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االمام علي )عليه السالم(

إّياك ومصادقة

 األحمق فإّنه يريد أن ينفعك

 فيضّرك

ص3اجتامعات عسكرية »عاجلة« إلهناء وجود »داعش« وتأمني طريق بغداد - كركوك

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تركيا أيام اردوغان: فصل من رواية جوروج أورويل

إيـران: الـدول األوربيـة لـم تتخذ خطـوات كافيـة حلمـايـة االتفـاق النـووي

االمن الربملانية تتحدث عن »رعب« يف السفارة االمريكية: ختشى من االستهداف

»التحالف الكبري« يؤجل احلديث عن تسمية رئيس الوزراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ال مس�ؤول املكت�ب الس�يايس للتيار 
الصدري ضياء األس�دي، أم�س األربعاء، 
إن�ه ال يوج�د اتف�اق عىل تس�مية رئيس 
الوزراء املقبل، مبينا أنه سيحدد من خالل 
قب�ول املب�ادئ واحرتامه�ا، وفيم�ا حذر 
س�ائرون من ابطال نتائ�ج االنتخابات، 
كش�ف الفتح عن محادثات مع الوطنية 

لالنضمام إىل التحالف الكبري.
وأوضح األسدي، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه ان »التيار الصدري 
ليس بصدد تس�مية أي ش�خص لرئاسة 

ال�وزراء، ألن�ه يف مرحل�ة االتف�اق ع�ىل 
املبادئ األساسية للمرحلة املقبلة«، مبينا 
أنه »يمكن فيما بعد حسم تسمية رئيس 
الوزراء واملناصب األخرى، حيث سيكون 
رئي�س ال�وزراء املقب�ل من خ�الل قبول 

املبادئ واحرتامها«.
وأضاف أن »تحالف )س�ائرون – الفتح( 
مبدأي أويل، وقد جاء عىل أس�اس االتفاق 
الع�ام ع�ىل املب�ادئ األساس�ية املتعلقة 
باإلصالح وتش�كيل الحكومة وفق رؤية 
جديدة«، مشددا عىل ان »التفاصيل تنتظر 
الخطوات التالية املتمثلة بتش�كيل لجان 
فرعية ملناقشة اإلطار العام ثم التفاوض 

حول التفاصي�ل«، مبينا أنه حتى اآلن لم 
يتم تش�كيل أي لجان واألمور ما زالت يف 

اإلطار العام.
وأش�ار األس�دي، إىل »وج�ود ح�وار مع 
تحال�ف النرص ولكنه لم ي�رق إىل تحالف 
حت�ى اآلن«، وتاب�ع قائ�ال إننا ل�م نفتح 

قنوات تواصل مع ائتالف دولة القانون.
التي�ار  بإس�م  املتح�دث  أك�د  ب�دوره، 
الص�دري، جعفر املوس�وي انه ليس من 
حق اي شخصية سياس�ية ابطال نتائج 
االنتخاب�ات قب�ل ص�دور ق�رار املحكمة 

االتحادية.
التفاصيل ص3

أمريكا حتقق 
»سابقـة عامليـة« باالنسحـاب

 من جملس حقوق اإلنسان 

ميزانية منطقة اليورو 
تؤجج التوتر داخل السياسة 

االملانية

احلشد الشعبي 
يـدمـر مـضــافــات لـ »داعـش« 
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السعودية تشن محلة اعتقاالت جديدة بحق ناشطات نسويات
      بغداد / المستقبل العراقي

أقدمت السلطات السعودية عىل اعتقال الكاتبة 
والناش�طة نوف عب�د العزيز يف الس�ادس من 
حزيران بع�د أن عربت علنا ع�ن تضامنها مع 
ثالث من ناشطات حقوق املرأة اللواتي اعتقلن 

يف أيار« املايض.
ويف 10 حزيران تم اعتقال مياء الزهراني وهي 
صديقة عبد العزيز، بعد نرشها رس�الة طلبت 
منها عب�د العزي�ز أن تنرشها ح�ال اعتقالها. 
وذلك حس�بما ذكرته منظم�ة »هيومن رايتس 

ووتش«، أمس األربعاء.
وقالت املنظمة أيضا »ذكر نش�طاء سعوديون 
أن السلطات فرضت حظر السفر عىل ناشطني 
آخري�ن من�ذ 15 أي�ار«. ول�م يك�ن باإلم�كان 

الحص�ول ع�ىل تعلي�ق ف�وري من مس�ؤولني 
سعوديني.

وكانت الس�عودية أعلنت يف أيار املايض اعتقال 
17 ناش�طا وناش�طة بارزين يف مجال حقوق 
امل�رأة، واتهمته�م ب�«الخيان�ة والعم�ل ع�ىل 

تقويض استقرار اململكة«.
ومن بني الناش�طات املعتقالت ُلجني الهذلول، 
وإيم�ان النفج�ان، وعزيزة اليوس�ف، اللواتي 
عرف�ن بدفاعه�ن ع�ن ح�ق النس�اء يف قيادة 
الس�يارات ومطالبتهن بانهاء والية الرجل عىل 
املرأة. وقالت سارة ليا ويتسن، املديرة التنفيذية 
لقس�م ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا يف 
هيوم�ن رايت�س ووت�ش »يب�دو أن الحكوم�ة 
الس�عودية مصممة عىل ترك مواطنيها بال أي 
مس�احة إلظهارهم الدعم الكالمي للناش�طني 

املس�جونني يف حمل�ة قم�ع املعارض�ة، التي ال 
ترحم«.

 واضاف�ت »يب�دو أن جريمة نوف عب�د العزيز 
ومي�اء الزهران�ي الوحي�دة ه�ي التعب�ري عن 

التضامن مع زمالئهم الناشطني املعتقلني«.
وتم االف�راج عن ثماني�ة من املعتقل�ني ال 17 
التحقي�ق، بحس�ب  انته�اء  بانتظ�ار  موقت�ا 

السلطات السعودية.
ونقل�ت وكال�ة االنباء الس�عودية ان املوقوفني 
أف�راد  م�ع  والتع�اون  ب�«التواص�ل  اق�روا 
ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص 
يف جه�ة حكومي�ة حساس�ة للحص�ول منهم 
عىل معلومات ووثائق رس�مية رسية لإلرضار 
بمصال�ح اململكة العلي�ا، وتقدي�م الدعم املايل 

واملعنوي لعنارص معادية يف الخارج«.

وزير الداخلية يوجه باختاذ االجراءات القانونية للحد 
من ظاهرة رشب اخلمور باالماكن العامة

جملس الوزراء يصوت عىل منح خمصصات اىل منسويب 
2فرقة التدخل الرسيع 2

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئ�ني يف الع�راق، أم�س األربعاء، عن 
ارتفاع عدد الالجئني الس�وريني يف العراق 
وغاليته�م م�ن األك�راد إىل رب�ع ملي�ون 
ش�خص، منوه�ة إىل أن�ه يع�رب الح�دود 
العراقي�ة 700 س�ورياً كل ش�هر. وقال 

برونو جيدو ممثل مفوضية األمم املتحدة 
لش�ؤون الالجئ�ني يف الع�راق يف ترصيح 
صحايف ملناس�بة اليوم العاملي لالجئني ان 
هذا الي�وم هو وقت للتفك�ري والتضامن 
م�ع األش�خاص الذي�ن رشده�م العنف 
واالضطهاد يف جميع أنحاء العالم«،  الفتاً 
إىل ان�ه »يف ه�ذا الوق�ت املضط�رب وغري 
املتوقع أصبح تذك�ر الالجئني والنازحني 

داخلًي�ا أكثر أهمية م�ن أي وقت مىض«. 
وأض�اف أن هناك اآلن ح�وايل 68 مليون 
ش�خص نزحوا حول العالم بسبب النزاع 
وانته�اكات حق�وق اإلنس�ان والكوارث 
الطبيعية يف إحصاء مقل�ق، موضحا انه 
يف عام 2017 هرب شخص ما من منزله 

كل ثانيتني.
التفاصيل ص3

العراق يستقبل )700( الجئًا سوريًا شهريًا: غالبهم من األكراد 
ويفضلون العيش بكردستان
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        بغداد / المستقبل العراقي

دمرت قوات الحشد الش�عبي، أمس األربعاء، 
مضافات لعصابات داعش االرهابية عىل الحدود 
العراقية السورية. وذكر بيان لهيأة الحشد تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، انه »بعد ورود 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة تمكن�ت مدفعية 
اللواء ٣٣ يف الحشد الشعبي من معالجة مضافات 

لداعش عىل الحدود العراقية السورية«.
وأضاف ان »رضبات الحش�د حققت إصابات 
دقيق�ة وحققت أهدافها بتكبي�د عنارص داعش 

خسائر فادحة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، أم�س األربعاء، 
إلقاء القبض عىل محكوم باإلرهاب بعد 5 سنوات 

عىل هروبه من سجن أبو غريب عام 201٣.
وذكر بيان للعمليات تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »قوة من اللواء الس�ابع رشطة 
اتحادية، وبجهد اس�تخباري ألق�ت القبض عىل 
أحد الفارين من س�جن ابي غري�ب عام 201٣« 
مشريا اىل ان االرهابي »يحمل هوية مزورة، وهو 

محكوم وفق املادة 4 إرهاب«.
ولف�ت بيان آخ�ر لعملي�ات بغ�داد اىل »إلقاء 
القب�ض ع�ىل ثالثة متهم�ن بينهم ام�رأة خالل 
رسقته�م اح�دى ال�دور يف منطقة الحري�ة، كما 
تم إلق�اء القبض عىل مته�م بالتزوير يف منطقة 
الكاظمية«. وأش�ار اىل »إلق�اء القبض عىل متهم 
انتحال ش�خصية أمنية وضبط بحوزته أس�لحة 
وب�دالت عس�كرية، وأجه�زة من�اداة، وهوي�ات 

مختلفة، يف منطقة الدورة.

عمليات بغداد تلقي القبض عىل »هارب« 
من سجن أبو غريب عام 2013

احلشد الشعبي يـدمـر مضــافــات 
لـ »داعـش« عىل احلدود مع سوريا

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية مكافحة االجرام يف بغداد، أمس االربعاء، القاء 
القبض عىل عدد من املتهمن واملطلوبن للقضاء، بينهم عصابة 

سمموا عائلة بالزرنيخ، يف مناطق مختلفة من العاصمة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان مفارزها »القت القبض عىل عدد من املتهمن واملطلوبن 
للقضاء وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية مختلفة، يف عموم 

مناطق العاصمة«.
وبينت ان »التهم تنوعت بن جرائم القتل والتسليب والرسقة، 

فضال عن متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا ارهابية«.
واش�ارت املديرية اىل ان »من بن املتهمن ٣ اشخاص قاموا 
بدس مادة الزرنيخ الس�امة لعائلة يف منطقة البياع، اثر خالف 
عائ�ي، مم�ا ادى اىل وف�اة طفلة ورق�ود باقي اف�راد العائلة يف 

املستشفى بحالة خطرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س األربع�اء، عن تس�لمها رفات 
128 ش�خصا من الجانب االيراني، فيما دعت ذوي الشهداء اىل 

املراجعة الستالم رفات ابنائهم.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انها »تدعو ذوي الش�هداء املرفق أسمائهم أدناه، ملراجعة 
شعبة شؤون استالم وتسليم الشهداء يف مقرها الكائن يف الزبري 

بمحافظة البرصة، لغرض استالم رفات ذويهم من الشهداء«.
 )DNA( واضاف�ت ان »ذلك جاء بع�د أكمال فح�ص عينات

الخاصة بهم من قبل دائرة الطب العديل«.
وكان منفذ الش�المجة الحدودي يف محافظة البرصة ش�هد 
ع�ام 1996 إجراء أول تبادل لرفات عس�كرين س�قطوا خالل 
الحرب العراقي�ة اإليرانية )1980-1988(، وتم من خالل املنفذ 
من�ذ ذلك الح�ن وحتى اآلن اج�راء ٣٣ عملية تب�ادل، 1٣ منها 
نف�ذت بع�د عام 200٣، إذ تس�لم الع�راق اجماالً رف�ات 2٣02 
عس�كرياً عراقياً، يف حن تس�لمت إيران منه رف�ات 1807 من 

جنودها، العديد من رفاتهم عثر عليها يف قضاء الفاو.

مكافحة اإلجرام 
تلقي القبض عىل مطلوبني بينهم عصابة 

قتلت عائلة بـ »الزرنيخ«

الدفاع تتسلم رفات
 )128( شخصًا من ايران وتدعو األهايل 

إىل استالم رفات ابنائهم

        بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت الق�وات األمنية بتفج�ري ومعالجة عرشات 
العب�وات الناس�فة واالعتدة م�ن مخلف�ات عصابات 
داع�ش االرهابي�ة يف مناط�ق متفرق�ة م�ن محافظة 
األنبار. وقال الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد 
يحيى رسول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

منه، أن »قوة من قيادة عمليات االنبار وخالل معالجة 
العبوات الناس�فة من تقاطع الس�الم إىل محطة قطار 
الفالحات، فجرت 67 عبوة ناسفة من مخلفات داعش 
االرهابي«. وأضاف »كما عالجت قوة أخرى من القيادة 
ذاتها 42 عبوة ناسفة محلية الصنع مختلفة األنواع يف 
منطقة الزنكورة، اىل ذلك تم إتالف 5 صواريخ مختلفة 
وقنربة ه�اون عي�ار 120 ملم من املخلف�ات الحربية 

ضمن قاطع املس�ؤولية«. وأش�ار رس�ول اىل ان »قوة 
من قيادة عمليات االنب�ار، طهرت طريقاً بطول 2 كم 
يف منطق�ة البوعس�اف، وعثرت عىل 8 عبوات ناس�فة 
 C4 عىل ش�كل جلكان س�عة 20 ل�ر يحتويان م�ادة
ت�م معالجتها«الفتا اىل »رشوع قوة مش�ركة بواجب 
تفتيش الحافة الش�مالية والرشقي�ة والغربية لبحرية 

الحبانية لتعزيز األمن واالستقرار هناك.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الداخلية قاس�م االعالج�ي، أمس 
االربع�اء، باتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة للحد من 
ظاهرة رشب الخمور باالماكن العامة والطرقات.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، نس�خة منه انه »اس�تمراراً بمتابعة 
االجراءات والتوجيهات التي اصدرها الوزير قاسم 
االعرجي واملتعلقة بمناقشة ظاهرة رشب الخمور 
يف االماك�ن العام�ة والش�وارع والطرق�ات, عق�د 
اجتماع�اً امني�اً بحض�ور وكالء ال�وزارة واملفتش 
العام ومستش�ار الوزير وم�دراء املرور والعالقات 

واالع�الم والنج�دة ورشطة الس�ياحة وع�دداً من 
القادة واملختصن يف هذا الشأن«.

واضاف�ت الوزارة ان�ه »جرى خ�الل االجتماع 
اصدار التوجيهات لكافة تشكيالت وزارة الداخلية 
العاملة باتخ�اذ االجراءات وفق�اَ للقوانن النافذة 
للحد من هذه الظاهرة«، مبينة ان »هذه الظاهرة 
باتت تؤثر عىل املجتمع وتؤرق العوائل ومستخدمي 

الطرق«.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة، الثالث�اء، عن إصدار 
وزيرها قاس�م األعرج�ي توجيهات بش�أن اآلثار 
الس�لبية ل�«ظاهرة« تناول الخمور عىل األرصفة 

ويف الطرقات واألماكن العامة.

        بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة، أمس األربعاء، عن أس�باب 
االج�رات االمني�ة املش�ددة وحرك�ة 
الط�ريان األمريك�ي الكثي�ف ح�ول 
املنطق�ة  يف  األمريكي�ة  الس�فارة 

الخرضاء وسط العاصمة بغداد.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن 
عضو اللجنة اس�كندر وتوت القول، 

إن “القوات األمريكية داخل املنطقة 
الخ�رضاء انت�رشت بش�كل كثي�ف 
وش�ددت اجراءاته�ا األمني�ة ح�ول 
محي�ط مبن�ى الس�فارة يف املنطقة 
العاصم�ة بغداد،  الخ�رضاء وس�ط 
فض�ال عن حرك�ة الط�ريان الكثيفة 

فوق مبانيها”.
واض�اف إن “اإلجراءات املش�ددة 
الس�فارة  محي�ط  وخ�ارج  داخ�ل 
واس�تخدام املالج�ئ الداخلية جاءت 

تحس�با ل�ردود أفع�ال عكس�ية بعد 
تعرض قوات الحشد الشعبي لقصف 
ج�وي م�ن قب�ل التحالف ال�دويل يف 
الحدودي�ة م�ع  البوكم�ال  منطق�ة 

سوريا أول االثنن”.
وكان مصدر أمني قد كش�ف عن 
تش�ديد اإلج�راءات األمنية يف محيط 
داخ�ل  األمريكي�ة  الس�فارة  مبن�ى 
املنطق�ة الخرضاء وس�ط العاصمة 
بغداد، مشريا إىل وجود حركة كثيفة 

للطريان “االستطالعي”.
وكش�ف القيادي يف حش�د األنبار 
ط�ارق العس�ل، األربعاء، ع�ن لجوء 
الجنود االمريكان يف قاعدة عن األسد 
غربي املحافظ�ة إىل مالجئ القاعدة، 
وذل�ك عقب الرضبة اإلرسائيلية التي 
اس�تهدفت مقاتي كتائب حزب الله 
عىل الحدود العراقية السورية، مؤكدا 
أن القص�ف اإلرسائي�ي يأتي يف إطار 

دعم تنظيم “داعش” اإلجرامي.

االمن الربملانية تتحدث عن »رعب« يف السفارة االمريكية:
 ختشى من االستهداف

تفجري ومعاجلة )117( عبوة ناسفة يف األنبار

وزير الداخلية يوجه باختاذ االجراءات القانونية 
للحد من ظاهرة رشب اخلمور باالماكن العامة

      بغداد / المستقبل العراقي

عقدت لجنة االس�تخدامات السلمية 
للفضاء الخارج�ي التابعة لالمم املتحدة 
دورتها الحادية والستن بحضور أعضاء 
مجموع�ة ال�� 77 الدولي�ة والص�ن يف 

العاصمة النمساوية فيينا.
وتال العراق ممثال بوزير التعليم العايل 
والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيىس 
بيان املجموع�ة الدولية بحضور الرئيس 
النمساوي الكسندر فاندر بيلن وعدد من 
ال�وزراء حيث أكد عىل أهمي�ة املبادئ يف 
معاهدة عام 1967 بشأن تنظيم أنشطة 
الفض�اء  استكش�اف  مج�ال  يف  ال�دول 
الخارجي واس�تخداماته والدفع باتجاه 
االستغالل اآلمن والسالم ملصلحة جميع 

البلدان واإلعالن بش�أن التعاون الدويل يف 
استغالل الفضاء الخارجي لفائدة جميع 
الدول ومصلحتها ، مع مراعاة احتياجات 

البلدان النامية عىل وجه الخصوص. 
ودع�ت املجموع�ة يف بيانه�ا ال�دول 
األعض�اء اىل تعزي�ز التع�اون ال�دويل يف 
االستكش�اف و االس�تخدامات السلمية 
ألنش�طة الفض�اء الخارجي م�ن خالل 
الفض�اء والعل�وم وتطبيقاته�ا وتعزيز 
دور COPUOS كمنص�ة مثالي�ة لتعزيز 
التعاون الدويل من أجل تقديم املس�اعدة 
التقني�ة إىل البل�دان النامية يف األنش�طة 
املتعلق�ة بالفضاء وتنفي�ذ منهاج األمم 
إلدارة  الفضائي�ة  للمعلوم�ات  املتح�دة 
الكوارث واالس�تجابة يف حاالت الطوارئ 
ورضورة بن�اء رشاكات فاعل�ة وتعاون 

دويل وتنس�يق ب�ن ال�دول األعضاء عىل 
جميع املس�تويات يف استكشاف الفضاء 
األغ�راض  يف  واس�تخدامه  الخارج�ي 
الس�لمية ، وإدم�اج التع�اون يف مج�ال 
الفضاء مع التعاون االقتصادي واإلنمائي 
وص�وال اىل س�د الفج�وة التكنولوجي�ة 
الفضائية بن البلدان النامية واملتقدمة. 
الحادي�ة  ال��دورة  وحض��ر  ه�ذا 
والس�تن مم�ثل�و ال��دول األعض�اء يف 
اللجنة ومس�ؤولو املنظم�ات والوكاالت 
الدولي�ة املختصة . وس�جل وف�د العراق 
بحس�ب متابع�ن حضورا نوعي�اً يف هذا 
املحفل الدويل وتنسيقا دبلوماسيا وفنيا 
عمل�ت عليه دائ�رة املنظم�ات والتعاون 
ال�دويل يف وزارة الخارجية العراقية بغية 

انجاح مهام الوفد العراقي الرفيع .

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املستش�ار يف وزارة البيش�مركة 
الل�واء الرك�ن قارم�ان، أم�س األربع�اء، 
ان ع�ودة ق�وات البيش�مركة اىل املناطق 
املتن�ازع عليه�ا بحاج�ة للتنس�يق م�ع 

الحكومة االتحادية.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن قارمان 
الق�ول، إن »ق�وات البيش�مركة ع�ىل اتم 
االس�تعداد لحماي�ة املواطنين يف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا يف اي وق�ت«، مبينت ان 
»ع�ودة البيش�مركة اىل كل م�ن كرك�وك 
ومخمور وخانقين يف الوقت الحايل ليس 
س�وى انباء تداولتها وس�ائل االعالم ولم 
يحص�ل اي اجتماع حول ذلك داخل وزارة 
البيش�مركة«. واض�اف ان »البيش�مركة 
يف تل�ك املناط�ق بحاجة اىل التنس�يق مع 

وزارة  ومفاتح�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
البيش�مركة  ل�وزارة  العراقي�ة  الدف�اع 
وتش�كيل غرفة عمليات مشركة لالدارة 
امللف االمني يف ه�ذه املناطق«. ويذكر ان 
اه�ايل خانقن ق�د دع�وا اىل ارضاب عام 
مطالب�ن بع�ودة ق�وات البيش�مركة اىل 

مناطقه�م وخاص�ة بعد تده�ور الوضع 
االمن�ي يف خانق�ن اث�ر ح�دوث ح�االت 
تفجري استهدفت املواط�����نين وتزايد 
تحركات داعش يف اطراف قرتبة وسعدية 
وجل�والء ونف�ط خانه وحمري�ن وجبارة 

ومنصورية الجبل.

العراق يمثل املجموعة الدولية بمؤمتر األمم املتحدة 
لالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي

البيشمركة: عودة قواتنا اىل »املتنازع عليها« ليست سوى 
انباء

        بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادية، أمس االربعاء، برئاسة رئيس 

مجلس الوزراء حيدر العبادي.
ووج�ه مجلس ال�وزراء بقي�ام لجنة 
الش�ؤون االقتصادية بدراسة تعديل قرار 
مجلس الوزراء رقم ٣٣5لسنة 2017 من 
حي�ث تحديد املط�ارات املس�موح دخول 
الذه�ب املس�تورد منها ومبالغ الرس�وم 
واج�ور الفحص واجور اجازة االس�ترياد 
والرس�وم الكمركية لعرضها عىل مجلس 

الوزراء يف الجلسات املقبلة.

وتمت دراسة موضوع تحويل الجهاز 
املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية من 

التمويل املركزي اىل الذاتي.
ع�ىل  التصوي�ت  الجلس�ة  وش�هدت 
مرشوع تعليمات تس�هيل تنفي�ذ قانون 
حج�ز ومص�ادرة االم�وال املنقولة وغري 
املنقولة العائدة اىل اركان النظام الس�ابق 

رقم 72 لسنة 2017.
وت�م التصويت عىل تعليمات تش�كيل 
للمش�مولن  الس�كن  دار  اعف�اء  لجن�ة 
بقانون حجز ومص�ادرة االموال املنقولة 
وغ�ري املنقول�ة العائ�دة اىل اركان النظام 
السابق رقم 72 لسنة 2017 وآليات عملها. 

وج�رى بيان موقف املي�اه يف املحافظات 
الجنوبية بحس�ب فريق االمر 1٣٣ لسنة 
2017. وص�وت املجل�س باملوافق�ة عىل 
اس�تثناء مديري�ات م�اء املحافظات من 
تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود الحكومية رقم 
2 لس�نة 2014 وتعليم�ات تنفيذ املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة للس�نة املالي�ة 2018 
لغرض االرساع بتنفيذ الكشوفات الخاصة 
بتطويل ممصات محطات االسالة لغرض 
تنفيذ تلك الكشوفات امانة من املديريات 
آنفا. كما صوت مجلس الوزراء عىل منح 
مخصص�ات اىل منس�وبي فرق�ة التدخل 

الرسيع.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، أم�س االربعاء، 
يف  للمنتج�ن  الس�ابع  املؤتم�ر  انط�الق 
منظم�ة اوبك، فيما اك�دت ان العراق مع 

االبقاءعىل االنتاج الحايل.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم 
جهاد إن »املؤتمر الس�ابع ل�وزراء النفط 
يف اوب�ك وخارج اوب�ك انطلق عىل هامش 
االجتماع الوزاري السابع للمنتجن يف اوبك 
واملنتجن خارج اوبك تحت ش�عار النفط 
- التعاون من أجل مس�تقبل مس�تدام«، 
مؤك�دا ان »العراق مع االبقاء عىل االنتاج 
الحايل للنف�ط دون زيادة االنتاج للحفاظ 
عىل االس�عار يف السوق العاملية«. وأضاف 
جهاد أن »العراق سيقدم ورقة عمل يؤكد 

فيها ع�ىل نجاح منظمة اوب�ك بالحفاظ 
عىل اس�عار النفط يف السوق العاملية وان 
اتفاق ع�ام 2016 يف اوبك س�اهم بعودة 
االس�تقرار ودعم اسعار النفط يف السوق 
العاملية«، مبين�ًا أن »العراق يعمل عىل ان 

يكون موقفه داعم لجميع االعضاء«.
واش�ار جه�اد اىل ان »وزي�ر النف�ط 
اللعيب�ي س�يعقد  العراق�ي جب�ار ع�ي 
اجتماع�ات م�ع وزراء النفط الس�عودي 
وااليران�ي والجزائ�ري ورئي�س منظم�ة 
اوب�ك وباقي ال�وزراء ملناقش�ة مواضيع 
االنت�اج واالس�عار والعراق مع�روف عنه 
موقفه التوافق�ي الداعم لجميع االعضاء 
يف املنظم�ة«، موضح�ا ان »اللعيب�ي بن 
اهمي�ة ودور منظم�ة اوب�ك واملنتج�ن 
خارجه عىل اعادة االس�تقرار اىل الس�وق 

النفطية العاملية بعد تدهور االسعار«.
وق�د نجح االتف�اق التاريخ�ي يف عام 
2016 ال�ذي يض�م 24 دول�ة يف تحقي�ق 
أهدافه يف املوازنة بن أسواق النفط ورفع 
أس�عار الخام بعد ان تم تخفيض االنتاج 
بمق�دار مليون و800 ال�ف برميل يوميا، 
ويري�د أك�رب منتج�ي النف�ط م�ن زيادة 
االنتاج بمقدار ملي�ون و500 الف برميل 

يوميا خالل اجتماعهما االسبوع املقبل.
وكان الع�راق ق�د رف�ض فك�رة زياد 
االنتاج عىل لس�ان وزير النفط جبار عي 
اللعيبي خالل االس�بوع املايض حيث قال 
ان علينا ان النبالغ كثرياً يف حاجة السوق 
النفطية اىل ضخ مزيد من النفط يف الوقت 
الحارضوالت�ي ق�د تس�بب رضراً كب�رياً 

لالسواق العاملية.

مع انطالق املؤمتر السابع للمنتجني يف اوبك.. العراق يؤكد 
االبقاء عىل االنتاج ذاته

جملس الوزراء يصوت عىل منح خمصصات اىل منسويب 
فرقة التدخل الرسيع
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�دت هيئة التقاعد الوطنية عدم وجود اي اس�تقطاعات يف رواتب 
املتقاعدي�ن وان ماتدوالته بعض مواق�ع التواصل االجتماعي حول 

هذا املوضوع بعيد عن الصحة.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»تداولت ع�دد من مواقع التواصل االجتماعي املغرضة أخبار كاذبة 
ح�ول اس�تقطاعات يف روات�ب املتقاعدي�ن وكذلك م�روع قانون 
التأمين�ات االجتماعية، نود أن نب�ن ال صحة لكل ما يتم تداوله من 

أنباء يف مواقع التواصل االجتماعي«.
وأضاف�ت الهيئ�ة، ان »املوقع الرس�مي للهيئة هو املص�در الوحيد 
ألخبار واعالم التقاعد ونهيب باملواطنن عدم تداول أو نر مواضيع 

اليعلم مصدرها«.

هيئة التقاعد تنفي وجود أي حترك الستقطاعات يف الرواتب

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال مسؤول املكتب السيايس للتيار الصدري 
ضياء األس�دي، أم�س األربعاء، إن�ه ال يوجد 
اتف�اق عىل تس�مية رئي�س ال�وزراء املقبل، 
مبين�ا أنه س�يحدد م�ن خالل قب�ول املبادئ 
واحرتامه�ا، وفيما حذر س�ائرون من ابطال 
نتائج االنتخابات، كشف الفتح عن محادثات 

مع الوطنية لالنضمام إىل التحالف الكبري.
وأوض�ح األس�دي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »التيار الصدري ليس 
بصدد تس�مية أي شخص لرئاس�ة الوزراء، 
ألنه يف مرحلة االتفاق عىل املبادئ األساس�ية 
للمرحل�ة املقبل�ة«، مبين�ا أنه »يمك�ن فيما 
بعد حس�م تس�مية رئيس الوزراء واملناصب 
األخرى، حيث س�يكون رئيس الوزراء املقبل 

من خالل قبول املبادئ واحرتامها«.
وأضاف أن »تحالف )سائرون – الفتح( مبدأي 
أويل، وقد جاء عىل أس�اس االتفاق العام عىل 
املبادئ األساسية املتعلقة باإلصالح وتشكيل 
الحكومة وفق رؤية جديدة«، مش�ددا عىل ان 
»التفاصيل تنتظر الخط�وات التالية املتمثلة 
بتش�كيل لجان فرعية ملناقش�ة اإلطار العام 
ث�م التف�اوض ح�ول التفاصي�ل«، مبينا أنه 
حتى اآلن لم يتم تشكيل أي لجان واألمور ما 

زالت يف اإلطار العام.
وأشار األس�دي، إىل »وجود حوار مع تحالف 
النرص ولكنه لم ي�رق إىل تحالف حتى اآلن«، 
وتاب�ع قائال إننا لم نفت�ح قنوات تواصل مع 

ائتالف دولة القانون.
ب�دوره، أكد املتحدث بإس�م التيار الصدري، 
جعفر املوسوي انه ليس من حق اي شخصية 
سياسية ابطال نتائج االنتخابات قبل صدور 

قرار املحكمة االتحادية.
وقال املوس�وي »ليس من حق اي ش�خصية 
سياس�ية ان تبط�ل نتائ�ج االنتخاب�ات قبل 
ص�دور ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة، واصف�اً 
جلسة مجلس النواب االس�تثنائية املفتوحة 
بأنه�ا »بدعة سياس�ية«، وق�ال ان املحكمة 
االتحادي�ة اك�دت يف وقت س�ابق ان قرارات 

الجلسة االستثنائية باطلة.
واضاف، ان »جلس�ة الربملان االس�تثنائية رد 
فعل انفعايل، وقراراتها خضعت ملصالح حزبية 
وش�خصية، واعتق�د ان املحكم�ة االتحادية 
ستنقض املواد التي تناقضت مع الدستور«. 
واوضح، ان«اجهزة العد اإللكرتوني كش�فت 
ع�ن حج�م الكت�ل السياس�ية، وحضوره�ا 
الشعبي، واذا كان هنالك تزوير، فهذا التزوير 

يعالج�ه القان�ون وكل من يق�ول ان هنالك 
نس�بة معينة بالتزوير فه�و غري صادق؛ ألن 
القض�اء هو املس�ؤول ع�ن تحديد النس�بة، 
واطم�ن الجمي�ع، ان القض�اء ال يلتف�ت إىل 
حديث السياس�ين، وال إىل حديث االعالم، بل 

أن�ه يعتمد ع�ىل الوقائع والحقائ�ق املتوفرة 
لدي�ه«. وتاب�ع، ان »الع�د الي�دوي يخال�ف 
القان�ون الذي أصدره مجلس النواب يف وقت 
س�ابق، وعندما يكون هنالك شك يف صندوق 
معن يفتح الصن�دوق، ويعد يدويا بعد قرار 

قضائي«. إىل ذلك، كش�ف القيادي يف تحالف 
الفت�ح النائب حنن قدو ع�ن وجود موافقة 
مبدئية من قبل ائتالف الوطنية برئاس�ة اياد 

عالوي لالنضمام لتحالف الفتح وسائرون.
وق�ال قدو إن “ائت�الف الوطنية وافق مبدئيا 

ع�ىل االنضم�ام لتحال�ف الفتح وس�ائرون 
لتش�كيل الحكومة املقبلة”، مبينا أن “هادي 
العام�ري التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عقب اللق�اء الذي جمعه مع الس�يد مقتدى 
الصدر وجرت مفاوضات مكثفة بهذا الشأن 

إال أن األمور لم تحسم لغاية اآلن”. 
وأضاف ق�دو، أن “الخالف�ات مازالت قائمة 
بتحدي�د هوية رئيس ال�وزراء املقبل ومن له 
الحق يف رئاس�ة الحكوم�ة وتحديد الربنامج 

الحكومي املقبل”. 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ذكرت مصادر مطلعة انه وبعد أشهر 
من إعالن الن�رص النهائي عىل تنظيم 
»داع�ش«، م�ا زال التنظي�م يس�جل 
حض�وره م�ن خ�الل تنفي�ذ بع�ض 

العمليات اإلرهابية الخاطفة.
تل�ك  ونقل�ت »فران�س ب�رس« ع�ن 
املص�ادر قولها يف ترصيحات صحفية 
املتوت�رة  السياس�ية  األوض�اع  إن 
القائم�ة يف البالد والرصاع�ات الدائرة 
ع�ىل الس�لطة، تزي�د من حال�ة عدم 

الطمأنينة يف صفوف العراقين.
وأضاف�ت الوكال�ة نقال عن مس�ؤول 
عراق�ي محيل قول�ه، إن هن�اك زيادة 
يف تح�ركات تنظيم داع�ش يف املناطق 
الصحراوية وسط العراق، بعد العثور 
عىل جثث س�بعة من رعاة األغنام من 
بن ثالثن شخصا خطفوا من عشرية 
ش�مر، كم�ا ق�ام عن�ارص التنظي�م 
بخطف ثالثة من س�ائقي الشاحنات 
ع�ىل الطري�ق الرسيع جن�وب مدينة 

كركوك يف حادثة منفصلة.
بدوره�ا، أص�درت قبيلة ش�مر بياناً 
بش�أن خط�ف وقتل عدد م�ن ابنائها 
عىل يد  عن�ارص داعش، ودعت رئيس 
الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
اىل فت�ح باب التط�وع بالجيش اذا لم 
تستطع القوات االمنية السيطرة عىل 
ذلك. فيم�ا أكد رئي�س مجلس قضاء 
ال�دور بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن عيل 

الن�واف، ان عن�ارص داع�ش هاجموا 
ع�دة ق�رى متفرق�ة األح�د امل�ايض، 
وقاموا باختطاف 30 شخصا، ووقعت 
عمليات الخطف يف مناطق صحراوية 
مش�رتكة إداريا ب�ن محافظة صالح 
الدين ومحافظ�ة نينوى، مبينا أنه تم 
العثور عىل جثث س�بعة من الضحايا 

والق�وات األمني�ة ال ت�زال تبحث عن 
الباق�ن. وأوض�ح الن�واف، ان »هذه 
املناطق كانت آهلة بالسكان لكنها اآلن 
شبه خالية بسبب تهديدات اإلرهابين، 
باستثناء أعداد قليلة من عشائر شمر 
م�ن رع�اة األغن�ام«، مضيف�ا »أنهم 
أن�اس ع�زل ال يملكون قطعة س�الح 

واح�دة، بعد أن تعاقب�ت عليهم قوات 
وكل ق�وة تص�ادر أس�لحتهم، حي�ث 
ص�ادرت القوات األمريكية أس�لحتهم 
يف البداي�ة، والحق�ا داع�ش، وبعدها 
الحشد الشعبي والجيش. بدوره، دعا 
رئي�س مجلس دي�اىل ع�يل الدايني اىل 
تشكيل قيادة امنية موحدة الدارة امن 

طري�ق كركوك - بغداد االس�رتاتيجي 
الذي يربط اقليم كردستان بالعاصمة 
بغداد مرورا باملحافظة. وقال الدايني 
ان »طري�ق كرك�وك- بغ�داد يعد من 
الط�رق االس�رتاتيجية يف الب�الد وهي 
تربط اقليم كردستان بالعاصمة بغداد 
مرورا بدي�اىل«، الفت�ا اىل ان »الطريق 

شهد مؤخرا سلس�لة خروقات تتمثل 
بعمليات خطف ملدنين من قبل داعش 
اخره�ا يف منطقة انجان�ة«. واضاف 
الداين�ي، ان »تع�دد االجه�زة االمنية 
املاس�كة للطريق وماهية حدود مهام 
الخروق�ات  وراء  يق�ف  تش�كيالتها 
االخ�رية«، داعي�ا اىل »تش�كيل قي�ادة 

امني�ة موح�دة الدارة ام�ن الطري�ق 
االمنية  الس�يطرات والنق�اط  خاصة 

بالتنسيق مع بقية التشكيالت ».
»خروق�ات  ان  اىل  الداين�ي  واش�ار 
طريق كرك�وك - بغداد االخ�رية تدلل 
ع�ىل وجود ثغ�رات يف بع�ض املناطق 
م�ا يس�تدعي االرساع بايج�اد حلول 
تسهم يف اعطاء رسائل تطمن لالهايل 

والقوافل التجارية«.
ورّداً عىل جميع هذه األحداث، كشف 
املتحدث االعالمي باس�م رشطة دياىل 
العقيد غالب العطيه عن عقد اجتماع 
موس�ع لقي�ادات ث�الث محافظ�ات 
لدراس�ة تأمن طريق كركوك- بغداد، 
فيما اشار اىل صدور توجيهات بإعداد 
خط�ط موس�عة ملن�ع تك�رار حاالت 
»وف�دا  إن  العطي�ه  وق�ال  الخط�ف. 
رفيع�ا م�ن وزارة الداخلي�ة برئاس�ة 
وكيل الوزارة لش�ؤون االمن االتحادي 
عق�د اجتماعا ميدانيا موس�عا لقادة 
الرط�ة ملحافظات دي�اىل- كركوك- 
ص�الح الدي�ن يف منطق�ة انجانة عىل 
طريق كركوك- بغداد لبحث مالبسات 
الحادثة االخرية وس�بل منع تكرارها 

ودراسة امن الطريق«.
واضاف العطي�ه، أن »االجتماع خرج 
بمقررات مهمة ابرزها تعزيز التنسيق 
ب�ن القي�ادات االمنية واع�داد خطط 
موس�ع لتأمن طريق كركوك- بغداد 
ومن�ع تكرار ح�االت الخطف من قبل 

تنظيم داعش االرهابي«.

»سائرون« حيذر من ابطال »نتائج االنتخابات«.. و »الفتح« يكشف عن مفاوضات مع »الوطنية« لالنضمام

»التحالف الكبري« يؤجل احلديث عن تسمية رئيس الوزراء

قيادات الشرطة يف ثالث حمافظات تتخذ قرارات مهمة من أجل استتباب األمن

اجتامعات عسكرية »عاجلة« إلهناء وجود »داعش« وتأمني طريق بغداد - كركوك

       بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  املتح�دة  األم�م  مفوضي�ة  كش�فت 
الالجئن يف العراق، أم�س األربعاء، عن ارتفاع 
عدد الالجئن السورين يف العراق وغاليتهم من 
األك�راد إىل ربع مليون ش�خص، منوهة إىل أنه 

يعرب الحدود العراقية 700 سورياً كل شهر. 
وقال برونو جيدو ممثل مفوضية األمم املتحدة 
لش�ؤون الالجئن يف العراق يف ترصيح صحايف 
ملناسبة اليوم العاملي لالجئن ان هذا اليوم هو 
وقت للتفكري والتضامن مع األش�خاص الذين 
رشده�م العنف واالضطه�اد يف جمي�ع أنحاء 
العال�م«،  الفتاً إىل انه »يف هذا الوقت املضطرب 
وغري املتوقع أصبح تذك�ر الالجئن والنازحن 

داخلًيا أكثر أهمية من أي وقت مىض«.

وأضاف أن هناك اآلن حوايل 68 مليون شخص 
نزح�وا حول العالم بس�بب الن�زاع وانتهاكات 
حقوق اإلنس�ان والكوارث الطبيعية يف إحصاء 
مقلق، موضحا انه يف عام 2017 هرب شخص 

ما من منزله كل ثانيتن.
وأوض�ح جيدو ان العراق يأوي حاليا 300 الف 
الجئ غالبيتهم من س�وريا حي�ث يضم إقليم 
كردس�تان الع�راق 97 يف املائ�ة م�ن الالجئن 
مس�اعدات  »يتلق�ون  الع�راق  يف  الس�ورين 
بس�خاء وتت�اح له�م إمكاني�ة الحص�ول عىل 
امتي�ازات متكافئ�ة مع الس�كان املحلين من 
نواحي العم�ل والتعليم والخدمات االجتماعية 
وهو امر يتطلب بالحاح مس�اعدة املجتمعات 
التي فتحت أبوابها لالجئن الس�ورين وزيادة 
تمويل الجهات املانحة لالستثمار يف املؤسسات 

التي تدعم الالجئن واملجتمعات املضيفة لهم.
وقال أن ذلك سيساعد عىل ضمان تحقيق مزيد 
من الفعالي�ة والتالحم االجتماع�ي والتعايش 

السلمي بن املجتمعات املحلية والالجئن. 
ب�دوره، أعل�ن منس�ق التوصي�ات الدولية يف 
حكومة اقليم كردستان دیندار زيباري ان نحو 
6 آالف شخص نزحوا إىل إقليم كردستان خالل 
العام الجاري، مشريا إىل وجود أكثر من مليون 

نازح من داخل العراق يف محافظات االقليم.
وأض�اف زيب�اري، يف كلم�ة له بالي�وم العاملي 
لالجئ�ن،  أنه ووفق�ا آلخ�ر االحصائيات فان 
ع�دد الالجئن الس�ورين وص�ل إىل 242 ألفا، 
وع�دد الالجئ�ن اإليرانين 13 ألف�ا ومن تركيا 
21 ألف الجىء، ويبل�غ مجموع الالجئن 276 
ألف ش�خص، إضافة إىل أكثر من مليون و100 

ألف م�ن النازخن العرب والك�رد اإليزيدين و 
املسيحين والكاكائين والشبك.

يذك�رأن الي�وم العامل�ي لالجئن يحتف�ل به يف 
20 حزي�ران م�ن كل ع�ام، حي�ث يخص�ص 
الس�تعراض هموم وقضايا ومشاكل الالجئن 
واألشخاص الذين تتعرض حياتهم يف أوطانهم 
للتهدي�د وتس�ليط الض�وء عيل معان�اة هؤالء 
وبحث س�بل تقديم املزيد من العون لهم وذلك 
برعاي�ة من املفوضية العليا لش�ؤون الالجئن 
التابع�ة لالمم املتحدة. وقد ب�دأ االحتفال به يف 
عام 2000 بعد قرار م�ن قبل الجمعية العامة 
لالم�م املتحدة يف 4 ديس�مرب كان�ون االول من 
العام نفس�ه حيث ت�م اختيار ي�وم 20 يونيو 
لتزامنه مع االحتفال بيوم الالجئن األفريقين 

الذي تحييه عدة بلدان أفريقية.

األمم املتحدة أحصت وجود ربع مليون شخص يعيشون يف مناطق متفرقة

العراق يستقبل )700( الجئًا سوريًا شهريًا: غالبهم من األكراد ويفضلون العيش بكردستان
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ميزانية منطقة اليورو تؤجج التوتر داخل السياسة االملانية

أمريكا حتقق »سابقة عاملية« باالنسحاب من جملس حقوق اإلنسان 

        بغداد / المستقبل العراقي

قال حاكم إقليم بادغيس األفغاني إن حركة طالبان 
قتلت 30 من قوات األمن واستولت على قاعدة عسكرية 
فلي اإلقليم الواقع بغرب البلاد أمس األربعاء، في أول 

هجوم كبير منذ وقف إطاق النار خال عيد الفطر.
وانتهى وقف إطاق النار الذي أعلنته طالبان لثاثة 

أيام يوم األحد الماضي.
وذكر عبد الغفور مالك زاي حاكم اإلقليم أن طالبان 
هاجملت نقطتلي تفتيلش فلي السلاعات األولى من 
الصباح األربعاء. وقال عبلد العزيز بك رئيس المجلس 
اإلقليملي في بادغيلس إن طالبلان اسلتهدفت قاعدة 

عسكرية في منطقة باالمرغاب.
وتابع بلك “تدفقت أعداد كبيرة من طالبان من عدة 
اتجاهات” مضيفا “بعد ساعات من القتال العنيف ُقتل 
30 من قلوات األمن األفغانية وسليطرت طالبان على 

القاعدة”.
ومضلى قائلا إن 15 من عناصر طالبلان قتلوا في 
مناطق أخرى باإلقليم خال الليل. وتابع أن المتشددين 
أعلدوا لهجماتهلم وقاملوا بعمليلات اسلتطاع فلي 

المنطقة خال وقف إطاق النار.
وأكلد نقيلب اللله أمينلي المتحدث باسلم شلرطة 
بادغيلس مقتل 30 جنديا وقلال إن طالبان قتلت أربعة 
جنود في هجملات منفصلة اسلتهدفت نقاط تفتيش 

أمنية في نفس المنطقة.
كانت الحكوملة األفغانية قد دعلت أيضا إلى وقف 
إطلاق النار خال عيلد الفطر، ودخلل مقاتلو طالبان 
مدنا عديدة في أنحاء الباد في مطلع األسبوع احتفاال 

بالعيد.
وكان مايين األفغان قد احتفلوا بوقف إطاق النار 

وعيد الفطر، في مطلع األسبوع.
ويعلد وقف إطاق النلار هو األول منذ أن خسلرت 

الحركة السلطة في عام 2001 .
ورغم أن الرئيس أشرف غني مدد فترة وقف إطاق 
النلار من جانلب الحكوملة ومطالبته لطالبلان بفعل 

الشيء نفسه، فقد رفضت الحركة الطلب.
وكانت طالبان قد اجتاحت، الشلهر الماضي، أجزاء 
واسلعة من مدينة فرح، عاصمة إقليم فرح وقتلت 30 

عضوا على األقل من قوات األمن.
وشلهدت أفغانسلتان مواجهلات شلبه يومية بين 
عناصلر األمن والجيلش األفغاني من جهلة، ومقاتلي 
طالبلان من جهة أخرى، تسلفر عن سلقوط قتلى من 
الطرفيلن، فضا عن عمليات جويلة تنفذها الطائرات 

األفغانية.

حركة طالبان 
تفـض »هدنـة العيـد« بقتـل 

)30( جنديًا أفغانيًا
       بغداد / المستقبل العراقي

يثيلر االتفلاق بيلن باريلس وبرليلن 
إلنشلاء ميزانية لمنطقة اليورو اسلتياء 
كبيرا للدى الجناح اليمينلي للمحافظين 
الذين تقودهم المستشلارة انغيا ميركل 
ويؤجلج التوتلر، الكبيلر أصلا، داخلل 
الحكوملة كملا ذكلرت وسلائل إعلام 
ألمانية. وأكدت صحيفتا “بيلد” الشعبية 
)يسلار  تسلايتونغ”  و”سودويتشله 
الوسلط( أن الحلزب البافلاري االتحلاد 

االجتماعي المسيحي حليف حزب ميركل 
االتحلاد الديمقراطلي المسليحي، يريلد 
الدعلوة إللى اجتماع ألعضلاء الحكومة 
الحاكملة،  آخريلن لألحلزاب  وممثليلن 
ليناقش بالتفصيل القلرارات التي أعلنت 
الثاثلاء فلي ميزبلرغ، خلال اجتملاع 

للحكومتين األلمانية والفرنسية.
االتحلاد  أن  الصحيفتلان  وأضافلت 
يخلوض  اللذي  المسليحي  االجتماعلي 
مواجهة مع المستشلارة األلمانية حول 
سياسلة الهجرة، ينظر باسلتياء شلديد 

إللى موافقة ميركل عللى وضع ميزانية 
لمنطقلة اليلورو حواللي العلام 2021، 
وهو مشلروع عزيلز على قللب الرئيس 
الفرنسلي ايمانويل ماكرون ويهدف إلى 
تأمين حماية أفضل لللدول األعضاء من 
األزملات. وقلال رئيس حكوملة بافاريا 
ماركوس سلودر في تصريحلات نقلتها 
“سودويتشله تسلايتونغ” انه “كنا على 
الدوام نشلكك في جلدوى وضع ميزانية 
لمنطقلة اليورو”، معتبلرا أنها يمكن أن 
تهدد اسلتقرار العمللة الواحدة. وأضاف 

“هذا األمر بالتحديد يجب أن يتوضح”.
تشلجع  أن  دائملا  ألمانيلا  وتخشلى 
ميزانية كهلذه تحول االتحلاد األوروبي 
إلى “محلول لألموال”، تجبلر فيه الدول 
“المثالية” على دفع أموال إلى الدول التي 
تعتبلر سياسلتها مفرطة في التسلاهل 
مثل ايطاليا واسبانيا. وبدا االشتراكيون 
الديمقراطيلون األعضلاء فلي التحاللف 
الحكوملي، مؤيديلن لإلصاحلات التلي 
يدعلو إليهلا ماكلرون، لكلن المعسلكر 
المحافظ الذي تقوده ميركل اقل حماسا 

إن لم يكن معاديا لذلك. وواجهت ميركل 
تملردا بقيلادة وزيلر الداخلية هوسلت 
سليهوفر حلول سياسلة الهجلرة التلي 
تتبعهلا، يمكلن أن يلؤدي إللى سلقوط 
حكومتها. وقد أمهلها سيهوفر أسبوعين 
أي إللى ما بعلد القملة األوروبية في 28 
و29 حزيران/يونيو، إليجاد حل أوروبي 
لتحدي الهجرة، وإال سيكون مستعدا الن 
“يطرد فورا” المهاجريلن الذين يصلون 
إللى الحلدود األلمانية قادميلن من دول 

أوروبية أخرى.

       بغداد / المستقبل العراقي

انسحبت الواليات المتحدة من مجلس 
حقلوق اإلنسلان التابع لألملم المتحدة 
بسلبب ما وصفته بالتحيلز المزمن ضد 
إسلرائيل وغيلاب اإلصلاح، وهو تحرك 
حذر نشلطاء ملن أنه قلد يجعلل تعزيز 
حقوق اإلنسان على مستوى العالم أكثر 
صعوبلة. وأعلنلت السلفيرة األميركيلة 
بالمنظملة الدوليلة نيكلي هيللي قلرار 
االنسلحاب بينما كانت واقفة إلى جانب 
وزيلر الخارجيلة مايلك بومبيلو بمقلر 

الوزارة في واشنطن.
وانتقدت هيلي روسيا والصين وكوبا 
األميركيلة  الجهلود  لعرقلتهلا  ومصلر 
“المنافلق  المجللس  إلصلاح  الراميلة 
واألنانلي”. وانتقلدت كذلك اللدول التي 
تشلارك الواليلات المتحدة القيلم والتي 
حثت واشنطن على البقاء لكنها “لم تكن 
راغبة في تحدي الوضع الراهن بجدية”.

وانسلحاب واشنطن هو أحدث رفض 
أميركلي للتواصل المتعلدد األطراف بعد 
انسلحابها ملن اتفاقية باريلس للمناخ 
الكبلرى بشلأن  القلوى  واالتفلاق ملع 

برنامج إيران النووي لعام 2015.
ويأتلي كذللك في وقلت تواجله فيه 
شلديدة  انتقلادات  المتحلدة  الواليلات 
فصلهلم  جلرى  أطفلاال  الحتجازهلا 
علن آبائهلم المهاجريلن عنلد الحلدود 
المكسيكية األميركية. ووصف األمير زيد 
رعد بن الحسلين مفوض األمم المتحدة 
السلامي لحقوق اإلنسلان هذه السياسة 
االثنين بأنها “غير رحيمة”. وقالت هيلي 

“انظلروا إللى عضويلة المجلس 
فسلترون ازدراء مروعا للحقوق 
األساسلية”، مستشهدة بفنزويا 
وجمهوريلة  وكوبلا  والصيلن 
وللم  الديمقراطيلة.  الكونجلو 
تذكلر السلعودية التلي ضغطلت 
جماعلات حقوقية من أجل تعليق 
عضويتها في 2016 بسلبب مقتل 
مدنيين في حرب اليمن. ومن بين 
اإلصاحلات التلي كانلت تضغط 
الواليات المتحلدة من أجل تبنيها 
تسلهيل طلرد الدول ذات السلجل 
السيئ في مجال حقوق اإلنسان. 

ويلزم حاليلا تصويت بأغلبية الثلثين في 
الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تضم 

193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول.
غيلر  “التركيلز  هيللي  قاللت  كملا 
المتناسلب على إسلرائيل والعلداء الذي 
ال ينتهلي تجاههلا دليل واضلح على أن 
المجلس يحركه التحيز السياسي وليس 

حقوق اإلنسان”.
اللوزراء اإلسلرائيلي  ورحب رئيلس 

بنيامين نتنياهو بالقرار األميركي.
وتوفلر الواليلات المتحلدة الحمايلة 
لحليفتهلا إسلرائيل منلذ أملد بعيلد في 
فلي  وباستشلهادها  المتحلدة.  األملم 
قرار انسلحابها بما تقلول إنه تحيز ضد 
دوناللد  الرئيلس  إدارة  فلإن  إسلرائيل، 
تراملب قد تزيد من حجج الفلسلطينيين 
بأن واشلنطن ال يمكن أن تكون وسيطا 
محايدا بينما تسلتعد لطرح خطة سلام 
واشلنطن  ونقللت  األوسلط.  للشلرق 
أيضا سلفارتها من تل أبيلب إلى القدس 

بعلد اعترافهلا بهلا عاصملة إلسلرائيل 
فلي مخالفة لسياسلية أميركيلة متبعة 
منلذ عقلود. والواليلات المتحلدة حاليا 
في منتصلف فترة عضويلة مدتها ثاث 
سلنوات في المجلس اللذي مقره جنيف 
ويضم 47 عضلوا واللذي لطالما هددت 

باالنسحاب منه إذا لم يتم إصاحه.
وتنتقلد الجماعلات الحقوقيلة إدارة 
تراملب لعلدم جعلهلا حقلوق اإلنسلان 
أولوية في سياسلتها الخارجية. ويقول 
منتقلدون إن هذا يبعث برسلالة مفادها 
أن اإلدارة تغلض الطلرف علن انتهاكات 

حقوق اإلنسان في بعض بقاع العالم.
وقلال األمير زيد بعلد أن أعلنت هيلي 
انسلحاب الواليات المتحدة من المجلس 
“فلي عاللم اليلوم كان عللى الواليلات 
أن  ال  )مشلاركتها(  تعلزز  أن  المتحلدة 
تنسحب”. وقال بومبيو “مجلس حقوق 
اإلنسلان يمكن ملن االنتهلاكات بإعفاء 
المخالفيلن ملن المسلؤولية ملن خال 
الصملت وبالتللللنديلد دون وجله حق 

بمن لم يرتكبوا جرما”.
إن  دبلوماسليون  ويقلول 
االنسلحاب األميركلي قلد يقوي 
شلوكة دول مثلل كوبا وروسليا 
ومصلر وباكسلتان التلي تقلاوم 
ما تلراه تدخل األملم المتحدة في 
قضايلا سليادية. وذكلرت هيللي 
أن االنسلحاب ليلس “تراجعا عن 
التزاماتنا بشأن حقوق اإلنسان”. 
حقوقيلة  جماعلة   12 وحلذرت 
وإغاثيلة، منهلا هيوملن رايتلس 
فيرسلت وأنقذوا األطفلال وكير، 
بومبيو من أن انسلحاب واشنطن 
“سليجعل من الصعلب تعزيلز أولويات 
ضحايلا  ومسلاعدة  اإلنسلان  حقلوق 

االنتهاكات حول العالم”.
وقلال جميلل دكلوار مديلر برناملج 
األميركلي  باالتحلاد  اإلنسلان  حقلوق 
للحريات المدنية إن اتباع ترامب “سياسة 
االنعزاليلة المضللة إنما يضلر المصالح 

األمريكية فحسب”.
كملا قال االتحاد األوروبلي إن القرار 
األميركي “يجازف بتقويض دور الواليات 
الديمقراطيلة  علن  كمدافعلة  المتحلدة 
وداعملة لهلا عللى السلاحة العالمية”. 
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونسلون إن االنسلحاب مؤسلف وإن 
المجتملع  للدى  أداة  “أفضلل  المجللس 

الدولي للتصدي لإلفات من العقاب”.
ويجتملع مجللس حقلوق اإلنسلان 
ثاث ملرات في العام لبحلث االنتهاكات 
العاللم. وكللف  أنحلاء  الحقوقيلة فلي 
األوضلاع  ببحلث  محققيلن مسلتقلين 

في دول منها سلوريا وكوريا الشلمالية 
وميانملار وجنلوب السلودان. وقرارته 
ليسلت ملزمة قانونا لكنها تحمل سلطة 
أخاقيلة. وعندملا أنشلئ المجلس عام 
2006 قاطعتله إدارة الرئيلس األميركي 
آنلذاك جلورج دبليلو بلوش. وفلي عهد 
الرئيلس بلاراك أوباما انتخبلت الجمعية 
العامة لألمم المتحلدة الواليات المتحدة 
في المجللس لدورتين متتالتين وهو حد 
أقصلى لللدورات المتتاليلة. وبعد غياب 
عام، انتخبت واشلنطن مجددا في 2016 

لفترتها الثالثة الحالية.
وقلال مسلؤولو األملم المتحلدة إن 
الواليلات المتحلدة سلتكون أول عضلو 

ينسحب من المجلس.
وقالت هيلي قبل نحو عام إن واشنطن 
تراجلع عضويتها في المجللس. ويضع 
المجللس على جلدول أعماله بنلدا ثابتا 
يتعلق باالنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل 
في األراضي الفلسلطينية المحتلة، وهو 

بند تطالب واشنطن بحذفه.
وصلوت المجللس الشلهر الماضلي 
سلقوط  فلي  تحقيلق  إجلراء  لصاللح 
قتللى فلي قطلاع غلزة واتهم إسلرائيل 
باالسلتخدام المفلرط للقلوة. وصوتت 
الواليلات المتحلدة واسلتراليا وحدهما 
“بلا”. وقال كيلن روث المدير التنفيذي 
لمنظملة هيومن رايتس ووتش “مجلس 
األملم المتحدة لحقلوق اإلنسلان يلعب 
دورا مهما في دول مثل كوريا الشلمالية 
وسلوريا وميانملار وجنوب السلودان، 
لكلن كل ما يهتم به ترامب فيما يبدو هو 

الدفاع عن إسرائيل”.

إيران: الدول األوربية
 لـم تتخذ خطوات كافية حلامية 

االتفاق النووي

       بغداد / المستقبل العراقي

قلال رئيلس منظملة الطاقلة الذريلة اإليرانية عللي أكبر 
صالحي، إّن الدول األوروبية للم تتخذ خطوات كافية لحماية 
االتفلاق النووي بعلد انسلحاب الواليات المتحلدة األميركية 

منه.
أن  األربعلاء،  أملس  الرسلمية،  إرنلا  وكاللة  وأوضحلت 
تصريحات صالحي جلاءت خال لقائه مع األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيرش في العاصمة النرويجية أوسلو.
وأضلاف صالحلي أن المقترحلات التي تقّدملت بها الدول 
األوروبية المشاركة في االتفاق )بريطانيا، ألمانيا وفرنسا(، 

ال تلبي طموحات إيران.
ودعا صالحي األمم المتحلدة والدول األوروبية، إلى اتخاذ 
مواقف أكثر جدية لحماية االتفلاق النووي، مبينا أن باده لم 
تسلتطع الحصول على النتائج المأموللة من االتفاق النووي، 
بسلبب العقوبات المالية والمصرفية المفروضة على طهران 

من ِقبل واشنطن.
من جانبه شلدد األميلن العام لألمم المتحلدة، على أهمية 

االتفاق النووي بالنسبة لاستقرار اإلقليمي والعالمي.
وأكد غوتيلرش أنه سليواصل محادثاته الراميلة للحفاظ 
عللى االتفاق النووي، ملع جميع األطراف المعنية باسلتثناء 

الواليات المتحدة األميركية.
وقاللت اللدول األوروبيلة الموقعلة على االتفلاق النووي 
المبلرم في 2015 وهلي ألمانيا وفرنسلا وبريطانيا إنها تريد 
اإلبقلاء عللى االتفلاق، لكن الكثير ملن الشلركات عبرت عن 
قلقها من مخاطر القيام بأعمال مع طهران في ظل العقوبات 

األميركية.
وكان االتحاد األوروبي قلد اختار دعم االتفاق النووي في 
مواجهة الضغلوط األميركية وطالبلت المفوضية األوروبية 

الشركات بعدم االمتثال للعقوبات األميركية.
وفلي الثامن من أيار الماضي، أعلن ترامب االنسلحاب من 
االتفلاق النووي مع إيلران المبرم علام 2015، وإعادة العمل 
بالعقوبات االقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن “االتفاق 

سيئ ويحوي عيوبا عديدة”.
والحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران “يتناول 
جميع جوانب السللوك اإليراني المزعزع لاسلتقرار، بما في 

ذلك في اليمن وسوريا”، حسب زعمها.

         بغداد / المستقبل العراقي

ال تتذكر سناء سو بايسال، التي 
سلتدلي بصوتهلا فلي االنتخابات 
التركية يلوم األحد للملرة األولى، 
شليئا عن الحياة قبل تولي الرئيس 
رجب طيب إردوغان السلطة لكنها 
تتمنى للو أنها كانت كبيرة في تلك 

السنوات التي ال تذكر شيئا عنها.
فلي  بيتهلا  فلي  سلناء  قاللت 
العاصملة أنقرة التلي تعيش فيها 
مع والديهلا “كانت تركيا بلدا أكثر 
حداثلة وعلمانيلة. كنلت أتمنى أن 
أعيش فلي تلك الفتلرة”. ويختلف 
معها في الرأي محمد صالح تكيل، 
وهلو مثلهلا طاللب، إذ يقلول إن 
إردوغلان هو مثلله األعلى وينتقد 

“تركيا القديمة”.
وقلال في مؤتمر شلعبي عقده 
إردوغان في أنقرة في إطار الدعاية 
االنتخابيلة “كان عملري سلنتين 
السللطة.  إردوغان  توللى  عندملا 
وأسلرتي تقول لي عن سلنوات ما 
قبلل علام 2000 إن الحيلاة كانت 
صعبلة. وال أتمنلى أن أعيلش تلك 

السنوات”.
ومثلملا هو الحال فلي مختلف 
أنحلاء الباد تتبايلن آراء الناخبين 

ممن هم في سلن المراهقة والذين 
يشاركون في االنتخابات للمرة األولى تباينا كبيرا 
فلي إردوغان أنجح الزعماء في معترك السياسلة 
التركي فلي اآلونة األخيلرة وأكثرهم اسلتقطابا 

لآلراء.
فلاز حزب العداللة والتنمية اللذي يتزعمه في 
االنتخابات علام 2002 وتولى السللطة في أوائل 
العلام التالي وحكم الباد منلذ ذلك الحين كرئيس 

للوزراء في البداية ثم كرئيس للدولة.
نتائلج  أن  إللى  اللرأي  اسلتطاعات  وتشلير 
انتخابلات األحد قد تكون متقاربة وربما يخسلر 
حزب العداللة والتنمية أغلبيتله البرلمانية وقد ال 

تحسم المرحلة األولى انتخابات الرئاسة.
ويقول أنصلار إردوغان، وكثيلرون منهم من 
المحافظين المتدينين في الريف التركي، إنه حقق 

رخاء اقتصاديا وأعاد اإلسام إلى الحياة العامة.
أملا معارضوه فيقوللون إنه أضعف األسلس 
العلمانيلة التلي أقلام مصطفلى كملال أتاتلورك 
الجمهورية عليها ودفلع بتركيا في هاوية الحكم 

السلطوي.
غيلر أن مجموعلة من الشلباب التركي وكلهم 
ممن ولدوا في الشلهور السلتة األولى من األلفية 
الثالثلة، يشلتركون في قلق جوهلري فيما يتعلق 

بالتعليم وفرص العمل.
اختلار أرمان تهمنلي أوغللو االلتحاق بجامعة 
فلي ألمانيلا بلدال ملن تركيلا قائلا إن التغيرات 

المتكررة في نظلام التعليم التركي أقلقت الطلبة. 
فقد اسلتبعد منهج دراسي جديد تم اعتماده العام 
الماضلي نظريلة داروين فلي النشلوء واالرتقاء 
وتغيرت امتحانات دخول الجامعة وتدفق التمويل 

على مدارس “اإلمام الخطيب” الدينية.
وقلال تهمنلي أوغللو “النظلام التعليمي تغير 
سلبع ملرات خلال السلنوات التلي قضيتها في 
التعليم الثانلوي. والمعنويلات منخفضة عند كل 
الشلباب لكن الشعب هو المسؤول عن كل ذلك، إذ 

يحكمنا من ننتخبهم”.
ويخشلى والت آيديلن الكلردي اللذي ينتملي 
لقرية نائية في إقليم ماردين بجنوب شلرق الباد 
عللى اللغلة الكردية وملن نقلص اإلمكانيات في 

المدارس.
ويخشلى والت آيديلن الكلردي اللذي ينتملي 
لقرية نائية في إقليم ماردين بجنوب شلرق الباد 
عللى اللغلة الكردية وملن نقلص اإلمكانيات في 

المدارس.
وقال “لم نتلق تعليما بلغتنا األصلية. ومستوى 
التعليم سيء على أي حال. فعندما ال يحضر مدرس 
الكيميلاء يتولى ملدرس األدب فصلول الكيمياء. 
ولهذا السبب لم أتقدم المتحانات دخول الجامعة. 

لم أعتقد أن أمامي فرصة”.
أملا دمهات تلاري المزارع الشلاب فلي إقليم 
دياربكر الجنلللللللوبي الشلرقي فترك الدراسة 
بعد المرحلة الثانوية وسلافر إلى إسطنبول بحثا 

عن عمل.
وقلال “كنلت أحصل عللى 1500 ليلرة تركية 
)320 دوالرا( فلي الشلهر تنفلق عللى اإليجلار 
وفواتيلر الميلاه والكهربلاء وال يتبقلى للي مال. 
وعندملا أدركت أنه ال سلبيل أماملي الدخار المال 

عدت إلى قريتي”.
وأضاف “ال توجد وظائف والدوالر في ارتفاع 
والذهلب باهلظ الثمن. في هذا الوضلع لن أتمكن 

أبدا من الزواج”.
يقلول تشلاغ بويورجان الذي يلدرس لخوض 
امتحانات دخلول الجامعة ويريد أن يصبح طبيب 
أسلنان إن سياسلات إردوغان عامل شقاق. وقال 
فلي أنقرة “إذا لم يفز في هذه االنتخابات فيمكننا 
من جديد اسلتعادة الوحدة التي فقدناها وأن نحل 

معا مشاكلنا واحدة واحدة”.
وسليمجي  سلنام  التوأمتيلن  وللشلقيقتين 
تونجبيللك رأي مختللف. فهما تقلوالن إن األمور 
يمكن أن تتحسن رغم مشاكل تركيا وتعتقدان أن 
إردوغان سليفوز يوم األحد. وقالت سلنام “نحن 
نسلند بعضنا بعضا. من المؤكد أن عندنا مشلاكل 

لكنها ليست بالشيء الذي ال يمكن حله”.
وأضافت “اسلم إردوغان بالنسبة لنا هو اسم 
الحلب. فهو أب في غاية الطيبلة وقد ناصر العالم 
اإلسلامي كله، ونحن نؤمن بفكرته المثالية عن 

تركيا العظمى”.
أما زينب أرسان المتطوعة في حزب السعادة 

اإلسلامي المعلارض التلي ترتدي الحجلاب منذ 
كانت فلي الثانية عشلرة، وهو الحلق الذي نادت 
بله حكومة إردوغان، فتراه مخطئا في سياسلته 

الخارجية.
وقاللت “ليس معنلى أنني أرتلدي الحجاب أن 
أتجاهلل مشلاكل البللد. فهلذه الحكومة تسلمح 
لي بتغطية رأسلي لكنهلا ال تقطلع العاقات مع 
إسلرائيل”. وفلي حلي كاديكلوي العلمانلي فلي 
اسلطنبول تقلول ديريلن خليلي إنهلا تفقد حرية 

اختيار ما ترتديه من مابس.
وقاللت “ليس بوسلعي ارتلداء المابلس التي 
تعجبني. الناس في أوروبا يعيشلون على هواهم. 
أملا هنلا فلسلت أتمتلع بالحريلة التلي أتمناها. 
نحن نلزداد محافظلة أكثر فأكثر. ونخشلى على 

المستقبل”.
وقال محمد صالح تكيل إن الرئاسلة التنفيذية 
الجديدة التي سيتم تطبيقها بعد االنتخابات ستعيد 
بعض الهيبة التي تمتعت بها تركيا أيام كانت مركزا 
لإلمبراطورية العثمانيلة. وأضاف “هذا ما يخاف 
منه الغرب. كل مؤامرات الصهاينة والماسلونيين 

وأبناء الشر ضد تركيا سيتم إحباطها”.
إال أن زينب أرسلان تقلول إن أنصار إردوغان 
يسارعون إلى التنديد بكل المعارضين ويصفونهم 
بالخونلة مملا يجعلل الحيلاة ال تطلاق. وقاللت 
“الضغوط هائللة علينا. نحن نعيلش في مجتمع 

يشبه رواية جورج أورويل )1984(”.

االنقسامات بني الناخبني تهدد كرسي “السلطان”

تركيا أيام اردوغان: فصل من رواية جوروج أورويل
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لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم )204 يف 2018/5/17( 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة االرض السكنية املدرجة  مواصفاتها ادناه 
العائده  اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية اىل )موظفي الدولة ( كافة للمتزوجني الذين ال يملكون 
هم وازواجهم او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم بقرار قايض دار او شقة او قطعة ارض سكنية استنادا 
للمادة 15/اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لستنة 2013 املعدل فعىل من يرغب االشتراك 
باملزايتدة العلنية مراجعة بلدية املجر الكبري او ستكرتري اللجنة وخالل )30( يومتا تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل البيع بموجب صك مصدق 
وستتجري املزايدة الستاعة  العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرستمي من اليوم االخري من مدة االعالن 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية )املجر الكبري( ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور  النرش واالعالن 
واجور اللجان البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى ويف حال عدم حصول راغب ستوف تعلن مجددا اىل كافة 

املواطنني واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
املستمسكات املطلوبة :

1  ت اقترار مصدق من مديرية بلديات ميستان /القانونية وعىل البلدية تبليتغ الذين يرغبون بدخول املزايدة   
بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2 ت تأييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية املجر الكبري بتاريخ حديث
3 ت جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته

4 ت جلب حجة اعالة لغري املتزوجني تقدم قبل موعد املزايدة
5 ت  تأييد عدة استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد/757/ب/2018
التاريخ:20 /2018/6

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد امني سلمان 

بتاريتخ 2018/5/14 اقتام املدعي )مهتدي رزاق جواد 
( ضتدك الدعوى البدائية املرقمتة 757/ب/2018 طلب 
الحكم فيهتا )بتأديتك الدين للمدعتي (وملجهولية محل 
اقامتتك حستب رشح القائتم بالتبليغ واشتعار مختار 
واختيارية منطقة قضاء الكوفة حي العستكري املدعو 
)كاظتم حميتدي الذبحاوي(فقتد تقترر تبليغتك اعالنا 
بصحيفتتني محليتتني يوميتتني للحضتور امتام هتذه 
املحكمتة يف موعد املرافعة املوافق 2018/7/1 الستاعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب 
عنك قانونا او تقديمكم ملعذرة مرشوعة فستوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد كاظم املوسوي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد:1822/ب2017/5

التاريخ 2018/5/7
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بأزالة شتيوع 
العقار املرقم 61491/3 حي السالم يف النجف عليه تعلن 
هتذه املحكمة عن بيتع العقتار املذكور اعتاله واملبينة 
اوصافته وقيمته ادناه  فعتىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون ( يوما من اليوم الثاني لنرش 
أالعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
متن القيمة املقتدرة بموجب صك مصتدق المر محكمة 
بتداءة النجتف  وصادر من مترف الرافديتن رقم )7( 
يف النجف وستتجري املزايدة واالحالة يف الستاعة الثانية 
عرش من اليتوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 
املشتري جلب هوية االحوال املدنية وشتهادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 61491/3 حي السالم يف النجف عبارة عن 
دار مفترزة اىل جزئتني بصورة غري رستمية الجزء االول 
يتكون من مرافق خارجية مغلف بالسترياميك وطارمة 
امامية واستتقبال ومطبتخ مغلف بالسترياميك وصالة 
وصحيات مشركة مغلفة السرياميك  وغرفة نوم واحدة 
ومكشتوفة يف الطابق االريض اما الطابق العلوي يتكون 
من غرفتة نوم واحدة فقتط وان التدار مبلطة بالكايش 
مستقفة بالكونكريتت ستياجه مغلف بالحجتر العادي 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمرانه جيدة غري مشغول 
من اي احد اما الجزء الثاني يتكون من غرفة نوم واحدة 
وصالة وستطية ومطبخ وكتراج وحمتام داخيل مغلف 
بالسترياميك ومرافق صحية خارجية مغلف بالسرياميك 
وان هتذا الجزء يتكتون من طابق واحتد مبلط بالكايش 
مستقف بالشتيلمان  يحتوي عىل هزارة من السرياميك 
درجتة عمران الجزء املذكور دون الوستط مشتغول من 
قبل املستتأجر عيىس خالوي رايض وهتو يرغب بالبقاء 
يف العقتار بعد البيع بصفة مستتاجر وان القيمة الكلية 
للعقتار مبلتغ )180,000,000( مائة وثمانتون مليون 

دينار فقط ال غريها
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2327/ب2018/2

التاريخ 2018/6/14
اىل املدعى عليه )حيدر محمد حسن صادق( 

اقامتت املدعية )ابتستام محمد جواد صتادق( الدعوى 
البدائيتة املرقمتة اعتاله ضتدك واملتضمنتة عتدم نفاذ 
التترف عتىل املركبتة املرقمتة 53915 / نجتف والتي 
تتم بيعها من قبلكم ولوجود اشتارة الحجتز عىل قيدها 
ولثبتوت مجهوليتة محل اقامتتك قررت هتذه املحكمة 
تبليغتك اعالنتا بصحيفتتني محليتتني يوميتتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/7/1 وعند عدم حضورك 
او ارستال من ينوب عنك قانونا ستوف تجتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

فقدان
فقدت مني هوية الطالبة ريام عماد ساهي الصف الرابع 
قسم الرياضيات صادرة من جامعة الكوفة كلية الربية 

للبنات عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3128/ش7 /2018

التاريخ 2018/6/12
اىل / املدعى عليه : رشيد حمزة شايف

اقامت املدعية )بلستم محسن حستن( الدعوى املرقمة 
3128/ش2018/7 امتام هتذه املحكمتة والتي تطلب 
فيها تصديق الزواج واثبات نسب االوالد كل من )هارون 
وزهتراء( وملجهولية محل اقامتكم وحستب رشح املبلغ 
القضائي واشتعار مختار حي الجزائر )دور الهندية (/ 
النجتف لتذا تقرر تبليغك بواستطة صحيفتتني يوميتني 
محليتني رسميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم 2018/6/26 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك ستوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني عباس سمني
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2019/ب2018/1

التاريخ 2018/6/12
اىل / املدعى عليه /غسان هاشم عبد الرضا

اقتام املدعي محمد رضا محستن كاظتم الدعوى اعاله 
يطلتب فيها الزامك بمبلتغ مائة مليون دينتار الوارد  يف 
االتفاقيتة  املؤرختة 2017/12/12 ولثبتوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
ثامر موىس فرحان واشعار مختار حي السالم يف النجف 
كريم كحيط الحستناوي لذا تقرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يوم املرافعة  املصادف 2018/6/26 الستاعة التاستعة 
صباحا او من ينوب عنك قانونا وبعكسته ستوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 310/ س/2018

التاريخ 2018/6/20
اىل املستأنف عليه / حسن جبار عباس

تبليغ
لالستتئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املستأنف 
)ستعد عبد الباقي مجيتد / املدير املفوض لرشكة ستبأ 
الهندستية للمقتاوالت ت  اضافة لوظيفتته ( عىل القرار 
الصتادر متن محكمتة بتداءة الديوانية املرقتم 1555/

ب/2017 وملجهولية محل اقامتكم وحستب رشح املبلغ 
القضائي واشتعار مختار حي السالم يف النجف لذا تقرر 
تبليغكم اعالنا بصحيفتتني محليتني يوميتني بالحضور 
امتام هتذه املحكمتة صبتاح يتوم املرافعتة املصتادف 
2018/7/2 الستاعة الثامنتة والنصتف صباحتا وعند 
عدم حضوركم او ارستال من ينوب عنكم ستوف تجري 

املرافعة بحقكم حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 
العدد : 1937/  2018
التاريخ 2018/6/20

اىل / املدعى عليه  )جواد كاظم صالح عيل( 
اقامتت املدعية )رحيمة نده حستن(  الدعتوى البدائية 
املرقمتة اعتاله والتي تطلتب فيها الحكم بإزالة شتيوع 
العقتار املرقتم 4460/ بتراق جديدة ولثبتوت مجهولية 
محتل اقامتتك حستب رشح املبلتغ القضائي واشتعار 
مختتار الجديدة الرابعة يف النجف زيتد عبد الزهرة عليه 
قتررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني 
يوميتتني بموعتد املرافعة املصادف يف يتوم 2018/7/2 
وعنتد عتدم حضورك او ارستال متن ينوب عنتك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة 

العدد : 796/ب2017/2
التاريخ 2018/6/14

اعالن
بنتاءا عىل القرار الصتادر  من هذه 
العقتار  شتيوع  بازالتة  املحكمتة 
تسلستل )2474 رشتادية( محلتة 
)الكوفتة( يف النجتف عليته تعلتن 
هتذه املحكمتة عتن بيتع العقتار 
املذكتور اعتاله واملبينتة اوصافته 
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني 
بالترشاء مراجعتة هتذه املحكمتة 
خالل خمستة عرش يومتا من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستتصحبا معه 
التأمينتات القانونيتة البالغتة %10 
من القيمة املقتدرة البالغة بموجب 
صتك مصتدق المتر هتذه املحكمة 
بتداءة الكوفة وصتادر من مرف 
الرافديتن /فترع مستلم بتن عقيل 
)ع( يف الكوفتة وستتجري املزايتدة 
واالحالتة يف الستاعة الثانيتة عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف قاعة 
املحكمة وعىل املشتري جلب هوية 
االحوال املدنية وشتهادة الجنستية 

العراقية
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار ستكن تحتوي عىل غرفتني نوم 
ومطبتخ وحمتام ومرافتق صحية 
واستقبال مبني بالطابوق ومسقف 
بالشتيلمان والخشب مساحته )1( 
اولتك و )8,08( م2 يقتع يف قضتاء 
الكوفة / الرشتادية ومشتغول من 
قبل املدعى عليه االول الذي ال يرغب 

بالبقاء يف العقار بعد البيع
القيمة املقدرة :

)54,000,000( اربعتة وخمستون 
مليون دينار عراقي فقط ال غريها

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل

رئاستة محكمتة استتئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 664/ب2018/1

التاريخ 2018/6/13
اعالن

اىل املدعتى عليهم : 1 ت بدرية محمد 
جواد واملدرجة أسمائهم ادناه : 

بتاريتخ 2018/4/25 اقام املدعية 
شتيماء ضيتاء صالتح وجماعتها 
ضتد الدعوى البدائية املرقمة 664/

ب/2018  طلبتو الحكم فيها اثبات 
حتق املفارستة يف القطعتة املرقمة 
البوحتداري   24 116/مقاطعتة 
وملجهوليتة محتل اقامتتك حستب 
واشتعار  بالتبليتغ  القائتم  رشح 
مختتار واختياريتة منطقتة حتي 
العامريتة املدعو ستعد عبتد الرزاق 
االبراهيمتي وحستب الكتب كل من 
كتاب معلومات النجف املرقم 2995 
املركتز  وكتتاب   2018/6/10 يف 
يف    862813 ب  املرقتم  التموينتي 
2018/6/5 وكتتاب املجلس املحيل 
 2018/6/4 2109/1/1يف  املرقتم 
فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتتني يوميتتني للحضتور امام 
هتذه املحكمة امام هتذه املحكمة 
يف موعتد املرافعتة املوافق الستاعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارستالك من ينوب عنك قانونا او 
تقديمتك ملعتذرة مرشوعة فستوف 
تجري املرافعة بحقتك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
2 ت محمد حسن صالح
3 ت رجاء صالح مهدي

4 ت عبد العظيم صالح مهدي
5 ت  فاكهة صالح مهدي
6  ت نادرة صالح مهدي

7 ت عبد املهدي صالح مهدي
القايض

احمد كاظم املوسوي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
فقتد مني الجواز الصتادر من دولة 
 )A26599192 واملرقم)  باكستتان 
بأستم ) محمد حاجي غالم رسول( 
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاستة محكمتة استتئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 190/ج2018/2
التاريخ: 2018/6/20

اعالن
اىل املتهتم الهتارب/ أستامة فالتح 

حسن الرماحي
حيتث انك متهتم يف الدعوى املرقمة 
والخاصتة  190/ج2018/2(   (
باملشتتكي ) ابتهتال محمتد كزار( 
قانتون  متن   )381( املتادة  وفتق 
العقوبات وملجهوليتة محل إقامتك 
ثنايتا  يف  املرفتق  اإلشتعار  حستب 
املحكمتة  قتررت  الدعتوى  هتذه 
تبليغتك إعالنتا بوجتوب الحضتور 
يف موعتد املحاكمتة املصتادف يوم 
2018/7/30 وعنتد عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري     
املشيدات املدرجة ادناه يف محافظة )ذي قار(  يف اليوم )الخامس عرش( 
تبدا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لستنة 2013 والرشوط التتي يمكن الحصول عليها 
من قستم الرشكة اعاله لقاء مبلتغ )5000( دينار غري قابلة للرد فعىل 
الراغبني الحضور  يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
)ذي قتار( عتىل ان يقتدم املزايد كتتاب يؤيد براءه ذمتته من الرضيبة 
معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية 
وشتهادة الجنستية او )البطاقتة الوطنيتة املوحدة( وبطاقة الستكن 
)النستخ االصلية( وبدفع التامينتات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف 
عتدد ستنني العقد بصك مصدق وكذلتك يتحمل  الناكل فترق البدلني يف 
عدد ستنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري 

املزايدة يف اليوم التايل

مدة االيجار سنتان... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة.

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/االمالك املرقم 11285 يف 2018/6/5 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن  تاجري )1( ملك سوق تجاري )مساطحة( وملدة )15( سنة املدرجة  
مواصفاته  ادناه العائده  اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية  استتنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ) 
21  ( لسنة 2013 املعدل والقرار  1521 لسنة 1981 فعىل من يرغب  االشراك باملزايدة العلنية مراجعة بلدية املجر الكبري او 
سكرتري اللجنة وخالل مدة  30 يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من 
القيمة املقدرة لكامل مدته   وستتجري املزايدة الستاعة  العارشة والنصف صباحا  من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 
مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور  النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 

2% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
الرشوط:

1 ت مدة عقد املساطحة )15( سنة غري قابل للتجديد وتؤول كافة املشيدات اىل البلدية بدون بدل ودون اللجوء اىل املحاكم
2 ت يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا واعتبارا من تاريخ  املصادقة عىل قرار االحالة القطعية من قبل السيد املحافظ

3 ت يلزم املستتاجر باقامة املشيدات خالل مدة ستنة تحتسب من عقد االيجار عىل ان يقدم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل 
املستاطحة لتلك املده ويف حال عدم التشتييد ضمن املدة اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد املستاطحة الغيا  ويؤول ما 

هو قائم من مشيدات اىل البلدية بدون مقابل
4 ت يلزم املستأجر بالتشييد سوق تجاري حسب املخططات والتصاميم املعدة من قبل البلدية ويف حالة رغبته باحداث تعديل 

للتصاميم عليه تقدم طلب للبلدية بذلك عىل ان ال يكون التعديل جوهريا يف التصميم وال يؤثر عىل مبلغ التقدير  
5 ت اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

6  ت عىل املستاجر ان يطلع عىل املوقع قبل الدخول باملزايدة العلنية
7 ت يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/االمالك املرقم 11115 يف 2018/6/3 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميستان عن  تاجري )1( ملك  )مستاطحة( وملدة )25( سنة املدرجة  مواصفاتها 
ادناه العائد  اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية  استتنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لستنة 2013 
املعدل والقرار  1521 لستنة 1981 فعىل من يرغب  االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة بلدية املجر الكبري او ستكرتري اللجنة 
وخالل مدة )30( يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة 
لكامل مدته   وستتجري املزايدة الستاعة  العارشة والنصف صباحا  من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور  النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2% واية اجور 

قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
الرشوط:

1 ت مدة عقد املساطحة )25( سنة غري قابل للتجديد وتؤول كافة املشيدات اىل البلدية بدون بدل ودون اللجوء اىل املحاكم
2 ت يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا واعتبارا من تاريخ  املصادقة عىل قرار االحالة القطعية من قبل السيد املحافظ

3 ت يلزم املستتاجر باقامة املشيدات خالل مدة ستنة تحتسب من عقد االيجار عىل ان يقدم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل 
املستاطحة لتلك املده ويف حال عدم التشتييد ضمن املدة اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعترب عقد املستاطحة الغيا  ويؤول ما 

هو قائم من مشيدات اىل البلدية بدون مقابل 
4 ت اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

5  ت عىل املستاجر ان يطلع عىل املوقع قبل الدخول باملزايدة العلنية
6 ت يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية وحسب التصاميم واملخططات املصادقة

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم: قسم االمالك والعقارات

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة

اعالن رقم )7423( 
بالنظر لعدم حصول راغب

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

اعالن ثاين لكافة موظفي الدولة

اعالن

اعالن

العدد : 242
التاريخ : 2018/6/12

العدد : 243
التاريخ : 2018/6/12

العدد : 244
التاريخ : 2018/6/12

مدة التامينات اسم العقارت
االيجار

مساحة خالية في مرأب الدواية بمساحة 1
)140(م2

112,000 الف 
 دينار

سعر المتر المربع الواحدالمساحةرقم القطعة والمقاطعة نوع الملكت

44000 اربعة واربعون الف دينار250م3103/112 المبروكةقطعة ارض سكنية1

مدة االيجارالقيمة التقديرية  رقما وكتابتا للسنة الواحدةمساحتهرقم العقارنوع العقارت

15 سنة مساطحة3500000 ثالثة ماليين وخمسمائة الف دينار  750م7832/272االعيميسوق تجاري1

القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد مساحتهرقم العقارنوع العقارت
)الحالي ( رقما وكتابتا للسنة الواحدة

مدة 
االيجار

قطعة ارض النشاء مخزن 1
250 مئتان وخمسون دينار للمتر 2400م515/262االعيميلبيع المواد  االنشائية

المربع الواحد
25 سنة 
مساطحة
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر دائرة صحة بغ�داد / الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف 
الحجامي عن »نجاح خطة الطوارئ الطبية الصحية التي اعدتها 
الس�تقبال عيد الفطر املبارك حيث تمت تهيئة جميع املؤسس�ات 
الصحي�ة و تجهيزها بكافة األجهزة و املس�تلزمات الطبية و ذلك 
الس�تقبال مناسبة عيد الفطر املبارك و الذي يقوم فيه املواطنون 
بزيارة األماكن املقدسة و دور العبادة ألداء مراسيم صالة العيد و 
ارتياد املتنزهات و أماكن التسلية و الرتفيه و لغرض تقديم كافة 

الخدمات الطبية و الصحية و العالجية للمواطنني«.
واوضح الحجامي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، أن »الخطة 
شملت فتح العيادات االستشارية خالل فرتة العيد يف املستشفيات 
يف جان�ب الك�رخ كاف�ة و تكون خف�ارة األطب�اء االختصاص يف 
العيادات االستشارية فضال عن فتح مركز صحي خافر واحد يوميا 
طيل�ة فرتة العي�د يف كل قطاع مع تجهيز املستش�فيات بالخزين 
املناس�ب لكافة امل�واد الرضوري�ة إلدامة العمل كاألوكس�جني و 
قنان�ي الدم و األدوي�ة املنقذة للحياة و الوق�ود وخزانات املياه و 
تهيئة ردهات الطوارئ و توفري الس�ديات و عربات نقل املرىض و 

تجهيزها باملستلزمات الطبية الكاملة 
وبني ان » العمل يس�تمر بنظام جدول واجبات الخفارات اليومية 
و لكافة األقسام كباقي أيام العطل و املناسبات الرسمية و تهيئة 
س�يارات االس�عاف و فرق العمليات الجراحية يف كل مستش�فى 
إضاف�ة إىل املالكات الس�اندة مع وجود وس�ائل مكافحة الحريق 
الصالح�ة للعمل مع م�الك متدرب الس�تخدامها عن�د الرضورة 
واالس�تعداد الي ط�ارئ فض�ال عن قيام ف�رق الرقاب�ة الصحية 
بمراقبة املطاعم و محالت بيع االطعمة و املرشوبات والعصائر و 

االفران طيلة ايام العيد املبارك.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع الس�وداني، 
الثالث�اء، موافق�ة مجلس الوزراء عىل تخصي�ص 4 مليارات دينار 
للوزارة.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، 
انه«تم�ت موافقة مجلس الوزراء عىل قرار )215( لس�نة )2018( 
بتخصي�ص مبلغ مايل مقداره اربعة مليارات من احتياط الطوارئ 
ملوازنة 2018 لدائرت�ي إصالح االحداث وذوي االحتياجات الخاصة 
لغرض تجهيزهما وتأهيلهما الي�واء االحداث واالطفال«.واضافت 
ال�وزارة، ان«وزيرها قد اوىل اهتماما بالغا بهذه الفئة وبعد العديد 
من امل�داوالت واالجتماعات التي جرت مع املديرين العامني للدوائر 
املعنية ومديري االقس�ام نتجت جملة من املقرتحات رفعها الوزير 
لجدول اعمال مجلس الوزراء وتم استحصال قرار 215 لعام 2018 
ال�ذي تمت فيه املوافقة عىل تخصيص مبلغ ثالثة مليارات لتغطية 
تكاليف تاهيل االقسام املرشحة لاليواء فضال عن تنسيب 50 حارسا 
و 30 رقيب�ة اصالحية من دائرة االص�الح العراقية اىل دائرة اصالح 
االحداث لس�د النقص يف افراد القوة اإلجرائية لالقس�ام اإلصالحية 
بع�د تأهيلها لتس�توعب اكثر من 700 فرد م�ن االحداث فضال عن 
قي�ام وزارة الصحة باس�تحداث وحدتي طبابة احداهما يف قس�م 
الش�الجية الذي سيتم تاهيله لنقل النس�اء املحكومات واطفالهن 
اليه والثاني يف دار الرحمة«.واشارت اىل ان«القرار تضمن االيعاز اىل 
وزارة املالي�ة بتخصيص مليار دينار اىل دائرة االحتياجات الخاصة 

اليواء 541 طفال ترتاوح اعمارهم  )3-8( سنوات.

   بغداد / المستقبل العراقي

فاتح وزير الرتبية محمد إقبال، املؤسسات 
الحكومي�ة املعني�ة، بغية تش�كيل غرفة 
عملي�ات مش�رتكة م�ع وزارة الرتبي�ة« 
محدداً »س�اعات القطع لخدمة االنرتنت 

يف أيام االمتحانات«.
وذكر بيان ملكتب الوزير تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »الهدف من غرفة العمليات 
املش�رتكة، الحف�اظ ع�ىل س�ري العملي�ة 
للع�ام  االعدادي�ة  للمرحل�ة  األمتحاني�ة 
غ�داً  س�تنطلق  والت�ي   2018 ال�درايس 

الخميس 21 حزيران الجاري«.
وأض�اف البي�ان ان وزير الرتبية »أرس�ل 
كتاب�اً اىل األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
يطال�ب في�ه بمفاتح�ة وزارة الداخلي�ة 
لتوف�ري الحماي�ة الالزمة لجمي�ع املراكز 
األمتحاني�ة ألبنائن�ا الطلب�ة، فض�ال عن 
تخصيص عجالت إس�عاف من قبل وزارة 
الصح�ة بالق�رب من محط�ات االمتحان 
بهدف السيطرة عىل الحاالت الطارئة التي 

قد ُتصيب الطالب«.
البي�ان ع�ن اس�تمرار الخط�ة  وكش�ف 
املتعلقة بقطع خدمة االنرتنيت للسيطرة 
عىل وسائل الغش اإللكرتوني من الساعة 

7 اىل 9 صباحاً خالل فرتة االمتحان.

الرتبية: قطع االنرتنت 
ساعتني يوميًا يف امتحانات 

السادس االعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مرصف الرافدين، توجيها جديدا بشأن منح سلفة الخمسة 
والع�رشة مليون دينار، فيما نرش عدد من الروابط الخاصة بمنح 

تلك السلفة.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ، انه 
»تم توجيه فروع املرصف املخصصة ملنح الس�لف ملوظفي دوائر 
الدولة الذين يحملون البطاقات االلكرتونية برضورة حث طالبي 
هذه الس�لف وتوجيههم ان يكون التقديم من خالل الدخول عىل 
الروابط االلكرتونية التي تم وضعها من قبل املرصف لغرض ملئ 
املعلومات الخاصة لطالب الس�لفة واالطالع عىل معرفة ش�موله 

لها«.
واضاف ان�ه »بعد انتهاء هذه الخطوة ع�ىل املوظف زيارة فروع 
املرصف لغرض اس�تكمال اجراءات منح الس�لفة«، مشريا اىل ان 
»روابط منح الس�لفة ه�ي ww.Qicard.net/moe ) رابط وزارة 
الرتبي�ة(، www.Qicard.net/pla        )راب�ط املتقاعدي�ن, كافة 

موظفي الدولة, وزارة الرتبية / تربية الكرخ الثالثة(.

الرافدين حيرص التقديم الكرتونيًا 
ملنح سلفة اخلمسة والعرشة مليون دينار

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

نجح�ت مؤسس�ة الع�ني املرتبط�ة بمكتب س�ماحة 
الس�يد السيس�تاني )دام ظله( بجم�ع )13( مليار و 
)750( مل�ون دينار عراقي ملن اجل بناء أضخم مركز 
تنموي ليتامى العراق , بحس�ب مسؤول قسم االعالم 
يف املؤسس�ة , والذي أض�اف بأن عملي�ة جمع املبالغ 
إلنش�اء مرك�ز #حكات�ي يف النج�ف االرشف , تطلبت 
تنظيم حملتني ترويجيتني اس�تمرتا )75( يوماً خالل 
ش�هري رمض�ان للعام املايض والح�ايل , باإلضافة اىل 
)15( يوماً من ش�هر ش�عبان الفائت .واكد املصدر يف 
حدي�ث ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الجه�د الهنديس 
للعني اس�تطاع الوص�ول بهي�كل البناء الخراس�اني 
اىل الطاب�ق الثامن عىل ارض مس�احتها )1350( مرت 

مرب�ع , منوهاً اىل »اش�رتاك جميع فروع املؤسس�ة ومكاتبها 
داخل العراق وخارجه , باستقبال مساهمات الراغبني بإجراء 
صدق�ات جارية لتش�ييد هذا املرشوع الفري�د ».وبني انه »تم 
اس�تخدام مجموعة من األس�اليب العلمية للوص�ول اىل اكرب 
عدد من املتلقني وتحفيزهم عىل املش�اركة , من خالل توظيف 
االس�تماالت العاطفية والعقلية باالعتماد عىل االيات القرانية 
واحاديث النبي )ص( واهل بيته )ع( بالدرجة األوىل , واستخدام 

مجموعة من املقاطع الفلمية والعبارات التشجيعية والرتكيز 
عىل االحصائيات البيانية باعداد املش�اريع واإلنجازات الفئات 
االجتماعي�ة التي تحتضنها املؤسس�ة , واالس�تفادة من آراء 
الش�خصيات الديني�ة والرم�وز االجتماعية لتحقي�ق الهدف 
املنش�ود , يقابله�ا يف الوق�ت ذات�ه حملة عالق�ات عامة عىل 
مختلف االصعدة ».   وس�يعمل املرشوع الجديد عرب اقس�امه 
املتنوع�ة , ع�ىل معالجة االثار النفس�ية الت�ي أحدثها فقدان 
املعي�ل , واع�داد قادة للمس�تقبل , بربامج ترفيهي�ة وثقافية 

وتعليمي�ة تدخل حيز العمل ألول م�رة يف العراق , من 
قبي�ل قاعة األلعاب املائية واملس�بح الداخيل وحديقة 
السطح وقاعات الفنون واملرسح والسينما , باإلضافة 
اىل املكتب�ة التي تمتد عىل طول البناية بطريقة تحبب 
القراءة ل�دى األطفال , الذين س�يخضعون اىل برامج 
تناس�ب مراحله�م العمرية وجنس�هم ون�وع الرضر 
ال�ذي يعان�ون منه , تح�ت ارشاف نخبة م�ن األطباء 
والباحثني االجتماعيني , كما يتميز املرشوع بتصاميم 
تحاكي مخيلة األطفال باشكال كارتونية ومجسمات 
صوري�ة واللوان زاهية .ويندرج مركز حكايتي ضمن 
مش�اريع الصدقة الجارية الثالثة والعرشون املتنوعة 
, والتي اس�تحدثتها املؤسسة بمساهمات املتضامنني 
معها من داخل العراق وخارجه .وتحتضن مؤسس�ة 
العني اكثر من )57( الف من أبناء الش�هداء واملتوفني 
وضحاي�ا اإلره�اب , وتؤمن لهم مبالغ ش�هرية ومس�اعدات 
عيني�ة , باإلضاف�ة اىل خدم�ات صحي�ة وتعليمي�ة وتنموية 
ش�املة , زيادة عىل توفري املأوى املنس�ب للعوائل األش�د فقراً 
بالتعاون مع املتربعني . تجدر اإلشارة اىل ان املؤسسة بارشت 
أنش�طة الرعاية االجتماعية منذ عام )2006( , وهي حاصلة 
ع�ىل الصفة االستش�ارية الخاص�ة من املجل�س االقتصادي 

االجتماعي التابع لالمم املتحدة .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي،  أن 
إجم�ايل مقاع�د الدراس�ات العلي�ا يف الجامعات 
التي س�يتنافس عليها متقدمو الدراس�ات العليا 

بلغت 9788 مقعدا.وقال املتحدث الرسمي باسم 
لل�وزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن »خطة القب�ول للعام 
ال�درايس 2018 / 2019 تضمن�ت 2508 مقعدا 
لدراسة الدكتوراه فيما خصصت 5964 لدراسة 

املاجسيرت و1316 لدراس�ة الدبلوم العايل ما عدا 
مقاع�د املش�مولني بقانون مؤسس�ة الش�هداء 
أن  السياس�يني«.وأضاف  الس�جناء  ومؤسس�ة 
»موع�د االمتح�ان التنافيس ثاب�ت يف يوم االثنني 
املقبل املواف�ق الخامس والعرشي�ن من حزيران 

الح�ايل«، مش�ريا اىل ان »التخصص�ات املتاح�ة 
بلغ�وت 1709 تخصص�ا موزع�ة ب�ني الدبل�وم 
العايل واملاجس�تري والدكتوراه«.واكد ان »القبول 
س�يتم عىل وفق الضوابط والتعليمات وبحس�ب 

االستحقاق.

مؤسسة العني جتمع قرابة »14« مليار دينار يف »75« يومًا لبناء اضخم مركز تنموي ليتامى العراق

التعليم: متقدمو الدراسات العليا سيتنافسون عىل »9788« مقعدًا االثنني املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أسعار الطن الواحد، 
للحنطة يف املوس�م التسويقي لعام 2017 

.2018-

وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »س�عر الطن 
الواحد من الحنطة درجة أوىل بلغ )560( 
ألف دين�ار، والدرجة الثانية يبلغ س�عره 
)480( أل�ف دين�ار، أم�ا الدرج�ة الثالثة 

فتبلغ سعرها )420( ألف دينار«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »   مديري�ة زراع�ة 
كربالء املقدسة أعلنت تسويق أكثر من 29 
ال�ف طناً من محصويل الحنطة والش�عري 
2018( وان  الزراع�ي )2017-  للموس�م 

عملية التسويق مستمرة«.
وكانت وزارة التجارة، أعلنت منذ الش�هر 
امل�ايض ب�دء تس�ويق محاصي�ل الحنطة 
والش�عري اىل مخازنه�ا واس�تالمها م�ن 

املزراعني والفالحني.

الزراعة تعلن أسعار طن احلنطة املسوقة للموسم احلايل

    كربالء / المستقبل العراقي

الكفي�ل  مستش�فى  إدارة  كش�فت 
التخص�ي، التاب�ع للعتب�ة العباس�ية، 
الخمي�س، ع�ن رصف نح�و 3 ملي�ارات 
دينار عراقي ملعالجة »ذوي الدخل املحدود 
وجرحى الق�وات العراقي�ة واملتطوعني« 

خالل عامني فقط. 
وقال املدي�ر العام للمستش�فى، الدكتور 
حيدر البهاديل، يف بيان تلقته » املس�تقبل 
العراق�ي«، إن مجم�وع م�ا رصف خالل 
عامني فقط جراء تقديم الخدمات الطبية 
والعالجي�ة لفئ�ات ذوي الدخ�ل املحدود 
وجرحى القوات األمنية والحشد الشعبي 
قد تجاوز ال� )3( مليارات دينار عراقي. 

وأضاف أنه »ما زال املستش�فى متواصالً 
بتقديم ه�ذه الخدمات، وتبع�اً لضوابط 
وضعتها إدارته تتناس�ب واألعداد الهائلة 
من هذه الفئات«، الفتا اىل أن »املستشفى 
حرص ومنذ انطالقه عىل تقديم الخدمات 
الطبي�ة والعالجي�ة لكث�ري م�ن امل�رىض 
الفقراء واملحتاجني وذوي الدخل املحدود 

وجرحى القوات األمنية والحشد الشعبي، 
بشكل مجاني واخرى بأجور مخفضة«. 
وأك�د أن مستش�فى الكفي�ل التخصي 
أجرت عمليات كثرية للفقراء واملحتاجني 
وتحمل�ت تكاليفه�ا بنس�بة 100% ع�رب 
التنسيق مع مؤسسات خريية وإنسانية 

يف كربالء ومحافظات العراق األخرى. 
وكشف البهاديل، عن تشكيل فريق »أطباء 
بال أجور« يضم اخصائيني عراقيني وعرب 
وأجان�ب أجرى فيها العدي�د من الجوالت 
الطبي�ة للمواطن�ني يف الق�رى واملناط�ق 

البعيدة عن املراكز الصحية. 
واشار اىل أن مستشفى الكفيل التخصي 
يش�كو م�ن حجم األم�وال الت�ي تفرض 
علي�ه مقابل الخدم�ات الت�ي تقدمها له 
بع�ض الوزارات والدوائ�ر الخدمية كاملاء 
االحتياج�ات  م�ن  وغريه�ا  والكهرب�اء 
الرضوري�ة، الفت�ا اىل ان نص�ف االج�ور 
تذهب لالطباء املستضافني يف املستشفى 
وبالكاد يكفي النص�ف الثاني لرصفيات 

الرواتب والخدمات واندثار االجهزة. 
وأوض�ح البه�اديل أن املستش�فى يض�م 

ك�وادر طبية وتمريضي�ة ماهرة جداً من 
الع�رب واألجانب يتقاضون أجوراً كبرية، 
إىل جان�ب التقني�ات الطبي�ة واألجه�زة 
الحديث�ة التي تق�دم خدم�ات عالية جداً 
الت�ي وفرت بديالً للم�رىض العراقيني عن 
الس�فر إىل خ�ارج الع�راق إلج�راء بعض 

الفحوصات الطبية أو لتلقي العالج. 
ووفق�اً إلدارة املستش�فى ف�إن مع توفر 
ه�ذه املزاي�ا الطبي�ة الت�ي ينف�رد به�ا 
مستش�فى الكفيل التخص�ي، ال يمكن 
أن تك�ون أج�ور الع�الج فيه�ا مجاني�ة 

بالكامل.
وكان�ت العتبة العباس�ية أعلن�ت مطلع 
األس�بوع الج�اري، ع�ن رصف أكثر من 
ملي�ار دين�ار عراق�ي كتربع�ات للقوات 
األمني�ة يف حربه�ا ض�د تنظي�م »داعش 

اإلرهابي«.
ولالستفس�ار واالّط�الع ع�ىل م�ا يقّدمه 
املستش�فى م�ن خدماٍت يمكنك�م زيارة 
www. اإللكرتون�ي:  املستش�فى  موق�ع 

kh.iq أو االّتص�ال ع�ىل األرق�ام التالية: 
)07602344444( و)07602329999(.

مستشفى الكفيل يعلن تقديم أكثر من »3« مليارات 
ونصف املليار خدمات طبية جمانية

  بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  الصح�ة،  وزارة  كش�فت 
طف�اًل،   148 نح�و  إصاب�ة 
غالبيتها يف منطقة العني، جراء 
الع�اب العنف التي اس�تخدمها 
األطفال خالل أي�ام عيد الفطر 

املبارك.
ال�وزارة،  وقال املتحدث باس�م 
س�يف الب�در، يف بي�ان تلقت�ه 
إن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 

اس�تقبلت 148 حال�ة  »املستش�فيات 
إصاب�ة ل�دى األطف�ال بس�بب ألع�اب 

الكرات البالستيكية )الصجم(«.
وأضاف البدر، أن »أغلب اإلصابات كانت 
يف منطقة العني، وتحديداً بني األطفال، 
وت�م إدخ�ال ع�دد منه�م إىل ص�االت 

العمليات الجراحية لتلقي العالج«.
بغ�داد  صح�ة  دائ�رة  وأص�درت  ه�ذا 
الرصاف�ة، يف وقت س�ابق الي�وم، بياناً 
أوضحت فيه عدد اإلصابات بني األطفال 
نتيجة »ألع�اب الصچم« خالل أيام عيد 

الفطر املبارك.
يش�ار اىل ان القان�ون العراق�ي يحظر 
اس�ترياد أو تصني�ع أو ت�داول أو بي�ع 
األلع�اب املحرضة ع�ىل العن�ف بكافة 

أشكالها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة ال تقل عن 
ثالثة سنوات أو بغرامة مقدارها عرشة 
ماليني دينار عراقي كل من اس�تورد أو 
صنع ألعاباً محرضة عىل العنف بكافة 
أشكالها، والحبس والغرامة املالية عىل 
كل من باع أو ت�داول األلعاب املحرضة 

عىل العنف.

الصحة تكشف عن عدد االصابات 
جراء ألعاب االطفال خالل العيد

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة نف�ط ذي ق�ار، التعاقد مع 
رشك�ة )فلود( اإليطالية الس�تكمال مراحل 
إنتاج الغاز يف حقل النارصية النفطي، وذلك 
ألول م�رة منذ تش�غيل الحقل ع�ام 2007، 
فيم�ا توقع�ت انج�از نص�ب املع�دات وبدء 

التشغيل التجريبي خالل مدة شهرين.
»املس�تقبل  تلقت�ه  للرشك�ة،  بي�ان  وذك�ر 
الغ�از  إلنت�اج  »تس�تعد  إنه�ا   ، العراق�ي« 
املصاح�ب ألول م�رة م�ن حق�ل النارصية 
النفطي وذلك ضمن إطار االس�تثمار األمثل 
للثروات الطبيعية وتعظيم املوارد، والحد من 

حرق الغاز املصاحب للنفط الخام«.

وأوضح�ت إنه�ا »ب�ارشت وبالتع�اون مع 
رشكة غاز الجنوب بتنفيذ مرشوع استثمار 
غاز النارصي�ة املعجل من خالل التعاقد مع 

رشكة فلود االيطالية«.
وأش�ار البي�ان اىل أن »امل�رشوع يس�تهدف 
إس�تثمار غ�از املرحل�ة االوىل الذي يش�كل 
النس�بة األكرب من مجمل الغاز املصاحب يف 
حقل النارصية النفطي«، ورجح إس�تكمال 
نصب املع�دات خ�الل الش�هرين القادمني، 
لتب�دأ بعدها عملي�ات التش�غيل التجريبي، 
مبين�ا أن »م�الكات رشك�ة نف�ط ذي ق�ار 
أس�تكملت مطلع العام الحايل مد أنبوب 14 
عق�دة لنقل الغاز املصاحب من محطة عزل 

غاز النارصية اىل انبوب التصدير الوطني«.

ونوه اىل أن »انتاج الغاز س�يعزز من قدرات 
الب�الد يف تصدير الغ�از الس�ائل والغازولني 
الطبيعي وس�يعظم من التنمية املس�تدامة 
ويزيد من ثقة املس�تثمرين ملشاريع الطاقة 

والبرتوكيماويات واألسمدة«.
وأشار البيان اىل أن »التقديرات األولية لوزارة 
النفط تفيد بأن العراق يمتلك احتياطياً كبرياً 
م�ن الغ�از، باالضاف�ة اىل أن نح�و 70% من 
الغاز العراقي هو غاز مصاحب الس�تخراج 
النفط، ويحل العراق يف املرتبة الحادية عرش 

من بني دول العالم الغنية بالغاز«.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�د وافق رس�مياً يف 
الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي 2016، ع�ىل 

تأسيس رشكة نفط ذي قار.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت محافظة بغ�داد تفاصيل الحريق 
ال�ذي نش�ب بالقرب م�ن مبن�ى املحافظة، 

مساء الثالثاء.
وذك�ر بي�ان للمحافظ�ة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه، »تناقل�ت بع�ض 

وس�ائل اإلعالم عن تع�رض الطابق األول يف 
مبن�ى محافظة بغ�داد اىل حريق وتحديداً يف 
قسم العقود، وهنا نود اإلشارة إىل أن الحريق 
اح�د مرائ�ب  يف  األريض  الطاب�ق  يف  ح�دث 
السيارات وكان يف حينها يخلو من وجود أي 
عجلة«.واوضح ان »سبب الحريق هو تماس 
كهربائي، أدى اىل احرتاق جزء من الس�قوف 

الثانوي�ة دون حدوث أي أرضار جس�يمة«.
ولفت اىل أن »قس�م العق�ود لم يتعرض ألي 
حري�ق أو عبث وان مكان القس�م يف الطابق 
الثام�ن ولي�س األريض«.وكان حريق أندلع 
مس�اء الثالثاء، قرب مبن�ى محافظة بغداد 
وسط العاصمة ولم تعرف أسبابه واألرضار 

الناجمة عنه.

رشكة إيطالية تنتج الغاز من حقل نفط النارصية ألول مرة

حمافظة بغداد تنفي اندالع حريق بقسم العقود وتؤكد: 
حدث يف مرآب للسيارات

صحة الكرخ تعلن نجاح خطة الطوارئ 
الطبية والصحية اخلاصة بعيد الفطر املبارك

جملس الوزراء يوافق عىل ختصيص »4« 
مليارات دينار لوزارة العمل
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احلوار مفتاح مهم
          لقمان عبد الرحيم الفيلي

مع ازدياد التعقيدات يف ازمة االنتخابات 
وتشكيل الحكومة بني االطراف السياسية 
العراقي�ة، والتي م�ن املفروض ان تكون 
حدث�ا طبيعي�ا يف ال�دول الت�ي تم�ارس 
الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً، ارى 
من املناسب ان نسعى لطرح أفكار لحل 
االزمة من منطلق�ات الحوار لكي يكون 
الحل مفيداً ومثمراً ومستداماً ويغري من 
الواقع نحو األفضل ويس�اعد عىل تقوية 
املنظوم�ة الديمقراطي�ة الفتية. صحيح 
انن�ا نواج�ه يف الصميم أزمة دس�تورية 
او ذا بعد قانون�ي واضح ولكن يف الوقت 

نفس�ه هن�اك حاج�ة لخل�ق مناخ�ات 
سياسية تساعد يف تعجيل الحلول. وعليه 
فهن�اك مجموع�ة مس�تلزمات حوارية 
مهمة ورضورية عىل السادة السياسيني 
بمختل�ف مش�اربهم ان يفك�روا فيه�ا 

ويتبنوها قدر االمكان، وهي: 
1 - الوصول اىل قاموس مفردات ومفاهيم 
مش�ركة قدر االمكان بني االطراف لكي 
تخت�ر مراح�ل الحوار ووضع اس�س 

صحيحة لبناء فهم مشرك .
2 - البحث عن ارضية مشركة يف الرؤى 
املس�تقبلية لعق�د الحوار م�ع االطراف 

االخرى. 
3 - ايج�اد قن�وات تواصل مب�ارشة عند 

االزم�ات )ولنس�مه الخ�ط الس�اخن او 
املبارش( بني القيادات لكي ال نزيد التعقيد 
وخصوصا ان مجتمعاتنا تفضل عالقات 
ش�خصية ومبارشة كمقدمة لبناء الثقة 

بدل الراشقات واملالسنات االعالمية.
4 - االع�راف بأخطاء امل�ايض ، ولو مع 
النف�س فق�ط، وذل�ك بع�د مراجعة كل 

طرف لدوره.
5 - فتح قنوات تواصل مبارشة ومستمرة 
بني مستش�اري القيادات لكي ال يتوقف 

الحوار. 
6 - العم�ل ع�ىل عدم تدوي�ل االمور قدر 
املستطاع وذلك الن ازدياد تدخل االطراف 
الخارجية س�يزيد التعقي�د وان االزمات 

لن تزول بالضغوطات الخارجية.
7 - العم�ل ع�ىل تحدي�د معال�م خارطة 
طري�ق لتفكي�ك األزم�ة ضم�ن مظل�ة 
الدس�تور، والتعامل الس�لمي بعيداً عن 
تهديدات حمل السالح او حشد الشارع، 
واس�تقاللية  الديمقراطي�ة،  وترس�يخ 
املواطن�ة  مفاهي�م  ودع�م  القض�اء، 

والحقوق الدستورية. 
8 - البح�ث عموماً عن ح�ل عراقي أوالً 
وم�ن ثم مد اليد لالخري�ن خارج الحدود 

ملساعدتنا. 
9 - ت�رك التصعي�د االعالمي ض�د االخر 
بالعمال�ة  االخ�ر  اتهام�ات  وايق�اف 
والالوطني�ة وغريه�ا من املف�ردات التي 

تزي�د التعقي�د وترس�خ الحق�د وتنق�ل 
املش�كالت اىل الش�ارع بدل ان تكون بيد 

القيادات وعقالء القوم.
10 - ع�ىل الطبقة السياس�ية ان تعي 
ان الع�راق وش�عبه وتاريخ�ه وكيانه 
امانًة عىل عاتقها وهي مس�ؤولة امام 
الل�ه والتاري�خ ع�ن كل مثلب�ة تصيب 
ه�ذا البل�د، وعليه�ا وض�ع مصلح�ة 
الع�راق ف�وق كل الحس�ابات الحزبية 
والجزئي�ات  السياس�ية  والكتلوي�ة 
املذهبي�ة والقومية االخ�رى، فالتاريخ 
ال يرح�م.  رضوري ان نع�رف ان م�ا 
ن�راه االن م�ن تصعيد وحراك س�اخن 
بني االطراف السياس�ية نفس�ها وبني 

مؤسس�ات الدولة يس�اعد عىل فقدان 
الدولة ملقدرتها عىل ادارة أمورها وهي 
تتجه نحو نفق مظلم ال يعرف عقباه. 
ه�ذا الفق�دان لهيبة وتجان�س اجهزة 
الدولة سوف ال نستطيع استعادته من 
دون خل�ق معالم م�روع وطني لفك 

تعقيداته. 
جزء كبري من هذه التعقيدات حقيقية 
وتحت�اج اىل وقف�ة ج�ادة م�ن جميع 
االط�راف م�ع رضورة التغ�ايض ع�ن 
الجزئي�ات، والج�زء االخ�ر مختلق وال 
يحت�اج من�ا ان نركز علي�ه او نعطيه 
االولوية يف املعالجات. اللهم فك عن هذا 

االمة عقدتها وأزل عنها  غمتها.

أمريكا ومأساة »فصل األطفال« عىل احلدود
          لورا بوش

يف ي�وم األح�د امل�ايض، الي�وم ال�ذي 
رصدت�ه األم�ة لتكريم اآلب�اء وأوارص 
األرسة، كن�ت ب�ني مالي�ني األمريكيني 
الذين ش�اهدوا صورا لألطف�ال الذين 
ت�م إبعادهم ع�ن آبائه�م. ففي خالل 
األس�ابيع الس�تة ما بني التاسع عر 
م�ن أبري�ل والح�ادي والثالث�ني م�ن 
ماي�و امل�ايض، أرس�لت وزارة األم�ن 
الوطن�ي قراب�ة ألفي طف�ل إىل مراكز 
االعتقال الجماع�ي أو الحضانة. كان 
أكث�ر م�ن مائ�ة م�ن ه�ؤالء األطفال 
دون س�ن الرابعة من العمر. والسبب 
يف عملي�ات الفصل هذه هو سياس�ة 
ع�دم التس�امح مطلق�اً م�ع آبائهم، 
املتهم�ني بعبور الح�دود بطريقة غري 
رشعي�ة. إنن�ي أعي�ش يف والي�ة تقع 
عىل الحدود. وأق�در الحاجة إىل فرض 
وحماية حدودنا الدولية، لكن سياسة 
عدم التس�امح هذه قاسية. إنها غري 

أخالقية وتحطم قلبي.
وال ينبغ�ي ع�ىل حكومتن�ا أن تنخرط 
يف عملية تخزي�ن األطفال يف صناديق 
كاملخ�ازن أو رس�م خط�ط لوضعهم 
يف م�دن الخي�ام يف الصح�راء خ�ارج 
مدينة »إل باس�و«، الت�ي تقع يف والية 
تكس�اس. هذه الصور تذكرنا بشكل 
اليابانية  مخيف بمعسكرات االعتقال 
العاملي�ة  الح�رب  إب�ان  األمريكي�ة   –

الثاني�ة، والت�ي تع�د اآلن واح�دة من 
أكثر القص�ص املثرية للخزي يف تاريخ 
الوالي�ات املتحدة. ونحن نعلم أيضاً أن 
هذه املعاملة تسبب صدمة، فقد كان 
الياباني�ون املعتقل�ون عرض�ة مرتني 
ألمراض القل�ب واألوعي�ة الدموية أو 
امل�وت قب�ل األوان من أولئ�ك الذين لم 
يتعرضوا لالعتقال. ويفخر األمريكيون 
بأنفسهم باعتبارهم أمة ترسل اإلغاثة 
اإلنس�انية إىل أماك�ن دمرتها الكوارث 
الطبيعي�ة أو املجاعة أو الح�رب. إننا 
نفخ�ر بأننا نعتق�د أن الن�اس ينبغي 
النظر إىل محتوى ش�خصيتهم، وليس 
إىل لون برتهم. إننا نفخر بأننا نقبل 
ذلك. فإذا كنا حقاً هذه األمة، إذا فمن 
واجبنا إعادة لم ش�مل هؤالء األطفال 
املحتجزي�ن بآبائه�م –والتوق�ف عن 
الفصل ب�ني اآلباء واألمه�ات يف املقام 
األول. ويتفق الناس من جميع الجهات 
عىل أن نظ�ام الهجرة لدين�ا ال يعمل، 
ولكن الظلم الناجم عن سياس�ة عدم 
التسامح ليس هو الحل. وهناك أناس 
طيبني عىل كافة مس�تويات الحكومة 

يبذلون جهدهم إلصالح ذلك.
ويف اآلون�ة األخ�رية، قام�ت »كول�ني 
األكاديمي�ة  ت�رأس  الت�ي  كراف�ت«، 
األمريكي�ة ألطب�اء األطف�ال، بزي�ارة 
م�أوى يدي�ره مكت�ب األم�م املتحدة 
إلعادة توط�ني الالجئني. وأف�ادت أنه 
ة ودمى  يف ح�ني أن�ه توجد هن�اك أرسرِ

وأق�الم تلوي�ن وملعب وخدم�ة تغيري 
الحفاض�ات، ف�إن الن�اس العامل�ني 
يف امل�أوى تلق�وا تعليم�ات بعدم حمل 
األطف�ال أو ملس�هم لتهدئته�م. تخيل 
عدم القدرة عىل حمل طفل لم يتخلص 
من مرحل�ة الحفاظات. وقبل تس�عة 
وعري�ن عاما، قامت حماتي »باربرا 
بوش« بزيارة بي�ت لألطفال املصابني 
بف�ريوس اإلي�دز يف واش�نطن. يف ذلك 
الوقت، كان�ت اإلصابة باملرض بمثابة 
حكم باإلعدام، ومعظم األطفال الذين 
ول�دوا به�ذا امل�رض كان�وا يعت�رون 
»منبوذي�ن«. ولك�ن خ�الل زيارته�ا، 
قام�ت بارب�را بحمل طف�ل مزعج ال 
يكف ع�ن الب�كاء يدع�ى »دونوفان« 
وحضنته عىل كتفها لتهدئته. لم تنظر 
حمات�ي إطالق�ا إىل احتضانه�ا له�ذا 
الطفل الهش باعتباره عمال شجاعا. 
لق�د رأت ببس�اطة أن ه�ذا هو اليشء 
الصحيح الذي يجب عليها القيام به يف 
عالم يمكن أن يكون تعسفياً، وقاسياً 
وغري رحيم. وهي التي بعد موت ابنتها 
البالغة من العمر ثالث س�نوات تعرف 
ماذا يعني فقدان طف�ل، كانت تعتقد 
أن كل طف�ل يصف العطف اإلنس�اني 
والتعاط�ف والح�ب. ويف ع�ام 2018، 
أال يمكنن�ا كأم�ة أن نج�د إجابة أكثر 
حناناً وأكث�ر عاطفية وأخالقية لهذه 
األزم�ة الحالية؟ عن نفيس، أعتقد أننا 

نستطيع.

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 4355

التاريخ: 2018/6/20
اعالن

بن�اء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي  
) عيل حسني عبد عيل ( الذي يطلب تبديل 
لقبه وجعله ) العامري( بدال من ) الفراغ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ) عر يوما  ( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

����������������������������������
اعالن

اىل الريك ) وف�اء عدنان مهدي ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصار اجازة بن�اء للعقار املرقم 56184 / 
3 حي الن�داء خالل عرة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة هديل عدنان

����������������������������������
اعالن

اىل الري�ك ) انتص�ار حس�ني حس�ون ( 
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغرض اص�دار اجازة بناء للعق�ار املرقم 
84369 /3 ح�ي النداء خ�الل عرة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءلت دون حضورك
 طالب االجازة حسن هادي عبد الجليل

وزارة الصحة 
دائرة صحة محافظة كركوك 

مكتب املدير العام 
تنويه شعبة العقود 

الحاقا باعالننا املرقم )2018/1( يف 2018/6/7 واملنشور يف جريدتكم 
ذي العدد 1691يف2018/6/11 ننوه اىل ما ييل :- 

1-اضافة مستش�فى الحويجة العام ضمن فقرة املستشفيات الوارد 
ذكره�ا يف االع�الن لتق�رأ كاالت�ي )ازادي التعليمي/كرك�وك العام/

االطفال/داقوق العام/الحويجة العام( 
2-ذك�ر مبل�غ التامين�ات يف االع�الن انف�ا )28,142,118( خط�اء 
والصحي�ح تامينات اولي�ة بمبلغ )25,015,216(خمس�ة وعرون 
ملي�ون وخمس�ة عر ال�ف ومائتا وس�تة ع�ر دينارا ل�ذا اقتىض 

التنويه 
حسني ابراهيم امحد 
املدير العام/وكالة

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 79843 / 3 
حي العرويه باس�م ) مس�لم مجيد هادي 
( ع�ىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

اىل الركاء
مؤيد ناظم محمود جاس�م ونضال غافل 

عبد
اقتىض حضوركم اىل مديرية بلدية الكوفة 
لغرض اصدار اجازة بناء لريكتكم )ليىل 
عبد الهادي نجم( للقطعة املرقمة 71673 

/3 مقاطعة 4 حي ميسان يف الكوفة 
����������������������������������

اىل الريكة / شنه صالح جراد
اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي يف محافظة النجف االرشف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
السيد )هاش�م موىس حسن( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة ع�ىل القطع�ة 546/92 
مقاطع�ة 51 اللهيب�ات / الح�رية وذل�ك 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�ده اقصاه�ا خمس�ة عر ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
ن�ر االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقكم يف االعراض مستقبال 
����������������������������������

اىل الريك / حمودي رسول ظاهر
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازة البناء للريك )ماهر 
ناج�ي ع�يل( للقطعة املرقم�ة )28842( 

حي الجامعة مقاطعة 4

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف غماس

العدد : 59/ش/2018
اعالن

املدعية / زهراء قاسم محمد
الشخص الثالث  اىل جانب املدعية / قاسم 

محمد جابر ورجاة ناجي عبد الحسني
املدع�ى عليه�م : 1 � ع�ادل ناج�ي عب�د 

الحسني 
2 � فاطمة فرحان رطان

اىل / الش�خص الثال�ث  )قاس�م محم�د 
جابر(

بتاريخ 2018/6/5 وبعدد 59/ش/2018 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارا يقيض بنفي 
نس�ب املدعي�ة زه�راء قاس�م محمد من 
املدع�ى عليهم كل م�ن ع�ادل ناجي عبد 
الحس�ني وفاطم�ة فرحان رط�ان وابقاء 
قيده�ا اىل االش�خاص الثالث�ة اىل جان�ب 
املدعي ) قاس�م محمد جابر ورجاة ناجي 
عبد الحسني( كأبوين لها وملجهولية محل 
اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك بموجب هذا 
االع�الن يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ويحق لك االعراض او التمييز عىل القرار 
اع�اله خالل م�دة ثالثون يوم م�ن تاريخ 

نر هذا االعالن
القايض

احمد كردي خطل
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحر
رقم االضبارة : 2018/353

التاريخ 2018/6/13
اىل املنفذ عليها / حكيمة جواد رشيف

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
رشطة الحر املرقم 6059 يف 2018/6/12 
ان املدينة رحلت اىل جهة مجهولة وحسب 
اش�عار مخت�ار رشكة الح�ر  الصغري انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة التنفيذ الحر خالل خمس�ة عر 
يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

 حيدر اعوج الطريف 
اوصاف املحرر 

حس�ب قرار  محكمة االحوال الشخصية 
يف  /ش/2018   715 املرق�م  الح�ر   يف 
نفق�ة  اس�قاط  املتضم�ن   2018/5/31
املس�تمرة للمدين�ني كل م�ن رقي�ة وعيل 

البنت رقية من تاريخ عقد زواجها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ
رقم االضبارة : 2018/710

التاريخ 2018/6/7
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الحلة العقار تسلس�ل 
18404/24 مقاطعة )11( ويسيه الواقع 
يف الح�ي العس�كري العائد للمدي�ن عناد 
ش�اكر متعب املحجوز لقاء طل�ب الدائن 
حسني حمزة حسني البالغ 15,450,000 
خمسة عر مليون واربعمائة وخمسون 
الف دينار فعىل الراغ�ب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ 
من الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية ع�رة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري

املنفذ العدل
حيدر عيل مرزة

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : 24 /18404 بداية 

الحي العسكري مقابل مركز املنتر 
2 � جنسه ونوعه: دار

3  � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته :  اس�تقبال وغرف�ة ن�وم 
وكليدور ومجمع صحي�ات وغرفتني نوم 

فوق بناءه حسب ملبوخ من الخارج
5 � مساحته  :200م2

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل :عائلة  املدين ووالدته

8 � القيم�ة املقدرة : 125,000,000 مائة 
وخمسة وعرون مليون 

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

ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل بالع�دد 
العق�ار   2018/6/13 1693بتاري�خ 
املرق�م 468 /4م16 خط�أ والصحيح هو 
التقديري�ة  القيم�ة  468/4م16وكذل�ك 
ه�و  والصحي�ح  خط�أ   000,200,95
95,000,000 الصادر م�ن مديرية تنفيذ 
الس�دة بالع�دد 44/ت/2018 لذا اقتىض 

التنويه
����������������������������������

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النجف االرشف ذي 
الع�دد )20259( بتاري�خ )2014/9/7( 
واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب )فرع 
القادس�ية ( بأس�م )فاضل جواد دخيل( 
فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�د من�ي الج�واز الص�ادر م�ن دول�ة 
)باكس�تان( واملرقم )3404442( بأس�م 
)كوثر بتول محمد حاجي( فعىل من يعثر 

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

اعالن
اىل الركاء  حسن عبد زيد حسون ورقية 
عبد زيد حس�ون ومروة عبد زيد حس�ون 
وانتصار عبد زيد حس�ون وزهرة عبد زيد 
حسون  ( اقتىض حضوركم اىل مقر بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة البناء 
للعق�ار املرق�م )3291/3( ح�ي العروبة 
رق�م املقاطعة )4( جزيرة النجف وخالفه 
س�وف يتم اص�دار اجازة البن�اء بغيابكم 

املبلغ )حسني عبد زيد حسون( 
����������������������������������

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد 4310
التاريخ 2018/6/20

بن�اء عىل الدعوه املقامة م�ن قبل املدعي 
)ك�رار عبد الحمزة حس�ن( ال�ذي يطلب 
تبدي�ل اس�م ابنت�ه )فواط�م ك�رار عب�د 
الحمزة( من )فواطم( اىل )نايا( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4186

التاريخ 2018/6/12
بن�اء عىل الدعوه املقامة م�ن قبل املدعي 
)نارص غافل اس�عيد( ال�ذي يطلب تبديل 
لقب�ه من )الكيم�اوي( اىل )البدران( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

24 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان هوية طالب
فق�دت هوي�ة الطال�ب )حي�در عب�د 
الحمي�د كام�ل( الص�ادرة م�ن وزارة 
الربي�ة الكلي�ة الربوي�ة املفتوحة يف 
املثنى عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان هوية طالبة 
فق�دت هوي�ة الطالبة بأس�م )زهرة 
حرب كزار( الصادرة من وزارة الربية 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة 

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن )اسماعيل فرهود كاطع( 
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل 
اللق�ب وجعل�ه )الظاملي( ب�دال من ) 
الكوماني( وعمال باحكام املادة  )22( 
م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نر الطلب 
بإح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه 
اعراض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
فرة خمس�ة عرة يوما م�ن تاريخ 
النر وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة /وكالة
����������������������������������

جمعي�ة املثنى التعاونية لإلس�كان يف 
املثنى
اعالن

تعلن جمعية املثنى التعاونية لإلسكان 
عن تأجري )محالت عدد7 + قاعة بناء 
االجس�ام( باملزايدة العلنية الكائنة يف 
عم�ارات ام العصافري فع�ىل الراغبني 
باالش�راك باملزاي�دة مراجع�ة مق�ر 
القانونية  التأمين�ات  لدف�ع  الجمعية 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %20 البالغ�ة 
وس�تجري املزاي�دة بع�د )15( يوم�ا 
م�ن تاري�خ ن�ر االع�الن يف الجريدة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نر االعالن والداللية البالغة 2%  واي 

مصاريف اخرى
رئيس مجلس االدارة

تعل�ن مديري�ة الوقف الش�يعي يف النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية 
اليج�ار املح�الت املدرجة اوصافها يف ادن�اه فعىل الراغبني بالدخ�ول باملزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مقر املديرية خالل س�بعة اي�ام من تاري�خ النر يف احدى 
الصحف املحلية مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية االصلية + مصورة 
والتامين�ات القانونية البالغ�ة ))20%( من بدل التقدير وس�تجري املزايدة يف 
تم�ام الس�اعة العارشة صباحا م�ن  اليوم االخ�ري لالعالن ويف مق�ر املديرية 
واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة س�وف تج�ري املزايدة يف الي�وم الذي يليه من 
الدوام الرس�مي علما ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثني يوم 
م�ن تاريخ االحالة وبخالف�ه يعتر ناكال وال يحق ملوظف�ي االوقاف واملدنيني 
واقاربه�م حت�ى الدرجة الرابعة م�ن دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النر والداللية واملصاريف االخرى

تعل�ن مديري�ة الوقف الش�يعي يف النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية 
اليجار املح�الت املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل الراغب�ني بالدخول باملزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مقر املديرية خالل س�بعة ايام من تاري�خ النر يف احدى 
الصحف املحلية مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية االصلية + مصورة 
والتامين�ات القانوني�ة البالغة ) 20%( من بدل التقدير وس�تجري املزايدة يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا من  الي�وم االخري لالع�الن ويف مقر املديرية 
واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة س�وف تجري املزايدة يف الي�وم الذي يليه من 
الدوام الرس�مي علما ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثني يوم 
م�ن تاريخ االحالة وبخالفه يعتر ناكال وال يح�ق ملوظفي االوقاف واملدنيني 
واقاربه�م حت�ى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النر والداللية واملصاريف االخرى

رئاسة جملس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي 
مديرية الوقف الشيعي

يف النجف االرشف
شعبة االموال املوقوفة

رئاسة جملس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي 
مديرية الوقف الشيعي

يف النجف االرشف
شعبة االموال املوقوفة

املشاور القانوين االقدم
سالم حسني عبد اخلفاجي

مدير الوقف الشيعي يف النجف االرشف

املشاور القانوين االقدم
سالم حسني عبد اخلفاجي

مدير الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اعالناعالن

العدد : 4942
التاريخ 2018/5/31

العدد : 4720 
التاريخ 2018/5/22

بدل االيجارالمساحةنوعهرقم العقاراسم العقارت

201 كريشات 1
الشمالية

1 جزء من 201 
6100000 ستة ماليين 38م2محلكريشات الشمالية

ومائة الف دينار

201 كريشات 2
الشمالية

2 جزء من 201 
3500000 ثالثة ماليين 13م2محلكريشات الشمالية

وخمسمائة الف دينار

201 كريشات 3
الشمالية

3 جزء من 201 
4500000 اربعة ماليين 13م2محلكريشات الشمالية

وخمسمائة الف دينار

201 كريشات 4
الشمالية

4 جزء من 201 
4000000 اربعة ماليين 10,25م2محلكريشات الشمالية

دينار

201 كريشات 5
الشمالية

5جزء من 201 
210م2محلكريشات الشمالية

15100000 خمسة 
عشر مليون ومائة الف 

دينار

بدل االيجارالمساحةنوعهرقم العقاراسم العقارت

1
وقف 

حسينية 
الزهراء

1 جزء من 
تسلسل 9637 

براق جديدة
30,4م2محل

1540000 مليون 
وخمسمائة واربعون الف 

دينار

2
وقف 

حسينية 
الزهراء

2 جزء من 
تسلسل 9637 

براق جديدة
2050000مليونا 8م2محل

وخمسون الف دينار       

3
وقف 

حسينية 
الزهراء

3 جزء من 
تسلسل 9637 

براق جديدة
2050000مليونا 8م2محل

وخمسون الف دينار       

4
وقف 

حسينية 
الزهراء

4 جزء من 
تسلسل 9637 

براق جديدة
2040000 مليونا 8م2محل

واربعون الف دينار
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البحث عن اسكندرية كفافيس

املتع�دد  الهلين�ي،   - البل�دي  بمزيجه�ا 
الجنس�يات، وطابعها املتوس�طي يرسي 
كفافي�س،  وص�ف  وكم�ا  قصائ�ده.  يف 
»املَُعلَِّم�ة«،  باملدين�ة  اإلس�كندرية، 
فاإلس�كندرية ه�ي األخ�رى الحقته، ولم 
ترتكه يفلت منها، كم�ا يقول يف قصيدته 
الش�هرية »املدين�ة«: »قلت: س�أذهب إىل 
أرض ثاني�ة - وبح�ر آخ�ر - إىل مدين�ة 
أخ�رى - تك�ون أفض�ل م�ن تل�ك املدينة 
-... ل�ن تج�د ب�اداً وال بح�وراً أخ�رى - 
فس�وف تاحقك املدينة - ستهيم يف نفس 
الش�وارع - وس�تدركك الش�يخوخة - يف 
ه�ذه األحياء نفس�ها - ويف البيوت ذاتها 
- س�يدّب الش�يب إىل رأس�ك - وس�تصل 
دوماً إىل هذه املدينة«. عن كفافيس وعن 
اليونانية  مدين�ة اإلس�كندرية والجالي�ة 
التي عاش�ت فيها، وتفاعلت مع سكانها 
املرصيني، وعن ك�رى حوادث وادي النيل 
خال النصف األول م�ن القرن العرشين، 
تبح�ث رواي�ة »أص�وات إس�كندرية... يف 
شارع ليبسيوس« للكاتبة اليونانية بريسا 
كوموت�ي، الصادرة مؤخ�راً يف العاصمة 
اليوناني�ة أثين�ا، التي م�ن املنتظر صدور 
ترجمته�ا العربية للمرتج�م خالد رؤوف 

عن إحدى دور النرش املرصية قريباً.
وملدينة اإلس�كندرية تراث أدبي مش�هود، 
وهي من أبرز املدن »امللهمة« التي ارتبطت 
بالعديد من أهم األعمال األدبية الخالدة، ويف 
للورانس  مقدمتها »رباعية اإلسكندرية« 
داري�ل، و»اإلس�كندرية... تاري�خ ودليل« 
للروائي اإلنجليزي إي.إم.فورسرت، و»مدن 
جامحة« للكاتب لس�رتاتيس تسريكاس، 
لذيميرتي�س  اإلس�كندرية«  و»أي�ام 
س.س�تيفاناكيس، و»اإلسكندرية مدينة 
الذكرى« ملايكل هاغ، وغريها. أما كفافيس 
فُولد يف اإلس�كندرية عام 1863 ومات بها 
س�نة 1933. وهو ما يجعل�ه الرمز األبرز 
للحض�ور اليوناني يف م�رص خال الفرتة 
التي ش�هدت حض�ور الجالي�ة اليونانية 
يف م�رص، الت�ي ب�دأت هجرته�ا إىل مرص 
خال القرن التاس�ع ع�رش، وبلغت ذروة 
عرصها الذهبي من بداية القرن العرشين 
إىل منتصفه. تس�تحرض رواي�ة »أصوات 

ليبس�يوس«،  ش�ارع  يف  إس�كندرية... 
كم�ا تقول بريس�ا كوموت�ي ل�»الرشق 
األوسط«، »حياة اليونانيني يف اإلسكندرية 
يف الفرتة ب�ني الحربني العامليتني قبل قليل 
من وفاة الش�اعر قس�طنطني كفافيس، 
وه�ي إعادة رسد وع�رض للمدينة وحياة 
اليوناني�ني يف م�رص آن�ذاك، كم�ا تلع�ب 
الش�خصيات املرصية دوراً محورياً فيها 
كعادته�ا يف كل أعماله�ا«. وت�دور رواية 
كوموتي يف ش�ارع ليبس�يوس )منطقة 
ك�وم الدكة بوس�ط اإلس�كندرية(، حيث 
كان يقب�ع من�زل كفافي�س، ال�ذي زاره 
به الروائ�ي نيك�وس كازانتزاكيس، وهو 
م�ن أوائل م�ن كتبوا عن حي�اة كفافيس 
زيارت�ه  ضم�ن  وذل�ك  اإلس�كندرية،  يف 
ملرص ع�ام 1926، التي ص�درت يومياتها 
يف كتاب�ه »ترح�ال« )رحل�ة إىل م�رص... 
الوادي وس�يناء(، وخص صاحب »زوربا 
اليونان�ي«، كفافيس، بفصل من الكتاب، 
وأس�هب  لقائهم�ا.  تفاصي�ل  ب�ه  ن  دوَّ
لكفافي�س،  أوصاف�ه  يف  كازانتزاكي�س 
ب�ل اعت�ره »الرج�ل الكامل ال�ذي يمثل 
بهدوء إنجازه الفن�ي بكل كرياء... وهو 
الش�يخ الزاهد الذي قهر حب االس�تطاع 
والطم�وح والحس�ية، وأخضعه�ا لنظام 

الزهد األبيقوري القايس... وهو الشخص 
املختل�ف والش�خص الوحيد الش�جاع... 
ويف الوقت نفس�ه تبدو تعابريه شيطانية 

ماكرة وتهكمية قوية«.
وتعكس تفاصيل اللقاء بني كازانتزاكيس 
وكفافي�س، إىل جانب اإلعجاب الكبري من 
األول باألخ�ري، الحض�ور الطاغ�ي واألثر 
ال�ذي حقق�ه ش�عر كفافي�س يف بل�ده 
األصيل اليون�ان، وهو ما يظه�ر من ثناء 
صاح�ب »اإلغ�واء األخري للمس�يح« عىل 
تفرد الش�اعر الس�كندري، فه�و عىل حد 
قوله »أهم الرم�وز الثقافية الفذة النادرة 
يف مرص« وصاحب »هذه الروح الحكيمة 
املعق�دة املثقل�ة بالهم�وم... ال�ذي كرس 
نفس�ه للتطهر م�ن الش�هوات، ونجح يف 
العثور عىل أس�لوبه الفني الخاص... هذا 
األسلوب الذي ال نظري له«، كما أنه »امتلك 
كل الخصائ�ص املميزة النموذجية للرجل 
الفذ والفري�د يف زمن االنحط�اط، وجمع 
الحكم�ة والس�خرية والس�حر وفائ�ض 
الذكريات«، ما جعله »يتكئ عىل حاشيته 
نافذت�ه  خ�ال  م�ن  ويح�دق  الناعم�ة، 
وينتظر ظه�ور الرابرة. إنه يحمل ورقته 
التي تحتوي عىل املدائح املقدس�ة الرائعة 
األخ�رية«. ورغ�م أن ش�هرة كفافي�س، 

كم�ا يظه�ر م�ن حدي�ث كازانتزاكي�س، 
كش�اعر يونان�ي، كانت تج�وب اآلفاق يف 
الب�اد الش�مالية، وجعل�ت منزل�ه محط 
كبار الكت�اب واملعجب�ني اليونانيني، فإن 
الغم�وض والغراب�ة اكتنفا س�رية حياته 
الخاص�ة يف اإلس�كندرية. ه�ذا الغموض 
صنعه الشاعر ذاته، إذ كان يعيش يف صورة 
وحضور ش�خص ع�ادي، يذهب لعمله يف 
بورصة اإلسكندرية، وإن تأخر يدخل من 
الباب الخلف�ي، لكي ال يلحظه مديره، ثم 
يختفي عائداً لحياته الغامضة التي تدور 
يف مقاهي وحواني�ت املدينة؛ هذه الحياة 
التي ش�ّكلت م�ادة ثرية ومغرية، س�واء 
ملؤرخي وباحث�ي األدب أو حت�ى للكتابة 
الروائية. وه�و ما امتد حت�ى عام 2012 
ال�ذي أصدر في�ه الروائي امل�رصي طارق 
إمام روايته »الحياة الثانية لقس�طنطني 
كفافي�س«، وهذه املرة تس�تعيد بريس�ا 
وش�ارعه  الش�اعر  س�رية  كوموت�ي 
)ليبس�يوس(، راصدة سطوع أفضل أيام 
اليونانيني يف م�رص، وخفوتها مع انتهاء 
الحقبة امللكية وقيام ثورة يوليو )تموز(، 
وما تبعها. بريس�ا كوموتي ذاتها ُولدت 
يف م�رص، وعاش�ت فيه�ا حتى ش�بابها 
وتلقت تعليمها يف القاهرة، قبل أن تنتقل 

إىل وطنها األصيل اليونان، وتصدر متوالية 
م�ن الرواي�ات الت�ي ترص�د يف مجمله�ا 
حضور اليونانيني يف مرص، وتش�ابكاتها 
مع الواقع املرصي. وتأتي رواية »أصوات 
إس�كندرية« ضم�ن طم�وح كوموت�ي 
إلحياء »أدب اليونانيني يف مرص«، والسري 
ع�ىل خط�ى الكات�ب اليونان�ي الش�هري 
سرتاتيس تسريكاس، كما تقول، فاألخري 
مثله�ا ُولد يف مرص ولك�ن يف مطلع القرن 
التاس�ع عرش وع�اش عمراً طوي�ًا بها، 
وكت�ب عنها معظم أعمال�ه، منها روايته 
امللحمي�ة »م�دن جامحة« ورواي�ة »نور 
الدين بومبة« التي سجل فيها وقائع ثورة 
املرصيني يف 1919، وباألخص يف الصعيد. 
وأصدرت كوموتي ضمن هذه الطموح، 
ع�دداً من الرواي�ات عن حي�اة اليونانيني 
يف م�رص، منه�ا: »الضف�ة الغربي�ة م�ن 
النيل«، و»اإلس�كندرية طري�ق الغرباء«، 
و»س�نوات ش�بابي األوىل: متعة عمري«، 
و»حي�وات ورقية«، و»ش�ارع فرنس�ا«، 
الت�ي  محف�وظ«  نجي�ب  م�ع  و»نزه�ة 
تس�تحرض فيها ش�خص الكاتب املرصي 
نة إياها س�رية  الحائز عىل »نوبل«، مضمِّ
بداياتها وطفولتها وأيام شبابها يف مرص. 
وع�ادًة ما تس�تحرض كتاب�ات كوموتي 

الش�عبني  التش�ابهات والتقارب�ات ب�ني 
امل�رصي واليوناني، اللذي�ن يربط بينهما 
)كم�ا تص�ف(، »الحب املتب�ادل. فهما لم 
يكونا غريبني بعضهما عن بعض. يف واقع 
األمر قد عاش�ا يف انسجام لعقود طويلة. 
وتكون�ت ب�ني أبن�اء الجالي�ة اليوناني�ة 
صداقات ش�ّكلوها مع الجريان املرصيني 
الدراس�ة،  والزم�اء واألس�اتذة وزم�اء 
وكله�ا عاقات قامت عىل التآخي واملحبة 
والت�آزر واالح�رتام املتب�ادل. وباألخ�ص 
الحياة الس�املة اآلمنة التي عاش�وها عىل 
األرض املرصي�ة. وبالتأكي�د ال يزال هناك 
يوناني�ون يعيش�ون يف م�رص، وليس�ت 
لديه�م رغب�ة يف تركه�ا فه�ي وطنه�م. 
يحبونه�ا مثلم�ا يحب�ون اليون�ان. حتى 
ه�ؤالء الذي�ن رحل�وا عنها ل�م يكّفوا عن 
الحن�ني إليها، والتفك�ري يف العودة إليها«. 
أما عن الحركة الثقافية للجالية اليونانية 
يف م�رص، فإنها كم�ا توضح بريس�ا، »ال 
ت�زال موج�ودة. كان�ت هن�اك دوم�اً وال 
تزال ولم تنقطع أبداً. ومؤسس�ة الثقافة 
س�اهمت  اإلس�كندرية  ف�رع  اليوناني�ة 
بشكل كبري يف تنظيم العديد من األنشطة 
الثقافية التي تسهم بقوة يف التقريب بني 
الش�عبني وبني اللغتني أيضاً«، الفتة إىل أن 

األرش�يف اليونان�ي بما يش�مله من كتب 
ومطبوع�ات ُجم�ع ويحف�ظ يف أرش�يف 
تاريخ�ي بالجامعات، وصار حقاً للبحث 

تجري دراسته بشكل دقيق ومتفحص.
وإىل جان�ب كونها إحدى أش�هر الكاتبات 
املع�ارصات يف اليون�ان، ترجم�ت بريس�ا 
كوموتي 16 رواي�ة لنجيب محفوظ، إىل 
جانب م�ا يقارب 40 عم�ًا لكتاب عرب، 
باإلضاف�ة إىل أنطولوجيا ش�عرية عربية، 
وه�و م�ا يجعله�ا من أه�م الوس�ائط يف 
انتق�ال األدب العرب�ي ألثنيا، ل�ذا ترى أن 
»الرتجم�ة م�ن وإىل العربي�ة واليوناني�ة 
عىل الس�واء لحس�ن الحظ كافية، ويزداد 
عددها شيئا فش�يئاً. فهناك اهتمام كبري 
من الجانبني«. وللش�غف اليوناني بمرص 
تاري�خ يمتد منذ قدي�م األزل، فقبل املياد 
بأكث�ر من 500 عام وقف املؤرخ اليوناني 
هريودوت متحدياً أبن�اء موطنه دافعاً إىل 
أن »البانثيون اليوناني« )منظومة اآللهة 
اليوناني�ة( مأخوذة من مرص الفرعونية، 
وأنه�ا كان�ت موج�ودة يف م�رص قبل 10 
آالف سنة، مروراً بوصول اإلسكندر األكر 
مل�رص الذي حرص عىل زي�ارة معبد أمون 
لتنصيب�ه فرعون�اً ع�ىل مرص، وإنش�ائه 
اإلسكندرية، إىل أن بلغ هذا الشغف ذروته 
وحضوره خال حك�م الحقبة الخديوية 
)أبن�اء محم�د ع�ىل(، إذ ح�رض للعم�ل 
والحياة ما يقارب نص�ف مليون يوناني، 
كان منه�م مئ�ات الفنانني واملوس�يقيني 
والكتاب. وش�هدت الف�رتة األخرية تقارباً 
ثقافي�اً ب�ني م�رص واليون�ان، ع�ىل أثره 
نظمت م�رص فاعلية »الع�ودة للجذور«، 
ودع�ت العديد م�ن األرس والش�خصيات 
اليوناني�ة التي عاش�ت يف م�رص لحضور 
احتفالية يف مدينة اإلسكندرية، يف املقابل 
نظم معرض الكتاب الدويل يف ثيسالونيكي 
باليون�ان فاعليات تناق�ش العاقات بني 
الشعبني، وهو ما يجعل بريسا كوموتي 
تتفاءل بمس�تقبل مرشق يف هذا االتجاه، 
»اتجاه الحوار الثقايف بني الش�عبني الذي 
هو املح�ور الذي تعم�ل علي�ه اآلن قرابة 
ثاث�ني عاماً ويزيد. واآلن يزداد األمر أكثر 

فأكثر وبدأ يؤتي ثماره«.

عبد الرحمن مقلد 
لم ترتبط مدينة باس�م ش�اعر كما ارتبطت مدينة اإلس�كندرية املرصية بالش�اعر اليوناني قس�طنطني كفافيس، حتى لم يعد ُيذكر أحدهما يف األدبيات إال 
مرتبطاً باآلخر. وال يأتي هذا االرتباط بني كفافيس واإلس�كندرية فقط كونه ُولد فيها ومات بها، لكن عاقة أعمق ربطت بينهما، جعلت روح هذه املدينة 

»الكوزموبوليتانية«.

»اخلروج من العنف«.. عودة إىل الواجهة

مــا ال تـقـولـه أي كـلـمـة

»شنكالنامة« تروي معاناة اإليزيديني وأحالمهم 
صدرت مؤخراً عن دار »أوراق للنرش« 
- القاه�رة - 2018، الرواي�ة الثاني�ة 
للكات�ب الس�وري إبراهي�م اليوس�ف 
و»ش�نكال«  »ش�نكالنامة«  بعن�وان 
االسم الكردي لس�نجار التي تعرضت 

لغزو »داعش« يف عام 2014.
تجري أحداث الرواية ما بني منطقتي 
شنكال- سنجار املنطقة التي يقطنها 

اإليزيديون منذ القدم، واملوصل، والرقة 
وغريها من املدن السورية والعراقية. 
أبطاله�ا م�ن اإليزيديني، م�ا خا أحد 
الرواة )املؤلف( الذي يعمل يف مؤسسة 
إعامي�ة يف اإلم�ارات، ويهزه نبأ غزو 
الح�رّات  وبي�ع  لش�نكال  »داع�ش« 
اإليزيديات يف أس�واق النخاسة، ويظل 
مش�غوالً بأم�ر اإليزيدي�ني، ال س�يما 

السبايا اللواتي يتم بيعهن ورشاؤهن.
الرواي�ة  تتن�اول  وم�ن خ�ال ذل�ك، 
معان�اة اإليزيدي�ني عام�ًة وهجرتهم 
واستباحة كرامتهم وبيوتهم، ومن ثم 
املقاوم�ة التي يبديها البش�مركة من 
أجل اسرتداد ش�نكال. كما تستعرض 
الرواي�ة معان�اة الك�رد م�ن نظامي 
دمش�ق وبغ�داد اللذي�ن عم�ا ع�ىل 

تغيري ديموغرافي�ا مناطقهم. وكذلك 
تش�ري إىل الخافات الت�ي ظهرت بني 
طرف�ني كردي�ني هم�ا ح�زب العمال 
الكردس�تاني الذي ب�ات يدير املناطق 
إىل  باإلضاف�ة  س�وريا،  يف  الكردي�ة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، من 
دون االستغراق كثرياً يف هذه الجزئية 

من الرواية. 

طامل�ا كان العنف موضوعاً مهماً للدراس�ة يف العلوم 
االجتماعية، باملقابل لقيت مسألة الخروج من العنف 

اهتماماً أقل من الدارسني.
الحق�ل ال�ذي بدأ يلف�ت النظر س�يكون م�دار بحث 
أكاديمي�ني يف عل�م االجتم�اع والسياس�ة ومج�االت 
أخ�رى يف مؤتمر يعق�د لثاثة أي�ام يف »معهد عصام 
فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية«، يف بريوت 
ابت�داء م�ن العرشين من الش�هر الج�اري، ويواصل 
األبحاث التي قدمت يف مؤتمر ُعقد يف باريس قبل عام 

ونصف.
يس�عى مؤتمر »الخ�روج من العن�ف« إىل فتح حقل 
بحث جديد. يش�مل الخروج من العن�ف أو تجنبه أو 
تخفيف�ه مجموعة واس�عة من العملي�ات واملراحل، 

والتي تتضّمن عّدة مستويات للتحليل، من األفراد إىل 
الجماعات ومن املحيل إىل العاملي.

تأخذ األبحاث املش�اركة يف االعتب�ار عمليات الخروج 
م�ن العن�ف يف مختلف املناط�ق الجغرافي�ة )الرشق 

األوسط وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الاتينية(.
يض�ّم برنامج املؤتم�ر العديد من اجتماع�ات املائدة 
املس�تديرة وحلقات النقاش واملؤتمرات مع متحدثني 
من جميع أنح�اء العالم، بهدف خلق مجموعة دولية 
متع�ّددة التخّصص�ات لكنها ترم�ي إىل تحقيق هدف 

واحد وهو دراسة الخروج من العنف.
يشارك يف املؤتمر باحثون من مراكز دراسات مختلفة، 
ومن »الجامعة األمريكية« يف بريوت، وأكاديميون من 

أوروبا وأمريكا. 

ميرييا كاالفي 
ترجمة: إبراهيم اليعيشي

ذئاب
»ذئٌب ال يبدو كذئٍب يدخل منزالً، 

تك تك... 
يلتهم الجّدة، 

أو يلقيها خارج املنزل
خارج منزلها، 

الجدة املسكينة«. 
- كنتم ترّددون عىل مسامعي:

ال تخايف
إنها مجرّد قصة.

ال يشء من هذا يحدث
مجرد قصٍة ال أكثر.. 

ولكنني لم أصدقكم أبداً.
واآلن أس�مع األخب�ار فتؤّك�د أنني 

عىل صواب.
■ ■ ■
يقني

أن تعرف تأويل ما يقوله
مسبٌح مهجوٌر يف فصل الشتاء

أو ما تقوله عجلة فرييس متوّقفة 
ذات يوم إثنني

ب�دون حلوى الخطم�ي وال أضواء 
النيون، 

أو م�ا تقول�ه خيم�ة ذاك الس�ريك 
ال�ذي أزي�ل

- كف�ى م�ن األلع�اب البهلواني�ة 
والحيل والسحر.

أن تتفّهم وتقبل أنها أيضاً: 
أياٌم مضجرٌة خاليٌة من البهجة،

مشهٌد غرُي مألوف ينذر،
يفرض حضوره بشكل دوري.

أن تعرف�ه ه�و يف الوق�ت ذاته، أن 
تكون متيقناً بأن جسدك لن يكون 
-ال يمك�ن أن يك�ون- يف كل الليايل 
الحفل�ة الت�ي ه�و عليه�ا يف هذه 

اللحظة!
■ ■ ■

إرصار
إىل  البع�وَض  يج�ذب  ال�ذي  م�ا 

املصباح، 
إذا كان ينفجر عند اقرتابه ويلتهمه 

الظل؟ 
ما القلق الذي يحرّك النحل ويدفعه 

ليلسع
إذا كانت تلك اللس�عة تسّبب موته 

يف ما بعد؟
وألننا ال نستطيع اإلجابة، نرّص. 

ألنن�ا ال نري�د أن نفّك�ر يف األم�ر، 
نتجرّأ 

ونحلّق تحت أغطية الليل، هكذا.
■ ■ ■

شاعرّية
أن تأكل كمن ال يأكل االسم: 

ليس حّبة الفراولة الوقحة تقريباً 
فوق بياض السرياميك،

وإنما الظّل الصامت للشتاء
دوّي  الصم�ت  يف  يس�تقبل  ال�ذي 

االنفجار
ال يبقى هناك يف انتظار الثمرة.

أن ت�أكل م�ا ال تقول�ه أي كلم�ة
وهكذا، بالفم املآلن، أن تكتب.

■ ■ ■
مسارات

دائم�اً  امل�رء  إن  يل  تقول�ني  كن�ت 
م�ا يعش�ق بش�كل مش�ابه ولكن 

بطريقة مختلفة. 
واآلن بين�ي وبني القهوة نحاول أن 

نحزر 
هل جنى علينا ما كان متشابهاً أم 

أن االختاف كان هو الجاني. 
ومث�ل عامة عىل الطريق، تقودني 

املرارة إليِك 
وأن�ِت يف املطب�ِخ تذيب�ني بامللعقة 
الس�كر ال�ذي ل�ن يوقظن�ي م�ن 

جديد.
ال ُيستنتج من إيماءتِك أّي جواب، 

وإنما فقط إشارة عن الخسارة. 
انظري: 

لي�س يل جناح�ان لتصب�ح عظام 
كتفّي من جديد كما كانت

إذا أنت لم تنظري إليها. 
وأن�ت الت�ي ال تملك�ني الحم�اس 

للتحليق.
من فرط ما نح�ن قريبان جداً من 

األرض، 
لن نسقط من جديد.

أن تحّب يعني أن تسقط.
■ ■ ■

سارت كل األمور عىل ما يرام
من�زل  إىل  امل�ؤّدي  الطري�ق  تعي�د 

والديها. 
يس�تغرق عرشين دقيق�ة فقط يف 

الحافل�ة ورب�ع ق�رن أو أكث�ر 

يف املصعد
حيث تقرأ ومل�ّراٍت عديدة: ال تَدعوا 

األطفال
يسافرون بمفردهم 

بدون »ال«
س�تفّكر حينه�ا يف الس�نوات التي 

غرّيتها
حتى أصبحت مستقبلًة للنصيحة. 
عندها ستضيف إىل القائمة نصائح 

أخرى، 
مث�ل تلك التي تمّنت أن تجدها منذ 

زمن. 
»إذا سارت كل األمور عىل ما يرام«، 

فّكرت، 
»فتي�ان اليوم هم من س�يحذفون 

النفي«. 
الطاب�ق  طفل�ة  مث�ل  الفتي�ات، 

السابع، والتي تذّكرها بطفولتها،
بوضع  س�يجعلن غيابهّن حارضاً 

عامة دائمة بمفتاح
فوق حروف »األلف«. 

كّل  إذا س�ارت  أبواب�اً.  س�يفتحَن 
األم�ور عىل ما ي�رام، سيس�افرن 

بمفردهّن.

عبدالزهرة خالد

عندما تمتُد عىل املحاريب
موائُد الحروُف
تأبى األقاُم 

الجلوَس إال عىل أريكِة سندٍس خرض
لتخَط عىل الفطرِة األشعاِر…

املضّيُف واقٌف
يرحُب بهذه… وتلك
ويقّبُل أيادَي الوجِد
 التي تكتُب وترسُم

لوحاِت الحناِن
وسَط تراتيل الزماِن…

ريشٌة عارشت وجهِك البدري …ألعواِم 
وما غاَب عنها قرٌص وال ضوٌء

كي تتابع أرساَب الرؤى
نحو بقاِع الروِح…

محراُب يبتهُل
قبل أن يقرع ناقوس االبتهال

 مع املصلنَي
ويسجُد مع املودِة 
عىل تراِب الخياِل…

سفرُة ممدودُة
عىل طوِل خواطري

مزينٌة بطيفِك 
ذي شعٍر غجري 

يخترُص اللحَن
أماَم غاويِة السلطان
مْن يفتتُح البسملَة

عند أوِل سطٍر
غايَة البدايِة

مع علو دخاِن القداِس
من مدخنِة العنوان…

وليمة يف حمراب
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زيارة نانيس عجرم إىل اسطنبول ولقائها بـ »مريم أوزريل«
بعد غياب 6 س�نوات عن اسطنبول عادت 
الفنانة اللبناني�ة نانيس عجرم إليها حيث 
أحي�ت حفالً غنائي�اً كبرياً ثان�ي أيام عيد 
الفط�ر املب�ارك يف فن�دق بومل�ان الرتكي، 
مصطحبة معها زوجها وابنتيها إيال وميال 

ومدير أعمالها جيجي المارا.
وقد امتألت صالة الحفل بالحضور المتالك 
نانيس عجرم ش�عبية واسعة يف تركيا بني 

األتراك والجاليات العربية الكبرية هناك.
وخ�الل قضائها إجازة عي�د الفطر املبارك 
م�ع عائلته�ا باس�طنبول، التق�ت نانيس 
الش�هرية  أوزريل  مري�م  الرتكي�ة  املمثل�ة 
بالس�لطانة هي�ام ،حي�ث التقطت�ا مع�اً 
صور س�يلفي، قامت نانيس بنرش إحداها 
التواص�ل  بموق�ع  الش�خيص  بحس�ابها 
اإلجتماع�ي »أنس�تقرام«، حظيت بالكثري 

من التعليقات اإليجابية.
والجدير بالذكر أن نانيس عجرم من أش�د 
املعجب�ات باملسلس�ل الرتك�ي التاريخ�ي 
»حريم السلطان«، وتابعت بعض مواسمه 
بانتظ�ام، ويف زيارته�ا الفني�ة الس�ابقة 
الس�طنبول قبل 6 س�نوات، التقت خاللها 
باملمث�ل الرتك�ي أوكان ياالبي�ك الش�هري 
بابراهي�م باش�ا فس�ارعت إىل مصافحته 
والتقاط صورة معه. بماذا وصفت نانيس 

عجرم اسطنبول بعد غياب 6 سنوات؟

وحظي�ت نانيس عج�رم باهتم�ام اإلعالم 
الرتك�ي فع�رت عن حبه�ا الكب�ري ملدينة 
لوكال�ة  العريق�ة  التاريخي�ة  اس�طنبول 
»األناض�ول« الرتكية مس�اء ي�وم حفلها 

الس�بت قائل�ة: أن�ا س�عيدة لتواج�دي يف 
اس�طنبول، وهذه ليس�ت املرة األوىل التي 
الصعي�د  اس�طنبول ع�ى  إىل  أت�ي فيه�ا 
الش�خيص أو الفني، وإن ل�م يكن يل حفل 

غنائ�ي فيها،أح�ب ش�خصياً أن آتي فيها 
للسياحة واإلستجمام.

وأضافت قائلة:أحب أن أغني يف اسطنبول، 
وأحب أن آتي إليها للس�ياحة مع عائلتي، 

فاسطنبول جميلة كما هي دائما.
الس�طنبول  العميق�ة  محبته�ا  وأك�دت 
بقوله�ا: عندما يعرض عيل حفل غنائي يف 
بل�د أحبه أوافق ف�وراً، وتصادف أن حفيل 
باس�طنبول تزامن مع عيد الفطر املبارك، 
فكن�ت س�عيدة ج�داً بفرص�ة الغن�اء يف 

اسطنبول يف هذا الوقت بالذات.
وتابع�ت »وصل�ت قبل ي�وم م�ن الحفل، 
فتجول�ت يف الش�وارع املج�اورة للفن�دق 
املقيمة فيه، وهذه ليس�ت املرة األوىل التي 
أوزر فيها هذه املناطق ،لكن هناك مناطق 

كثرية ال أعرف أسماءها«.
معاي�دة  بتوجيهه�ا  حديثه�ا  وختم�ت 
لجمهورها الرتك�ي والعربي فقالت: أقول 
لجمهوري كل عام وه�م بخري،وأتمنى أن 
تكون كل أيامهم أعياد سعيدة، وأتمنى أن 
تكون أعياد العالم العربي كلها ،أعياد خري 
وح�ب وس�الم، وأن يتابع جمه�وري كل 

أعمايل الفنية.
ونجاح حفل نانيس عجرم يف اس�طنبول 
س�يجعل عودته�ا إليها أق�رب بكثري من 
امل�ايض حي�ث وص�ف حفله�ا باألنجح 
لفنان غ�ري ترك�ي خاصًة وإنه�ا أمتعت 
جمهوره�ا بغنائه�ا ل�ه معظ�م قديمها 
وجديدها الغنائي،ولم تبخل عليهم بوقتها 

يف الحفل وقبله أو بعده.

»نصيحة وفضائح« بني يوسف اخلال
ونادين نسيب نجيم

تفاع�ل رّواد مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي يف 
الس�اعات املاضية م�ع تغري�دة أطلقها املمثل 
يوس�ف الخال عر تويرت توّج�ه فيها بالحديث 
إىل زميلت�ه املمثل�ة نادين نس�يب نجيم ملّح بها 
عن نصيحة مقرونة بفضائح بحسب تعبريه، 
وذل�ك رّداً ع�ى ترصيح�ات س�ابقة له�ا. ويف 
التفاصي�ل، كتب يوس�ف الخ�ال لنادين نجيم 

»وأنا كمان عندي نصيحة إلك بس متل ما إنتي 
قلتي تماماً مبارح ع الهوا ما بتنقال ع الهوا تما 
تعمل فضايح«. تساءل البعض ما الّذي قصده 
يوس�ف الخال بتغريدته، وانقسم املغرّدون بني 
من اعت�ر تغريدته حق ال�رّد وبني من هاجمه 
بس�بب هذه التغريدة. فعاد وغ�رّد الخال قائالً 
» إنت�و حّرين م�ا تحّبوا بس إنت�و مش حّرين 

ابداً تسّبوا. بس سلّيتكن شوي وفّشيتوا 
خلقك�ن.. بس تخلّص�وا قولويل. بعد يف 
خالتي ما جبتوا سريتها«. وختم »هيدا 
املنر ي�ا والد للكبار ل�آراء الحقيقية 
م�ش من�ر لنض�ل نطب�ب لبعضن�ا 
بعمى ما في�ه منطق. الحمدلله اليل 

متابعينني ما بيشبهوكن«.

نجوى كرم: »لو بس تعرف«
أو »عيني بعينك«؟

ما الذي جيمع
بني سريين عبد النور 

وعامر زيان؟

تس�تمّر ش�مس الغني�ة نجوى ك�رم بتخي�ري جمهوره�ا ح�ول االغنيات 
الت�ي س�تقّدمها يف باريس خ�الل احيائها حفال ضخم�ا عى مرسح قرص 

املؤتمرات.
ون�رشت كرم عر صفحتها الرس�مية عى »فيس�بوك« تصويتا جديدا بني 
اغني�ة »لو بس تعرف« واغنية »عيني بعينك« من البوم )هالليلة ما يف نوم 

اصدار عام 2011(.
عى مقلب آخر، بّثت االذاعة االوكرانية Sonny G Radio اغنية »بدك ترجع« 

لنجوى كرم ضمن مجموعة من االغنيات ملختلف نجوم العالم.

تزامناً م�ع مباري�ات كأس العالم 
2018 لك�رة القدم الّت�ي ُتقام يف 
روس�يا، كش�فت الفنانة سريين 
عب�د الن�ور ع�ن املنتخ�ب الّ�ذي 
ال�دورة. ويف  تش�ّجعه يف ه�ذه 
الفنان�ة  ن�رشت  التفاصي�ل، 
س�ريين عبد النور ص�ورة للعلم 
الرازي�يل عر حس�ابها الخاص 
عى إنستغرام معلّقًة »أنا بشّجع 
املنتخبات  الرازي�ل طبع�اً م�ع 
العربّي�ة وإنتو؟«.ب�دوره، اعلن 
م�ن  أّن�ه  زّي�ان  عام�ر  الفن�ان 
مش�ّجعي املنتخ�ب الرازي�يل يف 
املوندي�ال الحايل، مش�رياً إىل أّنه 
الّتي  املباراي�ات  يتاب�ع بش�غف 
شاركت فيها املنتخبات العربّية. 
وم�ن املق�ّرر أن يط�رح عام�ر 
زيان جديده بع�د إنتهاء كأس 
العال�م، واألغني�ة م�ن كلمات 
ع�ادل رف�ول وألح�ان وس�يم 
بستاني وتوزيع جيمي حداد.

حق�ق مسلس�ل »وردة ش�امية« م�ن 
مرتج�ى  ش�كران  النجمت�ني  بطول�ة 
وسالفة معمار، نجاًحا كبريًا يف املوسم 
الرمضاني املن�رصم، حيث نال إعجاب 
النق�اد والجمه�ور، ع�دا ع�ن التفاعل 
الكبري مع أحداث�ه عر مواقع التواصل 
االجتماعي .وم�ع نهاية عرض حلقات 
املسلس�ل أم�س، والت�ي امت�دت لثالٍث 
وثالث�ني حلق�ة، كان الفًت�ا يف نهاي�ة 
الحلق�ة، أن�ه ت�م إلق�اء القب�ض عى 
»شامية« )ش�كران مرتجى( منفردة، 
من قبل ضابط عثمان�ي تبنّي أنه ابنها 

الذ  بينم�ا  الضائ�ع، 
»وردة«  م�ن  كل 

فة  س�����ال (
معم����ار( 

وعاصم )سلوم حداد( بالفرار، ولتخر 
»وردة الجمهور يف نهاية املسلس�ل، أّن 
»قصتهما لم تنتِه بعد، وأّن هناك الكثري 
بانتظاره�م، فيما لم تتم كتابة العبارة 
املعت�ادة »إىل اللق�اء يف الج�زء الثاني«، 
ولم تعلن الرشك�ة املنتجة أية تفاصيل 
بخص�وص ذلك، عى الرغم من أنه كان 
م�ن الواضح بق�اء مصري ش�خصيات 
العمل الرئيسية معلًقا ومن دون نهايات 
التواصل  محتومة.معلقون عى مواقع 
االجتماعي قال�وا إّن األمر واضح، وإّن 
هناك جزًءا ثانًيا م�ن العمل، خصوًصا 
وأّن النهاي�ة ل�م تك�ن كم�ا نهاية 
القصة املقتبس عنها املسلسل، 
وه�ي قصة »رّيا وس�كينة«، 
املغ�ردون  توّق�ع  فيم�ا 

سيس�اعد  العثمان�ي  الضاب�ط  أّن 
والدت�ه »ش�امية« ع�ى اله�رب يف 

م�ع  ولتجتم�ع  الثان�ي،  الج�زء 
شقيقتها »وردة«، حيث تعودان 
الرت�كاب جرائهم�ا .م�ن جهته 
عل�م »س�يدتي ن�ت«، أّن هناك 

توّجًه�ا لدى الرشك�ة املنتجة 
إلنجاز ج�زء ثاٍن م�ن العمل 
وخصوًص�ا   2019 ملوس�م 
الت�ي تركها  م�ع األص�داء 
والجماهريي�ة  املسلس�ل 
التي حققه�ا، لكن لم يتم 
اتخ�اذ نهائي بذل�ك، وإن 
كانت املعطيات تش�ري إىل 
االتجاه هو إلنجاز العمل 

ملوسم 2019 .

هل هناك جزء ثاٍن من مسلسل »وردة شامية«؟

الدولي�ة« بدورته�ا  تس�تعد »مهرجان�ات ب�ريوت 
التاسعة لتكريم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عى 
مسريتها الفنية الحافلة بالنجاحات واإلنجازات.

تس�تلم درع املهرجان التكريمي يف الحفل املقرر 
إقامت�ه مس�اء 29 حزي�ران الجاري يف س�احة 

النجمة بالعاصمة اللبنانية بريوت.
وستكون هذه الدورة من املهرجان مهداة لروح 

املمثل املرصي الراحل عمر الرشيف وسيتم خاللها تكريم 
20 ش�خصية من مختلف املجاالت الفنية، واالجتماعية، 
والطبي�ة والسياس�ية وم�ن مختل�ف الجنس�يات حول 
العالم.ويأت�ي التكريم بعد النجاح االس�تثنائي ملسلس�ل 
»لعنة كارم�ا«، الذي لعبت بطولته هيفا وهبي اىل جانب 
كوكب�ة من نجوم م�رص والعال�م العرب�ي ابرزهم عبري 

عيىس وفارس رحومه.

هيفا وهبي مكّرمة يف ساحة النجمة

واجهت الفنانة رنا س�ماحة مؤخ�رًا اّتهاًما من املنتج 
الفن�ي أحمد الس�يد، املدي�ر العام للم�رسح الكوميدي، 
باإلهم�ال وعدم اح�رتام مواعيدها عى امل�رسح، بتأخرها 
عن افتتاح عرض مرسحيتها »البؤس�اء«، ما دفع املخرجة 
لتأدي�ة دورها إنقاًذا للموقف يف هذا اليوم. وأعلن املنتج أنه 
ق�ام بتحرير محرض ضد الفنانة الش�ابة، بعد تس�ببها يف 

خسارة كبرية له بسبب عدم التزامها.
م�ن جانبها ردت رنا س�ماحة ع�ى ه�ذه االتهامات، من 
خ�الل بي�ان صحايف جاء في�ه: أّن ما ت�م تداوله ونرشه يف 
الس�اعات القليلة املاضية ُيعتر عرًضا غري أمني لتفاصيل 
يوم عرض املرسحية، الغرض منه التضليل ورس�م صورة 
غري صحيحة عني، ألني أقّدس وأحرتم العقود املرمة كافة 
بيني وبني أي جهة أو ش�خص .وأوضحت سماحة أسباب 
تأخره�ا يف البيان ذاته بقوله�ا: »تعرضت لعذر قهري يوم 
ع�رض املرسحي�ة، لم يتس�بب يف منعي م�ن الحضور، بل 
كان س�بًبا ىف التأخ�ري بع�ض الوق�ت، وحرص�ت بدوري 
عى إب�الغ املس�ؤولني باملرسحية، عن أني لن أس�تطيع 
الحضور ىف املوعد املحدد ألسباب طارئة أدت إىل تأخريي 

ع�ن الحضور ىف وقت العرض، لذلك أطلب من كل من يهمه 
األم�ر تح�رّي الدقة ىف ن�رش أي أخبار تتعلق بش�خيص أو 
عم�يل، حتى ال يقع أحد تحت طائل�ة القانون بنرش أخبار 
كاذب�ة تيسء إيلّ، كما أنني لم أتقاَض أّي مبالغ مالية نظري 
ذلك العرض، احرتاًما مني لعميل ورس�التي التي أقوم بها، 
م�ع كامل حبي واحرتامي لكل زمالئي ىف العمل، مع حفظ 

كل حقوقي بكامل الصور فيما تم نرشه أو عرضه« .

رنا سامحة ترد عىل اهتامها باإلمهال

نرشت النجمة الذهبية نوال الزغبي صورة عر حسابها الرسمي 
عى انس�تغرام ظه�رت فيه�ا مرتدي�ة املالب�س الرياضية وهي 

تمارس املالكمة.
وقد علّقت نوال عى الصورة بالقول »ترّقبوا فيديو كليب »قالوا« 
اليوم الس�اعة ٧ مس�اًء بتوقيت بريوت عى قناتي الرسمّية عى 

يوتيوب!«.
ُنش�ري إىل أن نوال معروفة بجس�مها املمش�وق نتيج�ة التزامها 

الدائم بالتمارين الرياضية.
والجدي�ر ذك�ره، أن أغني�ة قالوا كان�ت قد أطلقته�ا نوال عر 

حسابها الرسمي عى يوتيوب يف شهر نيسان املايض.

نوال الزغبي تشوق مجهورها

صدم�ت كن�دة عل�وش جمهوره�ا بعد 
أن أطل�ت يف آخر ظه�ور لها بنحافة 
اعتاد  غري متوقع�ة، حي�ث 
محبوه�ا عى ش�كلها 
بق�وام ممتلئ نوعاً ما، 
غري أنه�ا بدت مختلفة 

تماماً بشكلها الجديد.
وأطلت كن�دة علوش ببدلة 
كالس�يكية حمراء يزينها حزام 

أس�ود عريض، حي�ث ش�بهها البعض 
بأمل كلوني، خاصة أن فقدانها لبضعة 
كيل�و غرام�ات جعلها تب�دو ذات قامة 

أطول وبدا وجهها منحوتاً.
وكانت كندة علوش قد غابت عن املوسم 
 ،2018 رمض�ان  ملسلس�الت  الدرام�ي 
واكتفت فقط بمتابعة مسلسل »طايع« 
الذي قام ببطولته زوجها عمرو يوسف، 
حيث كانت تن�رش الكثري من التعليقات 

ع�ى األح�داث وتتب�ادل النق�اش م�ع 
النجوم.

ولك�ن ظهورها به�ذه الهيئة يف أحدث، 
جعل الجمهور يتساءل عن رس نحافتها 
به�ذا الش�كل، وتس�اءل البع�ض إذا ما 
كانت قد خضعت لعملية شفط دهون، 
ولك�ن عى م�ا يب�دو هي فق�ط اتبعت 
نظام�اً غذائي�اً صارماً وكان�ت نتائجه 

رائعة.

كندة علوش نحيفة بأحدث ظهور

تواصل الفنانة إليسا وضع اللمسات النهائية عى أغنيات ألبومها املُنتظر، 
فتش�ارك متابعيها بكل مراحل التحضريات عر حس�اباتها عى مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
وتتواج�د إليس�ا يف اس�تديو ميش�ال فاضل لتطبي�ق مرحلة امليكس�اج 

بعدم�ا انتهت من مرحلة وض�ع صوتها عى األغنيات وقبل التوّجه إىل لندن 
للماسرتينغ. 

وقد نرشت إليس�ا صورًة حديثة لها وهي تحاول أن تقوم بامليكس�اج بنفسها، 
وتساءلت »لم ال أحّول وظيفتي اىل القيام بأعمال ميكساج الصوت؟«.

أكثر من ستمائة شخص توافدوا منذ التاسعة 
مس�اًء بانتظار اطاللة س�لطان الطرب جورج 

وس�وف »ابو وديع » األوىل عى املسارح اللبنانية 
من�ذ نحو الس�نتني يف صالة »الس�فراء« يف كازينو 

لبنان.حرض الحفل عدد من الش�خصيات السياسية 
والفني�ة واإلعالمي�ة تقدمهم الفنان عاب�د فهد الذي 
وجه له الوس�وف تحية عى نجاح مسلسل »طريق« 
ودعاه للصعود معه إىل املرسح، فلبى األخري الدعوة 
مؤك�دا أن ل�ه الرشف أن يس�تمع لش�هادة مطرب 
كري�م، قلبه كبري وعطاءاته ال تنتهي«الوس�وف لم 
يبخل عى محبيه فغنى لحوايل الس�اعتني باقة من 
أجم�ل أغانيه مثل »حلف القم�ر«، »بتعاتبني عى 
كلم�ة«، »يا بياعني اله�وا«، »كالم الناس«، »ارمي 

»اس�معوني« الش�بك«، »صاب�ر ورايض«. كم�ا غن�ى للراحل�ة وردة 
ول�� ام كلث�وم »بعيد عنك« ولعب�د الحليم حافظ »أي دمع�ة حزن ال ال«.

الحف�ل افتتح بوصلة غنائي�ة للنجم آدم الذي أك�د أن وقوفه عى املرسح 
يف نفس الحفل مع الوس�وف هو بمثابة حلم كبري تحقق، وقدم آدم باقة 
م�ن أجم�ل أغانيه مثل »هذا انا » »خلص الدم�ع من عيوني« و » خلصت 

الحكاية«.يذكر أن الحفل نظمته رشكة »شوت برودكشن«.

هل تتخىل إليسا عن الغناء؟

جورج وسوف 
يطرب احلضور

يف »كازينو لبنان«
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اختتام بطولة »# كلنا العراق« الرمضانية لرتبية الرصافة الثالثة
            بغداد/ المستقبل العراقي

وسط حضور رسمي وعشائري و 
جماهيري اختتمت بطولة )# كلنا 
الع�راق ( الكروية والت�ي أقامتها 
مديري�ة تربي�ة الرصاف�ة الثالث�ة 
بمش�اركة )16( فريق من مدارس 
مدينة الصدر  وكان نظام البطولة 
هو الخروج الفردي للفرق وتأهل 
للمب�اراة النهائي�ة فريقا مدرس�ة 
وفري�ق مدرس�ه  المول�ى  اني�س 
نهج البالغه برعاي�ة معاون مدير 
حس�ن  الثالث�ة  الرصاف�ة  تربي�ة 
س�لمان الكعب�ي وحض�ور مدي�ر 
االش�راف الفاض�ل صباح جاس�م 
البهادلي حسام الس�ندباد و جبار 
عل�ي في�اض والش�يخ ابوس�يف 
النصيراوي وسط أجواء رمضانيه 
تربويه أخويه وجرت المباراة بعد 
العراقي  االستماع للنشيد الوطني 
وبحضور الالع�ب الدولي ومنظم 
البطولة علي عباس وبقياده الحكم 
الملكي”.وخطف  عم�اد  االتحادي 

فريق مدرس�ة أنيس النفوس لقب 
البطول�ة األول بع�د تغلب�ه عل�ى 

فريق مدرسة نهج البالغة صاحب 
المركز الثاني بأربعة أهداف مقابل 

هدف واحد “.وتم في نهاية اللقاء 
توزي�ع الجوائز للفائزي�ن كما تم 

اختيار أفضل العب بالبطولة ) خالد 
درف�س( و أفضل العب بالمباراة ) 
فاضل الش�مري( وكذلك تم تكريم 
هداف البطول�ة الالعب ) علي عبد 
الرحم�ن ( برصي�د ٨ اهداف وكان 
موق�ع افضل مدافع ف�ي البطولة 
م�ن نصي�ب اللع�ب ) ط�ارق( من 
مدرسة انيس النفوس وكما حظي 
فريق نهج البالغة بالبطولة حضي 
مدربه ) رحي�م المياحي ( بافضل 

مدرب “.
وقدم معاون المدي�ر العام لتربية 
الثالثة األس�تاذ حس�ن  الرصاف�ة 
س�لمان الكعبي الش�كر والتقدير 

البطول�ة  ه�ذه  منظم�ي  ال�ى 
الس�ابق   الدول�ي  )الالع�ب 
الكابت�ن عل�ي عب�اس ومعلم 

التربية الرياضية في مدرسة 
نه�ج البالغ�ة  س�يف عب�د 
الجب�ار والكابتن علي عبد 
الرحمن فليح ( لما قدموه 
م�ن مجهود كبي�ر ومميز 

ألنجاح هذه البطولة.

الفيفا هياجم منتخب مرص بعد اخلسارة من روسيا
            المستقبل العراقي/ وكاالت

انتقد الموقع الرس�مي لالتح�اد الدولي لكرة القدم 
“فيف�ا: أداء العبي المنتخب الوطني خالل مواجهة 

روسيا.

وخس�ر المنتخ�ب الوطن�ي م�ن نظيره الروس�ي 
بثالثية أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 

الثانية لدور المجموعات بكأس العالم.
وقال الموقع الرس�مي لالتح�اد الدولي: “المنتخب 
الروس�ي اس�تحق الفوز بالمباراة والصعود للدور 

الثاني، بيما اس�تحق المنتخب المص�ري الهزيمة، 
حيث أنهم لم يقدموا المطلوب منهم في المباراة”.

وأضاف الموقع: “معظم العبي المنتخب المصري 
ل�م يظهروا بمس�تواهم خ�الل المب�اراة، وأهداف 
المنتخ�ب الروس�ي جائ�ت م�ن أخط�اء دفاعي�ة 

س�اذجة، لك�ن األس�وء كان افتق�ار المنتخ�ب 
المص�ري للش�جاعة الهجومي�ة”. وتاب�ع: “أداء 
منتخب مصر خ�الل المباراة لم يعكس أهميتها، 
خاصة أنها كان�ت الفرصة األخيرة للصعود إلى 

الدور الثاني”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

عاد يون�اس هيكتور، الظهير األيس�ر 
للمنتخب األلماني، إلى معسكر الفريق 
إث�ر تعافي�ه م�ن نزلة ب�رد كان�ت قد 
تس�ببت في غيابه ع�ن المب�اراة التي 
خسرها المانش�افت 1-0 أمام نظيره 
ف�ي  المكس�يكي 

بداي�ة مش�وار الدف�اع ع�ن اللقب في 
كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة 

حاليا بروسيا.
وكان مارفي�ن بالتنهارت العب هيرتا 
برلي�ن ق�د حل م�كان هيكت�ور العب 
كولون، في صفوف المنتخب األلماني 
خ�الل المب�اراة أم�ام المكس�يك، يوم 

األحد الماضي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية ألماني�ة، عن تحديد 
إدارة باي�رن ميونخ، ثمن التخلي عن خدمات 
فت�رة  خ�الل  بواتين�ج،  جي�روم  المداف�ع 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبحس�ب صحيف�ة “س�بورت بيل�د”، فإن 
الن�ادي البافاري، مس�تعد للتفاوض مع أي 
فري�ق، لبيع بواتينج، بقيمة تتراوح، بين 50 

إلى 60 مليون يورو.
وأشارت عدة تقارير، خالل الفترة الماضية، 
إل�ى وجود اهتم�ام بالالعب، م�ن قبل كبار 
أندية أوروبا، أمثال مانشستر سيتي، باريس 
سان جيرمان، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، 

برشلونة ويوفنتوس.
وأضاف�ت الصحيف�ة “حال رحي�ل بواتينج، فإن 
المرش�ح األول لخالفته، هو نيكالس سولي العب 
الفري�ق، ولكن من الممكن التعاقد مع ماتياس دي 

ليجت، العب أياكس أمستردام الهولندي”.

أملانيا تستعيد هيكتور أمام السويد

بايرن ميونخ حيدد سعر 
جريوم بواتينج

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د مدير قس�م االع�الم واالتص�ال الحكومي 
ف�ي وزارة الش�باب والرياضة عل�ي العطواني 
ان “ال�وزارة ح�ددت الي�وم، االربع�اء، ال��20 
من ش�هر حزيران الجاري آخر موعد الس�تالم 
نتاج�ات المش�اركين ف�ي مس�ابقتها الكبرى 
الختيار ش�عار وتصميم بغداد عاصمة الشباب 

العربي 2020”.
وأضاف العطواني في بيان تلقت وكالة }الفرات 
نيوز{ نس�خة من�ه، ان “نتاجات المش�اركين 
نس�تقبلها يوميا عبر االيميل وايضا عن طريق 
اس�تالم النتاجات يدويا، اذ تشهد الوزارة إقباالً 
كبيراً من المش�اركين س�واء من داخل العراق 
وخارجه للمشاركة في المسابقة التي اطلقتها 
ال�وزارة، بعد اختيار وزراء الش�باب والرياضة 

بغداد عاصمة للشباب العربي”.
وبين العطواني، ان “االقبال متزايد والمنافسة 

ش�ديدة والطموح�ات كبيرة للمش�اركين في 
التصاميم التي تم تس�لمها عن طريق تقديمها 
الى قسم االعالم واالتصال الحكومي في مبنى 
الوزارة الكائن في ش�ارع فلس�طين بواس�طة 
}CD{ او }فالش ميموري{ أو إرسال التصاميم 
infosportyouth2005@{ عل�ى ايميل ال�وزارة

gmail.com{”.وأشار الى، ان “التصاميم التي تم 
تسلمها ذات مستوى عالي من الحرفية والدقة 
والتعبير بما ينسجم مع حضارة العراق بشكل 
عام وحضارة العاصمة بغداد وارثها الحضاري 
والتاريخي والثقافي وحاضرة الشباب العربي 
لعام ٢٠٢٠ وس�يتم اعالن اس�ماء المتسابقين 
الفائزي�ن بعد اختيار االعمال الثالث االولى من 
قبل لجنة المس�ابقة وخصصت الوزارة جوائز 
مالي�ة قيمة للش�عار والتصمي�م الفائز، وهي 
ثالثة ماليين دينار للفائز االول ومليون ونصف 
المليون دين�ار للفائز الثاني وخمس�مائة الف 

دينار للفائز الثالث”.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال زالتكو داليتش، مدرب كرواتيا، 
اليوم األحد، إنه س�يلجأ إلى العبه 
ليونيل  إيف�ان راكيتيت�ش، زمي�ل 
ميس�ي ف�ي برش�لونة، لمعرف�ة 
كيفي�ة إيق�اف قائ�د األرجنتي�ن، 
عندما يلتقي الفريقان في الجولة 

الثانية للمجموعة الرابعة في كأس 
العالم، يوم الخميس 

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر 
راكيتيت�ش  “بالطب�ع  صحف�ي 
األي�ام  ف�ي  مس�اعدي  س�يكون 
الثالثة المقبلة، وبالتأكيد سنبحث 
عن بع�ض النصائح لكيفية إيقاف 

ميسي”.

وأض�������اف 
“ل�وكا  الم�درب 

وك�����وفاس�يتش 
سيساعدان في المهمة، 

)ميسي(  أمامه  لعبوا 
الدين(  ومدربهم الس�ابق )زين 

زيدان اس�تعد كثيرا لمثل هذه 
األشياء”.

الشباب: موعد هنائي للمشاركة بمسابقة اختيار 
شعار بغداد عاصمة الشباب العريب 2020

راكيتيتش يضع خطة إيقاف مييس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تح�دث أس�طورة األرجنتين، دييج�و أرماندو 
خورخ�ي  قي�ام  ض�رورة  ع�ن  مارادون�ا، 
س�امباولي، م�درب راقص�ي التانج�و، بعدة 
تغيي�رات، تحضي�ًرا للمب�اراة المهم�ة أمام 
دور  م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  ف�ي  كرواتي�ا، 

المجموعات بالمونديال.
وق�ال مارادونا، خالل تصريح�ات ,إنه يأمل 
ف�ي أن يقوم س�امباولي، بإج�راء تغييرات، 

وأن يمنح الفرصة لالعبين كريس�تيان 
بافون، وجونزالو هيجواين.

ه�ذه  أن  مارادون�ا،  وي�رى 
التغييرات ستمنح قوة إضافية 
لهج�وم منتخ�ب األرجنتي�ن، 
الذي تعادل في مباراته األولى 
في الموندي�ال، أمام إيس�لندا، 

بنتيجة 1-1.

مارادونا ينصح سامباويل
قبل موقعة كرواتيا

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

يس�عى نادي إنتر مي�الن اإليطالي، للتعاقد م�ع نجم توتنهام 
هوتس�بير اإلنجلي�زي، خالل فترة االنتق�االت الصيفية 

المقبلة.
ووفًق�ا لما ورد ع�ن موقع كالتش�يو ميركاتو، فإن 
إنتر ميالن، قدم عرًضا إلى البلجيكي موسى ديمبلي، 
نجم السبيرز، لمدة موسمين مقبلين، باإلضافة إلى 
الرحي�ل إلى الصين، عق�ب انتهاء عق�ده مع النادي 
اإليطالي.يشار إلى أن موسى ديمبلي، سينتهي عقده 
م�ع ن�ادي توتنهام، ف�ي صي�ف 2019، ولم يجدد 
عقده حتى اآلن، ليرتبط بالرحيل عن 
الفريق اإلنجليزي، في ظل رغبة 
إنتر ميالن، في الحصول على 

خدماته.

إنرت ميالن
يغري موسى ديمبيل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حص�ل البرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو، نج�م ريال 
مدري�د، على جائ�زة أفضل العب، في لق�اء منتخب 
بالده أمام نظيره المغربي، اليوم األربعاء، في إطار 

الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
ونال رونال�دو، الجائزة، بعدما أح�رز هدف الفوز 
لمنتخ�ب ب�الده، في الدقيق�ة الرابع�ة، من عمر 
اللقاء، حي�ث انتهت المب�اراة، بف�وز البرتغال، 

بهدف دون رد.
وأهدر قائد البرتغال، فرصة خطيرة في الشوط 
الثاني، بينما س�يطر المنتخ�ب المغربي، على 

مجريات اللقاء، ولكنه فشل في هز الشباك.

رونالدو رجل مباراة الربتغال واملغرب

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ابدى مدرب فريق الكرة الش�رطة بكرة الصاالت 
اثير الدراج�ي امتعاضه من األنب�اء التي تتحدث 
ع�ن نق�ل نهائي�ات دوري الع�راق باللعب�ة التي 
كان مق�رر له�ا ان تقام في محافظت�ي اربيل او 
السليمانية الى محافظتي الحلة او كربالء مهدداً 
بانس�حاب الفري�ق من النهائي�ات كما حدث في 

الموسم السابق .
واك�د الدراج�ي في بي�ان صحفي للن�ادي تلقت 
المس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ان “العاصمة 
بغ�داد كانت له�ا االفضلية في إقام�ة النهائيات 
لك�ن جميع االندي�ة اتفقت اثن�اء االجتماع الذي 
إقامت�ه اللجنة م�ع ممثلي الف�رق المتأهلة على 
ان يت�م مراعاة مب�داً تكافئ الفرص في مس�الة 

اختيار مكان البطولة وعدم اختيار مكان يعطي 
االفضلية لنادي على حساب بقية االندية”.

وبين ان “اللجنة وعلى المبدأ قررت نقل البطولة 
ال�ى اح�دى المحافظ�ات الش�مالية وت�م تحديد 
موعد البطولة وعلى اساس�ه ت�م ادخال الفريق 
في معس�كر تدريبي خارجي في ايران للتحضير 
للبطول�ة لك�ون األح�وال الجوي�ة مش�ابهة لما 

موجود في الشمال “.
وأش�ار الى ان “اللجنة س�تقرر نقل البطولة من 
خالل اختيار مكان جديد إلقامتها في محافظتي 
كرب�الء او الحلة مما يمن�ح االفضلية لفرق على 
حس�اب بقي�ة االندية االم�ر الذي يجعلن�ا نفكر 
بجدية في عدم المش�اركة ف�ي البطولة وإصدار 
قرار االنس�حاب كما حدث في نهائيات الموس�م 

السابق لشعورنا بالغبن”.

صاالت الرشطة هتدد باالنسحاب
من هنائيات الدوري املمتاز

               المستقبل العراقي / وكاالت

حدث ستانيس�الف تشيرتش�وف، المدير الفني لمنتخب 
روسيا، عن المواجهة المقبلة أمام أوروجواي، في 
إطار الجولة الثالثة واألخيرة من دور المجموعات، 

ببطولة كأس العالم.
وقال تشيرتش�وف، في تصريحات أبرزتها شبكة 
بريميوم س�بورت “أوروج�واي، منتخب مختلف 
الصحيح�ة  التكتي�كات  تخت�ار  أن  علي�ك  تماًم�ا، 
والالعبين المناس�بين، من أجل أن تنجح أمام الفريق 

الالتيني”.
وأضاف “المنتخب الروس�ي لم يأخذ فترة راحة، وس�يبدأ 

االستعداد، من اليوم، للفوز على أوروجواي”.

مدرب روسيا يستعد مبكرًا 
ملوقعة أوروجواي

               المستقبل العراقي / وكاالت

عاد البرازيلي نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 
للمش�اركة ف�ي تدريب�ات  الفرنس�ي،  جيرم�ان 
منتخب ب�الده، اليوم األربع�اء، بعدما غادر مران 
أمس بس�بب اإلصابة في قدم�ه اليمنى، ليطمئن 
جماهير السيليس�او على حالته.ونش�ر الحساب 
الرس�مي للمنتخب البرازيلي على موقع التواصل 
االجتماع�ي “تويتر”، صوًرا لمش�اركة نيمار في 
تدريبات الس�امبا الي�وم.وكان منتخ�ب البرازيل 
تع�ادل م�ع سويس�را بنتيج�ة 1-1، ف�ي الجولة 
األولى من دور المجموعات، والتي شهدت معاناة 

نيمار من تدخالت عنيفة من العبي سويسرا.

نيامر يطمئن مجاهري السامبا
قبل لقاء كوستاريكا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

يوم للش�غل واملال انتبه ملرصوفك واس�تغل اليوم لتكسب 
مص�اري اذا بدك ناقش مش�اريعك بحكم�ة وذكى لتصل 
لهدفك وحاول تكون أرسع بشغلك وعادي اذا حدا ساعدك 
والت�ردد بطلب هاليش ..عاطفيا .. ان�ت محتار بالعالقة 

حاول تحدد موقفك وتبحث عن ثوابت واستقرار .. 

عندك اليوم مكس�ب مايل او فرصة حلوة انتبه لصحة حدا 
بيقرب�ك و لطف األجواء و حس�ن عالقاتك ودير بالك عىل 
مرصوفك وممكن تحل ام�ور قضائية او تصالح او حتى 
تشفى من مرض ..عاطفيا .. املشاكل ماعم تخلص بينك 

وبني الحبيب حاول تحلها بهاليوم وقرب وجهات النظر 

انف�راج عندك بع�د ايام صعبة اليوم قادر تنجح وتس�مع 
اخب�ار حل�وة ومفاج�آت واالم�ور رح تنحل مت�ل مابدك 
تفائ�ل وبادر الن الحظ عم يدعم�ك بقوة وعم تكون قادر 

تحل مشاكلك وخاصة العائلية واملهنية ..

لالسف عم تحس بالظلم تعبان يمكن اليوم التحاول تنفعل 
واهدى توترك ممكن يسببلك املواجهات مع محيطك ابتعد 
عن األجواء املش�حونة قدر االمكان ألن بتحس الكل ضدك 
.عاطفي�ا .. التك�ون عنيد دايما وخلي�ك دبلمايس العالقة 

بدها اخد وعطى ومو مرتاح و عم تنفعل من أقل كلمة 

ف�وىض تأخري تأجي�ل تعب هي حالتك الي�وم التخاف رح 
تم�ر بدون خس�ائر انت حافظ عىل االم�ل واصرب انتبهيل 
لصحت�ك وارتاح كم�ان والتكون مزاجي وك�ون بعيد عن 
االس�تفزاز ..عاطفي�ا ..ممكن خيبة ام�ل جديدة عم تمر 

فيها وقلق من القادم التحكم برسعة وانتظر .. 

ش�غل كت�ري وتع�ب التخلي�ه يراك�م واس�تعمل قدراتك 
واستعني بحدا ودير بالك عىل صحتك اليوم ومشغول كتري 

بس انت قدها اذا بكرت لشغلك وترصفت بتنظيم ..
عاطفي�ا .. طريقتك وعنادك هااليام عم تزيد العالقة توتر 

وسوء حاول تساير شوي لتنحل .. 

 عم تذدهر اليوم حياتك االجتماعية اطلع والتضل لوحدك 
ش�وف رفقاتك وقيض اوقات حلوة تفاعل مع الناس ورح 

تحصل عىل يوم مميز اجتماعيا ..
عاطفي�ا .. فرص�ة لتك�ون م�ع الحبي�ب الي�وم وتجاوز 

املشاكل ييل عم تخرب العالقة .. 

ي�وم ايجابي يف نج�اح إلل�ك يف اخبار حلوة وانت نش�يط 
وقادر عىل اتمام امورك بافضل حال التترسع وخود وقتك 
لتحصل عىل افضل النتائج ييل بدك ياها ...عاطفيا .. حب 
ورومنس�ية عم يعطوك اوقات كتري حل�وة انت بحاجتها 

لتعزز عالقتك .. للمزيد من املعلومات إضغط هنا

يوم فيه فرص حلوة بالرغم من الضغط ييل انت فيه اثبت 
حالك بالش�غل واس�تغل الفرص التك�ون عدواني وخليك 
دبلم�ايس وممك�ن تبل�ش ش�غل جديد وممك�ن تتعرض 
ملش�كلة فانتب�ه .عاطفي�ا .. ك�ون بعي�د ع�ن الق�رارات 

الحاسمة بعالقتك

امور ومس�ؤوليات العيل�ة تاعبتك حاول التس�تفز افراد 
عيلتك وحافظ عىل هدوئك وانتبه من التعصيب ولصحتك 
كمان وممك�ن احد اف�راد عيلتك بحاجة ملس�اعدة خليك 
متعاونعاطفي�ا .. أن�ت الزم تخف�ف م�ن انفعاالتك قدام 
الحبيب عم ينزعج من هاليش و انتظر تحسن عاطفي . 

 أخب�ار حلوة وتحس�ن كبري ويوم غريش�كل يمكن تطلع 
مشوار او تشوف حدا غايل عىل قلبك ممكن تكر اللقاءات 
عندك وتالقي ال�كل معك وفرصة للتعامل مع ناس غرباء 

وسفر واتصاالت 
 

يوم حلو للدراسة والسفر واملشاوير انتبه عالطرقات من 
الحوادث واستغل الحظ لصالحك وادفع بمصالحك خاصة 
بمجال االتصاالت واالنرن�ت عندك القدرة تغري بش انتبه 
يتج�اوزك الوقت ..عاطفي�ا .. لقاء حلو الي�وم بانتظارك 

وحديث شيق اذا مرتبط واذا ال انتظر هاليش ..

احلوتالعذراء

عالج يفتح باب األمل للمصابني بـ »الشلل«
تمك�ن علم�اء من معالج�ة فرئان مش�لولة 
وإع�ادة الحركة إىل أطرافها بع�د إصابتها يف 
العم�ود الفقري، من خالل عالج جيني، األمر 
الذي يفت�ح األمل أمام كثري م�ن البرش ممن 
يعانون من الشلل.واس�تعادت الفرئان، التي 
كانت تعاني من كدمات يف النخاع الش�وكي، 
الحرك�ة يف أطرافه�ا بش�كل س�ليم يف وق�ت 
وجيز، وتمكنت من اإلمساك باألشياء وإطعام 
نفس�ها بعد حقنها جينيا.ويق�ول الباحثون 

إن ع�الج جيني�ا مماثال يمك�ن أن يكون حال 
للش�لل، ال�ذي يصي�ب كثريا م�ن البرش ممن 
يترضر لديهم العمود الفقري بس�بب حوادث 
السيارات أو الس�قوط من األماكن املرتفعة.

وقالت الربوفيسورة إليزابيث برادبريي، التي 
قادت فريق الدراس�ة، إن الفرئان اس�تعادت 
قدراتها األساسية يف الس�يطرة عىل أطرافها 
رسيعا بعد حقنها بالجني.وأوضحت برادبريي 
ل�«س�كاي نيوز« أن االختبارات أثبتت قدرات 

مذهل�ة لدى الف�رئان عىل اإلمس�اك بدرجات 
السلم وتسلقه خالل أسبوع إىل أسبوعني من 
العالج.وتس�تند آلي�ه عمل الع�الج الجديد إىل 
حقن الحبل الش�وكي املت�رضر بجني ُيصنع 
ب�دوره إنزيم�ا يس�مى »ش�وندرويتيناز« يف 
الحب�ل الش�وكي.ويقوم ه�ذا اإلنزي�م الحقا 
بتفتي�ت النس�يج الندبي يف نهاي�ات األلياف 
العصبي�ة التالف�ة. وه�ذا يس�مح لألعصاب 

بالنمو.

»آبل« تقطع الطريق عىل تصنت الرشطة
أعلنت آبل أنها ستغري إعدادات تشغيل هواتف 
آيفون ملنع الطريقة التي تستخدمها الرشطة 
ووكاالت االستخبارات للتصنت عىل الهواتف.

وأضافت أنها س�تغري اإلعدادات األساسية يف 
نظام تش�غيل آيفون لقط�ع االتصاالت عرب 
منف�ذ الش�حن إذا ما ظ�ل الهات�ف مفتوحا 
ألكث�ر م�ن ساعة.وتس�تخدم رشكات األمن 
منفذ الش�حن للتحايل عىل اإلجراءات األمنية 
التي تح�د من ع�دد كلمات امل�رور الخاطئة 

قب�ل أن يتجمد الجهاز أو يمس�ح املعلومات.
ويعن�ي التغي�ري أنه�ا بع�د مرور س�اعة لن 
الطريقة.وتس�وق  ه�ذه  اس�تخدام  يمك�ن 
عدد من الرشكات األمني�ة أجهزتها لوكاالت 
تطبيق القانون ح�ول العالم، وتبيعها بآالف 
الدوالرات. وتقدم عروضا للتصنت عىل هاتف 
مع�ني مقاب�ل س�عر ال يزيد ع�ىل 50 دوالرا.

وأوضحت الرشكة يف بي�ان لها: »نعمل دائما 
عىل تقوي�ة الحماية األمني�ة يف كل منتجات 

آب�ل ملس�اعدة املس�تخدمني ع�ىل مواجه�ة 
والتس�لل  الهوي�ات  وس�ارقو  القراصن�ة 
ملعلوماته�م الش�خصية«.وأضافت: »نحرم 
احرام�ا كبريا أجه�زة تطبي�ق القانون، وال 
نطور التحس�ينات األمنية إلحباط جهودهم 
للقي�ام بعملهم«.وتج�در اإلش�ارة إىل أن آبل 
ب�دأت العم�ل يف تحس�ني الوض�ع األمن�ي يف 
نظام التشغيل قبل اس�تخدام أجهزة تطبيق 

القانون لتلك الطريقة.

»رسالة غرامية« بـ »289« ألف دوالر
انته�ى م�زاد علن�ي يف فرنس�ا ببي�ع 
ص�ورة تزي�ن رس�الة غرامي�ة م�ن 
الكاتب أنطوان دو س�انت- إكزيربي، 
وتشبه لوحة شهرية له باسم »األمري 

الصغري«، ب�289 ألفا و460 دوالرا.
»أرتكوريي�ل«  م�زادات  دار  وقال�ت 
إن الرس�م باألل�وان املائي�ة ال�ذي تم 
قرابة ع�ام 1942 يظهر ش�بها كبريا 
بش�خصية محبوب�ة ابتكرها س�انت 
- إكزي�ربي لكت�اب »األم�ري الصغري« 
ع�ام 1943، وتظه�ر األم�ري جالس�ا 
إىل مكت�ب وبيده ورق�ة طويلة عليها 

كتاب�ة تتدح�رج إىل أس�فل م�ن كرة 
أرضية، وتمثل خطابا من 11 صفحة 

إىل امرأة.
ونقل�ت »أسوش�يتيد ب�رس« عن دار 
املزادات أنه من املرج�ح أن تلك كانت 
آخر رس�الة كتبها سانت – إكزيربي، 
قب�ل أن تختف�ي طائرته ع�ام 1944 
وه�ي يف مهمة خالل الح�رب العاملية 

الثانية.
ويعد »األمري الصغري« أحد أكثر الكتب 
ترجم�ة يف التاري�خ، وف�ق مؤسس�ة 

سانت- إكزيربي يف باريس.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يصبح وزنك أقل عىل قمة جبل عنه عن 

مستوى سطح البحر.
 هناك اضطراب عقيل نادر حيث يتخيل 
الن�اس أنهم يتحلل�ون أو أنهم موتى أو 

غري موجودين.
 هناك اضطراب عقيل نادر حيث يتخيل 
الن�اس أنهم يتحلل�ون أو أنهم موتى أو 

غري موجودين.
 هناك جني يجعلك سلبًيا معظم الوقت.
 هناك جني يجعلك سلبًيا معظم الوقت.

 30% م�ن النس�اء الحوام�ل يتقن ألكل 
أشياء غري األطعمة، وهو اضطراب أكل 

ُيطلق عليه اسم بيكا.

»4« خطوات لتعلم أي مهارة
هل يمكن تعلم أي مهارة خالل 20 ساعة؟ 
األم�ر من وجهة نظر كثريين صعب، لكن 
خبريا يف مج�ال التدريب يرى األمر ممكنا 

ويف متناول اليد.
ويق�ول الخب�ري، ج�وش كوفم�ان، إن 4 
خطوات صغرية تساعد اإلنسان عىل تعلم 
مه�ارة جدي�دة يف 20 س�اعة فقط، وفق 
م�ا أوردت مجلة »التاي�م« األمريكية عىل 

موقعها اإللكروني، السبت.
وأوض�ح كوف�ان أن تعلم مه�ارة جديدة 
يشء وإتقانه�ا يشء آخر، مؤكدا أن األمر 
األخ�ري يحت�اج إىل 10 آالف س�اعة أي ما 

يعادل 7 سنوات من العمل.
واملهارات الجديدة ق�د تكون: لغة أجنبية 
أو طريق�ة تش�غيل جه�از أو العزف عىل 

أداة موسيقية.
والخطوات لتعلم املهارات حسب كوفمان 

هي عىل النحو التايل:
1. تفكيك املهارة: حاول تقسيم املهارة إىل 

أجزاء صغرية، فامله�ارة يف النهاية عبارة 
عن حزمة من مهارات أصغر، وبالتقسيم 

يمكن معرفة األجزاء األصعب واألسهل.
2. البداية الفورية: ابدأ يف ممارسة املهارة 
الجديدة فورا. بالطبع س�تقع يف أخطاء، 
وه�ي مهمة يف تحديد مواضع الخلل لديك 
وعليه�ا س�تحدد أيض�ا أس�لوبك يف تعلم 

املهارة الجديدة.
3. تخلص من األمور املشوشة: عند تعلم 
مه�ارة جدي�دة، من املفض�ل االبتعاد عن 
األم�ور التي تش�تت االنتب�اه وخصوصا 

اإلنرنت والتلفزيون.
4. 20 ساعة عىل مدار شهر: خصص 45 
دقيق�ة من وقت�ك كل يوم ملدة ش�هر من 
أج�ل امله�ارة الجديدة. وس�تالحظ تطور 
املهارة لديك، وتفيد هذه الخطوة أيضا يف 
التخلص من »اإلحباط األويل« الذي يصيب 
البرش أثناء تعلم أم�ور جديدة ويف حاالت 

معينة يثنيهم عن األمر.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- بقس�ماط : ملعق�ة كبرية )مطحون( - البي�ض : 2 حبة )بياض 
البيض مفصول عن صفار البيض( - البطاطس : 2 حبة )مسلوقة 
ومهروس�ة( - الزبدة : ملعق�ة كبرية )مذوبة يف نصف كوب حليب( 
- الزب�دة : ملعق�ة كب�رية )لدهن األك�واب( - جبنة ش�يدر : كوب 
)مبشورة( - ملح : حسب الرغبة - البصل األخرض : عود )مفروم( 

- فلفل أسود : حسب الرغبة 
طريقة التحضري:

1. سخني الفرن عىل درجة حرارة 220.
2. قومي بدهن أكواب صغرية من السرياميك )مخصصة للسوفليه( 
بالزب�دة، وغلفيها بالبقس�ماط ومن ثم ضعيها ع�ىل صينية الخبز 

وأدخليها الفرن الساخن.
3. قوم�ي بخل�ط البطاطس يف وعاء مع الجبنة املبش�ورة، وصفار 
البي�ض، والبصل األخ�رض والزبدة املذوبة واملل�ح والفلفل وقلبيهم 

جيداً.
4. اخفقي بياض البيض يف وعاء آخر )باملرضب اليدوي( مع رش�ة 

ملح حتى يتماسك قليالً.
5. أضيف�ي البياض اىل خليط البطاطس وقلبي املكونات بهدوء من 

األسفل لألعىل. 
6. أخرج�ي أكواب الس�رياميك م�ن الفرن وقوم�ي بتوزيع الخليط 
به�م، ثم أعيديهم اىل الفرن م�ن 15 اىل 20 دقيقه حتى يصبح لونه 

ذهبياً.

سوفليه البطاطس



كيف تقرأ رسالة حمذوفة عىل »واتساب«؟
اعتم�د تطبي�ق الرتاس�ل الفوري األش�هر 
“واتس�آب” من�ذ ف�رتة خاصي�ة جدي�دة 
تمكن أي مس�تخدم من حذف رسالته بعد 

إرسالها بمدة.
لكن عدد من مس�تخدمي “واتس�آب” بدأ 
يش�عر بالضيق، ألنه ال يتمك�ن من قراءة 
الرس�ائل املحذوفة، ورغبته يف معرفة ماذا 

كتب املستخدم وحذفه بعد ذلك.
” ويقدم موق�ع “جادجيتس ناو” التقني 
املتخص�ص، طريق�ة س�هلة يمك�ن م�ن 
خالله�ا ق�راءة أي رس�الة محذوف�ة عىل 

“واتسآب”.
وجاء ذلك عىل النحو التايل:

بتح����مي�ل  أوال  تق�وم  أن  ينبغ�ي   —
تط���بي�ق منفص�ل، وه�و تط����بي�ق 

.”Notification History“
— بمجرد تحميل ذلك التطبيق، سريس�ل 
ل�ك كاف�ة إخط�ارات الهات�ف أوال ب�أول، 
ليمكنك اإلطالع عىل أي رس�الة، حتى بعد 

حذفها، عىل واتسآب.
كاف�ة  بتس�جيل  التطبي�ق  ويق�وم   —
اإلخط�ارات، بحيث يمك�ن الولوج إليها يف 

أي وقت.
— ولتفعيل�ه كل م�ا علي�ك إال أن تفت�ح 
التطبي�ق، ث�م تخت�ار ق�راءة إخط�ارات 

واتسآب.
— لك�ن عليك معرفة أن التطبيق يس�جل 
نحو 100 ح�رف فقط من اإلخطارات، أي 
أنك س�تتمكن من اإلط�الع عىل 100 حرف 

فقط من الرسائل املحذوفة عىل واتسآب.

امليش برسعة قد حيد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب 

اإلفراط يف ألعاب الفيديو يسبب 
اضطراب نفيس

 أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون من املعهد األملاني للتغذية البرشية 
بأن امليش برسعة أكرب قد يحد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.وحللت 
الدراس�ة التي نرشتها صحيفة ذي أس�رتاليان بيانات 50225 ش�خصاً 
شملتهم 11 دراسة اس�تقصائية يف إنجلرتا وأسكتلندا بني عامي 1994 
و 2008.ووج�دت أن معدل رسعة امليش ارتبط بانخفاض بنس�بة 24 % 
من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب مقارنة بامليش بخطى بطيئة.وقال 
د.إيمانويل ستاماتاكيس الذي قاد الدراسة إن امليش الرسيع يتمثل عادة 
يف قطع ما بني 5 إىل 7 كيلومرتات يف الساعة، ولكنه يعتمد يف الواقع عىل 

مستويات اللياقة البدنية.

افادت دراس�ة اجراه�ا باحثون، بأن ألعاب الفيديو تس�بب اضطراب و 
مشاكل نفسية وذهنية كبرية ترتبط باإلدمان وتتطلّب املراقبة.

وق�ال باحثون انه ” يج�ب أن تقوم األنظمة الصحي�ة يف مختلف الدول 
ويق�وم األطباء واملمرضون بالتنبه إىل هذه املش�كلة، ورصدها، واتخاذ 
إج�راءات تجاهه�ا عن طريق توفري وس�ائل عالجي�ة للتخلّص من هذا 

اإلدمان.
وبحسب ‘‘رويرتز‘‘ نّبه الدكتور فالديمري بوزنياك العضو يف إدارة الصحة 
العقلي�ة بمنظمة الصحة العاملية إىل أن ماليني من محبي ألعاب الفيديو 
ومنه�م من يلعبونها بدرج�ة مكّثفة ال ينطبق عليه�م اضطراب ألعاب 

الفيديو كمشكلة نفسية وفق تصنيف منظمة الصحة.

 يف دراسة ألطباء سويرسيني جرت 
عن�ر  كمي�ة  تراجع�ت  حديث�اً، 
الكولس�رتول املوج�ودة يف البي�ض 
بنس�بة 14 % مقارن�ة بعام 2001، 
فيم�ا احتوى ع�ىل كمي�ة أكرب من 
فيتام�ني »D«، بنح�و 64% مقارنة 
باملايض، بحس�ب ما أكدته دراس�ة 
أمريكية حديثة.وي�رى األطباء أنه 
ال ينبغ�ي املبالغة ب�أكل البيض، إذ 
إن بيضة واحدة ق�ادرة عىل إدخال 
كمي�ة كافي�ة من الكولس�رتول إىل 
الجس�م، أما األطعمة األخرى، التي 
نس�تهلكها يومياً، وما تحتويه من 
كولس�رتول، فإنه�ا قد تتح�ول إىل 
تراكم للدهون الس�لبية يف الجسم، 
وه�ذا أمر غ�ري صح�ي أبداً.ويؤكد 
خرباء الصحة، أن اس�تبدال اللحوم 
الحم�راء بالبيض، ضم�ن برنامج 

حمية معني، قد يكون خي�اراً مقبوال صحياً، 
بي�د أن الت�وازن يف برنامج الحمي�ة ال يمكنه 
االس�تغناء كذلك ع�ن أكل الس�مك والخضار 
لصالح أكل البيض يومياً.فكافة أنواع األغذية 
له�ا جانب�ان، يتمث�ل األول يف حس�ناتها عىل 

الصح�ة الفردية، أما الجان�ب الثاني فيتعلق 
بس�يئاتها وما تخلف ورائها من آثار س�لبية 
أن  الهضمي.صحي�ح  الجه�از  عم�ل  ع�ىل 
مس�تويات الكولس�رتول يف البيض، تراجعت 
يف األع�وام األخرية جراء تطبي�ق التكنولوجيا 
الزراعي�ة املتط�ورة يف املزارع، بي�د أن البيض 

ال يمكن�ه الح�ل مح�ل م�واد غذائي�ة أخرى 
رضورية للجسم.وبالنسبة الرتفاع مستويات 
فيتام�ني »D« يف البيض، ف�إن األمر غري هام 
جداً بالنسبة لألطباء السويرسيني، إذ تتمكن 
ش�عوب تلك الدول، املعرضة للش�مس دوماً، 

»D« من امتصاص الفيتامني

أطباء .. ال ينبغي املبالغة بأكل البيض!!

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

من جدي�د نكتب عن »مارينا« أفخر وأجمل ما ت�م تخطيطه وإنجازه 
يف الس�احل الش�مايل ملر، صممها عبقري وأنجزها العظيم املهندس 
حس�ب الله الكفراوي، ولم يحصل لنفس�ه أو ألهل�ه عىل وحدة واحدة 
منها، وظلت مارينا درة للس�احل الش�مايل حتى وصل�ت إىل ما وصلت 
إليه اآلن من تس�يب وإهمال وانعدام للنظاف�ة ولألمن وللنظام مع أن 
عىل رأس�ها كثريين، رشكة لإلدارة واتحادا للش�اغلني وجهازاً للتعمري 
ولكل منهم جيش من املوظفني وكبار وصغار املسؤولني وهكذا تضيع 
املس�ؤولية ويتف�رق الدم بني األجهزة املتنازع�ة واملتصارعة، كل يلقى 
بالل�وم عىل اآلخ�ر وبينهم يعلو احتجاج وش�كوى م�الك الوحدات بال 

نتيجة أو حتى اعرتاف بالخطأ.
والخطأ وانعدام املس�ؤولية جعال من مارينا هذه السنة وكأنها امتداد 
ملنطقة عش�وائية تنعدم بها النظافة، ملاذا؟ ألن املس�ؤولني عنها وقبل 
أي�ام فقط من عي�د الفطر ومع بداي�ة توافد املصطاف�ني اختلفوا مع 
الرشكة املس�ؤولة ع�ن النظافة فق�رروا إنهاء التعاقد معه�ا، وبالتايل 
تكدس�ت الش�وارع بمخلفات البيوت واملحال واملطاعم م�ن القمامة، 
وحط�ت عليه�ا جحافل من الذب�اب وفاحت منه�ا الروائ�ح الكريهة، 
وقب�ل أيام أيضاً م�ن عيد الفطر ق�ررت إح�دى إدارات مارينا املتعددة 
إنهاء التعاقد مع رشكة األمن املس�ؤولة عن الحراسة فاختفى أفرادها 
جميعاً، وُتركت تلك املدينة الواس�عة بال فرد أمن واحد، وبالتايل تعددت 
االنتهاكات والرسقات وانتهى ش�عور الناس باألمان، وأصبحت مداخل 
مارينا الس�بعة نهباً للجميع بال تفتي�ش أو تدقيق وهو ما ال يحدث يف 
أي منتجع عىل طول الس�احل الش�مايل الذي يدقق أصحابه وساكنوه 
وإدارات�ه يف رشوط الدخ�ول إليه بص�ورة مبالغ بها، أم�ا مارينا فهي 
مفتوحة عىل مراعيها بمعرفة ما يسمى أفراد أمن البوابات ملعارفهم 

ومن يناولونهم البقشيش.
مارينا - ومنذ سنوات - حزينة بأرصفتها املتهالكة ومحالها املتواضعة، 
حزينة بمس�طحاتها الت�ي كانت خرضاء فأصابه�ا الجدب والجفاف، 
بالش�باب الطائش عىل املوتس�يكالت والبيتش باجي املمنوع وجودها 
أو تأجريه�ا، لك�ن كل يشء مباح، بإه�دار نظام املرور وع�دم احرتام 
اتجاهات الس�ري، حزينة بجحافل السمارسة املسيطرين الفعليني عىل 
وحداته�ا وبيعها وتأجريها بعدما كان غري مس�موح لغري إدارة مارينا 
بالقي�ام بمثل تل�ك املعامالت، حزين�ة بغرض البن�اء والتكثيف بالقوة 

والسطوة عىل أرضها، خسارة.
مارين�ا ه�ي امل�كان املؤهل للبق�اء مفتوحاً ط�وال الس�نة للمريني 
واألجان�ب، وإغالقها ثمانية أش�هر إه�داراً إلمكانياته�ا، وهي تحتاج 
لنظ�رة مختلفة من الدولة ومن وزارة اإلس�كان ووزارة الس�ياحة، أما 
الخربة فيمكن اس�تريادها من دول البحر املتوس�ط التي تفتح أبوابها 
صيفاً وشتاًء، ليس لها أن تدار بعقلية املوظفني وبريوقراطية املصالح 
الحكومي�ة فهي ث�روة قومية وهي االمت�داد الطبيعي ملدين�ة العلمني 
الجدي�دة التي تجاورها والتكامل بينهما يمن�ح الدولة ثالثني كيلومرتاً 

ممتدة من الجمال واالستثمار مضمون النتائج.

حني يلتق�نَي ال يعرفن النضج فيما بينهن، يبدو جس�دهن الداخيل رغم 
م�رور الزم�ن عليه كطفل صغري، يس�رتجع ألب�وم الذكري�ات ويصبح 
للحض�ور حال�ة من الجن�ون ممزوجة بمش�اعر دافئة أنثوية ش�فافة 
بروحها، محبتهن الال متناهية كقلب طفل يرتك أثرا يف أنفسهن عند كل 
لقاء. حقل من الطاقة ومناعة قوية يف اللحظات التي يجتمعن يضحكن، 
يمزح�ن، يتحدثن ما يخطر بباله�ن دون قيود، يعلق�ن الصور أمامهن 
يتح�اورن يتجادلن ال يعرفن اإلنصات واإلصغاء إال عند الراخ »خلص 
هدوء!«، صوتهن الجماعي باس�م االش�تياق واللهف�ة حكاية صديقات 
الطفولة بأعمار مختلفة ومس�ارات مختلفه تحت ظل الحب والعرشة. 
يف املس�اء يجتمعن ويقررن امليش يف شوارع املدينة بأجوائها الرمضانية، 
كل منه�ن قادرة عىل تس�ليط الضوء عليها لس�اعة كامل�ة لتخربنا عن 
يومياتها بتفاصيلها التي ال تنتهي، واألخرى تس�أل وتستفرس واألخرى 
تنتقد وتش�تم واألخ�رى داعمة لكل قول، ورغ�م اختالفاتهن الكثرية إال 
أنهّن يجتمعن عىل الحب والصداقة وخطف الزمن. أثناء تناولهن البوظة 
طرحن س�ؤاال: كم كالوري )سعر حراري( تحتوي البوظة؟ مع العلم أن 
ثالث�ة منه�ن يأكلن بوظة أبو زيتون باس�م الدايت لتخفي�ف حدة الندم 
يجتمع�ن يتواصلن ويش�رتكن يف مواضيع ال مفر منها، حيث تش�عر أن 
العالم يختفي وأن هذه املواضيع تبقى خالدة، كالوزن والشكل والجسم 
واللب�اس واملس�تحرضات التجميلي�ة، حي�ث ال يتغ�رين مهم�ا ارتقني 
بالثقافة والفكر. كم يبلغ ثقلك؟ ما هي حميتك التي تناس�ب جس�مك؟ 
م�ا نوع الرياضة التي تقومني بها؟ وكل منهن تس�أل األخرى: ضعفانة 
أم نصحانة؟ »س�ؤال اس�تنكاري لجواب ترفض س�ماعه« مع العلم أن 
جميعهن يف ه�ذه اللحظة يطبقن نظام حمية معين�ا، الحمية الغذائية 
موض�وع مزعج وبغي�ض، تبدو الوس�ائل كثرية لفض النق�اش حوله. 
صاحبة اله�دوء: يكفي يا صبايا.. كيف أمورك�ن؟ أنتن عىل ما يرام؟ ال 
يوج�د أي جدي�د؟ وكل منهن تغم�ز لألخرى وينظ�رن لبعضهن نظرات 
تش�ويق ممتزجة بالفضولية وحب االستطالع، ينتظرن لتتحدث واحدة 
منهن ليتش�جعن ويتحدثن »يا حظكن الس�يئ!«. خمس دقائق أو أقل، 
س�كوت مفاجئ وراحة من ال�كالم، خالل لحظة عبورهن ممر املش�اة 
تذك�رن أنهن أصبحن قريبات من مح�ل بوظة أبو زيتون، بدأن يتجادلن 
ويتح�اورن إن أردن أن يأكل�ن، والس�يارات تنتظ�ر ليصل�ن نهاية ممر 
املش�اة. بوظة أبو زيتون »بوظة ش�فا عمرو« مس�تكة بنكهة الليمون 
والفستق الحلبي والفانيال »براحة ما بنقلها ال« إنهن يدركن أنها من 
ري�ح البالد ورمز من رموز امل�ودة واملحبة، باختصار: »ما بتتاكل إال مع 
مجموع�ه أصدقاء، عائ�الت«. انتقلن من موضوع من س�تأكل؟ إىل من 
س�تدفع؟ واألصوات تعلو وال كأنهن يف الش�ارع، أي جنون وأي س�عادة 
أنت�ن فيها! وإذا بصاحب�ة اإلرادة القوية، تعلن رفضها لتناول البوظة يف 
مثل هذه الس�اعة، بعد هج�وم ومحاوالت إقناع رفع�ت الراية البيضاء 
واش�رتطت عليهن بأنها تريد أن تطلب بوظة دايت )Diet( وإذ بأصوات 
قهقهتهن تعلو، نطقت صاحبة الهدوء، لست أنا من سيطلب من البائع 

بوظة دايت )Diet( بدكن يضحك علينا!
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الصحة العاملية تدرج الطب الشعبي اآلسيوي ضمن مرجعياهتا
 حّدث�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة مرجعيته�ا 
لألمراض لتش�مل ألول مرة بادراجها مرجعيات 

الطب الصيني الشعبي.
وق�ال روب�رت جاكوب ال�ذي ش�ارك يف تحديث 
التصني�ف ال�دويل لألم�راض بمنظم�ة الصح�ة 

العاملية: “ من الرضور ادراج املرجعيات الصينية 
كون الطب الش�عبي أحرز نجاح�ات مثل الطب 

الغربي«.
وأوض�ح يف مؤتم�ر صح�ايف أن الط�ب الصيني 
يمكن�ه أن يلعب دوراً خارج آس�يا، حيث يمكن 

للع�الج باإلب�ر أن يقل�ل الحاجة للع�الج الغربي 
لأللم، أو التخدير مثالً

وبالتايل أصبح التصنيف الدويل املعدل لألمراض، 
يشمل اآلن الحاالت الطبية التي يحددها األطباء 

الشعبيون الصينيون، واليابانيون، والكوريون.

درية شرف الدين

أكدت دراسة جديدة أن النساء الالتي 
أق�ل  الصب�اح  يس�تيقظن باك�را يف 
عرض�ة لإلصابة باالكتئ�اب مقارنة 

بمن يستيقظن يف وقت متأخر.
ووجدت الدراسة التي أجريت عىل أكثر 
م�ن 32 ألف امرأة ون�رشت يف مجلة  
»جورنال أوف سايكاتريك ريسريتش 
»واس�تغرقت 4 س�نوات، أن أولئ�ك 
الذين يميلون لالس�تيقاظ مبكرا هم 
أق�ل عرضة لإلصاب�ة باملرض العقيل 
بفضل زي�ادة التعرض لضوء النهار. 
وقام الباحثون يف جامعة كولورادو يف 
بولدر، وبريغهام ومستشفى النساء 

يف بوس�طن بفحص الرواب�ط بني اضطرابات 
امل�زاج ونم�ط »الكرونوتوب«، وه�و نوع من 
الس�اعة الداخلية التي تحدد أفضل وقت ألداء 
األنش�طة املختلفة مثل النوم وتناول الطعام 

والعمل وما إىل ذلك، ملدة 24 ساعة.
العقيل بفضل زيادة التعرض لضوء النهار.

وق�ام الباحثون يف جامعة كولورادو يف بولدر، 
وبريغه�ام ومستش�فى النس�اء يف بوس�طن 
بفحص الروابط بني اضطرابات املزاج ونمط 
»الكرونوتوب«، وهو نوع من الساعة الداخلية 

التي تحدد أفضل وقت ألداء األنشطة املختلفة 
مثل النوم وتناول الطعام والعمل وما إىل ذلك، 

ملدة 24 ساعة.
وخلص معدو الدراس�ة إىل أن التعرض لضوء 
الشمس يف النهار يقلل خطر إصابة الشخص 
باالكتئ�اب بنس�بة 12% إىل 27%، لذل�ك ف�إن 
نمط الن�وم يلعب دورا يف اإلصابة بهذا املرض 
العق�يل. وكان متوس�ط عم�ر املش�اركني يف 
الدراسة 55 عاما، وعندما بدأ الباحثون تحليل 
البيان�ات يف عام 2009، لم يتم تش�خيص أي 
إصابة باالكتئاب لدى املش�اركني، وكان %37 

م�ن املش�اركني يس�تيقظون باكرا، 
بينم�ا كان 53% منهم ممن ينوعون 
بني االستيقاظ املبكر والسهر، أما ال� 
10% املتبقي�ة فقد وصفوا أنفس�هم 
بأنهم ممن »يحبون الليل«. وبمجرد 
الحظ�ت  الدراس�ة،  م�ن  االنته�اء 
الدكتورة س�يلني في�رت، كبرية معدي 
الدراسة يف جامعة كولورادو ومديرة 
مخت�رب الن�وم يف الجامع�ة، أن هناك 
2581 حال�ة تط�ور لالكتئ�اب، 290 

منهم من فئة محبي الليل.
ووجدت الدراسة أن الذين يستيقظون 
يف وق�ت متأخ�ر م�ن النه�ار، كانوا 
أكثر عرضة لإلصاب�ة باالكتئاب، حتى عندما 
ت�م تحديد عوامل أخ�رى يحتمل أن تعرضهم 
للخط�ر، مث�ل العي�ش بمفرده�م والتدخني 
وغريه�ا، »وهذا يخربن�ا أنه قد يك�ون هناك 
تأثري للس�اعة الداخلية عىل خط�ر االكتئاب، 
والت�ي ال تقوده�ا العوام�ل البيئية وأس�لوب 
الحياة«، وفقا لفيرت. وأضافت الدكتورة فيرت 
أن »موع�د وكمي�ة التع�رض للض�وء يؤثران 
عىل نمط النوم، وبالت�ايل يؤثر ذلك عىل خطر 

اإلصابة باالكتئاب«.

االستيقاظ الباكر يقي النساء من مرض عقيل خطري


