تقرأ األحداث تجد أن أقىس الظروف ومرارة الصعاب 
والعراقي�ل أو القوان�ن لم تغ�ر من أخالقياته ولم تضع�ف من مبادئه 
وأمانة االداء أمام التحديات.. ظل شامخا صاحب ضمر معطاء متعاون 
ومتس�امح مهما يصادف من بعض العقول املتحجرة أو الش�خصيات 
املتس�لطة. فاصرب وتعلم أنها زائلة وال يبقى لك سوى صحيفة أعمالك 

وسلوكك وما قدمت لهذا الوطن ومن حولك من البرش.
هن�اك رجال أعمال وطنيون يحملون س�رة ذاتية متمي�زة. فليس كل 
األثرياء من الفئة األقل وطنية أو أصحاب تاريخ فاسد أو ضد القانون، 
الهجوم عليهم واجب قومي لتش�ويه س�معتهم والتش�كيك يف ثروتهم، 
وإص�دار ق�رار بالتن�ازل عن جزء م�ن ممتلكاته�م للدولة ه�و الحل!. 
إن الضم�ر والعط�اء والوطني�ة عقيدة عند غالبية الب�رش وال يجب أن 
نحك�م عليهم باملظاهر فقط فهناك مواقف وأحداث تميض ويس�جلها 
التاريخ وتكش�فها األيام، بأن لي�س كل األثرياء »أنذال« وال كل الفقراء 
واملس�تورين وطنين، األفضل الركيز عى بناء اإلنس�ان بتعليم املبادئ 

والسلوكيات لتملك نخبة من األفراد الصالحن.
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