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االمام علي )عليه السالم(

احـذر كـّل

 قـول وفـعـل يـؤّدي إلى فـسـاد

 اآلخرة والّدين

ص3الكتل السياسية تتفق عىل تأجيل »جلسات الربملان« بسبب سفر النواب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كيم وترامب يطويان صفحة الشتائم بمصافحة طويلة

سليامين: السعودية حصدت الفشل من انفاق »200« مليون دوالر يف االنتخابات اللبنانية

حلف الناتو يعلن إطالق »مهمة جديدة« يف العراق ملنع عودة »داعـش«

تركيا تنفذ خطة »االحتالل الناعم« يف شامل العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

للأرايض  ناعملاً  احتلاالً  تركيلا  تنفلذ 
العراقيلة بحجلة الحلرب على اإلرهاب، 
وسط صمت حكومي ودويل كبري، ويأتي 
ذللك فيما يتلم الحديث علن خطط لبناء 
قواعد عسلكرية، فضاً عن تنفيذ عملية 
اجتيلاح لأرايض العراقية عى طريقة ما 

حصل يف عدد من املدن السورية.
وقلال وزيلر الدفلاع الرتكلي نلور الدين 
جانيلكيل إن تركيلا سلتبقى يف شلمال 
العلراق لحلن القضلاء على ما سلماه 
اإلرهابية«.ونقللت  الجماعلات  »كل 

وكالة »األناضلول« عن جانيلكيل، قوله 
يف ترصيلح صحفلي، ان »تركيا عرضت 
تنفيلذ عملية محتملة يف قنديل مع إيران 
التي أبدت دعمها للهجوم«، فيما أشار إىل 
ان »تركيا متفقة تماما مع بغداد بشلأن 

العملية«.
وتأتلي ترصيحات وزير الدفلاع الرتكي، 
وسلط تحذيلرات حكوميلة متزايدة من 
عمليلة عسلكرية ضلد املقاتللن الكرد 

املتمركزين يف جبال قنديل.
بدوره، قال رئيس الوزراء الرتكي بن عيل 
يلدريم إن الهلدف النهائي لعملية قنديل 
هلو تحييلد حزب العملال الكردسلتاني 

بشلكل تام بحيث ال تسلتطيع إلحاق أي 
رضر برتكيا مرة أخرى.

جاء ذللك خلال اسلتضافته يف برنامج 
تلفزيوني، بوالية إزمري غربي تركيا.

أي  لدينلا  »ليسلت  يلدريلم:  وأضلاف 
أطملاع بلأرايض أحلد، وغايتنلا القضاء 
على املنظمات التي تتحلرش ببادنا من 
خلارج حدودنا وتهلدد أرواح وممتلكات 

مواطنينا«.
وأشلار إىل أن انسحاب املسلحن إىل رشق 
نهلر الفرات بسلوريا ال يعنلي أن جميع 

املشاكل قد حلت.
التفاصيل ص3

اجليش اإلرسائييل
 يـشـن حـمـلـة اعـتـقـاالت 

بالضفة الغربية 

اجليش السوري يرسل
 تعزيزات اىل اجلنوب ويبحث 

عن »تسوية مرحية«

زين العراق تفتتح مركز 
خدمة معتمد بمحافظة النجف 

لتلبية احتياجات مشرتكيها

أنقرة تريد »البقاء« وبناء قواعد عسكرية يف إقليم كردستان.. واردوغان يلمح بـ »اجتياح« على طريقة سوريا
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دياىل تعلن هناية »التجنيد االلكرتوين« لتنظيم »داعش« وتؤكد فشله يف اعادة تنظيم صفوفه البحرين: رموز الثورة املعتقلون يعانون من التضييق املمنهج 
جملس القضاء يناقش آليات تنفيذ التعديل الثالث لقانون االنتخابات القوة اجلوية تستلم الدفعة الثانية من طائرات )T50( الكورية

منافسة ثنائية 
تصعب مهمـة برشلـونة 

يف ضم دي يونج
ص4 ص4 ص6

االحتاد األوريب: نواصل مساعينا للحفاظ عىل االتفاق النووي
      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت منسلقة السياسلة الخارجيلة لاتحاد 
االوروبلي فدريلكا موغرييني، أملس الثاثاء، 
ان االتحلاد األوروبي يواصل املسلاعن لصون 
االتفلاق النووي، وذلك بعلد أن أعلنت الواليات 

املتحدة األمريكية الحروج من االتفاق.
واشلارت موغريينلي، اىل دعم املجتملع الدويل 

لاتفلاق النووي. وقالت »ليس هناك بديل لهذا 
االتفلاق«، مؤكدة ان »العاللم ال يتحمل اطاق 
سباق نووي السيما يف منطقة الرشق االوسط«. 
واكدت موغرييني يف جانب اخر من ترصيحاتها 
ان »ارصارنا عى صون هذا االتفاق يخدم حتى 
مصالح الواليات املتحدة«. وقالت موغرييني ان 
»دعم املجتمع الدويل لاتفاق النووي مع ايران 
هو حقيقة تلمسها يوميا خال مباحثاتها مع 

مختلف الدبلوماسين بالعالم«.
ويسلعى االتحلاد األوروبلي إىل الحفلاظ عى 
االتفاق النووي مع إيران بعد مساعي أمريكية 
لتقويلض االتفلاق اللذي اسلتمرت مجموعة 

كبرية من الدول ألعوام من أجل التوصل إليه.
ويؤكلد االتحاد األوروبي، يف تحد واضح لإلدارة 
األمريكية بقيادة دوناللد ترامب، التزامه ببنود 

االتفاق النووي.

مـحـافـظ البصـرة: شـراء آليـات التنظيـف 
متعلق بتصويت جملس املحافظة

املحكمة االحتادية تؤكد دستورية نقل دوائر واختصاصات 
6بعض الوزارات إىل املحافظات 2

       بغداد / المستقبل العراقي

اتخلذ مجللس الوزراء،املس الثاثلاء، 
خال جلسلته االعتيادية برئاسة رئيس 
المجللس، حيدر العبادي، علدة قرارات، 
فيما ناقش قضيتي تفجير مدينة الصدر 
وحلرق مخازن المفوضيلة. وذكر بيان 
للمكتب االعامي لرئيس مجلس الوزراء، 

ان »المجللس عقلد جلسلته االعتيادية 
برئاسلة رئيس مجللس اللوزراء حيدر 
العبادي، وناقش قضيتلي تفجير كدس 
عتلاد غيلر تابلع لاجهلزة االمنيلة في 
مدينة الصدر، وحريق مخزن المفوضية، 
وتم تقديم تقاريلر مفصلة بخصوصها 
واجلراءات التحقيلق واالدللة الجنائية 
االجلرام  ومكافحلة  المدنلي  والدفلاع 

واالواملر التلي صلدرت ملن القضاء«. 
واضلاف ان »المجلس اكلد على المضي 
بلاداء مهامه وفقا للدسلتور والقانون، 
وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة 
السياسلية المقبلة، بكل ما يقتضي ذلك 
ملن دعلم االملن واالسلتقرار وتقديلم 

الخدمات للمواطنين.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يؤكد مضيه بأداء مهامه دستوريًا ويتخذ قرارات مهمة
ناقش قضييت تفجري مدينة الصدر وحريق خمازن املفوضية 
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        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الق�وات العراقية، أم�س الثالثاء، من 
إلقاء القبض عىل مسؤول تنفيذ عمليات اإلعدام 
الجماعية يف تنظيم داعش، شمال مدينة املوصل، 

مركز محافظة نينوى.
وق�ال الناطق باس�م مديرية رشط�ة نينوى، 
النقي�ب احمد العبي�دي، يف ترصي�ح صحفي إن 
»القوات األمنية تمكنت من القبض عىل مسؤول 
االعدام�ات يف داع�ش املدع�و ح�ارث ابو س�يف 
اله�اليل، وامللقب ب� )البّتار(، يف ناحية الرش�يدية 
ش�مال املوص�ل، حي�ث كان م�ع نجل�ه ضبيان 
الهاليل«.ويعد الهاليل من أبرز مسؤويل االعدامات 
الجماعية يف ما يس�مى ب� »والي�ة نينوى«، ونفذ 
مئ�ات عملي�ات االعدام يف عم�وم املحافظة، منذ 

سقوط املوصل يف العارش من حزيران 2014.
وكان�ت قوة من رشطة نين�وى اعتقلت امس 
عن�رصاً آخر من داع�ش يف منطقة القوس�يات، 
وق�ال مركز اإلع�الم األمني يف بي�ان  صحفي ان 
»االرهاب�ي كان يقات�ل ضمن عصاب�ات داعش، 
وكانت القوات االمنية قتلت شقيقه ونجله الذين 
ينتمون اىل داعش أيضاً، يف معارك تحرير تلسقف 

وسد املوصل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، أم�س الثالثاء، 
القب�ض عىل عدد من املتهم�ني بينهم 4 إرهابيني 

يف العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الق�وات األمني�ة يف 
قي�ادة عمليات بغ�داد تمكنت م�ن إلقاء القبض 
عىل )نش�ال( خالل رسقته ألح�د املواطنني مبلغ 

)40000$( داخل معرض بغداد الدويل«.
وأضاف�ت ان�ه »تم إلق�اء القبض ع�ىل أربعة 
متهم�ني باإلره�اب يف مناط�ق: أبو ن�ؤاس، حي 
اس�يا، أبو منيصري ضمن قاط�ع ابي غريب، ويف 
س�يطرة الصق�ور«. وتابع�ت ان�ه »ت�م اعتقال 
متهم�ني بالرسق�ة واالحتي�ال والقت�ل العم�د يف 

مناطق األعظمية، والدولعي، وحي العامل«.

القبض عىل )4( ارهابيني و »نشال« 
يف مناطق متفرقة ببغداد

رشطة نينوى: إعتقـال مسـؤول 
االعدامات اجلامعية يف »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت القوة الجوية العراقية، أمس الثالثاء، تس�لم الدفعة 
الثاني�ة من طائرات )T50( الكوري�ة الجنوبية املقاتلة.وذكرت 
قيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »القوة 
الجوية العراقية تس�لمت الدفعة الثانية من طائرات T50 بعدد 
6 طائ�رات«. وكان�ت وزارة الدف�اع ق�د اعلن�ت يف اذار املايض، 
استالم الدفعة االوىل من طائرات )T50( الكورية، والتي وصلت 

اىل العراق عىل عدة وجبات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در ب الرشط�ة االتحادية يف محافظ�ة كركوك، أمس 
الثالث�اء، بمقت�ل عنرص يف »داع�ش« واعتقال خمس�ة آخرين يف 
املحافظة. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املصدر القول إن 
»قوة من الل�واء 20 رشطة اتحادية داهم�ت أوكاراً لداعش قرب 
إحدى قرى قضاء الدبس )45 كم ش�مال غرب�ي كركوك( وقتلت 
إرهابياً من التنظيم يف تنظيم داعش، ودمرت مضافات للتنظيم«. 
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »قوة أخرى 
من الرشطة االتحادية اعتقلت خمس�ة من عنارص تنظيم داعش 

االرهابي يف مناطق متفرقة من حنوب غربي كركوك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت قيادة رشطة محافظة كرب�الء، أمس الثالثاء، القبض عىل 
24 متهم�اً مطلوب�اً للقضاء بجرائم متنوع�ة يف مناطق متفرقة من 
املحافظة. وأشار املتحدث اإلعالمي باسم قيادة رشطة كربالء، العقيد 
عالء الغانمي، يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” نسخة منه، إىل أن 
“املف�ارز األمني�ة التابعة لقيادة الرشطة، رشع�ت بحملة نفذت من 
خاللها عمليات اس�تباقية، أسفرت عن إلقاء القبض عىل 24 متهماً 
يف عموم أرجاء املدينة، وبم�واد قانونية وجنائية مختلفة”. وأضاف 
الغانمي، إن “العملية أسفرت عن ضبط عدد من العجالت والدرجات 
الناري�ة املخالف�ة”، مبين�اً إن “الق�وات األمنية أحال�ت املتهمني اىل 

القضاء العراقي بغية اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم”.

القوة اجلوية تستلم الدفعة الثانية 
من طائرات )T50( الكورية

االحتادية تقتل عنرصًا يف »داعش« وتتمكن 
من اعتقال )5( آخرين يف كركوك

رشطة كربالء تعلن القبض عىل )24( متهاًم 
بجرائم متنوعة يف حمافظة 

         بغداد / المستقبل العراقي

لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  عض�و  طال�ب 
اإلنس�ان الدكتور عيل البياتي الحكومة بالتحرك 
العاج�ل إلغاث�ة العوائ�ل الت�ي دم�رت منازله�ا 
ج�راء تفج�ري ك�دس العت�اد يف مدين�ة الص�در 
 وتعويضها ع�ن األرضار التي لحق�ت بمنازلها .

وق�ال الدكتور البياتي إن�ه »يف الوقت الذي نثمن 
في�ه جه�ود الجه�ات الحكومية بتش�كيل لجان 
للتحقيق بأسباب التفجري والبحث عن املتورطني 

بالحادث�ة، ندعوهم أيض�اً اىل اإللتفات إىل مصري 
ع�رشات الضحايا الذين دمرت منازلهم ، مش�رياً 
إىل أن هناك العديد من العوائل تضم نساء وأطفاال 
رشدت وبقيت من دون مأوى بعد تدمري منازلها 
وتسويتها بالكامل إذ مازالت هذه العوائل تعاني 
األمري�ن ومنذ نحو أس�بوع عىل الحادثة بس�بب 
فق�دان جمي�ع ممتلكاته�ا وك�����ذل�ك تحمل 
قس�اوة الظروف الجوية نتيج�ة ارتفاع درجات 
الحرارة«.وطالب عضو مفوضية حقوق اإلنسان 
الحكوم�ة برضورة اتخاذ إجراءات عاجلة إلغاثة 

ه�ذه العوائل وإيجاد مأوى مناس�ب لها وتوفري 
احتياجاتهم الرضورية وصوالً إىل تش�كيل لجنة 
لتعوي�ض هذه العوائل بعد إجراء مس�ح ميداني 
للمن�ازل املدم�رة وتقييم مس�توى األرضار فيها 
لكون تعويض املترضرين من العمليات اإلرهابية 
والك�وارث الطب����يعي�ة والح�وادث الطارئ�ة 
مس�ؤولية تقع ع�ىل عاتق الدولة ، مش�رياً إىل أن 
اتخاذ هذه اإلجراءات بح�ق املترضرين ال عالقة 
ل�ه بس�ري التحق����يق�ات بالحادث�ة ومالحقة 

املتورطني فيها .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األم�ني الع�ام لحل�ف ش�مال األطل�ي 
)الناتو( ينس س�تولتنربغ، أم�س الثالثاء، إطالق 
مهمة جديدة لتدريب قوات األمن العراقية، وزيادة 
الدعم لرشكائها يف منطقة الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا.
ج�اء اإلع�������الن خ�الل مؤتم�ر صحف�ي 
مش�رك م�ع رئي�س ال�وزراء اإليط�ايل، جوزيب�ه 
كونت�ه، يف روم�ا، عىل هام�ش زيارته الت�ي بدأها 

األحد، وتستمر يومني.

ويف حديث�ه عن قم�ة )النات�و(، التي س�تعقد 
يف بروكس�ل يوم�ي 11 و12 تم�وز املقب�ل، ق�ال 
ستولتنربغ، إن »االجتماع سيشكل خطوة إضافية 
إىل األم�ام مع إطالق بعثة تدريب جديدة يف العراق، 

ملنع عودة تنظيم داعش«.
زي�ادة  يف  سيس�هم  »االجتم�اع  أن  وأض�اف، 
الدعم للرشكاء يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال 
أفريقيا، مثل األردن وتونس، وال س�يما عىل صعيد 

تدريب وتقوية القوات املحلية«.
من جهته، قال رئيس الوزراء اإليطايل، جوزيبه 
كونته، إن »بالده تتوق�ع من قمة )الناتو( املقبلة 

وعي�اً سياس�ياً بمركزي�ة التع�اون ب�ني االتح�اد 
األوروب�ي وحل�ف األطلي، عىل أس�اس املصلحة 

األمنية املشركة ويف كل الظروف املمكنة«.
وأش�ار كونت�ه، إىل أن »تعزي�ز البع�د األوروبي 
يف مجال األم�ن، الذي تعتربه إيطالي�ا أولوية، من 
ش�أنه أن يفقد معن�اه وفعاليته إذا ل�م يتم داخل 
إط�ار التعاون الكام�ل والتكامل ب�ني كافة قوات 

حلف األطلي«.
وب�ني، انه »س�يتعني إع�ادة التأكي�د عىل هذه 
الصيغة، ونأمل أن يتم تنفيذها يف القمة القادمة” 

يف بروكسل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر مطلع يف معرب ابراهيم 
الخليل الحدودي يف اقليم كردس�تان، 
أمس الثالث�اء، بأن الحكومة الركية 
س�لمت أكثر من 100 الج�ئ عراقي 
كان�وا معتقل�ني لديه�ا اىل س�لطات 
االقليم.  وقال املصدر إن »الس�لطات 

الركية س�لمت أكثر م�ن 100 الجئ 
عراق�ي اىل الجه�ات املعني�ة يف معرب 
ابراهيم الخلي�ل«، مبينا أن »من بني 
الالجئ�ني نس�اء وأطف�ال«. وأضاف 
املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه أن »الس�لطات الركية كانت 
ق�د اعتقل�ت ه�ؤالء الالجئ�ني ع�ىل 
الح�دود الركية اليوناني�ة«، الفتا يف 

الوقت نفسه اىل أن »هناك املئات من 
العراقيني الالجئني مازالوا معتقلني يف 
سجون تركيا«.  وأعلن مسؤول اتحاد 
الالجئ�ني العراقي�ني آري جالل يف، 9 
حزي�ران 2018، أن الق�وات الركية 
س�لمت ثماني�ة الجئ�ني عراقيني اىل 
مس�لحي جبه�ة النرصة يف س�وريا، 
مش�ريا اىل أن االتحاد أبلغت الجهات 

املعنية للكشف عن مصريهم.  وتشري 
مصادر اتح�اد الالجئني العراقيني اىل 
انه هاجر اكثر من 240 الف شخص 
من الع�راق واقليم كردس�تان خالل 
األع�وام الثالث�ة املاضي�ة ولقي اكثر 
م�ن 300 ش�خص عراقي مرصعهم 
قب�ل وصوله�م اىل اوربا والي�زال 48 

شخصا مفقودا.

تركـيا تسلم كردسـتان نحو )100( الجـئ عـراقـي كانوا معتقليـن لدهيا

عضو مفوضية حقوق اإلنسان عيل البيايت يطالب احلكومة بالتحرك العاجل إلغاثة 
العوائل املترضرة جراء تفجري مدينة الصدر وتعويضها 

حلف الناتو يعلن إطالق »مهمة جديدة« يف العراق 
ملنع عودة »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجن�ة االمنية يف مجلس دياىل، 
أمس الثالثاء، انتهاء ما س�مته »التجنيد 

يعم�ل  ال�ذي  االلكرون�ي« 
عليه تنظي�م »داعش«، فيما 
اش�ارت اىل ان التنظيم فشل 
يف اع�ادة تنظي�م صفوفه يف 

ثالث مناطق.
ونقلت وكالة »السومرية 
ني�وز« ع�ن رئي�س اللجن�ة 
ص�ادق الحس�يني القول إن 
»التجنيد االلكروني لتنظيم 
داعش عرب منصاب التواصل 
بمختل�ف  االجتماع�ي 
تسمياتها انتهى يف دياىل ولم 
يع�د ل�ه اي اثر ع�ىل االرض 

بعدما كان الوسيلة االهم للتظيم يف جذب 
الشباب اىل صفوفه اىل وقت قريب«.

واض�اف الحس�يني، ان »داع�ش فقد 
ق�درة التأثري االعالمية الت�ي كانت حلقة 

مهمة اعتم�د عليها بعد حزيران 2014«، 
مؤكدا أن »التنظيم فش�ل يف اعادة تنظيم 
صفوف�ه املبعث�رة والتي هي عب�ارة عن 
خاليا نائمة يف ثالث مناطق بدياىل ابرزها 
)55ك�م  حمري�ن،  ح�وض 

شمال رشق ب عقوبة(«.
واش�ار الحس�يني اىل ان 
»تعزي�ز امن حدود دياىل مع 
صالح الدي�ن اضعف داعش 
بش�كل كبري النه�ا تعد خط 
لخالي�اه  الرئي�ي  االم�داد 

النائمة يف املحافظة«.
واعتم�د »داع�ش« ع�ىل 
التجني�د االلكروني يف جذب 
دماء جديدة اىل صفوفه بعد 
2014 وكان له�ا اثر واضح 

يف انخراط العرشات.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس مجلس محافظة صالح 
الدي�ن احم�د الكري�م، أم�س الثالث�اء، 
بإع�ادة أكث�ر من 4 آالف منتس�ب أمني 
مفص�ول إىل الخدمة.  وق�ال الكريم، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه: »ال يخف�ى ع�ن ما ش�هدناه من 
حجم التعقي�دات والظ�روف التي مرت 
بالع�راق بعد احداث العارش من حزيران 
عام 2014 وما خلفته من دمار وفوىض 
يف كل مفاص�ل الحياة، وم�ا الحقته من 
رضر جس�يم ورشخ عمي�ق يف جس�د 
املجتم�ع ال�ذي ذاق األه�وال والصعاب 
التي تس�ببت به�ا تل�ك الفئ�ة املجرمة 
الباغي�ة«. وأضاف: »لقد قدم منتس�بو 

االجه�زة االمني�ة بكل صنوفها دروس�اً 
عظيم�ة يف التضحي�ة والبطول�ة وه�م 
يقارعون قوى الرش والظالم من رشاذم 
عصابات داعش املجرمة، فقدموا مئات 
اآلالف م�ن الش�هداء والجرحى«. وتابع 
الكريم: »لكن عدداً آخر منهم اضطرتهم 
الظ�روف املعق�دة واالح�داث املتالحقة 
والتأخ�ر  االنقط�اع ع�ن وحداته�م  اىل 
ع�ن االلتح�اق برك�ب البطول�ة وفيهم 
رجال جربتهم س�احات املعارك بقوتهم 
وعزمه�م فاعتربته�م القوان�ني النافذة 
فص�درت  وحداته�م،  ع�ن  منقطع�ني 
االوام�ر م�ن وزارة الداخلي�ة بفصله�م 

وقطع عالقتهم بوظائفهم«.
القائ�د  املجل�س،  رئي�س  وطال�ب 
الع�ام للقوات املس�لحة رئي�س الوزراء 

ب�«إنص�اف هذه الفئة الكب�رية واعادة 
ب�ني  ليكون�وا  الخدم�ة  اىل  املفصول�ني 
حماي�ة  يف  ابط�االً  مقاتل�ني  اخوته�م 
امن الوط�ن واس�تقراره«. وأش�ار إىل، 
االف  )اربع�ة  يتج�اوز  »عدده�م  أن 
وخمس�مائة منتسب( يف وزارة الداخلية 
يش�كلون ق�وة ضارب�ة تع�زز القدرات 
التعبوية للتشكيالت االمنية يف محافظة 
ص�الح الدي�ن«. ودع�ا الكري�م، وزي�ر 
الداخلي�ة ب�«التدخل الف�وري والعاجل 
إلنصافهم واعادته�م للخدمة واملوافقة 
عىل اط�الق التخصيص�ات املالية لفوج 
حماية تكريت البالغ عددهم )خمسمائة 
منتس�ب( بعد ان تمت جميع االجراءات 
االدارية الخاصة بهم لزجهم مع القوات 

االمنية يف املحافظة«.

دياىل تعلن هناية »التجنيد االلكرتوين« لتنظيم »داعش« 
وتؤكد فشله يف اعادة تنظيم صفوفه 

صالح الدين تطالب بإعادة أكثر من )4( آالف منتسب
 أمني مفصول إىل اخلدمة

      بغداد / المستقبل العراقي

الوزراء،ام�س  مجل�س  اتخ�ذ 
الثالث�اء، خ�الل جلس�ته االعتيادية 
حي�در  املجل�س،  رئي�س  برئاس�ة 
العب�ادي، عدة ق�رارات، فيما ناقش 
قضيتي تفجري مدينة الصدر وحرق 
بي�ان  وذك�ر  املفوضي�ة.  مخ�ازن 
للمكت�ب االعالم�ي لرئي�س مجلس 
ال�وزراء، ان »املجلس عقد جلس�ته 
االعتيادية برئاس�ة رئي�س مجلس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي، وناق�ش 
قضيتي تفجري كدس عتاد غري تابع 
لالجه�زة االمني�ة يف مدين�ة الصدر، 
وت�م  املفوضي�ة،  مخ�زن  وحري�ق 
تقديم تقاري�ر مفصلة بخصوصها 
واجراءات التحقيق واالدلة الجنائية 
والدف�اع املدن�ي ومكافح�ة االجرام 

واالوامر التي صدرت من القضاء«. واضاف 
ان »املجل�س اكد عىل امليض ب�اداء مهامه 
وفق�ا للدس�تور والقان�ون، وه�و يتطلع 
اىل انج�از متطلب�ات املرحل�ة السياس�ية 
املقبلة، بكل ما يقتيض ذلك من دعم االمن 
واالس�تقرار وتقديم الخدمات للمواطنني 
ودعم االقتصاد وتنشيط حركة االستثمار 
وم�ا يقت�يض ذل�ك م�ن ف�رض القان�ون 
ومحاس�بة املقرصي�ن«. وق�رر املجل�س 
بحسب البيان، »قيام املدعي العام بتحريك 
دعوى جزائية ضد كل املتسببني باالخالل 
بالعملية االنتخابية وفقا للقانون، ودعوة 
مجلس القضاء االعىل اىل حس�م القضايا 
الجزائية بم�ا يضمن س�المة االنتخابات 
والكش�ف ع�ن املتورط�ني ومالحقته�م، 

باالضاف�ة اىل حس�م التحقي�ق ومالحقة 
املتس�ببني باالنفجار الذي حصل يف مدينة 
الص�در وتحميله�م املس�ؤولية وتعويض 
املترضري�ن بالكام�ل«. واش�ار  البيان اىل 
ان »ال�دور امل�رشف لقواتن�ا املس�لحة يف 
تحري�ر االرض وحفظ االم�ن هو ضمانة 
لقدراته�ا املهني�ة يف اداء واجبها دون اية 
تدخالت، ويؤكد املجلس عىل دعمه للعمل 
املهن�ي للق�وات االمني�ة«. ولف�ت البيان 
اىل ان »املجل�س صوت ع�ىل ملحق كارس 
االم�واج الغربي مليناء الفاو الكبري رقم 3، 
وت�م التصويت عىل تعدي�ل قرار رقم 172 
لس�نة 2018 بش�أن الضمانات السيادية 
لصال�ح مش�اريع الكهرباء يف ميس�ان«. 
وتاب�ع البي�ان ان�ه »واس�تنادا اىل احكام 
املادة 80 / اوال من الدس�تور قرر مجلس 

الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان 
الرقاب�ة املالية االتحادي وعضوية كل من 
وكي�ل وزارة الداخلي�ة ونائب رئيس هيئة 
النزاهة ومعاون جهاز املخابرات الوطني 
ومعاون رئيس جهاز االمن الوطني تتوىل 
تلقي الش�كاوى م�ن املواطن�ني املتعلقة 
بالعملية االنتخابية والتحقيق فيها اداريا 
مع اعضاء مجلس املفوضني يف املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات وموظفيها من 
املتس�ببني باالخالل بالعملية االنتخابية«.

وبني ان »اللجنة س�تعمل عىل االس�تعانة 
باصحاب الخربة وتش�كيل لج�ان فرعية 
اىل  توصياته�ا  ترف�ع  اعماله�ا  الكم�ال 
الجه�ات املعنية كل بحس�ب اختصاصه، 
كذل�ك تنج�ز اللجن�ة اعمالها خ�الل مدة 
ان  البي�ان  واردف  يوم�ا«.   14 اقصاه�ا 

»مجلس الوزراء صوت عىل تشكيل 
لجنة برئاسة املحافظ يف محافظات 
النجف والديواني�ة واملثنى وذي قار 
وعضوي�ة مدي�ر زراع�ة املحافظة 
ومدي�ر امل�وارد املائي�ة يف املحافظة 
ومدير احصاء املحافظة تتوىل مهمة 
ح�رص وتدقي�ق مزارع�ي وفالحي 
املزروعة  الش�لب وف�ق املس�احات 
واملحص�ودة وف�ق معي�ار الخط�ة 
الزراعية لسنة 2017 وترفع لوزارة 
الزراعة لغرض التدقيق واملصادقة، 
وترف�ع وزارة الزراعة تقريرا كامال 
اىل مجل�س الوزراء لدع�م املزارعني 
والفالح�ني«.  واكمل البيان انه »تم 
التصويت عىل توصية لجنة الطاقة 
عىل م�رشوع توس�عة انت�اج حقل 
النارصي�ة النفطي بطاقة 100 الف 
برمي�ل/ ي�وم، ومناقص�ة تصميم 
وتجهيز وانش�اء املحط�ة املركزية الثانية 
يس ب�ي اف 2 يف حق�ل مجن�ون/ رشك�ة 
نفط الب�رصة، كذلك اس�تثمار غاز حقيل 
النارصي�ة والغراف باس�لوب )اي بي يس 
يس( رشك�ة غاز الجن�وب«.  ونوه البيان 
عىل انه »تم التصويت عىل مرشوع اكمال 
محطة ضخ تعزيز التعزيز لش�ط الرميلة 
املثن�ى وايصال الكهرباء له�ا، والتصويت 
ع�ىل مرشوع ايصال التي�ار الكهربائي اىل 
محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة/ 
املثن�ى«.  وختم البيان انه »ناقش مجلس 
الوزراء معالجة الش�حة املائي�ة املتوقعة 
للصي�ف امل������قب�ل وتخصيص مبالغ 
اضافية ضم�ن االج�راءات املت�����خذة 

ملعالجة الشحة املائية«.

جملس الوزراء يؤكد مضيه بأداء مهامه دستوريًا ويتخذ قرارات مهمة
ناقش قضييت تفجري مدينة الصدر وحريق خمازن املفوضية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م املحكمة االتحادية 
إياس الس�اموك، أمس الثالثاء، أن املحكمة 
فرعي�ة  دوائ�ر  نق�ل  بدس�تورية  قض�ت 
واختصاص�ات وأجه�زة ووظائ�ف بع�ض 

الوزارات إىل املحافظات.  
وقال الساموك يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا عق�دت جلس�تها برئاس�ة القايض 
مدحت املحمود وحضور القضاة األعضاء، 
ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية املادة 
)12( م�ن قان�ون التعديل الثال�ث لقانون 
املحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة باقلي�م رق�م 

)21( لس�نة 2008 املع�دل«. وأض�اف، أن 
»املادة املطعون بعدم دس�توريتها تضمنت 
نق�ل الدوائر الفرعي�ة واألجهزة والوظائف 
الت�ي  واالخ����تصاص�ات  والخدم�ات 
تمارسها وزارات البلديات واألشغال العامة، 
واالعم�ار واالس�كان، والعم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، والزراعة، واملالية، والش�باب 
والرياضة، مع اعتماداتها املخصصة لها يف 

املوازنة واملوظفني«. 
»املحكم�ة  أن  إىل  الس�اموك،  وأش�ار 
االتحادي����ة العلي�ا وجدت أن تل�ك املادة 
تتفق م�ع أحكام الدس�تور وم�ن ثم ردت 
الدع�وى كونه�ا ال تس�تند إىل س�ند م�ن 

الدستور«.

املحكمة االحتادية تؤكد دستورية نقل دوائر واختصاصات 
بعض الوزارات إىل املحافظات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�ددت وزارة الرتبية، أمس الثالثاء، املواعيد الخاصة باختب�ارات الترسيع للعام الدرايس 2017- 2018 
للمراحل الدراسية الخامس االبتدائي والثاني املتوسط والخامس العلمي بفرعيه.

وق�ال مكتب وزي�ر الرتبية محمد اقبال عمر يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »نظام 
الترسيع جاء لفسح املجال امام الطلبة الراغبني بالترسيع«، مبينا انه »تم ابالغ املديريات العامة بتعميم 
الضوابط عىل املدارس ليطلع عليها الطلبة«.  وأضاف ان »موعد امتحان التالميذ للصف الخامس االبتدائي 
س�يكون الثالثاء املوافق 12 من ش�هر حزيران الحايل، أما ُطالب املرحلة املتوسطة واإلعدادية فتم تحديد 
موعده�ا يف 26 من نفس الش�هر، عىل ان تصل أس�ماء الراغب�ني يف االختبار اىل املديري�ة العامة للتقويم 
واالمتحان�ات لغ�رض إصدار األرق�ام االمتحانية الخاصة به�م«. ونوه البي�ان اىل أن »جميع االختبارات 
س�تجري يف محافظة بغداد، عىل ان يكون أمتحان تالميذ الصف الخام�س االبتدائي التابعني للمديريات 
العامة للكرخ والرصافة يف مدرس�ة ذات الصواري الواقعة يف ش�ارع فلسطني، أما ذات التالميذ التابعني 

لباقي املديريات فسيكون يف ثانوية املتميزات التابعة للرصافة الثانية«.

الرتبية حتدد مواعيد إجراء اختبارات الترسيع للمرحلتني االبتدائية والثانوية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تنف�ذ تركيا احتالالً ناعماً ل�أرايض العراقية 
بحج�ة الحرب ع�ىل اإلرهاب، وس�ط صمت 
حكوم�ي ودويل كب�ر، ويأتي ذل�ك فيما يتم 
الحدي�ث عن خط�ط لبناء قواعد عس�كرية، 
فض�اًل عن تنفي�ذ عملي�ة اجتي�اح لأرايض 
العراقي�ة ع�ىل طريقة ما حص�ل يف عدد من 

املدن السورية.
وقال وزير الدفاع الرتكي نور الدين جانيكيل 
إن تركي�ا س�تبقى يف ش�مال الع�راق لح�ني 
القض�اء ع�ىل م�ا س�ماه »كل الجماع�ات 

اإلرهابية«.
ونقلت وكالة »األناضول« عن جانيكيل، قوله 
يف ترصيح صحفي، ان »تركيا عرضت تنفيذ 
عملية محتملة يف قنديل مع إيران التي أبدت 
دعمه�ا للهج�وم«، فيما أش�ار إىل ان »تركيا 

متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية«.
وتأت�ي ترصيح�ات وزي�ر الدف�اع الرتك�ي، 
وسط تحذيرات حكومية متزايدة من عملية 
عس�كرية ضد املقاتلني الك�رد املتمركزين يف 

جبال قنديل.
ب�دوره، قال رئي�س ال�وزراء الرتكي بن عيل 
يلدريم إن الهدف النهائ�ي لعملية قنديل هو 
تحييد حزب العمال الكردس�تاني بشكل تام 
بحيث ال تستطيع إلحاق أي رضر برتكيا مرة 

أخرى.
برنام�ج  يف  اس�تضافته  خ�الل  ذل�ك  ج�اء 

تلفزيوني، بوالية إزمر غربي تركيا.
وأض�اف يلدري�م: »ليس�ت لدين�ا أي أطماع 
بأرايض أح�د، وغايتنا القضاء عىل املنظمات 
الت�ي تتح�رش ببالدن�ا م�ن خ�ارج حدودنا 

وتهدد أرواح وممتلكات مواطنينا«.
وأشار إىل أن انسحاب املسلحني إىل رشق نهر 
الفرات بسوريا ال يعني أن جميع املشاكل قد 

حلت.
وأضاف: »وجود تنظيم بأسلحة ثقيلة رشقي 
الفرات يعترب تهديًدا ذو أولوية ضد بالدنا، وال 
يمكننا تجاهله، ويجب إنهاء وجود العنارص 

اإلرهابية هناك«.
وتاب�ع »إذا ل�م تن�ِه الواليات املتح�دة وجود 
تنظي�م )ي ب ك( رشق�ي الفرات وتس�حب 
للقي�ام  جاه�زون  دائًم�ا  فإنن�ا  أس�لحته، 
بم�ا يتوج�ب من أج�ل حماية أمنن�ا وأوراح 
وممتل�كات مواطنينا، وهذا حق لنا نابع من 

القوانني الدولية«.
ومنذ 11 آذار املايض، تواصل القوات املسلحة 
الرتكي�ة عملياته�ا ض�د املناط�ق التي تضم 
معس�كرات ل�«بي كا كا« داخل ارايض اقليم 

كردستان العراق.
من جانب�ه، أكد الجيش الرتك�ي انه دمر 12 

هدف�ا لحزب العمال الكردس�تاني يف ش�مال 
العراق يف رضبات جوية خالل الليل.

 وذك�ر الجيش يف بي�ان، انه يكث�ف عملياته 
العس�كرية ضد أهداف مقاتيل حزب العمال 
الكردس�تاني يف منطق�ة قندي�ل، مبين�ا ان 
وهاك�ورك  قندي�ل  يف  الواقع�ة  »األه�داف 
وأفاشني-باس�يان يف ش�مال العراق تش�مل 

مالجئ ومخازن ذخرة«.
وأض�اف البي�ان أن »الجي�ش تمك�ن أيض�ا 

م�ن تحيي�د 34 مقات�ال يف عمليات بش�مال 
الع�راق بني األول والثامن من ش�هر حزيران 

الجاري«.
وأكد الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان، يف 
كلمة له أمام منارصيه حيث يستعد لخوض 
انتخابات الرئاس�ة يوم 24 حزيران الجاري، 
ان تركي�ا س�تجفف م�ا س�ماه »مس�تنقع 

اإلرهاب« يف قنديل شمال العراق.
وكان الجيش الرتكي قد كثف يف الفرتة األخرة 

رضبات�ه ضد ح�زب العمال الكردس�تاني يف 
ش�مال الع�راق حيث توجد قواع�د للحزب يف 

جبال قنديل.
يف غض�ون ذلك، ح�ذر رئيس مرك�ز النهرين 
للدراسات االس�رتاتيجية واثق الهاشمي من 
أن الجي�ش الرتك�ي يخطط لعملية واس�عة 
يف جبال قنديل ش�مايل العراق وإقامة قواعد 
فيه�ا، مش�را إىل أن االتراك يس�تغلون حالة 
الرصاع والفوىض السياس�ية التي يش�هدها 

العراق. وقال الهاش�مي إنه “الجيش الرتكي 
ق�د يق�وم بعملي�ة واس�عة يف جب�ال قنديل 
وي�رع بعدها بإقامة قواعد عس�كرية عىل 
غ�رار ما حصل يف عفري�ن”، مبينا أن “تركيا 
تس�تغل حال�ة ال�رصاع الس�يايس والفوىض 
التي تش�هدها البالد، فضال ع�ن قرب موعد 

االنتخابات الرتكية”.
واس�تبعد الهاش�مي “وج�ود اي اتف�اق بني 
انق�رة وبغداد لدخ�ول املناطق الت�ي يتواجد 

فيه�ا االت�راك حالي�ا”، مرجح�ا أن “تك�ون 
هناك اتفاق�ات بني النظ�ام الرتكي والحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني برئاس�ة مسعود 

بارزاني”.
وكان الباح�ث بالش�أن الك�ردي ع�يل ناجي 
كشف عن اصدار الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغ�ان أوام�ر للق�وات الرتكي�ة بالوصول 
إىل ضواح�ي اربي�ل ملحارب�ة ح�زب العم�ال 

.pkk الكردستاني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 
عن اتفاق رئاس�ة الربمل�ان مع الكتل 
السياس�ية عىل إرجاء عقد الجلسات 
إىل م�ا بعد عطلة العيد، مش�رة إىل أن 
الربمل�ان يراق�ب حالي�ا اداء مفوضية 
االنتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي، 
فيما أش�ار نائب إىل أن رئاسة الربملان 
لم تحدد موعد لعقد جلسة استثنائية 
تناقش موضوع الحريق الذي اندلع يف 

مخزن ملفوضية االنتخابات.
 وق�ال عض�و اللجن�ة القانوني�ة زانا 
س�عيد إن “رئاس�ة مجل�س الن�واب 
أبلغت الكتل السياسية بإرجاء جميع 
جلسات الربملان إىل ما بعد عيد الفطر 
املبارك بسبب سفر اغلب النواب وعدم 

وجود رضورة سياسية”.
 وأض�اف س�عيد، أن “الربمل�ان يراقب 
اعمال املفوضي�ة وعملية العد والفرز 
الي�دوي وإج�راءات مجل�س القضاء 
األع�ىل ويف ح�ال وج�ود أي مس�تجد 
سيايس سيعقد الربملان جلسة طارئة 
ملناقش�ة املوضوع”، مبينا أن “جلسة 
ملا بعد العيد ستناقش النتائج النهائية 
وتقيي�م عم�ل املفوضي�ة، فضال عن 

بحث تعديل قانون االنتخابات”.
ب�دوره، أك�د النائ�ب ع�ن كتل�ة بدر 

حنني ق�دو أن مجلس النواب لم يحدد 
موعدا لعقد جلسته االستثنائية بشأن 
تداعي�ات حري�ق مخ�ازن مفوضي�ة 
االنتخاب�ات يف جانب الرصافة ببغداد، 

الجلس�ة س�يحرضها  أن  إىل  مش�را 
رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي ووزير 

الداخلية قاسم األعرجي.
وقال قدو يف ترصيح إنه “كانت هناك 

دعوة من رئاس�ة مجلس النواب لعقد 
جلسة اس�تثنائية ملناقش�ة تداعيات 
الحري�ق الذي طال مخ�ازن مفوضية 
االنتخاب�ات يف بغ�داد، لكن�ه ل�م يتم 

تحديد اي موعد لعقد هذه الجلسة”.
االس�تثنائية  “الجلس�ة  أن  وأض�اف، 
ال�وزراء  رئي�س  حض�ور  ستش�هد 
الداخلي�ة  ووزي�ر  العب�ادي  حي�در 

قاس�م االعرجي من اجل االجابة عىل 
اسئلة واستفس�ارات اعضاء مجلس 
النواب”. وكان من املفرتض، أن يعقد 
مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية 

ال�وزراء  رئي�س  خالله�ا  يس�تجوب 
حيدر العبادي ووزير خارجيته قاسم 
االعرج�ي ح�ول قضية ح�رق مخزن 
صناديق االق�رتاع يف منطقة الرصافة 

رشق بغداد.
مفوضي�ة  مخ�ازن  وتعرض�ت 
االنتخابات يف جان�ب الرصافة برق 
بغ�داد االح�د اىل حريق ضخ�م، حيث 
اعلن وزير الداخلية األعرجي س�المة 
صنادي�ق اإلقرتاع منوه�ا اىل ان هناك 
نس�ًخا منها، لكنه اكد احرتاق أجهزة 

التحقق والعد االلكرتوني. 
الوزي�ر بالق�ول »ال ش�ك ان  وش�دد 
الحري�ق بفع�ل فاعل«، موضح�اً انه 
يتاب�ع ش�خصيا الوض�ع م�ع فري�ق 
االدل�ة الجنائي�ة واللجن�ة التحقيقية 
الخاصة بالحادث. وكشفت مفوضية 
االنتخابات ان »الحريق ش�مل جميع 
أجهزة ترسيع النتائج وأجهزة التحقق 
االلكرتونية الخاصة بمكتب انتخابات 
بغ�داد الرصافة« مؤك�دة ان »الحريق 

لن يؤثر عىل نتائج االنتخابات«.
وق�د جاء توقي�ت ان�دالع الحريق بعد 
ق�رار الربمل�ان االربعاء امل�ايض إعادة 
العد والفرز الكثر من 10 ماليني صوت 
بش�كل ي�دوي إث�ر ش�كاوى بوق�وع 
عمليات تزوير كربى خالل االنتخابات 

التريعية االخرة.

أنقرة تريد »البقاء« وبناء قواعد عسكرية يف إقليم كردستان.. واردوغان يلمح بـ »اجتياح« على طريقة سوريا

تركيا تنفذ خطة »االحتالل الناعم« يف شامل العراق

مل حتدد موعدًا لعقد »جلسة استثنائية« ختص »احلريق« 

الكتل السياسية تتفق عىل تأجيل »جلسات الربملان« بسبب سفر النواب

       بغداد / المستقبل العراقي

اجتم�ع رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض 
فائق زيدان، أمس الثالث�اء، بالقضاة املكلفني 
بمه�ام مجلس املفوض�ني وم�دراء املكاتب يف 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعىل 
الق�ايض عبد الس�تار برق�دار يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »رئيس 
املجل�س القض�اء األع�ىل ناق�ش م�ع القضاة 
املكلف�ني بمه�ام مجل�س املفوض�ني و مدراء 
املكاتب يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
آلي�ات تنفي�ذ قان�ون التعديل الثال�ث لقانون 
انتخاب�ات مجل�س الن�واب رقم )45( لس�نة 

2013 املعدل«.

وأض�اف ان »االجتماع ركز ع�ىل التأكيد العايل 
ملجل�س القض�اء االع�ىل ع�ىل تطبي�ق قانون 
التعدي�ل الثالث لقان�ون االنتخابات رقم )45( 
لس�نة 2013 املع�دل بش�كل مهني وش�فاف 
مم�ا يحق�ق العدال�ة والطمأنينة ل�دى جميع 

العراقيني«.
يذك�ر ان مجل�س الن�واب ص�وت يف جلس�ته 
االس�تثنائية املنعق�دة األربع�اء امل�ايض، عىل 
لقان�ون  الثال�ث  التعدي�ل  قان�ون  مق�رتح 
انتخابات مجلس النواب رقم 45 لس�نة 2013 
»بهدف تحقيق الش�فافية يف نتائج االنتخابات 
والحف�اظ ع�ىل النظ�ام الديمقراط�ي للعراق 
وحماي�ة العملي�ة االنتخابية بم�ا يؤمن الثقة 
بنزاه�ة االنتخاب�ات وعدالته�ا ولثب�وت ع�دم 
صالحية جه�از ترسي�ع النتائ�ج االلكرتونية 

وتس�ببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية 
والجراء العد والفرز اليدوي يف عموم العراق«.

وأعلن مجلس القضاء األعىل، الخميس املايض 
ق�رارات مهمة لتنفيذ تعديل قانون االنتخابات 
وتضمنت »دعوة أعضاء مجلس القضاء االعىل 
كاف�ة لالجتماع صب�اح األحد املقبل لتس�مية 
القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال 
مجلس املفوض�ني واألرشاف عىل عملية اعادة 
العد والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات وتسمية 
القض�اة الذي�ن س�وف يتول�ون مهم�ة إدارة 

مكاتب مفوضية االنتخابات يف املحافظات«.
كما س�مى مجلس القضاء يف جلسته »تسمية 
القضاة املرش�حني لالنتداب للقيام بصالحيات 
مجلس املفوضني يف املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات حسب احكام املادة )4( من قانون 

التعدي�ل الثال�ث لقانون االنتخاب�ات والقضاة 
مكات�ب  م�دراء  مهم�ة  إلش�غال  املرش�حني 

املفوضية يف املحافظات«.
م�ن جانبه�ا أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، 
إنها س�تطعن بق�رار الربمل�ان يف تعديل قانون 
االنتخابات »إلحتوائه ع�ىل عدد من املخالفات 
يف فقرات�ه والت�ي ال تنس�جم م�ع الدس�تور 
وتتعارض مع قانون املفوضية رقم 11 لس�نة 

2007 املعدل«.
وقدم رئي�س مجلس املفوضني مع�ن الهيتي، 
الس�بت املايض طعناً لدى املحكم�ة االتحادية 
ض�د رئيس مجل�س الن�واب س�ليم الجبوري 
والطعن يف دستورية تعديل قانون االنتخابات، 
وش�مل رفض تدخل مجل�س القضاء االعىل يف 

صالحية املفوضية.

مّسى القضاة املكلفني مبهام املفوضني

جملس القضاء يناقش آليات تنفيذ التعديل الثالث لقانون االنتخابات
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سليامين: السعودية حصدت الفشل من انفاق )200( مليون دوالر يف االنتخابات اللبنانية

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نش�طاء بأن س�لطات س�جن جو المرك�زي في 
البحرين واصلت سياس�ة التضييق على الرموز وقيادات 
الث�ورة المعتقلين طيلة ش�هر رمضان التي يوش�ك على 
اإلنقضاء، بما في ذلك منعهم من حرية ممارسة الشعائر 
الدينية واقتناء كتب األدعية وإحياء ليالي الشهر الكريم.

وق�ال الناش�ط الحقوقي الس�يد أحم�د الوداعي بأن 
“سياس�ة التضييق والخنق الممنهج من أبشع سياسات 
إدارة س�جن جو”، وقد أخذت وتيرتها المتصاعدة مجددا 
ض�د الرم�وز المعتقلين من�ذ بداية الع�ام الماضي. وفي 
الس�ياق نفس�ه، يعاني الرم�وز المعتقلون م�ن أوضاع 
صحي�ة متدهورة، في ظل سياس�ة الحرم�ان من العالج 
واألدوي�ة، ودع�ا الوداعي إلى ض�رورة “التح�رك الجاد 
والعاجل من أجل إنقاذ حياة الرموز”، مشيرا إلى الوضع 
الصح�ي المتدهور للقيادي المعتق�ل الدكتور عبدالجليل 
الس�نكيس، وقال الوداع�ي بأنه الزال يعان�ي من صداع 
مس�تمر منذ أسابيع، في الوقت الذي تمتنع إدارة السجن 
نقل�ه إلى المستش�فى، كما تتعم�د اإلدارة التضييق على 
السنكيس الذي يعاني من إعاقة الشلل ويعجز عن المشي 
إال بالعكاز أو كرس�ي متحرك، وقد رفضت إدارة السجن 

توفير نعل مطاط خاص به لمنع االنزالق أثناء الحركة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت ق�وات الجي�ش الليب�ي بقي�ادة خليف�ة حفتر 
إن حملته�ا ض�د تحال�ف مس�لح م�ن مقاتلي�ن محليين 
وإس�الميين في مدينة درنة بش�رق البالد بلغت مراحلها 
األخيرة بعد قتال عنيف اس�تمر عدة أيام. وش�نت كتائب 
من الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر هجوما بريا 
للسيطرة على درنة الشهر الماضي بعد أن طوقت المدينة 
لمدة عامين. ودرنة آخر مدينة في ش�رق ليبيا ال تخضع 
لس�يطرة الجيش الوطني الليبي. ويهدد القتال بتقويض 
جه�ود تقودها األمم المتحدة إلعادة توحيد ليبيا وإجراء 
االنتخابات بعد اضطرابات استمرت سنوات ووفرت مالذا 
آمنا للمتش�ددين ومهربي البشر وش�لت االقتصاد الليبي 
المعتم�د عل�ى النفط. وحفت�ر هو الش�خصية المهيمنة 
في ش�رق ليبيا ويتحالف مع حكوم�ة وبرلمان يرفضان 
الحكوم�ة المعت�رف به�ا دوليا ف�ي العاصم�ة طرابلس 
بشمال غرب البالد. ويقاتل الجيش الوطني الليبي تحالفا 
من جماعات مس�لحة تع�رف بقوة حماي�ة درنة وتضم 
مقاتلي�ن محليين وإس�الميين على صل�ة بجماعات في 

غرب ليبيا تناوئ حفتر كذلك.

البحرين: رموز الثورة املعتقلون 
يعانون من التضييق املمنهج 

القوات الليبية تقرتب من حسم 
معركة درنة

       بغداد / المستقبل العراقي

تس�ود حالة من الترق�ب في الجنوب 
الس�وري عل�ى خلفية مواصل�ة الجيش 
تعزيز قواته تزامنا مع اتصاالت روس�ية 
م�ع ق�ادة فصائل مس�لحة في مس�عى  

للتوصل إلى تسوية في تلك المنطقة.
ونقل�ت صحيفة “الوطن” الس�ورية 
ع�ن مص�ادر ع�دة، أن الجيش الس�وري 
أرس�ل مزيدا م�ن التعزيزات العس�كرية 
إلى منطقة “مثلث الموت” شمالي درعا، 
ووصلت إلى بلدات الهبارية ودير العدس 
وتل�ول فاطمة في ريف درعا الش�مالي. 
وأشارت الصحيفة إلى تواصل المساعي 
الروسية من مركز المصالحة “حميميم” 
باتصاالت هاتفية مع معظم قادة فصائل 
الجبه�ة الجنوبية في درع�ا للتوصل إلى 
تس�وية ترض�ي جمي�ع األط�راف، لكن 
وحسب الصحيفة فقد رفضت الوساطة 
الروس�ية م�ن قب�ل جمي�ع الق�ادة ف�ي 
تل�ك المنطق�ة مؤكدين عل�ى “الصمود 
والتصدي ألي عملية عس�كرية تستهدف 
المنطقة”. كما أش�ارت الصحيفة إلى أن 
المعارضة المسلحة جنوبي سوريا قامت 

مؤخ�را بعرض عس�كري ش�اركت فيه 
“الفرقة 404” والفرقة “406” و”الفرقة 
463” الت�ي تتبع جميعه�ا للجيش الحر. 
وقالت المص�ادر لوكالة )آكي( اإليطالية 
لألنباء، إن الفصائل المقاتلة التي ُتشّكل 
ق�وات الجبهة الجنوبية “لم ولن تقبل أن 
ُي�دار المعبر أمنيا من قبل ق�وات النظام 
السوري واألجهزة األمنية التابعة للنظام، 
بل س�يدار، وفقا التفاقيات أوشكت على 
التبل�ور نهائيا، من قبل موظفين مدنيين 

من الطرفين”.
وأوضحت المصادر أن اإلدارة األمنية 
عس�كريا  وتأمينه�ا  المعاب�ر  وحماي�ة 
س�تكون من قبل ق�وات ش�رطية تابعة 
عليه�ا  ُتش�رف  الس�ورية  للمعارض�ة 
قوات أردني�ة، وتراقبها ق�وات أمريكية 
تواج�د  هن�اك  يك�ون  ول�ن  وروس�ية، 
عس�كري للنظام الس�وري في المعبر”. 
ونوه�ت المصادر بأن الجبهات س�تبقى 
ثابتة على ما هي عليه، ولن ُيس�مح ألي 
طرف بتج�اوز “الرقع�ة الجغرافية التي 
ُيسيطر عليها”، و”س�تكون هناك قوات 
روس�ية وأمريكي�ة مش�تركة للمراقبة، 
كما س�تجمع مداخيل المعب�ر الحدودي 

من طرف لجن�ة حيادية، وت�وزع الدخل 
على طرفي النظ�ام والمعارضة، على أن 
ُيصرف في أعمال غي�ر قتالية”. يذكر أن 

معبر نصيب شهد حالة من المد والجذب 
بعد س�يطرة المعارضة عليه عام 2015، 
وفي سياق مساع أردنية إلعادة تشغيله، 

لك�ن تمس�ك كل من الحكومة الس�ورية 
والمعارضة المس�لحة بشروطهما حال 

دون التوصل التفاق.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال قائد فيل�ق القدس التابع للحرس 
الثوري اللواء قاسم سليماني، ان النظام 
الس�عودي انف�ق 200 ملي�ون دوالر في 
االنتخابات البرلمانية اللبنانية ولم يحصد 
س�وى الفش�ل. ووصف اللواء سليماني 
بمثاب�ة  االخي�رة  اللبناني�ة  االنتخاب�ات 
استفتاء حيث انها اقيمت في اجواء وجه 
الجمي�ع التهم الى حزب الله بالتدخل في 
سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة. 
واض�اف س�ليماني، ان البل�دان العربية 
ومجل�س التع�اون بم�ا فيه الس�عودية 
والبل�دان الت�ي يحكمه�ا الجاهل�ون قد 
وضع�وا اطه�ر ح�زب اس�المي واالكثر 
صنعا للمفاخ�ر على قائمة االرهاب كما 
وضعوا اس�ماء اش�خاص اثاروا النشاط 
في قلوب المس�لمين كالسيد حسن نصر 
الله الذي الحق الهزيمة بالعدو االهم في 

العالم العربي الى جانب االرهابيين.  
واش�ار الى اعالم االعداء، موضحا ان 
من يقف الى جانب حزب الله س�واء من 
اه�ل الس�نة أو غيرهم يصفه�م بعمالء 
اي�ران، موضحا ان االنتخاب�ات اللبنانية 
اقيمت في مثل ه�ذه الظروف الى جانب 

انفاق السعودية 200 مليون دوالر. 
ونوه الى أن محافظة كرمان/ جنوب 
شرق ايران/ تفوق مساحتها لبنان بنحو 
10 ال�ى 15 ضعف�ا، معتب�را، إنفاق 200 
مليون دوالر في بيئة صغيرة خالل فترة 
قصيرة لي�س باألمر البس�يط، لكن ماذا 
ح�دث؟ النتيجة أن أول ش�خص فائز في 
بي�روت ينتمي إل�ى حزب الل�ه وبالطبع 

الشيعة، وذلك ألول مرة في لبنان.
واش�ار س�ليماني إل�ى أن ح�زب الله 
حص�ل ألول مرة على 74 مقعداً من أصل 
128 مقعداً في البرلمان اللبناني، واصفا 

ذلك الفوز بالنصر الكبير.

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�نَّ جيش االحتالل اإلس�رائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة 
اعتقاالت بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان، فيما شهدت 
بع�ض المناط�ق مواجهات ما بين الش�بان وق�وات االحتالل 
الت�ي أطلقت الغاز المدمع واألعي�رة النارية المعدنية المغلفة 
بالمط�اط ما أوق�ع حاالت اختن�اق وعدة إصاب�ات بصفوف 

المواطنين.
وأعل�ن االحتالل اعتقال من وصفهم بالمطلوبين ألجهزته 
األمنية، مش�يرا إل�ى تحويلهم للتحقيق ل�دى الجهات األمنية 

المختصة.
ف�ي قرية بورين جنوب نابلس، أصي�ب مواطنان، أحدهما 
بالرص�اص الح�ي، وآخر بالرص�اص المغل�ف بالمطاط، بعد 
اعت�داء مجموعة م�ن المس�توطنين على بع�ض المنازل في 

القرية.
وأفاد مس�ؤول ملف االس�تيطان في شمال الضفة الغربية 
غس�ان دغل�س، ب�أن مجموع�ة من مس�توطني مس�توطنة 
“يتسهار” هاجموا منازل المواطنين في قرية بورين، وجرت 
مواجه�ات بين جنود االحت�الل ومواطني القرية مما أدى إلى 

إصابة اثنين من سكان القرية.
وأش�ار إل�ى أن الش�اب األول أصيب بالرص�اص الحي في 
الرقبة، والثاني برصاصة مغلفة بالمطاط بالصدر، ونقال إلى 

مستشفيات نابلس، لتلقي العالج.
وف�ي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل، ش�ابين بعد مداهمة 

منطقة الحريقة بالمنطقة الجنوبية من المدينة.
وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل، اقتحموا منطقة 
الحريقة، وس�ط إطالق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 

واالعتداء على السكان في المنطقة.
كما اعتقل جنود االحتالل، الناش�ط محمد زغير 30 عاما، 

المتحدث باسم شباب ضد االستيطان.
وأفاد ناش�طون أن جنود االحتالل اعترض�وا طريق زغير 
خ�الل تواجده ف�ي منطقة تل الرميدة، حي�ث كان في طريقه 

لتوزيع الطرود الغذائية للعائالت في تل الرميدة.
يذكر أن زغير ناش�ط اجتماعي وسياسي في مدينة الخليل 

وتم اعتقاله عدة مرات من قبل االحتالل.
كم�ا اعتقل جنود االحتالل ش�ابا قرب الح�رم اإلبراهيمي 

بدعوى حيازته سكين.
وقال ش�هود عيان، ن�ه تم اعتقال عماد عزم�ي أبو داهود 
19عام�ا، على أحد الحواجز العس�كرية المحيطة بالحرم وتم 

نقله الى جهة غير معلومة.

اجليش اإلرسائييل يشن محلة 
اعتقاالت بالضفة الغربية 

         بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق الرئيس االميركي دونال�د ترامب وزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ اون على “طي صفحة 
الماض�ي” خالل قمة تاريخي�ة أمس الثالثاء وقعا 
عل�ى اثره�ا وثيقة تعه�د فيه�ا الزعي�م الكوري 
الش�مالي ب�”نزع كامل للس�الح النووي من شبه 

الجزيرة الكورية”.
وعند سؤال ترامب حول نزع االسلحة النووية، 
النقطة االبرز في القمة، رد بالقول “لقد باش�رنا 

العملية”، مضيفا انها “ستبدأ سريعا جدا”.
وال تأت�ي الوثيقة على ذك�ر المطلب االميركي 
“بن�زع االس�لحة النووية بص�ورة كامل�ة يمكن 
التحقق منها وال عودة عنه�ا” وهي الصيغة التي 
تعني التخلي عن االسلحة وقبول عمليات تفتيش، 
لكنه�ا تؤكد التزام�ا بصيغة مبهمة بحس�ب نص 
االتفاق. وشهدت قمة سنغافورة وهي االولى بين 
رئيس اميركي في الس�لطة وزعيم كوري شمالي 
مصافحة مطولة بين المس�ؤولين في مش�هد لم 
يكن م�ن الممكن تخيل�ه قبل بضعة اش�هر فقط 

عندما كانا يتبادالن االتهامات والشتائم.
واعتب�ر كي�م ان�ه “ط�وى صفح�ة الماضي”، 
بع�د ان تج�اوز “عقب�ات ع�دة” قبل القم�ة التي 
تش�كل “مقدمة جيدة للسالم”، بينما اشاد ترامب 
“بالعالقة الخاصة” التي يبنيها مع الزعيم الكوري 
الش�مالي الذي يحكم بالده بقبضة من حديد على 

غرار والده وجده من قبله.
وعل�ق ترامب مبتس�ما ان “اللق�اء الرائع” تم 
“أفض�ل مم�ا كان م�ن الممكن تص�وره” ما اتاح 

تحقيق “تقدم كبير”.
واس�تخدم ترام�ب مع كي�م، نف�س المبالغات 
ع�ادة  به�ا  يخ�ص  الت�ي  االهتم�ام  ومؤش�رات 

حلفاءه.
علق مايكل كوفريغ من معهد االزمات الدولية 
في واش�نطن “انه انتصار هائ�ل لكيم الذي حقق 
انج�ازا فعلي�ا بلقائ�ه وجها لوجه م�ع الرئيس”، 
مضيفا ان والده وج�ده “كانا يحلمان بذلك”، وان 
“ذلك يش�كل نقطة ايجابية بالنس�بة الى الواليات 
المتحدة واالس�رة الدولية عل�ى صعيد مفاوضات 

من المتوقع ان تكون طويلة وشاقة”.
واعتبرت الصين حليفة الش�مال ان القمة هي 
بداي�ة “تاريخ جدي�د” ودعت الى “نزع االس�لحة 

النووية” بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية.
وأجرى المس�ؤوالن بعدها لق�اء لنحو خمس 
س�اعات أوال عل�ى ح�دة لم�دة اربعي�ن دقيقة ثم 

اجتماع عمل تاله غداء عمل.
وحضر كيم برفقة مس�اعده كيم يونغ ش�ول 
ال�ذي زار البي�ت االبي�ض مؤخ�را، والعدي�د م�ن 
المسؤولين من الحزب الحاكم بينهم شقيقته كيم 

يو جونغ.
وكان ترام�ب الذي تول�ى الحكم دون أي خبرة 
دبلوماس�ية، خاط�ر الى حد كبير عندم�ا قِبل قبل 
ثالثة أش�هر بعقد قمة مع كيم بعد س�يل الشتائم 

واالتهامات التي تبادلها معه.

وتش�كل هذه القمة بالنس�بة ال�ى ترامب بعد 
500 يوم عل�ى وصوله الى البيت االبيض احد أهم 
لحظات رئاسته على الس�احة الدولية بعد ان أثار 
خالف�ات مع العديد من الق�ادة الدوليين خصوصا 

مع حلفاء لبالده.
ورغم االنفراج الدبلوماسي الالفت الذي تحقق 

في االشهر االخيرة ال تزال هناك تساؤالت عدة.
وبدا كيم الذي لم يقم حتى هذا العام بأي زيارة 
رس�مية الى الخارج مرتاحا ج�دا منذ وصوله الى 
سنغافورة. فقد قام بجولة ليلية مساء االثنين زار 

خاللها المعالم السياحية االبرز في العاصمة.
وتعان�ي كوري�ا الش�مالية بس�بب برنامجه�ا 
الن�ووي من سلس�لة عقوب�ات مش�ددة فرضتها 

االمم المتحدة على مر السنوات.
والقناع الشمال بالعدول عن برنامجه النووي 
الذي يعتب�ره بمثابة ضمانة لبقائ�ه، تعهد ترامب 

رس�ميا في الوثيقة المش�تركة بتقديم “ضمانات 
أمني�ة”. وكان الالع�ب الرئيس�ي في ه�ذا الحوار 
وزير الخارجي�ة االميركي ماي�ك بومبيو أعلن ان 
الواليات المتحدة مستعدة لتقديم “ضمانات أمنية 
فري�دة ومختلف�ة” عن تلك التي ت�م عرضها حتى 
االن في حال اس�تجابت كوريا الشمالية للمطالب 

االميركية.
الجان�ب  المرتقب�ة م�ن  الملموس�ة  النتيج�ة 
االميرك�ي ه�ي توقيع اتف�اق مبدئ�ي لوضع حد 
انته�ت  الت�ي   )1950-1953( الكوري�ة  للح�رب 
بهدنة وليس بمعاهدة س�الم ما يعني ان الش�مال 

والجنوب ال يزاالن نظريا في حالة حرب.
يقول محللون ومؤرخ�ون ان هناك بارقة أمل 
لكنه�م يذكرون جميعا بان نظ�ام بيونغيانغ درج 

في الماضي على قطع الوعود وعدم الوفاء بها.
فف�ي 1994 ث�م في 2005، تم توقي�ع اتفاقين 

لكن دون أن يتم تطبيق أي منهما فعليا.
واعتبر كيلس�ي دافنبورت م�ن جمعية مراقبة 
االسلحة ان “ترامب سيعلن انتصارا ايا تكن نتيجة 
القمة لكن نزع الس�الح النووي من شبه الجزيرة 
الكورية عملية سيس�تغرق س�نوات”، مضيفا ان 
“االختبار الفعلي” س�يكون “هل س�تتبنى كوريا 
الشمالية اجراءات ملموسة للحد من التهديد الذي 

تشكله اسلحتها النووية”.
ويؤكد وزير الخارجية االميركي ان الوضع هذه 

المرة مختلف تماما وان اللقاء سيؤتي ثماره.
وعلق المحلل انكي�ت باندا على تويتر “طريقة 
ترتيب القمة م�ن المصافحات الى األعالم وصوال 
ال�ى الديك�ور توح�ي ب�كل تفاصيلها بلق�اء بين 
دولتي�ن ذات س�يادة تقيمان عالقات دبلوماس�ية 
طبيعي�ة”، مضيفا ان “الش�عور باضفاء ش�رعية 

على نظام الشمال ال يمكن انكاره”.

الرئيس الكوري وعد بنزع السالح النووي.. ونظريه األمريكي يرد بتوفري احلماية

كيم وترامب يطويان صفحة الشتائم بمصافحة طويلة
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باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم 
االخري عطلة رسلمية فتكون املزايدة يف 
اليلوم التايل الذي يليه يف تمام السلاعة 
الثانيلة علرش ظهلرا فعلىل الراغبلني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيملة املقدرة البالغة )خمسلون 
مليون دينلار( بصك مصدق مع تقديم 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية ان لم يكن من الرشكاء
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف

سلكنية  دار  عليهلا  املشليدة  االرض 
واالسلمنت  الطابلوق  ملن  مشليده 
ومسلقفة بالكونكريت املسلح تشتمل 
علىل غرفتلني نلوم وغرفلة اسلتقبال 
وكليلدور ومطبخ ومجموعلة  صحية 
مبلطلة  االرضيلة  االريض  الطابلق  يف 
باللكايش متلرره ال تصلح للسلكن 
ايله للسلقوط واالبواب مكرسه زجاج 
بللوك  اللدار تقلع ركلن  النوافلذ وان 
سلياجها من جهة الطرق العام مهدم 

جنس العقار ملك رصف
لللللللللللللللللللللللللللللللل

محكملة قوى االمن الداخيل لخامسلة 
بالبرصة 

مقتبلس الحكم الغيابلي رقم املقتبس 
2015 /1860

اسم املتهم ورتبته: الرشطي مالك ناظم 
حمود عليل / مديرية رشطة محافظة 
البلرصة – رقلم الدعلوى وتاريخهلا: 

،2015/1744
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/12/13 
، تاريخ الحكم: 2015/12/27 ، املادة 
القانونيلة : 5/ق.ع.د رقلم 14 لسلنة 

. 2008
خالصة الحكم: -حكمت محكمة قوى 
االمن الداخيل الخامسلة باسم الشعب 
عىل املدان الغائب )الرشطي مالك ناظم 

حمود عيل( غيابياً بما ييل: - 
1.بالحبس البسليط ملدة )ستة أشهر( 
وفلق امللادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسلنة 
2008 بدالللة املادة 69 ملن ق.أ.د رقم 
17 لسلنة 2008 لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 2012/12/13 ولحد االن.
2.إخراجله ملن الخدمة يف قلوى االمن 
الداخليل اسلتناداً ألحكام للملادة 42/ 

ثانيا من ق.أ.د رقم 14 لسنة 2008.
3.إعطاء املوظفني العموميني صالحية 
القبض عليه أينما وجلد لتنفيذ الحكم 
الصلادر يف حقه اسلتناداً ألحكام املادة 

69/ ثانيا من ق.أ.د.
4.إللزام املواطنلني األخبلار علن محل 
اختفاء املحكوم أعاله اسلتنادا ألحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د.
5.حجلز أمواله املنقوللة وغري املنقولة 
اسلتنادا ألحلكام مللادة 69/ رابعا من 

ق.أ.د.
6.تحديلد اتعلاب محاملاة للمحاملي 
املنتلدب جبلار عاتي جرب مبللغ قدره 
خمسلة وعرشون ألف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قابلاًل  اآلراء  باتفلاق  القلرار  صلدر 
لالعرتاض اسلتنادا ألحلكام املادة 71/ 
ثانيلاً ملن ق.أ.د رقم 17 لسلنة 2008 

وافهم علنا يف 2015/12/27.
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللل
محكمة قوى األمن الداخيل الخامسلة 

بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2014/488

إعالن
إىل/ املتهم الهلارب )ر.ع ماجد عطوان 
عبدالسادة( املنسلوب إىل قيادة رشطة 

محافظة البرصة.  
 ملا كنلت متهما وفق امللادة /5 ق.ع.د 
رقلم 14 لسلنة 2008 لغيابك عن مقر 
عملك ملن تاريخ 2009/10/22 ولحد 
رقلم  ق.ع.د  ملن   /35 وامللادة  اآلن. 
14 لسلنة 2008 الختالسلك املسلدس 
الحكومي املرقم )X32802Z( نوع برتا 
مع 16 اطالقة ومخزن واحد ومع كافة 

ملحقاته.
 وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغلك بهلذا اإلعلالن علىل أن تحر 
أملام محكملة قلوى األملن الداخليل 
الخامسلة بالبرصة خالل ملدة ثالثون 
يوما ملن تاريلخ تعليلق هلذا اإلعالن 
يف محلل إقامتلك وتجيلب علن التهمه 
املوجهلة ضلدك وعنلد علدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابياً وتحجز 
أمواللك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفلني العموميني إلقاء القبض 
عليلك أينما وجدت وتسلليمك إىل اقرب 
األهليلني  وإللزام  حكوميلة  سللطة 
الذين يعلمون بمحلل اختفائك بأخبار 
الجهات املختصلة اسلتناداً للمادة 69 
/ أوالً وثانيلًا وثالثاً ورابعلاً من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللل
تبديل لقب 

بنلاءا علىل الطللب املقدم. من. السليد 
عبداالمري نلارص موىس اللذي. يطلب. 
فيله تبديلل اللقب. ملن.  املالكلي. اىل. 
املوسلوي فمن. لديه. اعرتاض مراجعة 
هلذه. املديريلة خلالل ملدة. اقصاها. 
خمسلة. عرش. يوم وبعكسله سلوف 
تنظلر هلذه. املديريلة يف. الطلب وفق. 
احكام امللادة 22 من. قانون. البطاقة. 

الوطنية. رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
والجلوازات  املدنيلة  األحلوال  مديلر 

واإلقامة. العامة

مجلس القضاء االعىل
املثنلى  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 1770/ش/2018
التاريخ 2018/6/10

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسني عيل حسني( 

اقاملت زوجتلك املدعية )افراح حسلني 
نعيثل( الدعوى بالعدد 1770/ش/2018 
ضلدك طلبلت فيها الحكم لهلا بتصديق 
زواجكما الخارجي بتاريخ 2014/4/10 
عىل مهر معجله مليونني دينار مقبوض 
ومؤجلله مليونلني دينلار بلاق بذمتلك 
يسلتحق عند املطالبة واملسرية وتصديق 
الطالق الرجعلي الذي اوقعتله بها امام 
رجلل الدين حسلون عبد االملري دويني 
بتاريخ 2017/2/13  وحيث انك قد تايد 
كونك مجهول محل االقامة حسب رشح 
القائم بالتبليغ يف 2018/6/3 واشلعار 
مختار منطقة الشلنابرة يف السماوة لذا 
قلررت هلذه املحكمة تبليغك بوسلاطة 
صحيفتلني محليتني يوميتلني للحضور 
امام هذه املحكمة بتاريخ 2018/6/24 
او من ينلوب عنك قانونلا وبخالفه فان 
املرافعلة سلتجري بحقلك غيابيلا وفق 

االصول
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
قلايض محكمة االحلوال الشلخصية يف 

السماوة

لللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسلة محكمة اسلتئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 369/ش/2018
التاريخ 2018/6/12

اىل / املدعى عليه : أنس يعكوب يوسف
اعالن

اقام املدعية )تسلواهن جاسلم حمادة(  
ضدكم الدعوى املرقمة 369/ش/2018 
املام هذه املحكملة والتلي تطلب فيها 
)تفريلق للهجلر(   ولعلدم معرفة محل 
اقامتلك قلررت املحكمة تبليغلك  اعالنا 
وعنلد  محليتلني  صحيفتلني  بواسلطة 
عدم  حضورك يف يلوم املرافعة املصادف 
2018/6/28  او ارسلال من ينوب عنك 
قانونا سلتجري  املرافعلة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد

يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
السماوة

العدد : 1325/ش/2018
التاريخ 2018/6/10

اعالن
اىل املدعى عليه )جليل عواد دويج(

قلرار  املحكملة  هلذه  اصلدرت 
1325/ش/2018  بالعلدد  الحكلم 
الحكلم  املتضملن   2018/5/22 يف 
بالتفريلق القضائلي للهجلر بينلك 
وبني املدعيلة )فضيلة محل جاري( 
اقامتلك حسلب  وملجهوليلة محلل 
كتلاب مركلز رشطلة املجلد بالعدد 
5131    2018/6/3 ومرفقة اشعار 
مختار منطقة الربايع والسايد العام 
لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتلني لغرض اعرتاضك 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
لللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 
الدجيل

العدد : 298/ش/2018
التاريخ 2018/6/11

اىل / املدعى عليه : ايوب احمد عيل
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

اقام املدعي ليىل فاضل محمد ضدكم 
298/ش/2018  املرقملة  الدعلوى 
املام هلذه املحكمة وصلدر القرار 
غيابلي بحقك فيهلا بالعلدد 298/

ش/2018واملتضمن الزامك بالحكم 
بالتفريق للهجر ولعدم معرفة محل 
اقامتلك قلررت املحكملة تبليغكلم 
اعالنا بواسلطة صحيفتني محليتني 
وعند عدم اعرتاضك عىل القرار يعترب 
الدرجلة القطعية  القلرار مكتسلبا 

وفقا للقانون
القايض

معد نجم عبيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلسلل 3/42275 حي الغري الواقع يف النجف العائد 
للمدين حيدر معني خضري املحجوز لقاء طلب الدائن نهاد يحيى ناجي البالغ 687,500,000 
ستمائة وسلبعة وثمانون مليون وخمسلمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي

املواصفات :
1 ل موقعه ورقمه : نجف حي الغري 3/42275 

2 ل  جنسه ونوعه : عرصة
3 ل حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 ل مشلتمالته : العقار يقع عىل شارع 20 مرت وهو مفرز اىل جامع والجهة اليمنى حمامات 
ومغاسل وتواليت وهي ذات باب منفصل اما الجهة اليرسى وهي ذات باب يؤدي اىل سلم ويؤدي 
اىل الطابق االول اما الجامع وهو باسم حسينية ريحانة املصطفى )ص( ويتألف من  طابقني 
الطابق االريض ويحتوي عىل محراب الصالة وبضمنه غرفة كمخزن ومكشوفة وتوجد فتحة 
مطللة عىل الطابلق االول اىل الطابلق االريض ويحتوي عىل اربعة دنك الجلدران طلس ارضية 
سرياميك السقوف تغليف ثانوي وهي من الكونكريت املسلح بعض الجدران مغلفه سرياميك 
ويوجد مدخل صغري من الباب االمامي اىل املحراب اما الحمامات فتحتوي عىل ثالثة مغاسلل 
وثالثة تواليت االرضية والجدران سرياميك وايضا السقوف كونكريت  مسلح مع سقف ثانوي 
والطابق االول ويكون الصعود اليه بواسطة السلم الخارجي ومن الكونكريت املسلح ثم قاعة 
كبرية االرضية سلرياميك والجدران طلس بعض الجدران سرياميك والسقف كونكريت مسلح 
ملع تغليف ثانوي وجدرانه اىل السلطح وهي امتداد من الطابلق االريض اىل االعىل وكذلك هذا 
الطابق يحتوي عىل مكشلوفة امتداد للمكشلوفة الطابق االريض وهو من الكونكريت املسلح 

مغلف بالسرياميك يؤدي اىل السطح  والسطح مبلط بالشتايكر العادي 
5 ل مساحته : 200م2

6 ل درجة العمران : جيد
7 ل الشاغل : فارس حمزة حسن وهو يرغب بالبقاء بعد البيع

8 ل القيمة املقدرة : 202,000,000  مائتان واثنان مليون دينار

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 439/ب/2016

التاريخ: 2018/5/3
اعالن 

املدعي / 1- ثورة وفائقة وفائزة بنات 
رشيد خلف وارساء طارق رشيد

املدعلي عليه / ذكرى محمد محسلن 
ومحمد واحملد ومرتىض وآيات وبنني 

وميامني أوالد فائق رشيد 
مدير رعاية القارصين يف البرصة.  

تبيلع محكمة بلداءة البلرصة العقار 
تسلسلل 44/68 العباسية ومساحته 
2 أوللك و85 م2 وهو عبارة عن قاعة 
لأللعلاب الرياضيلة باسلم الرشلاقة 
أوالً للنسلاء وهلي تحت االعلداد غري 
متكاملة وأنها ركن عىل شلارع فرعي 
مبلط ضملن منطقة سلكنية مؤلفة 
ملن مرفلق صحلي وغرفلة ادارة مع 
قاعلة تحتلوي علىل معلدات وأجهزة 
بسلقوف  مغلفلة  رياضيلة.  العلاب 
ثانويلة وكذللك الجلدران مغلفلة مع 
صالة مفتوحة وجلزء آخر مكون من 
حماملات وسلاونا وحوض سلباحة 
مغللف بالسلرياميك وسلقف ثانلوي 
وكذللك الجلدران مغلف بالسلرياميك 
وكذللك قاع الحوض ملع وجود حمام 
ملن  معموللة  والسلقوف  زجاجلي 
قضبلان الحديد مع وجلود درج يؤدي 
اىل الطابق الثاني الذي يحوي عىل ثالث 
غرف ومخزن مع ساونا وحمام تركي 
مغلف بالسلرياميك مع سلقف ثانوي 
واالرضية ومغلف بالخشلب.  فمن له 
رغبة باللرشاء مراجعة هذه املحكمة 
ودفع التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقلدرة والبالغة اربعمائة 
دينلار  مليلون  وخمسلون  وسلتة 
وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
من ظهلر اليوم الخاملس عرش لليوم 
التايل لنلرش اإلعالن وأجور املناداة عىل 

املشرتي. 
القايض / علوان بربوت البزوني

لللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقلدت منلي املستمسلكات – هويلة 
صلادرة ملن وزارة الصحلة – دائلرة 
مدينلة الطلب وهوية عضلو املجلس 
االعىل االسالمي بأسم / حسني سلمان 
جاسلم فمن يعثر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار .
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
واسلط  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 240 / ب / 2018 
اعالن 

اىل / املدعلى عليله ) خضلري عاكلول 
ثامر ( مجهول محل االقامة 

م / تبليغ بالحكم  الغيابي 
اصلدرت   2018  /  4  /  19 بتاريلخ 
محكمة بداءة الصويرة بحقك قرارها 
املرقم 240 / ب / 2018 حكما غيابيا 
يقيض بالزامك بالتكافل والتضامن مع 
املدعلى عليهم ) رايض عبلد الله جبار 
واحملد عبلد الرحملن زيلدان ( بدفع 
مبلغ مقداره ) 45816939 ( خمسة 
واربعون مليون وثمانمائة وستة عرش 
الف وتسعمائة وتسعة وثالثون دينار 
للمدعي املدير العلام ملرصف الرافدين 
اضافلة اىل وظيفتله وذلك علن املبالغ 
املرتتبلة بموجلب عقد القلرض املربم 
ملع دائلرة املدعلي وملجهوليلة محل 
اقامتك فقد تقرر تبليغم بقرار الحكم 
اعلاله بصحيفتني محليتلني يوميتني 
لالعرتاض عليه خالل امللدة القانونية 
وبخالفه يكون القرار مكتسبا للدرجة 

القطعية .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل السليد ) عبد الباقر حاكم حسلن( 
يرجى حضورك اىل بلدية الكوفة شعبة 
تنظيم املدن لغرض اسلتحصال اجازة 
بنلاء للعقار املرقلم 1603/19 الواقع 
يف الكوفة حي ميثم التمار مستصحبا 
معلك املستمسلكات املطلوبلة يف مدة 
اقصاهلا ثالثلون يوملا ملن تاريلخ 

النرش.
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مديرية تنفيذ االسكندريه
رقم االضبارة /2018/26

اعالن
تظلرا لعدم بللوغ بدل املزايلدة لرشاء 
العقار تسلسلل 13/1م 8االسكندريه 
العائد للمدين اركان عبد العزيز حسني 
لقاء طلب الدائنه عائشة عليوي عبود 
الباللغ 28/591/220دينلار 80%من 
القيملة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة 
ملدة خمسلة عرش يوما من اليوم التايل 
للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل امللدة املذكورة 
مسلتصحبا معه التامينات القانونية 
املقلدرة  القيملة  10%ملن  البالغلة 
وشهادة الجنسلية العراقية وان رسم 
التسلجيل والدالليه عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98من قانون التنفيذ
املنفذالعدل

خليل كريم منصور
املواصفات

1/موقعه ورقمه/االسكندرية مقابل 
مجمع حطني 13/1م8االسكندريه

2/جنسه ونوعه/ارض زراعيه
3/حلدوده واوصافه/كملا مؤرش يف 

الخارطة
ملجموعه  زراعيه  4/مشتمالته/ارض 
من الرشكاء ومن بينهم املدين )اركان 
عبدالعزيز حسني(اصل السهام لعموم 
حصلة  )68124672(سلهم  العقلار 
املدين منها )379456(سلهم تحتوي 

حصة املدين عىل بتلو بناء )هيكل(
للعقار  الكليه  5/مساحته/املسلاحة 
املديلن  )249/09/20(دونلم حصلة 

)1/388(دونم
 )45/000/000(/ املقدرة  6/القيمة 

خمسة واربعون مليون دينار.

رقم االضبارة : 2015/1933
التاريخ : 2018/6/7

املنفذ العدل
حممد عبد احلسني عبد الزهرة العيساوي
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   بغداد / المستقبل العراقي

قامت مالكات شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاعي الكاظمية 
و املحموديلة للرعاية الصحية بحملالت اتالف كميات من اللحوم 
و مواد التجميل ضمن الخطط االسلتباقية ضمن خطة الطوارئ 

الصحية الخاصة بعيد الفطر املبارك«.
وقال مدير شلعبة االعالم يف صحة الكلرخ احمد الحيدري يف بيان 
ورد لل«املسلتقبل العراقي«، انه »بناءا على توجيهات مدير عام 
دائلرة صحة بغلداد الكرخ الدكتور )جاسلب لطيلف الحجامي( 
على اعداد خطة الطوارىء الصحيلة الخاصة بعيد الفطر املبارك 
قامت فرق الرقابة الصحيلة يف قطاع الكاظمية للرعاية الصحية 
بالتعلاون مع مع فريق من قائممقامية الكاظمية و جهاز االمن 
الوطنلي و قوة امنيلة من الرشطلة االتحاديلة و البلدية باتالف 
كميلات ملن اللحلوم يف اماكلن الذبلح العشلوائي و تلم االتالف 
بحضلور صاحب العالقة و اعداد محرض اتالف رسلمي باالظافة 

اىل مخالفة املخالفني للرشوط الصحية«.
واضاف الحيدري »قامت فرق الرقابة الصحية يف قطاع املحمودية 
بالتعلاون ملع  باتلالف )1300( كغم من ملواد التجميل منتهية 
الصالحيلة يف منطقة عويريلج الصناعية بالتعلاون مع مديرية 
االملن الوطني لقاطع الرشليد و فوج طوارئ بغلداد الثاني و تم 
نقل املواد اىل مناطق الطمر الصحي وبعد ان جرد املواد و ارسلال 
نملاذج اىل املختلرات املعتملدة لغلرض مطابقتهلا للمواصفات 
القياسلية العراقية و تم اتخاذ االجلراءات القانونية بغلق املخزن 
حسلب املادة 96 من قانون الصحة العامة املرقم 89 لسنة 1981 
و تعديالته من أجل السالمة الصحية لجميع املواطنني خالل ايام 

عيد الفطر املبارك .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، توسيع قبول خريجي 
الدراسة املهنية بنسبة 25% للعام املقبل.

وذكلر بيان لللوزارة تلقته »املسلتقبل العراقي«، انه »وسلعياً اىل 
تطوير الدراسلة املهنية ومخرجاتها يف العراق واسهاما يف تحقيق 
خطة التنمية واستجابة ملتطلبات سوق العمل وجه وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس بتوسليع نسلبة القبول 
لخريجلي الدراسلة املهنيلة/ فرع الفنلون التطبيقيلة يف القبول 
املركزي للدراسلة الصباحية بنسلبة 25% للسنة الدراسية املقبلة 

.»2019/2018
وأضاف »يف هذا السلياق تعلن الوزارة توسيع رقعة الكليات التي 
يحق للطلبة التقديم اليها لتشلمل التخصصات املناظرة والقريبة 
يف كليلات الفنلون التطبيقية وكليلات الفنون الجميللة وكليات 
الرتبية االساسلية وسليتم ادراج ذلك ضمن دليل الطالب للسلنة 

الدراسية املرتقبة.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت مؤسسلة الشلهداء ، علن حصولها على موافقة 
وزارة النقل بنقل مصابي الحشد الشعبي مجاناً اىل الخارج 

ألغراض العالج.
ونقل بيان للمؤسسلة تلقته »املستقبل العراقي«، عن مدير 
قسم املتابعة والتنسيق فيها، محمد حردان قوله، ان »وزارة 
النقلل، أوعلزت بكتابها املرقلم 215 بتاريلخ7/6/2018، 
للجهلات املعنية التابعة لرشكة الخطلوط الجوية العراقية 
بنقل جرحى الحشلد الشلعبي مجاناً ومنح تخفيض قدره 
25% لألمراض املسلتعصية لذوي الشلهداء ملن اجور نقل 

الطريان التابعة للرشكة«.
وأكد حردان، ان عى املستحقني »تزويد مركز الحجز بتأييد 
من الدائرة الصحية التابعة ملؤسسة الشهداء او تأييد يثبت 

اصابته بتلك االمراض معززاً من املؤسسة.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعت هيأة الحشد الشلعبي، ذوي شهداء 
الحشلد ملن محافظلة بغلداد اىل ترويج 
معامالتهلم ألداء مناسلك الحج املوسلم 

املقبل.
وحلددت الهيأة يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقي« نسلخة منه املشمولني بالدعوة 
مللن كان »تاريلخ استشلهاد ابنائهم من 
انطلالق الفتلوى املباركلة يف علام 2014 

وحتى 31/ 7 /2015«.
ودعا البيان ذوي الشلهداء املشلمولني اىل 
»االتصلال بمكتلب هيأة الحشلد يف بغداد 
فلوراً لغلرض ترويلج معامالتهلم إلداء 
الفريضلة لهلذا العام، ولتدقيق االسلماء 
القليللة  األيلام  خلالل  لديهلا  الظاهلرة 

املقبلة«.
ونلرشت هيأة الحشلد الشلعبي/ مكتب 
بغلداد أرقام هواتف لغلرض املراجعة عن 
طريق االرقلام التالية: ) 07707831778 

. )07825814139 – 07739174117 -

هيأة احلشد الشعبي تدعو 
ذوي شهداء بغداد اىل ترويج 

معامالهتم إلداء احلج

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت هيأة املنافذ الحدودية، منفذ ميناء أم قرص الشلمايل، عن 
إحصائيلة بينلت من خاللهلا مجمل اإليلرادات املاليلة املتحققة 
لخزينلة الدوللة والحاويلات التجاريلة املرسلمة والخارجة من 

امليناء.
وقاللت الهيئة يف بيلان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، 
»بلغت حجم اإليرادات لشلهر نيسان املايض أكثر من )19( مليار 
دينار عراقي، أما اإليرادات املتحققة خالل الفرتة الزمنية القصرية 
واملحصلورة مابني 1 ولغاية 9 حزيلران فقد بلغت أكثر من )31( 
مليار دينار عراقي وهي ايلرادات الكمارك ولم تضف لها ايرادات 

الرضائب«.
وتابع البيان ان »عدد الحاويات التجارية املرسلمة والخارجة من 

امليناء بلغ )7896( حاوية.

املنافذ احلدودية تعلن ايرادات 
أم قرص لشهر نيسان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن مبارشتها يف تهيئة 
جميلع مرافقهلا السلياحية والرتفيهية 
إلسلتقبال العوائلل البغداديلة والزائرين 

الوافدين خالل ايام عيد الفطر املبارك.
وقالت مديرية العالقات واالعالم يف االمانة 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»أمانة بغلداد بارشت تهيئة متنزهاتها و 
حدائقها العامة يف عموم مناطق العاصمة 
وتجهيزهلا بألعاب االطفلال ومنظومات 
االنارة وأماكن الجلوس إلستقبال العوائل 
التي يتعلذر عليهلا الوصلول اىل األماكن 

الرتفيهية الكبرية وسط العاصلمة » .

وأضافت ان »األمانة هيلأت أيضاً حدائق 
شلارع أبي نلؤاس وكورنيلش األعظمية 
إلسلتقبال  اللزوراء  متنلزه  ومرافلق 
املواطنلني طلوال ايلام العيلد اىل جانلب 
املرافق الرتفيهية االخلرى التابعة لقطاع 

االستثمار » .
وأشارت إىل ان »مديرية الحراسات واألمن 

يف امانة بغداد أعدت خطة امنية بالتنسيق 
مع قيلادة عمليلات بغلداد لحماية هذه 
األماكن وتهيئة األجواء اآلمنة للمواطنني 
طلوال أيلام العيلد السلعيد« , مبينلة أن 
»الجهد الخدمي سيستمر طوال أيام العيد 
يف تقديم خدمات النظافة واملاء واملجاري 

ألهايل مدينة بغداد .

أمانة بغداد تبارش بتهيئة مرافقها السياحية والرتفيهية استعدادًا لعيد الفطر املبارك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة النفلط، ، اعلادة تأهيل وتشلغيل 
الخط السلرتاتيجي املمتد من كركلوك اىل بيجي 

بطاقة 40 الف برميل يوميا.
وقال وزيلر النفط جبار اللعيبي يف بيان صحفي 
إن   ، منله  العراقي«نسلخة  »املسلتقبل  تلقلت 
»كلوادر الوزارة قامت بتأهيل وتشلغيل االنبوب 
السلرتاتيجي الناقلل للنفلط الخلام )16(عقدة 

واملمتد من حقول كركوك اىل بيجي وبطاقة )40( 
الف برميل باليوم«.واشار اللعيبي اىل أن »عملية 
تأهيل هذا االنبوب شلملت رفلع آالف املقذوفات 
واأللغام واملخلفات الحربية التي زرعتها عنارص 
داعش عى امتداد مساحات واسعة من االنبوب«.

وأكد عى الدور املهم لل«جهود العاملني يف رشكة 
خطلوط االنابيب واملشلاريع النفطيلة وجميع 
الجهات الساندة سواء من الرشكات النفطية او 

من قبل القوات األمنية ورشطة الطاقة.

وزارة النفط تعلن تأهيل وتشغيل خط 
نفط كركوك – بيجي

    بغداد / المستقبل العراقي

اسلتكمال  علن  التجلارة،  وزارة  أعلنلت 
اجراءات العداد ملفلات الحقيبة الوزارية 

املعدة لتقديمها للوزير الجديد.
وقالت اللوزارة يف بيان تلقته »املسلتقبل 
علدة  اجلرت  »اللجنلة  إن   ، العراقلي« 
اجتماعلات ورش مشلرتكة للمعنلني يف 
اعلداد وملئ تلك االسلتمارات من اعضاء 
رشكات  يف  التخطيلط  واقسلام  اللجنلة 
ودوائلر اللوزارة باالضافلة اىل مشلاركة 
اعضلاء اللجنلة باللورش التلي اعدتهلا 
االمانة العامة ملجلس الوزراء والتي قدمت 
خاللها الدعم التدريبي واالستشلاري لهم 
يف هذا الجانب«.وأضافت ان »امللفات التي 
تضمنتها الوزارة شلملت مهام تشكيالت 
الوزارة وشاغيل الدرجات الخاصة ومجمل 

اهم القضايا التي افرزتها الفرتة املنرصمة 
والتي تحتاج اىل ايالءها االهمية باالضافة 
اىل القضايا املشرتكة مع الوزارات االخرى 
التلي تتطلب املعالجلة واللجلان املتمثلة 
السلترتاتيجية  فيها والخطلط واالوليات 
واملشلاريع والقضايلا االخرى«.وتابعلت 
ان »الوزارة وضمن مهامها تسلعى لفتح 
والتجلاري  االقتصلادي  التعلاون  افلاق 
والعلمي والتقني وبناء عالقات اقتصادية 
وتجاريلة واعلادة النظر بقانلون الوزارة 
بتشلكيالتها  الخاصلة  والتعليملات 
ومهامها«.واكدت انها »تسلعى اىل تقديم 
افضلل الخدملات للمواطنلني ملن خالل 
توفريامللواد الغذائيلة عر نظلام التموين 
وكذللك تعملل على تشلجيع االسلتثمار 
لتسلجيل  الالزملة  التسلهيالت  وابلداء 
الرشكات العراقية وفتح مكاتب الرشكات 

االجنبية واتخاذ الخطوات الجادة لتوسيع 
وتفعيل عمل القطاع الخاص والعمل عى 
اعلادة النظر يف قانون دعلم التصدير كي 
يتالئم ملع املرحلة االتية للبللد باالضافة 
اىل تشكيل مجلس تصدير لتذليل القضايا 
التي تواجه اعمال التصدير وتقديم الدعم 
والتسهيالت القامة املعارض التخصصية 
يف البالد والسلعي لتاهيلل العراق لدخوله 
ملنظملة التجارة العامليلة وتطبيق معايري 
الجلودة والشلفافية يف جميلع مفاصلل 
عملل الوزارة«.ولفتلت اىل ان »هذا الجهد 
اللذي بذلته اللجنة يف اعلداد هذه امللفات 
سيساعد املالك املتقدم يف الوزراة لديمومة 
مسلار العمل واملنهجية املتقدمة لالرتقاء 
بمسلتوى اللوزارة وتقييمهلا ملن قبلل 
الجهلات املركزيلة واسلتمرارها لتقديلم 

افضل الخدمات للمواطنني.

التجارة تعلن استكامل ملفات احلقيبة الوزارية للمرحلة االنتقالية اجلديدة

    النجف / المستقبل العراقي

أصدر مجلس محافظة النجف األرشف، خالل 
جلسة استثنائية عقدها، عدداً من التوصيات 
بشلأن ملف التجاوزات على املقرة القديمة، 
فيما فاتح املحافظ بإلزام بلدية النجف اجبار 
الفصائل بتسييج املقابر املخصصة لها فضال 
ملن فتح الشلوارع خالل ملدة )30( يوماً يف 

املقرة.وذكر املجلس يف بيان تلقته »املستقبل 
شلهدت  اليلوم،  »جلسلة  أن   ، العراقلي« 
استضافة محافظ النجف لؤي اليارسي وقائد 
رشطلة النجف وممثلل عن مديريلة البلدية، 
وتوجيههلم بلرضورة ايقلاف التجلاوز عى 
املقرة القديمة ال سيما طارات النجف والتي 
لن يسمح مطلقا بالتجاوز عليها ورفع كافة 
االليلات يف هذا امللكان ومحاسلبة املقرص«.

وأضاف البيلان، أن »أعضاء املجلس شلددوا 
عى رضورة قيلام ادارة املدينلة يف املحافظة 
بمتابعة هذا املوضلوع ومعرفة الجهات التي 
تقوم بالتجاوز عى املقرة القديمة ال سليما 
)الطلارات( البحر والتي تعتلر ارًثا حضاريا 
القانونيلة  االجلراءات  واتخلاذ  للمحافظلة 
الصارملة بحلق املتجاوزيلن خصوصلا بعد 
قيام مجلس املحافظة يف وقت سابق بإصدار 

قلرار بإيقاف التجاوز على املقرة القديمة«.
املحافلظ  »مفاتحلة  الجلسلة،  وتضمنلت 
بإيقاف كافة التخصيصات للمقابر يف املقرة 
القديملة، وان تقلوم بلديلة النجلف بإللزام 
الفصائل بتسييج املقابر املخصصة لها فضال 
ملن فتح الشلوارع خالل ملدة )30( يوماً يف 
املقرة القديمة ونقل مدير شعبة املقابر وفتح 
تحقيق معه ومع املوظفني يف الشعبة اضافة 

اىل تعويض االشخاص الذين لديهم موافقات 
رسلمية بقطلع يف اماكلن اخلرى وإجلراء 
خريطة قطاعية للمقرة«.واكد املحافظ لؤي 
اليارسي، وفقاً للبيان انه »سيعمل عى تنفيذ 
ما جاء بتوصيات اللجنة ومحاسلبة املسؤول 
عى ادخال االليات اىل املدينة القديمة وإحالة 
جميلع من تسلبب بذلك اىل التحقيلق وإنهاء 

كافة التجاوزات يف املقرة القديمة.

جملس النجف يصدر عدة توصيات بشأن التجاوز عىل املقربة القديمة

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة أسلعد العيداني، 
ان التعاقد مع الرشكة العامة لتجارة 
آليلات خاصلة  السليارات السلترياد 
بأعملال التنظيلف هلو أملر متعللق 
بالتصويلت عليله ملن قبلل أعضلاء 

مجلس املحافظة.
تلقلت  بيلان  يف  العيدانلي  وذكلر 
»املسلتقبل العراقي«، نسخة منه، ان 

»التعاقلد مع الرشكلة العامة لتجارة 
السليارات هو مقرتح قدم إىل مجلس 
املحافظلة ملن اجلل اسلترياد آليات 
خاصة بالتنظيف«، مبينا ان »أعضاء 
املجللس هم ملن سليقدرون الحاجة 
للرشاء اآلليات لكي تضلاف اىل آليات 

مديرية بلدية البرصة«.
مسلتمرة  »اإلجتماعلات  ان  وبلني 
البلرصة وملدراء  بلديلة  ملع مديلر 
الشلعب للرتكيلز عى جهلد التنظيف 

يف مختللف املناطلق وخصوصلاً بعد 
التوجيله بتفعيلل الغراملات املاليلة 
على املتجاوزين من اصحلاب املحال 
يرملون  مملن  التجاريلة  واالسلواق 

النفايات يف غري اماكنها«.
يشلار اىل ان محافظة البرصة اسلعد 
العيدانلي وجه يف وقت سلابق، بلدية 
البرصة بمحاسلبة املخالفني وفرض 
عى الغرامات املالية بشلان املخالفني 

للنظافة يف املحافظة.

حمافظ البرصة: رشاء آليات التنظيف متعلق 
بتصويت جملس املحافظة

صحة الكرخ: اتالف كميات من اللحوم ومواد 
التجميل ضمن محالت خطة الطوارىء لعيد الفطر

التعليم: توسيع قبول خرجيي الدراسة 
املهنية بنسبة »25« باملئة

مؤسسة الشهداء تعلن نقل جرحى 
احلشد للعالج باخلارج جمانًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت زين العراق، إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات 
املتنّقلة يف منطقة الرشق األوسلط وشمال 
إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد اخر 
جديد  يف محافظة النجف – حي العسكري 
– مدخلل شلارع مكتب الرشليد بالتعاون 
مع وكيلهلا املعتمد  رشكة األقاليم ، لتلبية 
احتياجات مشلرتكيها، ملا تمثله محافظة 

النجف من أهمية كبرية للرشكة.
وذكر ليلث العبيدي مديلر املبيعات يف زين 
العلراق انله  “وتماشليا مع اسلرتاتيجية 
الرقعلة  توسليع  اىل  الهادفلة  رشكتنلا 
إىل  بادرنلا  خدمتهلا،  ملراكلز  الجغرافيلة 
افتتلاح مراكزنلا املعتملدة انطالقلاً ملن 
حرصنا عى تسهيل حصول مشرتكينا عى 
افضلل الخدمات وتوفري بطاقات الشلحن 
والخطوط ليتمكنوا من البقاء عى تواصل 

مع العالم”.
وأضاف العبيدي ان ” هذا من ضمن سعينا 

اللدؤوب إىل التواصلل ملع مشلرتكينا من 
خالل شلبكة واسلعة من مراكلز الخدمة 

ونقلاط البيع يف مختلف محافظات العراق 
لتقديم افضلل الخدمات وتلبية احتياجات 

املشرتكني”.
وتنلدرج هلذه الخطلوة يف سلياق خطلة 

هادفلة لتوسليع مراكز خدمة املشلرتكني 
وتلبية متطلباتهلم بأفضل وأرسع طريقة 
ممكنلة، ويمثلل املركلز امتداداً لسلسللة 
مراكز تطلقها زين العراق يف مختلف أنحاء 

البالد لتكون قريبة من مشرتكيها.
ويقلّدم املركلز باقلة خدمات تشلمل بيع 
الشلحن  الخطلوط، وبطاقات  واسلتبدال 
للخدملات  إضافلة  الفواتلري  وتسلديد 
إطلار  ضملن  للمشلرتكني  االستشلارية 
متكامل بأسعار تنافسية وبسهولة تامة.

يذكلر أن زيلن العلراق هلي إحلدى أكثلر 
الرشكات تقدماً ملن الناحية التكنولوجية 
يف العراق، وهي تبحث باستمرار عن كيفية 
التكنولوجيلة  الحللول  أحلدث  اسلتخدام 
وتقديمهلا ملشلرتكيها وأبرزهلا التوثيلق 

االلكرتوني للبيانات.
كملا تسلعى الرشكلة للوصلول إىل كافلة 
رشائلح املجتمع وتغطية كامل املحافظات 
يف العلراق ملن خلالل مختللف مراكزهلا 
ونقلاط البيلع التابعة لهلا لتضمن تأمني 

الخدمة األفضل واألرسع.

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد بمحافظة النجف لتلبية احتياجات مشرتكيها

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ، عن استحصال موافقة وزارة املوارد املائية بزيادة 
االطالقلات املائية للمحافظة بعد توقفها عند نسلبة 33م3 من اصلل 45م3 للحصة املقررة .وقال 
الدخييل يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ،ان »اتصاالً هاتفياً اجراه مع مستشار الوزير ابدى فيه 
موافقته عى زيادة االطالقات املائية ملحافظة ذي قار للتقليل من الشحة املائية والعمل عى تغذية 
عملود نهلر الغراّف .واشلار اىل » العمل عى الدفع بالجلزء االكر من االطالقلات املائية اىل مناطق 
ذنائب االنهر ومحطات االسالة وتأمني مواصلة عمل محطة النارصية الحرارية للطاقة الكهربائية 

,معرباً عن امله بوصول االطالقات بالرسعة املمكنة تفاديا لتفاقم االزمة املائية يف املحافظة.

ذي قار تستحصل موافقة املوارد املائية بزيادة 
االطالقات املائية للمحافظة
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تعديل موعد غلق ملرشوع مصنع الكلور
تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 
عن تعديل غلق املناقص�ة املدرجة ادناه لغاية 
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الرشوط املعلنة سابقا والتي يمكن والتي يمكن 
االط�اع عليها عىل موقع رشكتن�ا باألنرتنت : 
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اىل / السادة املساهمني يف الرشكة العربية للمياه الغازية املساهمة 

م / اعالن دعوة هيئة عامة 
اس�تنادا الحكام املواد ) 86 ، 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 
1997 املع�دل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 14 / 5 / 2018 

املتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع .
يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة امل�راد عقده يف تمام 
الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 2 / 7 / 2018 يف مقر 
الرشك�ة الكائن يف بغداد – العبيدي املنطق�ة الصناعية ويف حال عدم 
اكتم�ال النصاب القانوني س�يؤجل االجتماع اىل يوم االثنني املوافق 9 
/ 7 / 2018 يف نف�س الزم�ان واملكان وذلك ملناقش�ة جدول االعمال 

االتي :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحس�ابات الختامية للسنة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

4 – تعيني مراقب الحسابات للسنة املالية يف 31 / 12 / 2018 وتحديد 
اجوره .

5 – مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار املناسب بشأنها .
راجني من الس�ادة املس�اهمني الحضور يف الزم�ان واملكان اعاه ويف 
حالة تعذر الحضور انابة غريكم من املس�اهمني بموجب صك االنابة 
املعد لهذا الغرض وفق القانون او توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة 
من كاتب العدل تخوله حق الحضور واملناقشة والتصويت مع مراعاة 

احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات اعاه .

ياسني سليامن عبد اجلبار 
رئيس جملس االدارة

دائرة مدينة الطب
اعالن اول مرةمناقصة رقم )1(

تعلن دائرة مدينة الطب عن مناقصة تنظيف مواقع ومستشفيات ومراكز مجمع دائرة مدينة الطب وعىل حساب امليزانية التشغيلية 
علم�ا ان الكلفة االتخمينية هي )2.500.010.000( مليارين وخمس�مائة مليون وعرشة االف دينار عراقي فعىل اصحاب الرشكات 
واملكاتب املتخصصة الراغبني باملشاركة يف املناقصة مراجعة امانة الصندوق يف االدارة العامة للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة 
لق�اء مبلغ قدره )250.000( مائتان وخمس�ون ال�ف دينار غري قابل للرد وان يوضع العطاء داخ�ل ظرف مغلق ومختوم ومكتوب 
عليه اس�م ورقم املناقصة ويوضع داخل صندوق العطاءات داخل الدائرة ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم االربعاء املوافق 27 / 6 
/ 2018  ويكون موعد فتح العطاءات يف الس�اعة العارشة  صباحا ليوم الخميس املوافق 28 / 6 / 2018  يف قاعة قس�م الهندس�ة 
والصيانة مع مراعاة الرشوط واملستمس�كات املطلوبة ويتحمل  من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش هذا االعان والنفقات الازمة 
االخرى علما انه سيتم عقد مؤتمر توضيحي لاجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات يف مقر الدائرة يف الساعة العارشة صباحا 

من يوم الخميس املوافق 21 / 6 / 2018 
الرشوط:

1.تقديم تامينات بصك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة باسم الدائرة وبالدينار العراقي وبنسبة التقل عن 2% من قيمة الكشف 
التخميني نافذة ملدة 90 يوم من تاريخ تقديم العطاء

2.تقديم براءة ذمة او كتاب  عدم ممانعة صاردة عن الهيئة العامة للرضائب حديثة ونافذة
3.تقديم محرض تاس�يس  الرشكة وش�هادة تاس�يس الرشكة او اجازة املكت�ب وهوية صادرة عن غرفة التج�ارة والنظام  الداخيل 

للرشكة او اي اوراق اخرى خاصة بالرشكة  او املكتب )حديثة ونافذه( او هوية تصنيف املقاولني
4.تقديم كشف باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة

5.تقديم كشف مفصل بالحسابات الختامية للرشكة مصدق عليه من قبل محاسب قانوني الخر ثاث سنوات
6.ارفاق وصل رشاء التندر

7.اهمال اي عرض خال من املستمسكات املطلوبة
8.يتعهد الراغب بدخول املناقصة بالتنازل عن البطاقة التموينية وذلك استنادا اىل تعليمات وزراة التجارة

9.كافة اوراق املناقصة توقع وتختم من قبل مقدم العطاء
10.للدائرة الحق بالغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة اليهم

11.عىل مقدم العطاء تدوين اسعار فقرات جدول الكميات ومبلغه االجمايل رقما وكتابة
12.اليجوز ملقدم العطاء حك او شطب اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها

13.اليجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات 
النافذة

14.للدائ�رة مص�ادرة التامينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند س�حب 
مقدم العطاء لعطائه خال فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف  العطاء وانعكاس�ها عىل 

قرار االحالة تتخذ بحقه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة
15.يع�ول عىل الس�عر امل�دون كتابة يف حال اختافه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عىل س�عر الوحدة يف ح�ال عدم صحة مبلغ 

الفقرة
16.يف حال ورود فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم فستعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونه 

ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء
17.اليجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف هذه املناقصة

18.يف حال اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ املناقصة تكون مسؤولياتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذها عىل 
ان يقدم  عقد الرشاكة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

19.الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
20.مراعاة كافة التفاصيل املوجودة يف وثائق املناقصة املعدة من قبل الدائرة

21.تخضع هذه املقاولة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط والتعليمات الخاصة باملقاوالت ومعايري 
الرتجيح

22.يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه  يتم استبعاد عطائه مما يقتيض مراعاة هذا 
االمر عند التقديم وذلك استنادا اىل اعمام وزراة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة
Email : contrct-div@medicalcity-iq.net علما ان الربيد االلكرتوني لشعبة العقود هو

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدعي )محم�د عباس فليح( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقبه وجعله )الكريطي( ب�دال من )العباوي( 
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال 
خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 3772
التاريخ: 2018/5/29

اعان
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي  ) حسني 
رحيم جاس�م ( الذي يطلب تبديل لقبه من ) العاديل( 
اىل ) الش�مري ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال مدة )خمس�ة عرش يوما  ( وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3774

التاريخ: 2018/5/29
اعان

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي  
) عب�اس رحيم جاس�م ( الذي يطلب تبديل 
لقب�ه من ) الع�اديل( اىل ) الش�مري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خال 
مدة )خمس�ة عرش يوما  ( وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

اىل الرشي�ك ) ص�رب محم�د عبي�د( اقتىض 
حض�ورك اىل بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اجازة البناء الخاص�ة بنصف العقار املرقم 
3/63836 ح�ي املي�اد  يف النج�ف للرشيك 

نصري عيل طه

الدكتور
حسن حممد عباس

مدير عام مدينة الطب وكالة
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فنون قناة السويس.. بني التحديث والنهضة

أي عدسة الكامريات التي تغلق مع الضوء وتتفتح 
م�ع العت�م(، وس�واها م�ن املاكيتات املجّس�مة 
ومش�اريع النص�ب النحتية، والرس�وم والفوتو. 
وتحتفي جميعها، كما يش�ري العنوان، إىل الحدث 
التاريخ�ي املحيل والعاملي: افتتاح قناة الس�ويس 
ع�ام ١٨٦٩م بع�د ع�ر س�نوات م�ن مجابهة 
الطبيعة القاس�ية، تحت هاجس عريق هو تمدد 
ه�ذه الرتع�ة العمالقة بطول مئت�ي مرت وعرض 
وصل مؤخرًا إىل ٣٧ ك�م وبداية تحديث مرص، ثم 
تمّدد ع�رص النهض�ة العربي إىل لبنان وس�ورية 
والع�راق وفلس�طني، ناهي�ك عن عظ�م األحداث 
القومية يف صدمة عام ١٩٥٦م بتأميم الزعيم عبد 
النارص للقناة ثم العدوان الثالثي، وما تال ذلك من 
تغذية اإلب�اء الثق�ايف والتحرر النهض�وي القائم 
عىل رمزي�ة اللقاء بني ال�رق والغرب من خالل 
أسطورة هذا املروع املائي العظيم. لعل املعرض 

هو تكريس فني لهذه الذكرى االنعطافية.
تتعق�ب األعم�ال الفنية املعروضة ه�ذا املروع 
)امللحم�ة( تأريًخا لتص�ل ببداياته حت�ى األربعة 
آالف ع�ام، أو باألح�رى إىل ١٨٠٠ ق. م يف ع�رص 
الفراعن�ة وبال�ذات إىل عرص س�يزوتريس الثالث 
)يمثله يف املعرض نحت حجري لرأس هذا العاهل 
النهض�وي املبك�ر(، واس�تمرت صب�وة مروع 
التحام البحر األحمر باألبيض املتوسط، وتواصل 
ث�الث ق�ارات إفريقي�ا وآس�يا وأوروب�ا يف عرص 
الفرع�ون نيكاو حيث بدأ الحف�ر فعلًيا يف مجرى 
القناة. يحف�ل املعرض من جهة أخرى بش�واهد 
فني�ة ال تق�در بثمن مثلها مثل وثائ�ق االتفاقات 
واملواثي�ق املوقعة خالل فرتات متباعدة، تزاحمها 
أهمية الوثائق الفوتوغرافية التي تفضح مش�قة 

العمل كما سنرى.
أهمية التظاهرة البانورامية 

نس�تطيع أن نجم�ل املالحظ�ات ح�ول املع�رض 
بمع�زل ع�ن آلي�ة ترجمة مل�ف الصحاف�ة الذي 
يع�ّ� عن نفس قناة أحادية الرأي املوجه من قبل 

املرفني عليه.
١- إن هوي�ة املعرض )ش�أنه ش�أن معهد العالم 
العربي( فرنس�ية. فتاريخ القناة مرتبط بفرنسا 
أكث�ر م�ن إنكل�رتا أو غريه�ا، يمثل التح�رر من 
أي�ة رواس�ب صليبي�ة، أو حتى اس�تعمارية ألنه 
س�ليل االس�تراق الفرنيس الذي ال يخل�و غالًبا 
م�ن التنوي�ر والش�مولية املنفتحة ع�ىل الثقافة 
العربي�ة. فمرك�ز االهتمام يف املع�رض ليس عبد 

الن�ارص وتأمي�م القناة ع�ام ١٩٥٦م وال العدوان 
الثالث�ي، وه�ي تمث�ل باألح�رى خت�ام بانوراما 
الدبلوم�ايس  ش�خصية  وإنم�ا  القن�اة،  س�رية 
الفرنيس فرديناند دوليس�بس، هو الذي ال عالقة 
له بالهندس�ة التنظيمية أو اإلنش�ائية، ألنه كان 
مطوًق�ا بمستش�ارين من املهندس�ني بمن فيهم 
املعماري�ون. وكان فش�ل يف مروع�ه األس�بق 
ح�ول قناة بنما ولكن عالقت�ه كانت موثوقة مع 
الخديوي إس�ماعيل باش�ا، فتم االتف�اق بينهما 
عىل االبتداء بش�ق قناة السويس ابتداًء من العام 
١٨٥٩م وافتتحت بعد عر سنوات عام ١٨٦٩م. 
وفق صك االتفاق املكتوب واملوقع يف املعرض يعت� 
الفرنس�يون أن امل�روع يمثل اله�رم الفرعوني 
الراب�ع ألنه رم�ز للتحديث والتمص�ري الذي بدأه 
الوايل األلباني محمد عيل ممثل الخالفة العثمانية 
يف م�رص )وإثر مذبحة املماليك يف القلعة(، ويمثل 
اس�تمراًرا أكيًدا لحمل�ة نابليون بونابرت يف مرص 
الت�ي ب�دأت التنوي�ر برتجم�ة الهريوغليفية، هو 

التحدي�ث املحيل ال�ذي تحّول إىل دع�وة نهضوية 
عربي�ة انتقل من م�رص إىل لبنان ثم إىل بقية دول 
الرق األوس�ط العربية. تعتمد »النهضوية« عىل 
املصالح�ة ب�ني الجن�وب )الخصائ�ص الثقافية 
العربية - اإلس�المية( والش�مال )التفوق التقني 
األوروبي متمثاًل يف الفرانكوفونية( دون التفريط 
الدع�وة  ه�ذه  وف�دت  الرع�ي.  باالس�تقالل 
الش�مولية م�ن التنوي�ر الفرنيس نفس�ه املتمثل 
بش�خصية ثقافي�ة بالغة التأثري هو املس�ترق 
لويس ماس�ينيون )ثم تلميذه هن�ري كوربان(. 
ول�و راجع العرب ما قدمه ماس�ينيون لثقافتهم 
لصنع�وا له تمثااًل، فقد ثّبت يف الدراس�ات اعتبار 
الفكر اإلس�المي توحيدًيا ولي�س هرطقة، حتى 
فرض ه�ذا الواقع عىل الفاتي�كان، ثم فرض عىل 
القانون الفرنيس حق اللجوء الس�يايس تكريًس�ا 
للديمقراطي�ة العربية )خاص�ة يف املغرب( ناهيك 
الح�الج  تصوفي�ة  الدراس�ات  يف  تقمص�ه  ع�ن 
وتضحيت�ه وترجم�ة أش�عاره. م�ارس الفك�ر 

النهضوي س�اللة الخديوي إس�ماعيل الذي حّرر 
املع�رض  يف  املحفوظ�ة  القن�اة  افتت�اح  وصي�ة 
م�ع دوليس�بس. علين�ا االع�رتاف ب�أن الصبوة 
الفك�ر  تراجع�ت يف فرنس�ا م�ع  االس�تعمارية 
الديغويل وتحرير الجزائر، من أبرز املتحمسني لها 
الرئيس جاك ش�رياك الذي خل�ف متحًفا تطهريًيا 
نموذًجا هو »الفن�ون األوىل« يدعى اليوم »برانيل 
- ش�رياك«، أما تأسيس معهد العالم العربي )من 
عجائب ميرتان املعمارية السبع( فثبت أن اليسار 
الفرن�يس مّطه�ر منذ األس�اس من ه�ذه اللوثة 
االس�تعبادية، وم�ا تس�ليم جاك النغ ملس�ؤولية 
رئاس�ة معه�د العال�م العرب�ي من قب�ل الرئيس 
فرانسوا هوالند سوى وصية موثوقة لهذا املرياث. 
وجعل ميرتان من املعهد برزًخا ثقافًيا يماثل قناة 
السويس بني املرق العربي وفرنسا. ليس غريًبا 
إذن إقامة هذا املعرض التصالحي يف حضن معهد 

العالم العربي.
2-    هو مع�رض فني وليس جيوبوليتيك. لنتخيل 

تمث�ال رأس س�يزوتريس الثال�ث املع�روض بهذه 
املناس�بة، الفرعون األول منذ أربعة آالف عام الذي 
فّك�ر ألول م�رة بإيص�ال البح�ر األحم�ر باألبيض 
املتوس�ط وبدأ فعال بالحف�ر، تمثاله ال يقدر بثمن، 
ناهي�ك عن اللوحات االس�تراقية كش�واهد فنية 
ع�ىل موضوع رسادق حف�ل االفتتاح الذي عانق ما 
بني س�بعة آالف إىل ثمانية آالف م�ن املدعوين عىل 
رأس�هم الوايل الخديوي إس�ماعيل باش�ا، وزوجة 
نابليون الثالث الحسناء أوجيني، ممثلة يف املعرض 
بلوحة بورتريه تمثلها مدهشة التقنية الرومانسية، 
ث�م امللك�ة فكتوري�ا، وممث�ل الخالف�ة العثمانية 
عب�د العزيز، ناهيك عن الش�خصيات املرموقة من 
أمث�ال عبد الق�ادر الجزائري، حي�ث أصبح ينطبق 
املث�ل البدي�ل ع�ن »كل الطرق تمر م�ن روما« عىل 
»كل الطرق تمر من الس�ويس«. ناهيك عن عرض 
املاكيت�ات النحتي�ة للنصب املقبول�ة أو املرفوضة، 
وماكيت ميكانيكي خاص عن آلة الحفر األساسية. 
إذا قدم املعرض أفالًما وثائقية فهناك أفالم مصممة 

للمعرض مث�ل عروض الالزير املل�ون املكلف، مما 
يرّس�خ الجانب الفني فيه تفاصيل تصاميم »أوبرا 
عائ�دة« التي كلف به�ا املوس�يقى العاملي فريدي. 
ه�و الجانب النهضوي الذي يصالح بني موس�يقى 
ال�رق العرب�ي واملوس�يقى الكالس�يكية، وفات 
املعرض ذك�ر املحطة النهضوي�ة التالية مع بداية 
الق�رن العرين يف عرص فؤاد األول بمناس�بة آخر 
مؤتم�ر بالغ األهمية ع�ن املوس�يقى العربية عام 
١٩٣2م وه�و الذي هيأ لدورات املجمع القائم حتى 
اليوم تتناوب اس�تقباله كل عام العواصم العربية. 
وكان املوس�يقار بي�ال بارت�وك الهنغ�اري األك�� 
يف العال�م مس�ؤواًل عن قس�م االس�تماع، وأثمرت 
نقاشاته مع الس�نباطي والقصبجي وزكريا أحمد 
وأم كلثوم عن ترس�يخ اهتمامه بموس�يقى املقام 
األفقية والتي أخصبت معرفته باملوسيقى العربية، 
وقادت�ه إىل التوليف مع الكنرتب�وان الذي يرجع إىل 
مؤس�س املوس�يقى الكالس�يكية جان سبستيان 
ب�اخ، وترك لنا مرياثا هو األش�د أصالة وش�مولية 
قبل وفاته يف األربعينات. تعت� املخرضمة أم كلثوم 
رمزًا أساسًيا من رموز »النهضة« إىل جانب توفيق 
الحكيم )الذي س�مى ابنته باسمها ثومة( والعقاد 
وش�وقي وقبلهم محمد عبده ثم م�ع عبد النارص 
والعدوان الثالثي عىل بور س�عيد ومالحم املقاومة 
)ش�ارك بها السوري جول جمال الذي فجر مركبه 
يف البارجة ال�يطانية(، مما قاد إىل اش�تعال الحس 

القومي العربي، وُكلّل بوحدة القطرين.
 ل�و رجعنا خط�وة تصحيحي�ة إىل ال�وراء لعثرنا 
ع�ىل األس�باب العميق�ة للث�ورة املرصي�ة ع�ىل 
امللكي�ة واملتمثلة باس�تخدام ع�رات اآلالف من 
ع�رق الفالح�ني يف حف�ر قناة الس�د ع�ن طريق 
عبودية الس�خرة وموت عرات اآلالف منهم يقع 
خل�ف هذه امل�آيس عنوان املع�رض »ملحمة قناة 
الس�ويس«. تقودنا بالنتيجة فن�ون املعرض إذن 
م�ن التحديث إىل التمص�ري إىل النهضوية، وتنتهي 
ازدواجي�ة ظالمي�ة  يف  الي�وم  لنق�ع  بالقومي�ة، 
املذهبي�ة. ي�رتاوح خضم هذا التاري�خ الثقايف بني 
االنطوائي�ة والش�مولية، بني االنغالق ع�ىل الذات 
العقيدي�ة والقومي�ة واالنفت�اح ع�ىل العالم كما 
كان يق�ول س�قراط »أن�ا مواط�ن عامل�ي«، وال 
يعني هذا اليقني بالنس�بة إليه نفي اإلباء والفخر 
بديمقراطية أثينا. يضعنا املعرض إذن يف مراجعة 
فني�ة وفكرية بليغة التأم�ل، بني تاريخ خطوة إىل 

الوراء تراثًيا وخطوتني إىل األمام حداثًيا.

أسعد عرابي
مع�رض ال يمك�ن تجاهله ليس فقط ألنه بال�غ العناية والتكلفة الباهظة واالختصاص البحثي العمودي، بل وأكثر م�ن ذلك، فهو أقرب إىل املهرجان الفني 
التش�كييل بتعددي�ة لغاته وأنواع�ه، ابتداًء من اللوحات االس�تراقية األصيلة، وانتهاء بإس�قاطات فيديو الالزير امللون وامل�م�ج معلوماتًيا عىل الواجهة 

الجنوبية )واجهة »نجميات الديا فراكم«

األدب املقارن ومستقبل الدراسات األدبية

مركز الكلمة للحوار والتعاون يف النجف يستقبل باحثني من امريكا 
وينظم هلم لقاءات مع اساتذة احلوزة العلمية

النجف االشرف / فراس الكرباسي

اس�تقبل العالمة الس�يد صالح الحكي�م رئيس مركز 
الكلم�ة للحوار والتعاون بمكتب�ه يف النجف االرشف، 
الدكتور ميش�يل روبن الباحث يف السياسة الخارجية 
والدف�اع والدكت�ور داني�ل بينيم م�ن مرك�ز التقدم 
االمريك�ي يرافقهما املهندس بس�ام رضا الحس�يني 
مستش�ار رئيس الوزراء. وقال السيد صالح الحكيم 

»لقد نظم املركز للباحثني لقاءات مع عدد من فضالء 
من الحوزة العلمية يف النجف االرشف اس�تمرت حتى 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل«.
واض�اف الحكي�م »ترك�زت الح�وارات ع�ىل ط�رح 
الخصوصي�ات العلمي�ة  للمدرس�ة النجفي�ة وكذلك 
تصدي املرجعي�ة الدينية للدفاع عن املجتمع بش�كل 
ع�ام وافاق املس�تقبل العراق�ي وتأثريات السياس�ة 
االمريكية عىل الرق االوسط والحاجة امللحة  للقيم 

الدينية يف عموم املجتمعات«. وتابع رئيس املركز »لقد 
توج اللقاءات بلقاء مهم مع س�ماحة املرجع الديني 
الكبري السيد محمد س�عيد الحكيم بني فيه سماحته 
ان الح�وزة العلمية تمتلك ثوابت وهي غري مس�تعدة 
للتن�ازل عنه�ا ومهمتنا املحافظة ع�ىل النص الديني 
كم�ا هو وهذا ال يش�كل عائقا للتعام�ل مع القضايا 
املعارصة وبناء عيش مش�رتك مع االخر بل هو مورد 

احرتام املرجعية الدينية«.

وان مركز الكلمة للحوار والتعاون يعد مركز عالقات 
وأبح�اث ينف�ذ أعمال�ه فيم�ا يخص رس�الة النجف 
االرشف، ويهدف املرك�ز إىل تنويع العالقات، واىل نقل 
وتب�ادل أف�كار ورؤى الخ��اء واملختص�ني يف العالم 

حولها.
ويعم�ل املركز وف�ق رؤية حوارية ش�املة ذات أبعاد 
وطنية وإقليمية وعاملية تتمتع برعاية مكتب املرجع 

الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

خالد الحّلي 

يعك�س اتفاق ثالثة م�ن األكاديميني املعروفني عىل 
تأليف كتاب مش�رتك، ع�دة دالالت، يمكن أن يكون 
أبرزه�ا أهمي�ة املوض�وع الذين يتص�دون لتناوله، 
ووجود مشكالت أو إش�كاالت بصدده. وهكذا جاء 
كت�اب »تقديم األدب املق�ارن: اتجاهات وتطبيقات 
جديدة« الذي صدرت طبعته األوىل يف لندن ونيويورك 
ضمن منش�ورات دار »روتل�دج«، ليناقش املوضوع 
من جوانبه املختلفة. وبني أيدينا، اليوم، أول ترجمة 
ل�ه إىل اللغ�ة العربية، صدرت ضمن سلس�لة »عالم 
املعرف�ة« من منش�ورات املجلس الوطن�ي للثقافة 

والفنون واآلداب يف الكويت.
مؤلف�و هذا الكت�اب هم س�يزر دومينغيز، أس�تاذ 
األدب املقارن يف جامعة س�انتياغو دو كوموس�تيال 
يف إس�بانيا، وداري�و فيالنويفا أس�تاذ نظرية األدب 
وه�اون  نفس�ها،  الجامع�ة  يف  املق�ارن  واألدب 
س�ويس، أس�تاذ األدب املقارن يف جامعة ش�يكاغو 
يف الواليات املتح�دة األمريكية. وقد قام برتجمته إىل 
اللغ�ة العربية الدكتور فؤاد عب�د املطلب الذي يعمل 
حالياً عميداً لكلي�ة اآلداب يف جامعة جرش األردنية 
وأستاذاً يف قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها فيها، وهو 
حاصل عىل ش�هادة الدكتوراه يف الفلسفة يف األدب 

اإلنجليزي من جامعة إسكس - بريطانيا.
صدرت الرتجمة العربية للكتاب يف 2٧٣ صفحة من 
القطع الوسط، متضمنة ثمانية فصول، يستعرض 
ع�ها مؤلف�و الكتاب اتجاهات الدراس�ات األدبية 
املقارنة وتطبيقاتها الجديدة –يف محاولتها التأسيس 
لواق�ع نظرية جدي�دة يف هذا الحق�ل املعريف- والتي 
انبثق�ت كما يؤكدون من املأزق النظري والتطبيقي 

الذي وصلت إليه هذه االتجاهات مع نهايات القرن 
العري�ن. حم�ل الفص�ل األول من الكت�اب عنوان 
األدب املقارن ومس�تقبل الدراسات األدبية، متناوالً 
تاريخ األدب املقارن منذ بداياته حتى اآلن، متقصياً 
اإلرصار قليل التبرص والرسيع يف تأكيده أزمة األدب 
املقارن، بل موته أيضاً، األمر الذي يحفز البحث عن 
فرص لتش�كيل قاع�دة جديدة لهذا الف�رع املعريف. 
وتناول�ت الفص�ول الثمانية األخ�رى قضايا األدب 
املقارن بوصف�ه نظرية أدبية بينية، واألدب املقارن 
وإنهاء االستعمار، واألدب العاملي بوصفه ممارسة 

مقارن�ة، واألدب املقارن والرتجمة، والتاريخ األدبي 
املق�ارن، واملقارنة الفنية البينية. وجرى التطرق يف 
هذه الفصول إىل مفاهيم مثارة حالياً ُتعنى بنظرية 
منهجي�ة يف تجرب�ة الق�ارئ وال�دارس، م�ع تأكيد 
أن بداي�ة نظري�ة العملية األدبي�ة البينية تنجم عن 
مناقش�ات لثالثة مصادر هي: املدرستان الفرنسية 
واألمريكي�ة، واألدب املقارن بوصف�ه حقالً معرفياً 
ع�ىل عالق�ة بالدراس�ة األدبي�ة القومي�ة، واألدب 
املقارن بوصف�ه هدفاً لألدب املقارن. وت�ز العالقة 
ب�ني األدب املق�ارن ودراس�ات إزال�ة االس�تعمار، 
خصوص�اً يف أمريكا الالتيني�ة، فعىل الرغم من زوال 
االس�تعمار بوصفه نظاماً سياس�يا، فإن�ه ال يزال 
طريقاً نش�طاً للهيمنة عاملياً. وتقدم دراسات إزالة 
االس�تعمار إس�هاماً قيم�اً يف عملي�ات التغلب عىل 
النزعة املركزية األوروبية يف حقل األدب املقارن ع� 
تحديده�ا املفاهيم الغربية ل�ألدب. ويتجىل مفهوم 
األدب العاملي بصورة ش�املة، ع�� اهتمام متجدد 
يظهر عىل ش�كل مث�ال من أمثل�ة األدب املقارن أو 
فرع معريف جديد. ومن الخالصات التي يتوصل إليها 
مؤلف�و الكتاب أنه نظراً إىل أن اس�تخدام اللغة عىل 
نحو إبداعي يرتبط بالسعي اإلنساني إىل االستمرار 
يف العيش، فإن األدب يتحدث عن موضوعات عيشنا 
اإلنس�اني ع� الزم�ان وامل�كان، أي الطريقة املثىل 
يف اإلصغ�اء إىل الراحل�ني ع�� لغ�ات وآداب قديمة، 
والتواصل مع عوالم تغنينا بالتجارب واألفكار. بعد 
هذا، وانطالقاً من العالقة الوثيقة بني األدب املقارن 
والرتجمة، تجري مناقش�ة آراء أهم الباحثني حول 
القضاي�ا الناجمة عن حرك�ة النصوص بني اللغتني 
املص�در واله�دف، وذل�ك ع�� قضايا نظري�ة، مثل 
غم�وض الرتجم�ة، وتح�والت العنارص األساس�ية 

يف النص�وص املرتجم�ة، واألعم�ال أو املظاه�ر غري 
القابلة للرتجمة. وانطالقاً م�ن وجود إمكانية بناء 
تواريخ أدبية عاملية، يؤكد مؤلفو الكتاب أن التاريخ 
األدب�ي املقارن أصبح مج�االً تجريبياً خالل العقود 
الثالث�ة املنرصمة جعلته جديراً بالدراس�ة، بس�بب 
عالقت�ه البديلة م�ع التقييد األنموذج�ي للخطوط 
القومية، واس�تمرار إس�هام املحور الفني البيني يف 
تطور األدب املقارن منذ تأسيس�ه يف القرن التاسع 
عر. ونظ�راً إىل أن قضية مس�تقبل األدب املقارن 
ضمن الظروف التاريخية للقرن الحادي والعرين، 
بجوانب�ه االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والتقنية، تعد 
هدفاً أساس�ياً ملؤلف�ي الكتاب، فقد ج�رى التطرق 
إىل موضوعات تتصل بالعالق�ة بني األدب والتقنية، 
والرصاع بني الشفاهية والكتابة، وثورة االتصاالت، 
وصوغ املعي�ار الحديث، واألدب والزم�ن، والقراءة 

والرتبية، واألخالق الكونية.
وكان مرتج�م الكتاب الدكتور ف�ؤاد عبد املطلب قد 
مّه�د للرتجم�ة بمقدمة أك�د فيه�ا أن مرونة األدب 
املقارن وإمكاناته الخاصة، سمحت له بأن يحتفظ 
بهيبته بوصفه حقالً معرفياً متميزاً تجاه الدراسات 
األدبية والثقافية بأنواعها ومختلف حاالتها، إذ كان 
ال ب�د له م�ن أن ينهض ملواجهة التح�دي املفروض 
عليه ش�اهراً م�ا لديه من املقوم�ات كي يخرج من 
مش�كالته وتناقضاته، ويتبنى وجهات نظر جديدة 
ويكامل بينها، ويتق�دم عىل طريق املعرفة املتنوعة 
املتكامل�ة. ويج�يء الكت�اب الح�ايل ملخاطبة هذه 
القضي�ة عىل نحو مبارش. ويخل�ص إىل أن القضايا 
الحيوي�ة املث�ارة يف الكتاب تمّكن م�ن فهم األفكار 
املث�ارة ع�ىل نحو محف�ز ي�يء األف�كار العربية 

الحالية والتطورات املستقبلية لهذا الحقل املعريف.

حمدي عابدين

ظه�رت »هن« املرصية، إىل الن�ور منذ عامني تقريبا، وأص�درت حتى اآلن ما 
يزيد عىل خمس�ة وثالثني عمالً إبداعياً بني الشعر والقصة والرواية، لكاتبات 

مرصيات وأخريات من سوريا واملغرب والجزائر وتونس.
ويف حوار لنا معه عن فكرة إنش�اء مثل هذه ال�دار، ومغامرة إطالقها، يقول 
الروائي املرصي رجائي موىس، مؤس�س »هن« ومديرها املس�ؤول: »أنشأت 
الدار بعد تعثر الثورة املرصية، وانكسار حلم التغيري والحرية، وسيطرة التيار 
الديني، وما جرى بعد ذلك من رصاعات. كانت )هن( رضورية يف تلك الظروف 
للتماسك، والتشبث بالذات والحياة. كانت كل الخيارات املطروحة مكلفة، لذا 

اتجهت لتأسيس )هن(، ألنقذ نفيس من التشتت واإلحساس بالضياع«.
وأش�ار موىس إىل أن الفكرة األساس�ية إلنش�اء الدار جاءت بعد قراءة رواية 
الكاتب�ة اإليراني�ة آذر نفي�يس »أن تقرأ لوليت�ا يف طهران«، الت�ي تتحدث عن 
وجود دار نر نس�وية فرنسية يف س�بعينات القرن العرين، أنشأتها سيدة 
يف فرنسا، »وقتها قلت ملاذا ال أقوم بعمل مروع، يهتم بكتابات النساء هنا، 
ويف العالم العربي أيضاً، بالطبع هناك تيارات أخرى ما بعد النسوية ظهرت يف 

العالم كله، تجاوزت فكرة هذه الدار«.
ويذك�ر موىس أن�ه مهتم ش�خصياً منذ زم�ن بالفلس�فة النس�وية وما بعد 
النس�وية، وكتب مقاالً يف هذا الش�أن، يعت�ه من أهم مقاالته يف عام 2٠٠٧ 
اس�مه »ملاذا نحدق يف النس�اء«، وقبل ذلك كتب دراس�ة »فيما هو نسوي وما 
هو ذكوري«، مس�توحيا تعويذة جلب املطر يف أساطري جنوب أفريقيا. يقول: 
»تذه�ب األس�اطري إىل أن هناك جماعت�ني إثنيتني هما الَس�ان، والهيتنتوت، 
أطل�ق عليه�ا الهولنديون )البوش�مان(، أي رجال الكوخ، وهي تس�مية غري 
حقيقية، استعمارية يف أساسها، املهم أن هاتني الجماعتني، يقسمون املطر، 
قس�مني، أحدهم�ا ذكوري وهو مدم�ر، واآلخر أنثوي وهو مط�ر ناعم يرمز 
للخ�ري والنماء، ويفيد ال�زرع والحيوانات والطيور والب�ر، ولديهما تعاويذ 
وطق�وس خاصة الس�تجالبه، وهم رغم ذلك ليس�وا يف حال�ة كراهية للمطر 
الذك�وري، لكنهم يفضل�ون املطر األنثوي، وه�و مرتبط ببني�ة امليثيولوجيا 
لديهما. وقد أعددت رس�الة املاجس�تري عن )أس�اطري الَس�ان(، وهذا يعكس 
اهتمامي وش�غفي بكل ما هو أنثوي، بمعنى ما هو مجهول وغامض وقادر 
عىل أن يفكك بنية مس�تقرة وراس�خة، ملخص ما أريد أن أقوله أن تأس�يس 
)ُهن( لم يكن بعيدا عن اهتماماتي بالفلس�فة النس�وية، كجزء من النظرية 
«. ويضيف: »قم�ت أيضا من أجل دعم  املعرفي�ة التي ارتبط�ت بالتفكيك لديَّ
الفكرة من الدار بكتابة ش�عار )خطوة عزيزة( عىل الس�لم املؤدي لها، وهي 
كلمة يستقبلك بها املرصيون دائما عند زيارتهم يف بيوتهم، خاصة يف الجنوب، 
ليش�عروك بالراحة، وكم الس�عادة التي يحصلون عليها م�ن وجودك بينهم، 
كما س�عيت لتأس�يس الدار بمعمار رحب، لتأخذ ش�كالً مريح�اً ورحباً مثل 
أرواح النس�اء، وهنا تجد كل يشء م�ن خامات بكر لم يتدخل فيها أي عنرص 
آخ�ر، حتى املقاعد تجدها دون طالء، لتعكس لون الخش�ب األصيل بعيداً عن 
أي زيف أو ألوان مستعارة، تفقده طابعه األصيل«. ويطمح موىس إىل ترجمة 
الرتاث النس�وي يف الكتابة األمريكي�ة، والغربية عموماً، فض�ال عن الكاتبات 
الغربي�ات األصل، وكل هذا يتمنى أن يجد طريقة للنر يف دار »هن«.وس�بق 
للدار أن قدمت كاتبات عربيات مثل التونس�ية أمل خليف، وسماح اليوسفي 

»املخطوط« والشاعرة السورية ديما حسون، والجزائرية عنفوان فؤاد.

دار نرش مصـريـة هتتـم 
بـ»اإلبداع النسائي« فقط
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رمضان فقراء تونس ليس كرمضان أثريائها
 منور مليتي 

تمام�ا  يع�ون  التونس�يون  أصب�ح 
األزم�ة االقتصادية التي تعيش�ها البالد 
منذ سنوات، ال بحكم معرفتهم باألرقام 
والنسب المئوية التي ترد في الدراسات، 
ب�ل من خالل يوم واح�د من التبضع في 
السوق حيث أصبحوا عاجزين حتى عن 
تأمي�ن الضروريات اليومي�ة من المواد 
الغذائية لعائالتهم، إذ ارتفعت األس�عار 
إلى ما ال طاقة لهم به، وازدادت اشتعاال 
منذ األيام األولى من ش�هر رمضان فلم 
تعد ألغلب األس�ر التونسية خيارات غير 
المواد األساسية جدا لتضعها على مائدة 

اإلفطار.
- تق�ف الحاجة زه�رة ب�ن عبدالله 
أم�ام محل بيع الخضار والغالل بس�وق 
الواق�ع عل�ى  الش�عبي  المنيهل�ة  ح�ي 
بع�د 25 كيلومت�را ش�مال غ�رب تونس 
ف�ي  ش�اخصتان  وعيناه�ا  العاصم�ة 
األس�عار المكتوبة على لوحات خشبية 
بالطباشير والقابلة للمحو، وهي تتأفف 
من غالء منتجات موسمية محلية بشكل 

مقلق.
س�ألت العم صالح عن أس�باب غالء 
الم�واد الغذائي�ة خ�الل ش�هر رمض�ان 
فأجابها متهكما “اس�ألي قايد السبسي 
والصيد ) وهما على التوالي رئيس البالد 
الباجي قايد السبس�ي ورئيس الحكومة 
الحبيب الصيد(، أما أنا فمن مصلحتي أن 
تنخفض األس�عار، أش�عر بما تشعرين، 

ربي يستر، إنها الثورة يا حاّجة”.
ابتس�مت الحاجة زهرة ذات الستين 
سنة ثم اقتنت كيلوغراما من البطاطس 
وكيلوغراما من الطماط�م وكيلوغراما 
م�ن الفلف�ل وكيلوغرام�ا م�ن البص�ل 
وكيلوغرام�ا م�ن اليقطي�ن وحزمة من 
المقدن�وس وكيلوغرام�ا م�ن الخ�وخ، 
وضع�ت مقتنياتها في س�لة منس�وجة 
من س�عف النخيل ثم س�ألت ع�ن الثمن 
فأجابه�ا العم صال�ح “10 دنانير و300 

مليم )حوالي 5 دوالرات( يا حاجة”.
وقبل أن تعود إلى منزلها اقتنت رطال 
من لحكم الضأن ب� 10 دينارات )حوالي 
5 دوالرات(، وهي تردد “الغالء والكواء، 
لم نعد قادرين على إعداد مائدة اإلفطار، 
ال رحمة وال ش�فقة في ش�هر الرحمة، 

مسكين الزوالي )أي الفقير(”.
تمث�ل الحاج�ة زه�رة واح�دة م�ن 
آالف نس�اء ورج�ال األحي�اء الش�عبية 
الت�ي تض�ررت كثيرا جراء غالء أس�عار 
الخض�روات والغ�الل واللح�وم، خ�الل 
النص�ف األول م�ن ش�هر الصي�ام ف�ي 
تونس المنتجة لهذه األن�واع من المواد 
االستهالكية، رغم حمالت المراقبة التي 
تقوم بها وزارة التجارة سواء لتخفيض 

أسعارها أم لمراقبتها.

غي�ر أن تلك الجهود كثي�را ما تؤول 
إلى الفش�ل نتيج�ة ش�بكات المضاربة 
واالحت�كار التي باتت تتحك�م في قوت 
التونس�يين، بعد أن ركزت سوقا موازية 
تمث�ل 54 بالمئ�ة م�ن نس�بة االقتصاد 
المنظم لتجبر التجار على محو األسعار 
المكتوبة بالطباش�ير يومي�ا وتغييرها 

وفق إمالءاتها.
ووفق بيانات وزارة التجارة ارتفعت 
أس�عار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمئة 
م�ا أدى إل�ى تراجع مؤش�ر االس�تهالك 

العائلي بنسبة 18 بالمئة.

األسعار الرسمية مفقودة
التنمي�ة االجتماعي�ة  ي�رى خب�راء 
أن البيان�ات الرس�مية تقلل م�ن ارتفاع 
األس�عار بما ف�ي ذل�ك الم�واد الغذائية 
بنسبة تصل إلى 50 بالمئة فيما ارتفعت 
بع�ض المواد األخرى وخاص�ة الفواكه 
الجافة بنسبة تفوق 100 بالمئة. ومقابل 
اش�تعال األس�عار لم تتجاوز الزيادة في 
أجور العمال والموظفين سوى نسبة 8 
بالمئة س�نويا من األجر األساسي وفق 
بيانات االتحاد العام التونسي للشغل ما 
أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة 

40 بالمئة.
ودف�ع تده�ور المق�درة الش�رائية 
بمنظم�ة الدف�اع ع�ن المس�تهلك إل�ى 
إطالق صيحة فزع مشددة على أن فئات 
اجتماعية عريضة س�واء منها الهشة أو 
الش�رائح الس�فلى من الطبقة الوسطى 
أنهكتها نفقات استهالك المواد الغذائية 

األساسية.
ويشدد سليم سعدالله - نائب رئيس 
منظم�ة الدف�اع ع�ن المس�تهلك - على 
أن مع�دل األج�ور الذي ال يتج�اوز 800 
دينار )حوالي 400 دوالر(، يعد من أدنى 
األجور في البلدان العربية ما دفع بأكثر 
م�ن 900 أل�ف تونس�ي إل�ى التداين من 

البنوك لتغطية عجز أجورهم عن تغطية 
نفقاتهم العائلية. 

وتق�ول الحاجة زهرة التي يتقاضى 
زوجها الحاج الشاذلي بن عبدالله جراية 
تقاعد ب� 700 دينار إنها أصبحت عاجزة 
عن اقتناء ما تحتاجه من المواد الغذائية 

وتكتفي بما هو ضروري لسد الرمق.
تون�س  فق�راء  رمض�ان  ويب�دو 
لي�س كرمضان الميس�ورين م�ن رجال 
األعمال والمحامين واألطباء والقيادات 
السياس�ية الجدي�دة إذ ال يتبضع�ون إال 
م�ن المس�احات التجاري�ة الكب�رى وال 

يكترثون باشتعال األسعار.
وعلى بعد نحو 25 كيلومترا من حي 
المنيهل�ة، يتزاحم الميس�ورون وس�ط 
الفضاء التجاري “كارف�ور” الواقع في 
الضاحي�ة الش�مالية للعاصم�ة تون�س 
على اقتناء كل م�ا يحتاجونه من المواد 

الغذائية األساسية والكمالية.

الفضاءات التجارية لألغنياء فقط
ليل�ى جعي�ط -س�ليلة إح�دى أكبر 
العائالت األرس�تقراطية- يمتلك زوجها 
مصنع�ا للمنس�وجات، بلغ�ت قيم�ة ما 
اقتنته من مواد لمدة أس�بوع واحد 520 
دين�ارا )حوال�ي 260 دوالرا(، وه�و ما 
يعادل أجرة شهر عمل لواحد من سكان 

حي المنيهلة.
وفيم�ا يكتفي فق�راء تونس بمائدة 
إفطار تتكون من حساء الشعير والمرق 
والقليل من الغالل الفصلية، تتناضد على 
مائدة إفطار األغنياء ش�تى أنواع أطباق 
المأكوالت والغالل المستوردة مثل الموز 
واألنان�اس، إضافة إلى الغ�الل المحلية 
مثل الكرز الذي يفوق ثمن الكيلو الواحد 

منه 14 دينارا )7 دوالرات(.
وألقى اشتعال األسعار بظالل سلبية 
عل�ى ت�وازن اإلنف�اق، إذ تظهر دراس�ة 
االقتصادي�ة  الحق�وق  منت�دى  أعده�ا 

منظم�ة  م�ع  بالتع�اون  واالجتماعي�ة 
الدف�اع عن المس�تهلك أن 73 بالمئة من 
نفقات األس�ر الهش�ة تخص�ص للمواد 
الغذائية مقابل نحو 30 بالمئة بالنس�بة 

إلى نفقات األسر الميسورة.
غير أن ف�وارق توزيع نفقات فقراء 
تونس وميس�وريها تكاد تتساوى خالل 
نح�و  أن  الدراس�ة  تظه�ر  إذ  رمض�ان 
73 بالمئ�ة م�ن نفق�ات الفق�راء ونحو 
67 م�ن نفق�ات الميس�ورين توجه إلى 
المواد الغذائية س�واء منها األساسية أو 

الكمالية.
وعل�ى الرغم م�ن أن رمضان فقراء 
تونس لي�س كرمض�ان أثريائه�ا يوجد 
خيط مشترك بين مختلف فئات المجتمع 
وش�رائحه ويتمثل في ارتفاع مس�توى 
النفقات بنسبة 100 بالمئة وفق بيانات 

منظمة الدفاع عن المستهلك.
وف�ي بداي�ة الس�هرات الرمضاني�ة 
ينس�ل الفق�راء م�ن الرجال والش�باب 
إل�ى مقاه�ي أحيائهم الش�عبية حيث ال 
يتج�اوز ثمن فنجان القهوة الواحد 800 
مليم )حوالي نصف دوالر(، فيما تقصد 
األسر الميسورة مقاهي األحياء الراقية 
الت�ي يص�ل فيه�ا ثم�ن فنج�ان القهوة 
الواح�د إل�ى 3 دين�ارات ونص�ف دينار 

)حوالي دوالَرْين(.
وإزاء ه�ذا االرتف�اع ف�ي األس�عار، 
س�وق  إل�ى  الكري�م  الش�هر  يتح�ول 
اس�تهالكية ت�كاد تك�ون مفق�ودة في 
المس�تفيدين  أول  العربي�ة  المنطق�ة 
منه�ا تجار الم�واد الغذائي�ة الضرورية 
والكمالية وأصحاب المقاهي التي تضج 

بالساهرين حتى موعد السحور.
وف�ي تونس الت�ي أنهكتها س�نوات 
خم�س عج�اف، يتزاح�م فقراؤها قبيل 
اإلفطار أم�ام المخابز منتظرين دورهم 
القتناء الرغيف فيما يتزاحم الميسورون 

أمام محالت بيع المرطبات.

شهر رمضان..
رزق وخصب ونرص

رقية القضاة 

ويظلّنا شهر رمضان بظالله الوارفات 
الحسان ،ويمطرنا به ربنا بالخير والرحمة 
واإليم�ان، وتغلق ب�ه أبواب الن�ار وتفتح 
أبواب الجن�ان، وأمة محمد صلى الله عليه 
واله وسلّم تحّن إلى لياليه فتعمرها بالقيام 

وتكرم نهاراته فتعمرها بالصيام.
وبي�ن هذا وذاك من األعمال الصالحات 
الكثي�ر، وم�ن الخير ال�ذي يعم�ر القلوب 
الوفير، ولكنها ال تخل�و من كثير الغافلين 
الذين ركنوا إلى الدني�ا وغرتهم بغرورها، 
وتالع�ب به�م الش�يطان فأخرجه�م م�ن 
صف�وف األم�ة عمالً وبق�وا فيه�ا عقيدة 
ودينا، فال هم أهل صالة وال صيام وال زكاة 
وال نسك، اكتفوا من الدين بكلمة التوحيد، 
وما نستصغرها ولكنها تحتاج إلى تصديق 

من الجوارح.
وفيه�ا أولئك الذي�ن اعتقدوا اإلس�الم 
ش�عائر خاص�ة ال روح فيه�ا وال حس وال 
تكليف وال أثر، فجمعوا المال من غير وجه 

حق وأنفقوه في غير وجه حق.
فيها من جمع فأوعى، فال حق لفقير أو 
مسكين في مال الله الذي آتاه، شبع وجاره 
جائ�ع، وورث وأخته محرومة، واكتس�ى 
واليتي�م عري�ان، وتنّعم وغيره في ش�قاء 

وهو قادر على مد يد الخير والمواساة.
وفيه�ا نس�اء اتخ�ذن ش�ريعة الغرب 
ش�رعة ومنهاجاً، وس�لكن وديان المهالك 
خلف الهال�كات من ربيبات الغرب. وفيهن 
م�ن تنظ�ر إلى دينه�ا بخجل وقد أش�ربت 
مقول�ة الكفار: “ إن اإلس�الم يظلم المرأة 
ويلغ�ي حقوقه�ا “ زور آمنت ب�ه وبهتان 

افتراه عدّوها فصدقته غباء وجهالً.
وفيه�ا أولئ�ك الذين تحس�بهم من أمة 
المصطفى وما هم منها، وقد ركبوا مركب 
أعداءها وضربوا بس�يفهم وتطاولوا على 
ضعفائه�ا وش�تموا رموزه�ا، ففارقوها 
دين�اً وفعالً وم�ا زادوها إال ضعف�اً ووهناً 

ومكيدة وفرقة وانهزاماً.
العاملون، يحرس�ون  العلم�اء  وفيه�ا 
حدود الله وأحكام ش�رعه وكتابه وس�نة 

نبّيه صلى الله عليه وسلم.
وفيه�ا النس�اء الصالح�ات العامالت، 
بالمساجد يعمرونها  المتعلقون  والشباب 
والق�رآن،  والس�جود  والقع�ود  بالقي�ام 
والثائرون على الباطل المنحاز ألعداء الله 
، فيه�ا الخي�رون والخي�رات والصالحون 
والصالحات والمستغفرون والمستغفرات 
والصابرون والصابرات مؤمنون ومؤمنات 
ال يعطون الدنية من دينهم وال شرع ربهم.

وفيه�ا المرابطون المجاه�دون، في الهند 
والصي�ن وأوروبا، والش�رق والغرب وفي 
كل م�كان نبض فيه قلب باإلس�الم ونطق 

فيه لسان بالتوحيد.
وعلى رأس تلك الثغور كلها ذلك المسجد 
الذي تشّد إليه الرحال بأمر النبّي صلى الله 
عليه وسلّم وفيه الصالة بخمسمائة صالة 
، فمن لم يقدر على صالة فيه فليرسل بزيت 
تضاء به قناديله، ويا لقناديل األقصى فيك 
يا رمضان، وهي ترس�ل أشعتها المضيئة 
بدماء الش�هداء، وتبث نورها عبر مشاكيه 
البديعة، من دموع الضعفاء المستضعفين 
من الرجال والنس�اء والولدان، ويا لمآذنه 
وه�ي تزأر بالتكبير فتغرس�ه س�هاماً في 
أكباد اليه�ود وأمة محمد صل�ى الله عليه 

وسلم .
في رمض�ان تتوجه إلى رّبه�ا بالدعاء 
الص�ادق أن ينصره�ا ويرزقه�ا ويرس�ل 
س�ماءها عليه�ا م�دراراً ويم�أل س�هولها 
مدنه�ا  وهضاب�ه،  اغواره�ا  وجباله�ا، 
وكوره�ا وقراها وبواديها خصب�ا وفيراً، 

وخيراً عميماً.
وأمة محمد صلى الله عليه وس�لّم في 
رمضان وقبل�ه وبعده تبتهل إل�ى رّبها أن 
ينصرها على عدوها، فال يرفع له راية وال 

يحقق له غاية.
وهن�ا وهن�اك ،تنطل�ق الدع�وات م�ن 
المس�تباحة،  واألرواح  الكليم�ة  القل�وب 
والجماعات المس�تضعفة أن ينصرها الله 
عل�ى عدوه وعدّوها، وأن يرفع عنها البالء 
والغ�الء والقه�ر والمذلّة واله�وان. وأمة 
محمد صلى الله عليه وس�لّم تدعو رّبها أال 
يك�ون فيه�ا محروماً من رحم�ة الله، وال 
شقياً بمعصية مواله، وأن يأخذ لها بثأرها 
م�ن فراعنتها، ومن عّطل ش�رع الله فيها، 
واعتدى على ابنائها وقت�ل علماءها الذين 
يري�دون لها الخير، وش�ّرد مس�تضعفيها 
ف�ي أصق�اع األرض، وأن ال يأخذها نكاالً 
بتقصيرها، وأن ال يقطع حبل الصلة بينها 

وبين رّبها فتضّل وتخزى.
وتس�تذكر األمة س�بل الع�زة، والرزق 
والنص�ر والتمكي�ن فتجده في كت�اب الله 
وس�نة نبّي�ه صلى الل�ه عليه وس�لم وهو 
يقول ألمته: توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، 
وبادروا باألعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، 
وصل�وا ال�ذي بينكم وبين ربكم تس�عدوا، 
وأكثروا الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف 

تخصبوا، وانهوا عن المنكر تنصروا.
أيه�ا الناس.. إن أكيس�كم أكثركم ذكراً 

للموت، وأكرمكم أحسنكم استعداداً له.
أال وإن م�ن عالم�ات العق�ل التجاف�ي 
عن دار الغ�رور، واإلنابة إل�ى دار الخلود، 
والت�زود لس�كنى القب�ور والتأه�ب ليوم 

النشور.
الله�م اجع�ل رمضان علينا ش�هر يمن 
رب  ي�ا  ومغف�رة  ونص�ر  ورزق  وبرك�ة 

العالمين.

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن  ) لف�ت وايل حزي�وي ( طلبا 
اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م 
وجعل�ه ) لفت�ة ( ب�دال من ) لف�ت( وعمال 
باح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�ر الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
فرتة )خمسة عر يوما( من تاريخ النر 
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب حس�ب 

االصول.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية

رقم االضبارة 2018/345
 م / تبليغ

 ملقتضي�ات االضب�ارة التنفيذي�ة املرقم�ة 
اعاله بالدائن شاكر عبد عبداالمري محمود 
واملدين�ن س�جاد حس�ن ابراهي�م وزبون 
حس�ن ابراهي�م وملجهولي�ة مح�ل اقامة 
املدين حسب اش�عار املختار ورشح القائم 
بالصح�ف  تبليغك�م  نق�رر  ل�ذا  بالتبلي�غ 

الرسمية للحضور اىل هذه املديرية 
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسن
�����������������������������������

محكمة جنح ابي الخصيب 
العدد:50/ج/2018

التاريخ: 2018/6/3
اعالن 

اىل املتهم الهارب / محمد احمد قدوري
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك،  مح�ل  ملجه�ول 
ام�ام  للحض�ور  محليت�ن  بصحيفت�ن 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املحاكم�ة يف يوم 
2018/7/18 إلج�راء محاكمتك وفق مادة 
االحالة 457 من قانون العقوبات، ويف حالة 
عدم حضورك سوف تجري املحاكمة بحقك 

غيابياً وعلناً وافهم علناً.
القايض / حيدر فالح حسن

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وزات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 4086
التاريخ : 2018/6/10

ق�دم املواطن ) حس�ن رحيم جاس�م( 
وجعل�ه  لقب�ه  تبدي�ل  لغ�رض  طلب�ا 
)الشمري( بدال من )العاديل( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�ده اقصاه�ا )خمس�ة عر ي�وم ( 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق احكام  امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر اإلداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وزات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 4181
التاريخ : 2018/6/12

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عقي�ل ناظم منفي( ال�ذي يطلب فيه 
تسجيل لقبه وجعله )العذاري( بدال من 
)الف�راغ(  فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا 
)ع�رة ايام ( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام  
املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر اإلداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
 M77382654 فقدت مني الهوية املرقمة
يف 2016/8/14 والص�ادرة م�ن دائ�رة 
توزيع كهرباء الفرات االوس�ط )مديرية 
كهرباء النجف االرشف( باس�م )اياد عبد 
الحس�ن محمد( فع�ىل من يعث�ر عليها 
تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او مكت�ب 

الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف 
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2015/1494

التاريخ : 2018/6/12
اىل املنفذ عليه / محمد عبد جودة 

لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ 
القضائ�ي ومختار املنطق�ة حي االمري 3 
عبد الرحمن جبار الس�المي انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
التنفي�ذ النج�ف االرشف خ�الل خمس�ة 
ع�ر يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر 
التنفيذي�ة بحضورك  املعام�الت  ملبارشة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بإجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

الزه�رة  عب�د  الحس�ن  عب�د  محم�د 
العيساوي

 اوصاف املحرر : 
بالنظر لالحال�ة القطعية للعق�ار املرقم 
2/1182 ح�ي االم�ري العائ�د لك�م ع�ىل 
املش�رتي حامد هادي غازي بمبلغ اثنان 
وس�تون مليون ومائتان وخمس�ون الف 
دين�ار تس�ديد دي�ن الدائن حام�د هادي 
غازي وتطبيقا الح�كام املادة )97( ثالثا 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغكم بهذه 
االحال�ة وبتس�ديد الدين البالغ س�بعون 
ملي�ون دين�ار خالل عرة اي�ام تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند 
ع�دم التس�ديد سيس�جل العقار باس�م 

املشرتي وفق القانون

فقدان
فقدت مني اج�ازة الفرن املرقم�ة / 776 والصادرة 
من الركة العامة لتجارة الحبوب فرع النجف باسم 
)حيدر كامل ابراهيم( فعىل من يعثر عليها تسليمها 
اىل جهة االصدار او مكتب الخياط قرب بناية املحاكم 

يف النجف 
������������������������������������������

اىل الريك / ميثم ماجد جليل
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي يف 
محافظ�ة النجف االرشف خلف مديري�ة ماء النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكتك 
الس�يدة )س�حر محمود جواد( بالبن�اء عىل حصتها 
املش�اعة عىل القطعة املرقمة 1012/1 مقاطعة 33 
الحرية وذلك لغرض تسليفها قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نر االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقكم يف االعرتاض مستقبال
������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة غرفة تج�ارة الب�رة باس�م )جبار 
مع�ارج مش�تت( عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة نقاب�ة املهندس�ن العراقين  بأس�م 
املهندسة )س�هام جعاز جعفر( عىل من يعثر عليها 

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

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 3/56184 حي النداء 
بأس�م ) وفاء عدنان مهدي( ع�ىل من يعثر عليه 

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

اعالن
اىل الري�ك ) نورة يوس�ف م�وىس( توجب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اجازة بن�اء للعقار املرق�م 3/52201 حي امليالد 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازة عيل كامل

������������������������������������������
دائرة الكاتب العدل يف املقدادية 

العدد العمومي : 369
التاريخ 2018/6/12

اىل السيد / عمار جاسم محمد
لقد قدم الس�يد حس�ن عبد حمد انذار وايداع املرقم 
3755 يف 2018/6/11 وتم ايداع مبلغ 170000 مائة 
وس�بعون  الف دين�ار ونظر ملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار منطقة حي فلسطن وكتاب 
مرك�ز رشطة املقدادي�ة املرق�م 382 يف 2018/6/4 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن 

للعلم .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية
العدد : 162/ه� س/2018

التاريخ 2018/6/5
اعالن

الشخص الثالث / زينب باسم عبد املهدي 
جلس�ة  يف  املحكم�ة  ه�ذه  لق�رار  تنفي�ذا 
2018/3/29 املتضم�ن ادخال�ك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى املرقمة اع�اله اىل جانب املس�تأنف 
باس�م عبد مه�دي لكونك مالكة العق�ار املرقم 
301/2 م82 كصيب وكشكن وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كت�اب محكمة ب�داءة الخالص 
امل�ؤرخ يف 2018/6/3 ومرفق�ة رشح القائ�م 
بالتبلي�غ املف�وض محمد كامل حميد واش�عار 
مخت�ار الخال�ص ح�ي الزه�راء االوىل ق�ررت 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور امام هذه الهيئة يف الس�اعة 
التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 2018/6/20 ويف 
حال ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

ادريس حسن خلف
رئيس الهيئة

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ش�ط العرب
العدد : 94/ب/2018

التاريخ 2018/6/6
اعالن

اىل املدعى عليه )قاسم فاضل عبد الله( 
بناءا ع�ىل الدعوى البدائي�ة املقامة من قبل 
املدع�ن )طاه�ر وكرار وماه�ر اوالد محمد 
ظاه�ر( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي قررت هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا 
بصحيفتن يوميتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة املصادف 

2018/6/25 الس�اعة العارشة صباحا 
القايض

واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا
العدد : 159/ش/2018

التاريخ 2018/6/12
اعالن

اىل / املدعى عليها )حال جبار عاتي( 
مجهولة محل االقامة

اق�ام املدع�ي )ع�يل جمعة عب�د الجب�ار( الدعوى 
املرقمة 159/ش/2018 امام هذه املحكمة والتي 
يطلب فيها بتصديق الط�الق الخارجي وملجهولية 
القائ�م بالتبلي�غ  مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
ق�رر تبليغك ن�را بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
لغ�رض الحض�ور صب�اح ي�وم املرافع�ة املصادف 
2018/6/21 وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقه 

غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع حسن
������������������������������������������

مديرية تنفيذ السدة
العدد/44/ت/2018

إعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�دة باضبارته�ا املرقمه 
اع�اله س�هام املدي�ن وصف�ي هاش�م محمد من 
العق�ار املرق�م 4/468م 16العجيم�ي الواق�ع يف 
الس�دة املحجوز لقاء طلب الدائن عيل عامر حمود 
ع�ر  )000/256/18(ثماني�ة  مق�داره  البال�غ 
مليون ومائتان وس�تة وخمس�ون ألف دينار فعىل 
الراغبن بالراء مراجعة ه�ذة املديرية خالل مدة 
ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم للنش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10%من القيمة املقدرة 
عن�د وضع اليد بعد اس�تخراج س�هام املدين منها 
وتك�ون املزاي�دة يف ه�ذا املديرية يف تمام الس�اعه 
الثانيه عر من ظهر يوم الثالثن واذا صادف يوم 
املزايدة عطله رس�مية فتكون املزايدة يف يوم الدوام 
الرسمي الذي ييل العطله ويكون تسديد التأمينات 
بموجب صك مصدق من مرف الرافدين يف السدة 
ح�را وعىل املش�رتي جلب هوية األح�وال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات

1موقع�ه ورقمه/يق�ع يف ناحي�ة الس�دة رقم�ه 
4/468 م 16العجيمي 

2جنس�ه ونوعه/فرن مفرز م�ن يتلو بصورة غري 
رسميه

3ح�دودة واوصافه/بن�اء متخذ كمطع�م يحدده 
من الش�مال القطع�ه املرقم�ه 4/469من الرق 
بالطري�ق العام من الجن�وب القطعه 4/460ومن 

الغرب طريق عام 
4مشتمالته/ مطعم مع هيكل دار

5مساحته/112م2
6الشاغل/املستأجر عبد املهيمن مطلب شهاب

خمس�ة  التقديري�ه/000/200/95    7القيم�ة 
وتسعون مليون ومائتان ألف دينار
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مدربان كبريان مرشحان لقيادة 
الوطني يف كأس آسيا

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف النائ�ب األول لرئي�س اتح�اد الك�رة، ش�رار 
حي�در، لجن�ة اختي�ار الم�درب األجنبي ف�ي اتحاد 
الكرة، وضعت المدربين الصربي وحيد خليلوزيتش 
والهولن�دي غوس هيدينك ضمن قائمة المرش�حين 

لتدريب المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019.
وق�ال حيدر في تصري�ح لبرنامج “الحك�م الرابع” 
تابعت�ه الس�ومرية ني�وز، إن “اللجنة التي ش�كلت 
م�ن قبل اتحاد الك�رة مهمتها تحدي�د مجموعة من 
المدربي�ن والتف�اوض معه�م”، مبين�اً أن “اللجن�ة 
ليس�ت صاحبة الق�رار النهائ�ي في اختي�ار مدرب 
الم�درب  “اختي�ار  أن  الوطني”.أوض�ح  المنتخ�ب 

ه�ي مهم�ة المكت�ب التنفي�ذي ل اتحاد ك�رة القدم، 
فاللجن�ة ليس بإمكانها التف�اوض واختيار المدرب 
دون الرجوع للمكتب التنفيذي، ش�أنها ش�أن بقية 
اللج�ان ف�ي االتحاد”.وأضاف أن “اللجن�ة لن تعتمد 
على السماس�رة ووكالء األعم�ال “االيجنت”، فهذه 
الحلق�ة دائم�ا ما تعرق�ل وتؤخ�ر المفاوضات بين 
االتح�اد والم�درب، لذلك ف�إن اللجنة س�تبذل جهدا 
وتذه�ب للتف�اوض مباش�رة م�ع الم�درب دون أن 
يدخل الوس�يط طرف�ا في عملي�ة التفاوض”.وبين 

نائ�ب اتح�اد الكرة، قائ�اًل: “رغم تأكي�د االتحاد 
الدولي عل�ى ضرورة وج�ود “االيجنت”، إال 

إن التج�ارب الفاش�لة في الس�ابق دفعت 
االتحاد إلى االس�تغناء عن�ه لتقليل الجهد 

مدرب منتخب بلجيكا حيدد حجم 
إصابة هازارد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب 
بلجيكا، حجم إصابة صانع اللعب إيدن 
هازارد، الذي غادر الملعب وهو يعرج 
خالل فوز بالده على كوس�تاريكا في 
آخر مبارياتها الودية قبل كأس العالم 
ف�ي  ه�ازارد  القدم.واس�تبدل  لك�رة 

الدقيقة 70 من فوز بلجيكا )1-4( في 
بروكس�ل أمس اإلثنين لكن مارتينيز 
يتوقع أن يكون العب تشيلسي جاهزا 

لبدء مشوار كأس العالم في روسيا.
وأبلغ الم�درب اإلس�باني الصحفيين 
“إيدن بخير، عانى من مشكلة بسيطة 
لكن ال ش�يء يدعو للقلق.. استمتعت 
وحاس�ما  قوي�ا  كان  بأدائ�ه.  حق�ا 

وساحرا”.وأضاف “في نهاية المطاف 
غادر الملعب بسبب كدمة في قدمه”.

وتتج�ه بلجيكا إل�ى البطولة بس�جل 
يخل�و م�ن الهزائ�م ف�ي 19 مب�اراة 
مباراته�ا  ف�ي  بنم�ا  وس�تواجه 
االفتتاحية بالمجموعة الس�ابعة يوم 
اإلثني�ن المقب�ل، وتض�م المجموع�ة 

أيضا إنجلترا وتونس.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت الهيئة االدارية لنادي زاخو الرياضي، 
اليوم الثالثاء، عن اس�باب تردي نتائج فريقها 
الكروي في الموسم الحالي، مقارنة بالمواسم 

السابقة من الدوري العراقي الممتاز.
وق�ال عض�و ادارة الن�ادي هوش�يار دوبانكي 
لش�فق نيوز ان “أسباباً عديدة تقف وراء تردي 
نتائج فريقن�ا الكروي، بعكس م�ا قدمناه في 
المواس�م الس�ابقة، والتي كن�ا فيها ن�داً قوياً 

ألغلب الفرق بالدوري العراقي”.
وأضاف ان “من بين هذه األسباب عدم تحضير 
الفري�ق قب�ل ال�دوري بش�كل مناس�ب، نظراً 
للظ�روف المالية الصعبة الت�ي نمر بها، وعدم 
وجود دعم وأموال كافية الس�تقطاب مدربين 

والعبين سوبر”.وتابع دوبانكي ان “قلة الدعم 
المادي أثرت على الجانب البدني للفريق، حيث 
اضط�ر للس�فر ال�ى مختل�ف المحافظات عن 
طريق البر، بسبب عدم قدرة النادي على تأمين 

تذاكر السفر بالطائرة”.
ولف�ت ال�ى ان “االتح�اد الكوردس�تاني لكرة 
القدم يتحمل جانباً من تراجع مستوى فريقنا، 
لكون فريقنا خاض منافسات الدوري العراقي 

وال�دوري الكوردس�تاني بنف�س الالعبين، 
تأجي�ل  رفض�ه  م�ع  متقارب�ة،  وبأوق�ات 

مبارياتنا”.
يشار الى ان فريق زاخو اقترب بشكل كبير 

ج�داً من الهبوط الى مص�اف دوري الدرجة 
األولى العراقي لكرة القدم، بعد تذيله ترتيب 

الفرق.

ادارة زاخو تكشف أسباب تردي 
نتائج فريقها باملوسم احلايل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يس�تعد برش�لونة لضم الهولندي فرينك�ي دي يونج، الع�ب أياكس، خالل فت�رة االنتقاالت 
الجارية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فريقي باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي ومانشستر 
س�يتي اإلنجليزي، يصارعان برش�لونة على خدمات الش�اب البال�غ من العمر 
21 عاًما.وأش�ارت إل�ى أن الفريق الهولندي لن يترك الالعب بس�هولة، بل 

سيحاول الحصول على أكبر قدر من المال من أحد األندية الثالثة.
وأوضحت أن فريق س�ان جيرمان س�يدخل في الصفقة بقوة من أجل 

ضم الالعب، الذي يحتاجه الفريق في الوقت الحالي.
وختمت أن برش�لونة يس�عى لحس�م الصفقة في أس�رع وقت، حيث إن 
اإلدارة الكتالوني�ة ترى أن الالعب يناس�ب طريقة لعب الفريق، وس�وف 

يكون بديال جيدا لسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش.

منافسة ثنائية تصعب مهمة برشلونة 
يف ضم دي يونج

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

تحدث برناردو سيلفا، العب وسط مانشستر 
س�يتي، عن أهمي�ة كريس�تيانو رونالدو، مع 
منتخ�ب البرتغ�ال، قبل انط�الق بطولة كأس 

العالم بروسيا، يوم الخميس المقبل.
وأج�رت صحيف�ة “ماركا” مقابل�ة مع العب 
موناكو السابق، حيث خصص مساحة كبيرة 
للحديث ع�ن ال�دون ودوره ف�ي ترجيح كفة 
منتخ�ب ب�الده أم�ام المنتخب�ات القوية في 

المونديال.
وقال س�يلفا: “الطم�وح هو نقطت�ه القوية، 
الع�ب لديه 5 ك�رات ذهبي�ة و5 ألقاب بدوري 
األبطال، يسجل أكثر من 40 هدفا في الموسم 
لم�دة 10 س�نوات، كل ش�يء مترابط بش�كل 

هائل، معظ�م الالعبين عندم�ا يحصلون على 
اثنين أو 3 كرات ذهبية، يتجهون لالس�ترخاء 
واالس�تمتاع بالحي�اة، وتابع: “إن�ه مرجعنا، 
ه�و مث�ال لن�ا جميع�ا ونأم�ل أن يك�ون في 
أفض�ل صورة له، ألنه فق�ط إذا كان في حالة 
جي�دة، فيمك�ن للبرتغال أن تس�عى إلنجازات 

عظيمة”.
وأضاف: “على الناس أن يدركوا أن كريستيانو 
ال يمكن تعويضه، عندم�ا يرحل عن المنتخب 
س�يكون هن�اك مجموعة على مس�توى عال، 
وآمل أن أكون فيها، سأفعل ما بوسعي لذلك”. 
وبش�أن رغبته ف�ي الرحيل عن ري�ال مدريد، 
واصل: “أنا أراه هادئا، ال أعتقد أنه قلق بش�أن 
مستقبله، هو يركز تماما مع المنتخب لتقديم 

بطولة جيدة “.

سيلفا يمدح كريستيانو.. ويضع رشطًا 
للفوز عىل إسبانيا

        المستقبل العراقي/ وكاالت
 

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، 
العب أتلتيكو مدريد، أنه لن يعلن 
قراره اليوم بش�أن البقاء أو الرحيل 

عن صفوف فريقه.
وق�ال جريزم�ان ف�ي المؤتم�ر الصحفي 
الخاص بالعبي المنتخب الفرنس�ي “أعلم 

بش�أن  ق�راري  ينتظ�رون  الكثيري�ن  أن 
مس�تقبلي، ولكن�ي آس�ف، ه�ذا األمر لن 

يحدث اليوم”.
واختتم الع�ب أتلتيكو مدري�د تصريحاته 
“أرك�ز على كأس العالم، وهذا أهم ش�يء 

بالنسبة لي اآلن”.
ويفاض�ل جريزمان بين البقاء في أتلتيكو 

مدريد أو الرحيل صوب برشلونة.

جريزمان يؤجل حسم مستقبله

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة برازيلي�ة، اهتمام 
بايرن ميونخ األلماني، بالتعاقد مع رودريجو 
االنتق�االت  فت�رة  خ�الل  س�انتوس،  الع�ب 

الصيفية.
وقال خوسيه كارلوس بيريز رئيس سانتوس، 
 ”terra“ خ�الل تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة
البرازيلية: “لدينا اهتمام من عدة أندية أوروبية 
أبرزها برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن 

ميونخ وبوروسيا دورتموند”.
وأش�ار بيريز، إل�ى أنه لن يف�رط في خدمات 
رودريج�و بأق�ل م�ن 50 مليون ي�ورو، حيث 
رف�ض عرضا م�ن ريال مدريد مؤخ�ًرا بقيمة 

45 مليون يورو.

بايرن ميونخ ينضم للرصاع عىل جوهرة سانتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت الهيئ�ة االدارية لنادي الش�رطة 
الرياض�ي، الثالث�اء، ان ش�ركة “نوردك 
س�بورت” المنفذة لملعب النادي تنازلت 
ع�ن الش�كوى المقدم�ة ض�د وزارة 
المال�ي  االمي�ن  الداخلية.وق�ال 
لن�ادي الش�رطة الرياضي عدي 
ط�ارق ان “اجتماع�ا جرى بين 
وزارة الداخلي�ة وادارة الن�ادي 
المنف�ذة  والش�ركة 

لمش�روع الملعب، تم في ختامه االتفاق 
على س�حب الشركة للش�كوى المقدمة 
ض�د ال�وزارة، بع�د حص�ول ضمان�ات 
بتسديد مستحقات الش�ركة، عقب قرار 
ان�ه  الوزراء”.واض�اف ط�ارق  مجل�س 
“وبعد المصادق�ة على محضر االجتماع 
بين ال�وزارة والنادي والش�ركة، تعهدت 
االخيرة بمعاودة العم�ل بملعب التدريب 
والملع�ب الرئيس قريباً جداً”.يش�ار الى 
ان كلف�ة انش�اء ملع�ب نادي الش�رطة 

الرياضي تصل الى 12 مليار دينار.

الرشكة املنفذة مللعب الرشطة 
تتنازل عن شكواها

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تحدث المكس�يكي خافيير هيرنانديز العب وس�ت هام ومنتخب المكسيك 
حول استعدادات منتخب بالده للمشاركة في مونديال 2018 بروسيا.

ويتواجدالمنتخ�ب المكس�يكي ف�ي المجموع�ة السادس�ة بجان�ب كال 
م�ن الماني�ا، كوري�ا الجنوبي�ة 
ف�ي  الالع�ب  والس�ويد.وقال 
تصريحات صحفية :”س�ندخل 
ل�كأس العال�م ولدين�ا العدي�د 
م�ن االه�داف والتي سنس�عى 

لتحقيقها”.
واض�اف “نحن نعل�م أن ألمانيا 
هي المرشح االوفر حظاً للصعود 
م�ن المجموعة، علين�ا ان نعمل 

بقوة كبيرة ف�ي البطولة”.
واردف “الهدف االساس�ي 

حالياً ه�و محاولة 
األفضل  تقدي�م 
البعد  والوصول 
طريقة ممكنة”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ش�هد أول م�ران للمنتخ�ب البرازيل�ي ف�ي 
روسيا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 
2018 لك�رة الق�دم، اليوم الثالث�اء، اقتحام 
مش�جع ألرضية ملع�ب تدري�ب الفريق في 

منتجع سوتشي.
وتدخ�ل أف�راد األم�ن عل�ى الف�ور إلخراج 
المشجع من أرضية الملعب التي كان يتواجد 
عليه�ا نيمار ورفاق�ه، اس�تعدادا للمونديال 

الذي يفتتح فيه المنتخب البرازيلي مشواره 
بلقاء نظيره السويس�ري يوم األحد المقبل، 
ف�ي الجولة األولى م�ن مباريات المجموعة 

الخامسة.
وش�ارك جميع العب�ي المنتخ�ب البرازيلي، 
حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج 
بالمونديال برصيد خمسة ألقاب، في المران 
الجماعي باستثناء العب خط الوسط فريد، 
الذي يخضع لبرنامج خاص بسبب إصابة 

طفيفة.

تشيشاريتو : علينا الرتكيز بشدة
يف املونديال

مشجع يقتحم مران الربازيل يف روسيا

             المستقبل العراقي / وكاالت

يرغبالتس�يو االيطالي في الحصول على 
خدمات الالعب الصربي ماركو غروييتش 
الع�ب ليفربول خ�الل فت�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة من اجل تدعيم صفوف الفريق 
بأفض�ل ش�كل ممكن.ويطم�ح النادي 
اإليطال�ي ف�ي الحصول عل�ى خدمات 
الالعب خ�الل الفترة القادمة من اجل 
تعزي�ز الخط االمامي بافضل ش�كل.

وكافح النج�م الصربي صاحب ال�22 
عام�اً للحفاظ على مكانه في تش�كيلة 

ليفربول منذ ان انض�م للفريق في 2016 
قادم�اً من ريد س�تار بلغراد.ولم يش�ارك 
الالعب س�وى في 14 مباراة مع ليفربول 
على مدار عامين، وقضى نصف الموس�م 
الماضي معاراً في صفوف كادريف سيتي.

وذكرت صحيف�ة “ميرور” البريطانية ان 
ادارة التس�يو مس�تعدة لتقدي�م 5 مليون 
جني�ة اس�ترليني من اج�ل الحصول على 
خدم�ات الالعب.جدير بالذك�ر ان الالعب 
يمل�ك عق�داً مع ليفرب�ول ينته�ي بنهاية 
موسم 2020 ويتواجد رفقة منتخب بالده 

للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

نجم ليفربول مطلوب بشدة يف الدوري االيطايل

           المستقبل العراقي/ وكاالت
 

حملت تدريبات المنتخب اإلسباني، أمس الثالثاء أخبارا سارة لعشاق 
“الروخ�ا” قبل 3 أيام من مواجه�ة المنتخب البرتغال�ي، في افتتاح 
مباري�ات المجموع�ة الثانية بمونديال روسيا.وبحس�ب ما نش�رته 
صحيفة “ماركا” اإلس�بانية، فإن دان�ي كارفاخال، ظهير أيمن ريال 
مدريد، شارك في التدريبات الجماعية للمنتخب اإلسباني للمرة األولى 
بعد تعافيه من اإلصابة التي لحقت به في نهائي التشامبيونزليج أمام 
ليفربول اإلنجليزي، في 26 من ش�هر مايو الماضي.وتابعت الصحيفة 
أن الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب اإلس�باني ال ين�وي المخاط�رة بدان�ي ضد 
البرتغال، وقرر إراحته لباقي المباريات.وأشارت الصحيفة إلى أن جيرارد 
بيكيه، مدافع برش�لونة تحدث لمدة 3 دقائق مع جولين لوبيتيجي، مدرب 

إسبانيا خالل مران، وتأكد أنه جاهز بنسبة 100 % لمباراة البرتغال.

نجم إسبانيا جاهز ملواجهة 
الربتغال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

 مهني�اً: تتف�ادى لقاء رئي�س عملك بس�بب غلطة كبرية 
ارتكبته�ا م�ن دون قصد. عاطفي�اً: تلتقي ش�خصاً من 
الطرف اآلخر تنس�جم معه وتشعر بأنك تعرفه منذ زمن. 
اجتماعياً: تفسرّ كالم صديق بطريقة خاطئة ما يؤدي إىل 

شجار وقطيعة بينكما.

مهني�اً: تصمم عىل املغامرة وإدارة أعمالك بنفس�ك حتى 
لو كلفك األمر خس�ارة مادية كبرية. عاطفي�ًا: يلجأ إليك 
الرشيك ويطلب التشاور معك يف أمور تخصكما، ال ترفض 
طلب�ه. اجتماعي��اً: ابتعد عن الثرثرة فهي لن تؤدي إال إىل 

املشاكل وتضييع الوقت.

مهني�اً: تكون مميزاً يف عملك األم�ر الذي يضعك يف مراتب 
عالي�ة ورفيع�ة. عاطفي�اً: تق�ع بع�ض املش�اكل بين�ك 
وبني الرشيك بس�بب رفض�ك القيام بم�ا يطلب���ه منك. 
اجتماعي�اً: تعي�ش مرت�اح البال ما يس�اهم يف تنش�يط 

عالقاتك االجتماعية وتعزيزها.

مهني�اً: تط�رأ مش�كلة مفاجئ�ة يف العمل ب�ادر إىل حلرّها 
قب�ل أن تتطور األمور إىل األس�وأ. عاطفياً: تلتقي الحبيب 
بعد طول غياب وتش�عر بأنك اس�تعدت حياتك وسعادتك 
بلقائ�ه. اجتماعياً: تلب�ي دعوة قريب لك وت�زوره بعدما 

قطعت تواصلك معه بسبب انشغالك املستمر.

مهنياً: تش�عر باالرتباك فأنت تعجز عن تلبية كل املطالب 
وتسديد كل االس�تحقاقات. عاط���في��اً: ينتابك شعور 
ب�أن الحبي�ب يخفي عنك األرسار، تأكد من ش�كوكك قبل 
مواجهته. اجتماعياً: تتعرف عىل ش�خص تتوطد عالقتك 

به ويصبح صديقاً عزيزاً عىل قلبك.

مهني�اً: تخ�ف مداخيل�ك املالية م�ا يجربك ع�ىل مراجعة 
حس�اباتك املالية وموازنتك. عاطفي���اً: تتوضح عالقتك 
مع الرشيك أكثر وتكتش�ف م�ا كان يخفيه عنك يف الفرتة 
املاضية. اجتماعياً: تشعر ببعض الحزن بسبب سفر أعز 

أصدقائك وإقامته يف الخارج.

مهني�اً: يع�رض عليك أحد األش�خاص فرصة ملش�اركته 
ر ملياً قبل املوافق�ة. عاطفياً: إحذر  يف مرشوع كب�ري، فكرّ
من العالق�ات العابرة واملغام�رات العاطفية حتى ال تقع 
يف مأزق. اجتماعياً: اينتابك ش�عور بالقلق حيال مس�ألة 

شخصية تشغل بالك، استرش األصدقاء بشأنها.

مهنياً: تري�د أن يكون لك تأثري كبري يف الرشكة التي تعمل 
فيه�ا وتصمم عىل التميرّز. عاطفياً: ينش�غل بالك بس�بب 
س�فر الحبي�ب وعدم س�ماع أخب�اره منذ ف�رتة طويلة. 
اجتماعي�اً: تكون مش�تت االنتباه وينتاب�ك القلق، هدئ 

أعصابك وتفاءل بالخري.

مهنياً: ال ترتدد وقمرّ بما يمليه عليك عقلك وس�تصل قريباً 
إىل النتائ�ج اإليجابية. عاطفياً: احذر من ارتكاب األخطاء 
بح�ق الحبيب فهو لن يس�امحك هذه امل�ررّة. اجتماعي�اً: 
ف عىل طبيعتك وسرتى بأن املحيطني بك سيعجبون  ترصرّ

بشخصيتك الجميلة. رقم الحظ: 6

مهنياً: تستش�ري أح�د الزمالء األكثر خ�ربة منك يف قضية 
يصعب عليك حلرّه�ا. عاطفياً: تضعف أمام دموع الحبيب 
وتشعر بأنك مستعدرّ لفعل املستحيل إلسعاده. اجتماعي�اً: 
تميض أمس�ية مس�لرّية مع األصدقاء املقربني منك وتنىس 

فيها هموم العمل.

مهنياً: تش�عر بالرىض عن املهام الت�ي تنجزها، كل يشء 
يج�ري تمام�اً كم�ا تخطط ل�ه. عاطفي�اً: ال تي�أس من 
محاوالتك إلص�الح العالقة مع الحبيب، صارحه بما يدور 
يف بالك. اجتماعياً: اس�ترش العائلة يف القضية التي تشغل 

بالك فهي عىل أتمرّ االستعداد ملساندتك.

مهنياً: تكث�ر أعمالك وترتبط بمواعي�د عمل واجتماعات 
مهم�ة وتحار كي�ف توفق بينه�ا. عاطفياً: تش�عر بتوتر 
وخ�وف من خس�ارة الرشيك ألنك مررت بتجارب فاش�لة 
يف الس�ابق. اجتماعياً: ترفض اإلس�تماع إىل نصائح الغري 

وتصمم عىل القيام باألمور عىل طريقتك الخاصة.

احلوتالعذراء

ُمنح دراسية مقابل مقاالت تشجع عىل التدخني
الس�جائر  رشكات  م�ن  متزاي�د  ع�دد  ب�دأ   
اإللكرتونية األمريكية، يف تقديم منح دراسية 
كطريقة إلدراج عالماتهم التجارية عىل مواقع 
الجامع�ات، ولحث الطالب عىل كتابة مقاالت 
حول الفوائ�د املحتملة لتدخني هذا النوع من 
الس�جائر.وأخذت الرشكات هذا التكتيك، من 
ن ترتيب  أسلوب كان ُيعتقد س�ابقاً أنه يحسرّ
املوقع يف نتائج البحث، وقد نجح يف تس�جيل 
بعض العالمات التجارية الضارة، عىل مواقع 

بعض من أش�هر الجامعات يف الب�الد، بما يف 
ذلك جامعة هارفارد.وواجهت هذه الطريقة 
انتقادات واس�عة، نظراً ألن املنح الدراس�ية، 
هي حيلة مقنرّعة بش�كٍل كبري لجذب الزبائن 
من الش�باب، بحسب موقع س�كرامنتو يس 
ب�ي إس غلوبال.وترتاوح املنح الدراس�ية بني 
ش�كل  ع�ىل  معظمه�ا  دوالر،  و5000   250
مس�ابقات لكتابة مقاالت عن مخاطر التبغ، 
مقاب�ل الرتوي�ج للس�جائر اإللكرتونية، عىل 

أنها بديل صحي أكثر أمانا.وتطلب الرشكات 
م�ن الطالب أن يكتبوا ع�ن أنواع مختلفة من 
الس�جائر اإللكرتوني�ة، بل وص�ل بعضها إىل 
طل�ب الرتوي�ج للماريجوان�ا الطبية.وج�اء 
ظهور ه�ذه املنح واملكاف�آت، يف الوقت الذي 
تكاف�ح امل�دارس الثانوية، لكبح االس�تخدام 
املف�رط للس�جائر اإللكرتونية ب�ني الطالب، 
ولجأت العديد منها إىل معاقبة الطالب، الذين 

يثبت استخدامهم لهذه السجائر.

إغالق »ياهو ماسنجر«
 أعلنت رشكة ياهو، الجمعة، 
خدمته�ا  إغ�الق  عزمه�ا 
للتواصل »ياهو مسنجر« بعد 

20 عاما عىل إطالقها.
أنها س�توقف  وأكدت ياه�و، 
خدم�ة »ميس�نجر« ي�وم 17 

يوليو املقبل.
ياه�و مس�تخدمي  وأوص�ت 
خدمته�ا بالتح�ول إىل تطبيق 

 ،»Squirrel« يس�مى  آخ�ر 
وال�ذي يتوافر حاليا يف مرحلة 
النس�خة التجريبية الخاصة، 
بحي�ث ال يمك�ن اس�تخدمه 
سوى عرب الحصول عىل دعوة 

لتجريبه.
ومنح�ت ياهو مس�تخدميها 
األش�هر ال� 6 املقبل�ة كمهلة 
نس�خ  عم�ل  م�ن  ليتمكن�وا 

القديمة  لرسائلهم  احتياطية 
وفقا لسكاي نيوز .

يشار إىل أن »ياهو ميسنجر« 
انطلق عام 1998 باسم »ياهو 
 )Yahoo Pager( بيج�ر« 
ع�دة  خصائ�ص  وتضم�ن 
ضمنت له منافس�ة قوية مع 
تطبيقات وخدمات مماثلة بل 

والتفوق عليها.

محية إلنقاص الوزن
كش�فت دراس�ات صحي�ة ع�ن حمي�ة 
يس�تخدمها الياباني�ون لتخفي�ف الوزن 
وتحس�ني الحال�ة الصحي�ة بش�كل عام 

تعتمد عىل رشب املاء.
وأكدت الدراس�ات وفق�ا ملوقع »فوكوس 
الصحي�ة،  بالش�ؤون  املعن�ي  األملان�ي« 
رضورة اتب�اع الطريق�ة الياباني�ة بدق�ة 
لتق�وم بمفعوله�ا، الفت�ة إىل أنها تتطلب 
عن�د االس�تيقاظ صباحا وقب�ل أي عمل 
أو غسل األس�نان رشب 4 أكواب من املاء 

الفاتر )نحو 650 مل(.
وأش�ارت إىل أن يج�ب االنتظار بعد رشب 

امل�اء نحو 45 دقيقة قب�ل تناول اإلفطار، 
ثم االنتظار لساعتني قبل تناول أي يشء، 
وقبل النوم يتم الغرغرة باملاء املضاف إليه 
ملح ملدة دقيقتني.ووفقا للدراس�ات، فإن 
أهم نتائج تلك الحمية هو تنشيط عملية 
التمثيل الغذائي )األي�ض(، وإخراج املواد 
الس�امة من الجس�م، ودعم بناء الخاليا، 
وتنشيط حركة األمعاء، وتخفيض الوزن.

وبين�ت الدراس�ات أن رشب املاء يس�اهم 
أيض�ا يف تخفي�ف املعاناة م�ن آالم الرأس 
ورسعة رضب�ات القلب وملء املعدة؛ مما 

يقلل الشعور بالجوع.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ُيكون الدم حوايل 7% من وزن الجسم.

 1 م�ن كل 3 أش�خاص يف العال�م وزن�ه زائد أو 
مصاب بالسمنة.

 إن  رائحة كبار الس�ن  س�ببها م�ادة كيماوية، 
ُيطلق عليها 2-نونينال، يفرزها كبار السن عرب 

جلدهم.
 الس�بب األول ال�ذي يقول املتربع�ني بالدم أنهم 
يتربع�ون بس�ببه هو  أنه�م يريدون مس�اعدة 

اآلخرين .
 حينما يقبل شخصان بعضهما يتبادالن ما بني 

10 مليون و 1 مليار بكترييا.
 يأخذ العقل البرشي 11 مليون بيت من املعلومات 

كل ثانية، ولكنه واعي فقط ل 40 بيت منها.
 إن اإليم�ان بأن�ك نم�ت جيًدا، حتى ل�و لم تكن 

فعلت، يحسن من أدائك.

كيف اكتشف الشاي؟
 يع�ود تاريخ أول ظهور للش�اي األخرض، حس�ب 
األس�اطري الصينية، إىل حوايل خمس�ة آالف س�نة 
مضت حيث ينس�ب اكتشاف هذا الرشاب إىل واحد 

من أبرز األباطرة األسطوريني للصني.
ويصن�ف ش�ينونج ضم�ن قائم�ة أه�م األباطرة 
الصينيني، حيث تنسب األساطري الصينية لألخري، 
�ب باإلل�ه امل�زارع، اخرتاع�ات عدي�دة  وال�ذي لقرّ
كالف�أس واملعزقة واملح�راث، فضال عن ذلك تميز 
هذا اإلمرباطور بولعه الشديد بمجال الطب وجمع 

األعشاب.
وخ�الل إحدى رحالت�ه ع�رب أرايض الصني، توقف 
اإلمرباط�ور ش�ينونج ورجاله لتناول قس�ط من 
الراح�ة. وكان اإلمرباط�ور اعتاد من�ذ فرتة رشب 
كوب من املاء الس�اخن م�ن حني آلخر، إيمانا منه 

بقدرة ذلك عىل وقاية الجسم من األمراض.
وأثناء توقفه لالس�رتاحة، أعد ش�ينونج كوبا من 

املاء الس�اخن وعندما همرّ األخري برشبه، س�قطت 
داخل�ه وب�دون قصد بع�ض أوراق الش�اي.وعىل 
الف�ور، تغري لون املاء الس�اخن، إال أن اإلمرباطور 

احتىس هذا الرشاب دون أن يتفطن لذلك.
وعق�ب تناول�ه ل�رشاب الش�اي األخ�رض، أحس 
اإلمرباط�ور باالنتعاش والنش�اط فما كان منه إال 
أن أم�ر بأن يغىل امل�اء مع أوراق الش�اي األخرض 
لي�وزع هذا ال�رشاب ع�ىل بقي�ة مرافقيه.وخالل 
ل الش�اي انتش�ارا واس�عا يف  الف�رتة التالية س�جرّ
مختلف األوس�اط الصينية بع�د أن حظي بمكانة 
هامة.فأثن�اء ف�رتة حك�م س�اللة ج�ني، أصب�ح 
احتس�اء الش�اي األخرض عادة لدى جميع الناس 
بع�د انتقالها من طبقة النب�الء إىل الطبقة العامة 
ومع بداية عهد مملكة س�وي سنة 581 استخدم 
الش�اي األخ�رض ك�رشاب طب�ي لعالج ع�دد من 

أمراض الجهاز الهضمي.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
ع(  - الدج�اج : 2 صدر )أو أربع أفخاذ / مخ�ي من العظام، وُمقطَّ
- ملح : حس�ب الرغبة - فلفل أسود : حسب الرغبة - زيت الزيتون 
: 2 ملعق�ة كبرية - الفليفلة الحمراء : 1 حبة )متوس�طة الحجم / 
ان )ُمقرشَّ  عة إىل قطع كبرية( - الثوم : فصرّ مخليَّة من البذور وُمقطَّ
�ع إىل 10 قطع( -  ومهروس( - س�جق : 60 غرام�اً )ُمقرشَّ وُمقطَّ
مريمي�ة : 8 ورق�ات )مفروم�ة( - زع�رت مجف�ف : نص�ف ملعقة 
صغ�رية - عصري الليمون : نصف حب�ة )حامض( - برش الليمون : 

نصف حبة )حامض( 
طريقة التحضري:

ر. ع الدجاج، فُيملَّح وُيبهَّ 1. ُيقطَّ
2. ُتض�اف ملعقة من زيت الزيتون إىل ُمق�الة كبرية الحجم، وحني 
يس�خن الزيت )من دون أن يحرتق(، ُتقلَّب قطع الدجاج يف املقالة، 
، ُترتَّب يف جانب  حتَّى ُتصبح بنيَّة اللون، أي لحوايل خمس دقائق. ثمَّ
من املقالة، وُيضاف الزيت الباقي إىل الجزء اآلخر من املقالة. وُيقلَّب 
في�ه كلٌّ م�ن الفيلفلة والث�وم والس�جق واملريميَّة. وُينث�ر الزعرت. 

وتبقى املُكوِّنات عىل النار، لبضع دقائق.
3. ُيضاف عص�ري الليمون الحامض وب�رشه إىل املقالة، مع تقليب 
املكوِّن�ات لدقيقة، ورفع الحرارة. وُيقدَّم الطبق س�اخًنا، مع الخبز 

أو السلطة.

دجاج مقيل من املطبخ اإلسباين



يب إم دبليو تستعرض نسختها اجلديدة من »X5« اجلبارة
دبلي�و  إم  ب�ي  اس�تعرضت 
نموذجه�ا  مؤخ�را  األملاني�ة 
 »X5« الجدي�د م�ن س�يارات

رباعية الدفع الشهرية.
وتمي�ز النم�وذج الجدي�د من 
»X5« بهي�كل ع�ري أني�ق 
بط�ول 5 أمت�ار تقريب�ا، أم�ا 
املسافة بني محوري العجالت 
وس�عة  م،   2.97 فأصبح�ت 
الصندوق الخلفي أضحت 645 
لرتا. وأت�ت الس�يارة الجديدة 
ي�زودان   2 نم�اذج،  بع�دة 

بمح�ركات بنزين توربينية ب� 
6 أس�طوانات وسعة 3 لرتات، 
حصان�ا،  و540   340 وع�زم 
ق�ادرة ع�ى زي�ادة التس�ارع 
من 0 إىل 100 كلم الس�اعة يف 

غضون 5.3 ثانية.
أما النموذج�ان اآلخران فأتيا 
ل�رت   4.4 بس�عة  بمح�ركات 
حصان�ا،  و650   462 وع�زم 
قادرة عى التس�ارع من 0 إىل 
100 كل�م/ س�اعة يف غضون 

4.6 ثانية فقط.

فيل يتجول بـ »حرية« يف شوارع أملانيا إطالق عدد جديد من صحيفة »القضاء«
خ�رج فيل يدع�ى »كينيا« من حديقة حي�وان يف غ�رب أملانيا وذهب يف 

جولة قبل أن تتم إعادته إىل حظريته.
وقال متحدث باس�م الرشط�ة إن الفيل املتجول انطل�ق من حديقته يف 
مدينة نيوفيد يف والية راينلند باالتينات وتجول ملسافة كيلومرت تقريبا. 
وص�ور أش�خاص مختلف�ون الفيل أثن�اء تجوله ع�ر املدين�ة، وقاموا 

بتحميل اللقطات عى اإلنرتنت.
 وق�ال املتحدث باس�م الرشط�ة إن النزهة كانت قصرية وس�لمية، ولم 
يم�ض وقت طويل قبل أن يقنع أحد موظفي حديقة الحيوان بس�هولة 

الفيل بالعودة إىل حظريته.

ص�در عن املرك�ز اإلعالمي ملجل�س القضاء األع�ى عددا ش�هرياً جديداً من 
»صحيف�ة« القض�اء االلكرتونية. واحت�وى العدد حواراً موس�عا مع رئيس 
محكم�ة الجنايات يف األنب�ار، كما ضم تقارير وقصصا م�ن أروقة املحاكم 

العراقية، وجاء يف الصحيفة:
- رئي�س جنايات األنبار: ال رصاعات أهلية بعد »داعش«.. واملواطن ال يرتدد 

عن اإلخبار
- نينوى: االدعاء يتابع قضايا األطفال »كريمي النسب«

- الفيس بوك ينعش تجارة األعضاء البرشية
- تدشني برنامج املحكمة التجارية االلكرتونية

- م���ن ه���و أص��غ��ر أم��راء ال��ع��س��ك�ر ف�ي »داع��ش«؟
التقي�ت  الجم�ل:  ص�دام   -
هدي�ة..  وس�لمني  الخليف�ة 
وكنت ش�اهداً ع�ى الخالفات 

مع »النرة«.
كم�ا ض�م الع�دد باق�ة م�ن 
القض�اة،  للس�ادة  املق�االت 

منها:
- الع�دل .. افتتاحية للقايض 

عبد الستار بريقدار
- حصان�ة برملانية .. القايض 

إياد محسن ضمد
- ال�دور القضائ�ي يف العملية 
االنتخابي�ة .. الق�ايض نارص 

عمران
لالط�الع ع�ى الع�دد الجدي�د 
اضغ�ط  القض�اء  لصحيف�ة 

الرابط التايل.

وج�دت دراس�ة أمريكي�ة حديث�ة أجراه�ا 
باحث�ون م�ن جامع�ة آي�وا، أن التوحد قد 

يحدث بالفعل بسبب الحساسية الغذائية.
وطبقا للدراس�ة التي أجريت عى ما يقارب 
200 أل�ف طفل، ف�إن أولئك الذي�ن يعانون 
م�ن اضطرابات طي�ف التوح�د، كانوا أكثر 
عرضة بمرت�ني ونصف من غريهم لإلصابة 

بحساسية الغذاء.
واس�تنادا إىل النتائج الجدي�دة التي توصلت 
إليها الدراس�ة، قال الدكت�ور واي باو، وهو 
اختص�ايص يف عل�م األوبئ�ة يف جامعة آيوا: 
»م�ن املمكن أن يكون لالضطرابات املناعية 
عملي�ات تبدأ يف وقت مبكر من الحياة، تؤثر 

بع�د ذلك عى نمو الدم�اغ واألداء االجتماعي، 
ما يؤدي إىل تطور اضطراب طيف التوحد«.

وأض�اف قائ�ال: »ال نع�رف أيهما يأت�ي أوال، 
حساس�ية الغذاء أم اضط�راب طيف التوحد، 
لذلك هناك حاجة إىل إجراء املزيد من الدراسات 

لألطفال منذ والدتهم، لتحديد ذلك«.
وحلل�ت الدراس�ة املعلوم�ات الصحي�ة التي 
الدراس�ة االس�تقصائية الوطني�ة  جمعته�ا 
للصحة )NHIS(، وهي مس�ح س�نوي لألرس 
األمريكية تجري�ه مراكز مكافح�ة األمراض 

والوقاية منها.
وتوصل الباحثون إىل أن 11.25% من األطفال 
الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بالتوحد، 
يعانون من حساس�ية تجاه الطعام، أكثر ب� 
4.25% م�ن األطفال الذين لم يتم تش�خيص 
إصابته�م بالتوحد، ولديهم حساس�ية تجاه 

الطعام.
ونظرا ألن الدراس�ة مبنية عى نتائج املس�ح 
فق�ط، لم يتمكن فريق الدكتور باو من إثبات 
م�ا إذا كانت هناك عالقة س�ببية بني التوحد 
الدراس�ات  أن  إال  الغذائي�ة،  والحساس�ية 

الس�ابقة اقرتحت أن زيادة إنتاج األجس�ام 
املض�ادة، وردود الفع�ل املفرط�ة للنظ�ام 
امل�خ  وظائ�ف  اخت�الل  تس�بب  املناع�ي، 
وتش�وهات عصبية وتغيريات يف بيئة القناة 

الهضمية، ما يؤدي إىل حساسية الغذاء.
الباحث�ون أيض�ا أن 18.73% م�ن  ووج�د 
األطف�ال املصاب�ني بالتوح�د يعان�ون م�ن 
الحساسية التنفس�ية، مقابل 12.08% من 
األطف�ال الذين ال يعانون التوحد ومصابون 

بالحساسية التنفسية.
وكان هن�اك 16.81% من األطفال املصابني 
بالتوح�د لديهم حساس�ية جلدي�ة، مقابل 

9.84% من أقرانهم غري املصابني بالتوحد.
وحساس�ية الغذاء عبارة ع�ن رد فعل مبالغ 
فيه من جه�از املناعة عى أكل معني، وتظهر 
هذه الحساس�ية بشكل رسيع، أي بعد تناول 
الطعام املسبب للحساسية يف غضون ثوان أو 

بعد ساعتني كحد أقىص.
وتظهر الحساس�ية عى شكل طفح جلدي أو 
ضيق يف التنفس، وصعوب�ة يف البلع، أو تورم 
يف الش�فاه أو األس�نان أو الحلق، وانخفاض 
املع�دة،  يف  وآالم  ال�دم،  ضغ�ط  يف  مفاج�ئ 

وإسهال.

حساسية الطعام لدى األطفال قد ترتبط بالتوحد

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

م�ن املفي�د الغ�راض التحلي�ل ان نمي�ز بني املش�كلة 
واالزمة.

املش�كلة ه�ي وض�ع ملتبس او غ�ري مرغ�وب او غري 
معهود يخلق ش�عورا بعدم الرض�ا واالرتياح، ما يدفع 
الف�رد او املجتمع اىل البحث عن ح�ل له للتخلص منه. 
وعادة يك�ون الفرد او املجتمع ق�ادرا عى تحقيق ذلك 

بما يملك من خرات وتجارب وامكانيات. 
اما االزمة فهي مشكلة حادة وتتمثل حدتها بعدم قدرة 
الفرد او املجتمع عى حلها او الخروج منها باستخدام 
خراته الس�ابقة او امكانياته املتوفرة ما يستلزم حال 

غري معهود او استخدام وسيلة غري مسبوقة.
انتخابات عام 2018 كانت يف البداية مش�كلة بالنسبة 
للمجتمع العراقي الذي انقسم اىل فريقني: فريق يدعو 
للمش�اركة فيها، وفريق يدع�و اىل مقاطعتها. ويف هذا 
وقف�ت املرجعية الدينية موقفا محايدا بعد ان كانت يف 
امل�رات الس�ابقة داعية بحماس للمش�اركة فيها. وقد 
تجس�د هذا الخالف يف مش�اركة عدد اقل من الناخبني 

فيما قاطعها عدد اكر.
ازدادت ح�دة املش�كلة حني ق�ال فريق م�ن الناس ان 
االنتخابات ش�هدت عملي�ة تزوير كب�رية. وملا تصاعد 
السجال بني طريف املشكلة ذهبا اىل مجلس النواب الذي 
انتر للفريق الذي تحدث عن التزوير فاصدر التعديل 

الثالث الذي قىض باعادة الفرز والعد يدويا.
بعد ذلك قفزت املش�كلة اىل ط�ور االزمة حني احرتقت 
صنادق االق�رتاع يف الرصافة االمر الذي س�يحول دون 
اج�راء العد والفرز الي�دوي. هنا خرجت املش�كلة من 
اي�دي االط�راف املتنازعة ولم يق�دم اي منهم حال لها، 

فصارت ازمة.
 االن لي�س ل�دى املفوضي�ة وال الحكوم�ة وال مجل�س 
النواب حل ممكن ضمن االطر املوجودة. هذه االطراف 
غ�ري قادرة عى حل االزمة. واي ترف منها س�يكون 

عرضًة لتضارب املصالح.
واذا وص�ل االم�ر اىل هذا الحد، كان الب�د من التوجه اىل 
جهات ليست طرفا يف االزمة. ويف مقدمة هذه االطراف 
الجي�ش. واذا ش�خصنا ان الجي�ش ليس م�ن اطراف 
االزم�ة الحالية فمن املمكن ان يكون جزًء من مرشوع 

لحل االزمة والخروج منها.

قالت الجّدات الراحالت إن »ابن املوت فالح«. وقلن أيضاً إن هذا الفالح 
يك�ون »مش اب�ن عيش�ة«. كأنهن يضع�ن قانون�اً للحي�اة بأمثالهن 
الش�عبية، ومن خالل تجاربهن يف الحي�اة، ومع عصارة العمر الطويل، 
وم�ا مّر بهن، خلصن إىل أن »ابن املوت« هو الذي يكون ذكياً ونش�يطاً 
ومثابراً ومعطاًء، لكنه ال يجد له مكاناً يف هذه الحياة، حيث ال عدل، بل 
الظلم هو َدْيَدُنها، فرسعان ما يموت؛ ليرتك مكانه لألغبياء واملتسلقني 

والوصوليني، واالتِّكاليِّني.
لم تقل جّداتنا الغاليات هذين املثلني جزافاً، فهن اعتمدن قانوناً للحياة 
يف األوط�ان، م�ن خ�الل املثل الذي ربم�ا قالته إحداهن، ح�ني تويف ابن 
الج�ارة يف حادث طريق، وربم�ا ركله الحمار يف بطن�ه وهو يركُض يف 
ة القرية، وربما س�قط يف برئ املاء، فرتفع إحداهن سبَّابتها لتوايس  أزقَّ
نفس�ها واألخريات، وخصوصاً األم املتش�حة بالحزن األسود، بأن هذا 

الولد الفالح لم يكن ابن عيش�ة أبداً.
ومرت الس�نوات، ووصل املثل إىل هذا الزمن، ولم نكن نعرف ش�يئاً عن 
بن�ت امل�وت الفالحة، ولم نس�مع عن البن�ت التي لم تك�ن يوماً »بنت 
عيش�ة«، ففي قريٍة صغريٍة من قرى غزة كانت تعيش هذه البنت، من 
دون أن يعرف بها، أو يس�مع عنها، أحٌد، س�وى َمن هم حولها، أهُلها 
وأحبَُّتها والفقراء الذين هم عى شاكلتها. عاشت 21 عاماً من املعاناة، 
لكنه�ا كانت قويًة ومثابرًة ونش�يطًة ومعطاءة، ولها أحالم ترحل، كلَّ 
ليلٍة، مع خيالها، لتصل إىل عنان الس�ماء، ولها أمنياٌت كثريٌة ألحبتها، 
لكن ضيق الحال كان مأس�اتها. رزان بنٌت جميلٌة، لها ضحكٌة تخطف 
القلب. نش�أت يف بي�ت فقري، وزادت معان�اة أهله، بعد تع�رُّض البيت 
للدمار يف العدوان عى غزة يف العام 2014. ومع ظروف حياتها الصعبة، 
اضطرت لرتك دراستها الجامعية، قبل عام، لكنها لم تتوقف عن العطاء. 
وق�رَّرت أن تتطوع إلس�عاف املصابني الذين يخرج�ون ملواجهة جنود 
االحتالل بصدورهم العارية عى الح�دود الرشقية لغزة، فُصنِّفت رزان 
النجار أول مس�عفٍة ميدانية، لتحذو بناٌت كثرياٌت حذوها، ويصبحن يف 
امليدان بلباس مالئكة الرحمة األبيض، والش�ارات التي تدل عى عملهن 
اإلنس�اني تزّين صدورهّن وظهورهن. لم يش�فع ذل�ك لهن أمام نريان 
القنَّاصة الحاقدة، فنالت رصاصة حقٍد من فراش�ٍة لم تكتمل، اس�مها 
رزان. ه�زَّ س�قوط رزان قلوبن�ا، وأصبحت حديث الس�اعة، وتصدَّرت 
صوُرها مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك املواقع اإلخبارية املختلفة، 
منا صورة األس�طورة التي يجب أن تبقى إىل األبد، ش�امخًة،  لكننا حطَّ
كيف ال والشهداء أحياٌء ال يموتون؟ فنرش اللحظات األخرية أليِّ إنسان 
يحترض إس�اءٌة له، ال أدري بأيِّ قلٍب، أو مشاعر يمتلك أحدهم الجرأة، 
ليتلقط مقطع�اً قصرياً ألنفاٍس أخريٍة لفتاٍة بعم�ر الورد، ونحن الذين 
لها مثل فراش�ة، وعطرها  ال نريد أن نتذّكر لها، بعد رحيلها، س�وى تنقُّ
يفوح حوله�ا، وضحكتها ونظرات عينيها املليئ�ة بالجرأة والكرياء.. 
ون عى أن نراها، وهي تن�زف دمها وروحها؟. لو كان هناك  مل�اذا يرُّ
�س لكامريا وطني�ة، ملا كان هناك كامريا تخدم  ميثاق عمل مهني يؤسِّ

عدّونا بتوثيق دماء شهدائنا وأبطالنا وأشالئهم.
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ملاذا تعد اآلذان »منازل مناسبة« تفضلها الرصاصري!
ف�رس عال�م الح�رشات، كوبي ش�ال، من 
جامعة نورث كارولينا األسباب التي تدفع 

الراصري لدخول آذان البرش.
وتق�ول الدراس�ة الت�ي نرشه�ا العالم يف 
مجلة »The Verge«، إن الراصري تخرج 
يف الليل عادة عندما يكون اإلنس�ان نائما. 
وبما أن الحرشات تفض�ل األمكنة الدافئة 
الرطبة الصغ�رية، يصبح اإلنس�ان النائم 
الس�اكن هدف�ا مثالي�ا للراص�ري. كما 

أن الرائح�ة املنبعثة من اآلذان والش�بيهة 
برائح�ة الخب�ز والجع�ة هي الت�ي تجذب 

الراصري إليها.
وق�ال ش�ال، إن »األذن تع�د مكان�ا آمن�ا 
بالنس�بة للراص�ري لتن�اول الطع�ام أو 

االسرتخاء فيها«.
وبعد أن يدخل الرصور األذن يعلق فيها 
وال يس�تطيع الخ�روج لوح�ده منها. ويف 
بعض الحاالت تعيش الحرشة يف األذن ملدة 

أسبوعني بدون ماء وطعام.
وأض�اف ش�ال أن الوق�وع يف مث�ل ه�ذه 
الحال�ة يجعل الش�خص يح�اول تنظيف 
القن�اة األذنية ب�أدوات صلبة مم�ا يؤدي 
إىل قت�ل الرص�ور داخلها وه�ذا بدوره 
ي�ؤدي إما إىل تمزق غش�اء طبل�ة األذن أو 
إىل ع�دوى خط�رية. لذل�ك ي�ويص الخراء 
بمراجع�ة طبي�ب أخصائي ف�ورا يف حال 

دخول حرشات إىل األذن.

محمد عبد الجبار الشبوطسما حسن 

نظ�م  املركز العراق�ي للتنمي�ة اإلعالمية  ندوة 
بعن�وان )الق�رارات االمريكي�ة بتجريم فصائل 
الحش�د الش�عبي   محاول�ة لتقوي�ض النظام 
الوطني يف العراق ( بحضور عدد من اإلعالميني  
ورؤس�اء تحري�ر الصح�ف اليومي�ة واملراك�ز 
الثقافية والبحثية حي�ث افتتح الندوة الدكتور 
عدن�ان الرساج رئي�س املركز العراق�ي للتنمية 
اإلعالمية بكلمة ترحيبية مشريا إىل ان ما حققه 
أبطال الحشد من انتصارات جعلت العالم يقف 
احرتاما وتقديرا لتل�ك التضحيات الكبرية حيث 
كان الجمي�ع ش�اهدا ع�ى التعامل االنس�اني 

ألبطال الحش�د الش�عبي يف املناط�ق املحررة .. 
مش�ددا ع�ى  ان ما ص�در مؤخرا م�ن قرارات 
مجحف�ة  من قب�ل الواليات املتح�دة االمريكية 
اتج�اه بعض فصائل الحش�د الش�عبي جاءت 
لتس�تفز مش�اعر كل أبن�اء الش�عب العراق�ي 
بمختل�ف اطياف�ه  للمجه�ود الوطن�ي والذين 
بذلوه والشهداء الذي سقطوا دفاعا عن العراق 
والجرح�ى واملعوق�ني منه�م يمث�ل اس�تفزازا 
ملش�اعرهم بعدها ألقى كال م�ن الدكتور عزيز 
جر شيال والدكتور س�عيد دحدوح والدكتورة 
فاطمة س�لوم بحوث�ا عن تداعي�ات العقوبات 

األمريكي�ة أك�دوا فيه�ا ع�ى وج�وب التح�رك 
الدبلوم�ايس الرسيع لإليقاف ه�ذه القرارات ال 
س�يما وأن تل�ك الفصائل كان له�ا دور كبري يف 
القضاء عى املجاميع اإلرهابية وموقفا وطنية 
موحدا حاس�ما ملنع تكرار هكذا تجاوزات عى 

وحدة البلد.
  باإلضاف�ة اىل ان توقي�ت ق�رارات جاء يف وقت 
يشهد فيه العراق استقرارا أمنيا واجتماعيا بعد 
التخلص من العصابات اإلرهابية  بعدها تداخل 
عدد من الس�ادة الحضور حيث تمت مناقش�ة 

بعض املقرتحات والتوصيات حول املوضوع.

املـركـز العـراقـي للتنميـة اإلعـالمـيـة يـنـظـم   نـدوة بـعـنـوان 
»القرارات االمريكية بتجريم فصائل احلشد الشعبي«


