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االمام علي )عليه السالم(

الّدنـيـا 

سجن املؤمن، واملوت حتفته،

 واجلّنة مأواه

ص3خالفات األحزاب الكردية تنتقل إىل قاعات فرز األصوات واألمم املتحدة تدعو إىل التهدئة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أوربا حتشد لوضع »الئحة سوداء« ملهريب املهاجرين

إسـرائـيـل تـشـدد الـخـنـاق عـلـى غـزة وتـغـلـق مـعـبـر البضـائـع الوحـيـد

الشؤون االقتصادية توجه باعداد خطة السترياد السيارات وحتيل عقود الصناعة إىل النزاهة

املوصل حتتفل بذكرى التحرير وتنتظر تنفيذ وعود االعامر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتفل س�كان مدينة املوصل وسط دمار 
واس�ع ملدينتهم بالذك�رى األوىل لتحررهم 
من س�يطرة تنظيم داعش االرهابي، فيما 
اعترب رئيس الوزراء احتاللها مثل مس�ألة 
وج�ود وبقاء للعراق، بينما تش�ر تقارير 
إىل أن املدينة تحت�اج إىل 874 مليون دوالر 
إلصالح البنية التحتية األساس�ية وحدها. 
واحتفل املوصليون بالذكرى االوىل لتحرير 
مدينتهم من س�يطرة تنظيم داعش الذي 
احتلها يف العارش من حزيزران عام 2014 
حيث كربت مساجد املدينة ودقت اجراس 

كنائس�ها وتجمع املئات م�ن املواطنني يف 
س�احة االحتفاالت باي�ر املدينة للتعبر 
ع�ن فرحه�م به�ذا الي�وم وس�ط دبكات 
شعبية ومظاهر الفرح.  بدوره، قال رئيس 
ال�وزراء، القائد الع�ام للقوات املس�لحة، 
حي�در العب�ادي ان تحري�ر املوص�ل فتح 
الباب واسعاً امام عودة اهلها اىل منازلهم 
وحياتهم الطبيعية بعد عناء النزوح، الفتاً 
إىل أنها اليوم تنفض غبار الحرب ومخلفات 
الظالمي�ني وتنهض م�ن جدي�د. واضاف 
العبادي، يف رس�الة اىل العراقيني بمناسبة 
مرور ع�ام عىل تح�رر ثاني م�دن العراق 
سكاناً من سيطرة داعش، »نستذكر اليوم 

و ب�كل فخر واعتزاز الذكرى االوىل لتحرير 
املوص�ل العزي�زة، تل�ك امللحم�ة الخال�دة 
التي اثلجت صدور ش�عبنا وقصمت ظهر 
داع�ش االرهاب�ي ال�ذي اس�تباح املوصل 
يف غفلة م�ن الزمن«. وأض�اف »لقد كتب 
مقاتلونا الشجعان وبكل صنوفهم سطور 
هذه امللحمة الخالدة بالدماء والتضحيات 
الجس�ام، الت�ي فتح�ت ابواب االس�تقرار 
واألم�ن يف الب�الد يف مرحل�ة صعب�ة وتحٍد 
كبر قاتل فيه رجال القوات املس�لحة من 

الجيش والرشطة االتحادية واملحلية.

التفاصيل ص3

اللرية الرتكية
 تتهـاوى بسبـب صـهـر

 أردوغان 

رغم استقاالت وزرائها.. 
ماي باقية عىل رأس احلكومة 

الربيطانية

صندوق االسكان
 يعلن االستمرار بمنح قروض

 تشييد الدور
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عـمـلـيـات بغداد تلقي الـقـبـض عـلـى شـخـص ادعـى انـه »الـمـسـيـح«العـراق ثـالـث اكبـر رشيـك جتـاري بالـدول العربيـة للصيـن
وكيل يف الداخلية يتحدث عن » اتفاقيتني اسرتاتيجيتني« مع السعودية وأمريكا الصدر يدعو روسيا إىل القيام بدور فعال يف اجلانب اإلنساين واخلدمي 

بـرشلـونـة
 يـجـد أفـضـل بـديـل 

لباولينيو
ص4 ص4 ص3

عودة رحالت الطريان بني إثيوبيا وإريرتيا بعد انقطاع دام 20 عامًا
      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  اإلثيوبي�ة،  الجوي�ة  الخط�وط  أعلن�ت 
الثالثاء، أنها ستس�تأنف رحالتها إىل العاصمة 
اإلريرتية أس�مرة يف الس�ابع عرش من الش�هر 

الحايل، للمرة األوىل منذ 20 عاما.
ويف اتفاق تاريخي، قررت إثيوبيا وإريرتيا فتح 
الس�فارات وتطوير موانئ واس�تئناف رحالت 
الطران، كبوادر ملموس�ة ع�ىل التقارب الذي 

أنهى عداء اس�تمر 20 عاما، منذ اندالع الحرب 
بينهما عىل حدود متنازع عليها يف عام 1998.

ونقلت »رويرتز« ع�ن تولد جيرب مريم الرئيس 
التنفي�ذى للرشك�ة اإلثيوبية قول�ه: »مع فتح 
فص�ل جدي�دة م�ن الس�الم والصداق�ة ب�ني 
الدولتني الشقيقتني، نتطلع إىل بدء الرحالت إىل 

أسمرة«.
وأش�ارت الرشك�ة يف بي�ان لها، أنه س�يجري 
مبدئي�ا تش�غيل رحل�ة يومية، م�ع التخطيط 

بشكل »رسيع جدا« لتفعيل عدة رحالت يومية، 
باإلضافة إىل رحالت شحن.

وأض�اف البيان إن »اس�تئناف الروابط الجوية 
الرواب�ط  تعزي�ز  يف  حاس�ما  دورا  س�يلعب 
السياس�ية واالقتصادية والتجارية واإلنسانية 

بشكل عام بني البلدين الشقيقني«.
وكان اإلعالن قد أنهى رس�ميا واحدة من أطول 
املواجهات العسكرية يف أفريقيا، والتي أسفرت 

عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

السفري العراقي يف سوريا: بغداد بصدد إعادة 
افتتاح معرب القائم- البوكامل

االحتادية حتكم بعدم دستورية مادة يف املوازنة
2 العامة لعام 2018 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الع�راق  محافظ�ات  م�ن  ع�دد  تش�هد 
الجنوبية والش�مالية تظاه�رات تطالب 
بتوفر الخدمات وفرص العمل للش�باب، 
وقد أغلق متظاهرين طرقات، بينما قام 
آخرون يف مدن أخرى باقتحام مؤسسات 
رس�مية، وهو األمر الذي دفع إىل تصدير 

تحذيرات من تفاقم األوضاع. ودعا عضو 
املفوضي�ة العلي�ا لحقوق اإلنس�ان عيل 
البيات�ي الحكومة االتحادي�ة إىل التحرك 
العاج�ل الحت�واء األوض�اع يف محافظ�ة 
الب�رة قب�ل تفاقمها. وق�ال البياتي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »املعلوم�ات ال�واردة من مكتب 
املفوضية يف البرة تش�ر إىل أن الوضع 

يف املحافظ�ة يف تصعي�د بع�د مقتل احد 
املتظاهرين ووفاة آخ�ر متأثراً بجروحه 
واستمرار تردي الخدمات وارتفاع نسبة 
األرايض«.  يف  امللوح�ة  وزي�ادة  البطال�ة 
وطال�ب الحكومة االتحادي�ة ب�«التدخل 
بش�كل رسيع وتش�كيل لجنة تحقيقية 

عليا ملعرفة مالبسات املوضوع«.
التفاصيل ص3

تظاهرات يف عدد من املحافظات: إغالق طرق 
واقتحام للمباين الرسمية
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        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، عن 
اعتقال شخص ادعى انه »املسيح«.

وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »القوات األمنية يف قيادة 
عملي�ات بغ�داد وباالش�راك مع قوة م�ن جهاز 
االمن الوطن�ي تمكنت من اعتق�ال املتهم طارق 
هاش�م بالدج�ل واالحتي�ال يف منطق�ة الغزالية 

غريب بغداد«.
واضاف�ت القي�ادة ان »ه�ذا الش�خص ادعى 
انه الس�يد املس�يح وروج لهذا من خالل مقاطع 
الفيديو عرب مواقع التواصل االجتماعي«، مشرية 
اىل ان »اعتقاله جاء من أجل القضاء عىل ظاهرة 
الدجل واالحتيال واس�تغالل البس�طاء من عامة 

الشعب«.
يذكر ان مواقع التواصل االجتماعي تناقلت يف 
وقت س�ابق، مقطع فيديو يظهر فيه ادعاء احد 

االشخاص بانه السيد املسيح )عليه السالم(.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة ميس�ان، أم�س الثالثاء، 
عن اعتق�ال عصابتني احداها قتلت محاس�با يف 

مكتبه واالخرى رسقت 21 سيارة.
وق�ال قائ�د رشط�ة املحافظ�ة الل�واء ظافر 
»مف�ارز  ان  صحف�ي،  مؤتم�ر  يف  املحم�داوي 
مكافحة اج�رام قي�ادة رشطة ميس�ان تمكنت 
م�ن الق�اء القبض ع�ىل عصابة قتلت محاس�با 
يف مكتب�ه بمنطق�ة الكف�اءات الواقع�ة يف مركز 
ميسان«، مبينا ان »العصابة تتكون من شخصني 
وام�رأه«. واضاف املحم�داوي ان »افواج رشطة 
ميس�ان تمكنت م�ن القاء القبض ع�ىل عصابة 
اخرى رسقت 21 س�يارة بمركز املدنية«، مشريا 
اىل ان »القيادة مس�تمرة يف العمليات االستباقية 
العتق�ال املطلوبني«. يذكر أن محافظة ميس�ان 
تعترب من املحافظات املستقرة أمنيا، لكنها تشهد 
بني الحني واآلخر حاالت قتل أو خطف واعتداءات 
ترجعها مص�ادر أمنية غالب�ا اىل دوافع جنائية، 

وخالفات عشائرية.

ميسان: اعتقال عصابتني احداها قتلت 
حماسبـًا واالخرى رسقت )21( سيارة

عمليات بغداد تلقي القبـض 
عىل شخص ادعى انه »املسيح«

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات املختص�ة بقضايا النزاهة، أمس 
الثالثاء، حكما بالس�جن عرش س�نوات بحق موظف مقاصة يف 
مرصف الرشيد فرع الرمادي قام باختالس 612 مليون دينار.

وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م مجل�س القض�اء األعىل، 
الق�ايض، عب�د الس�تار بريق����دار، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان محكمة الجنايات يف رئاسة استئناف 
الرصاف�ة االتحادي�ة، أص�درت حكما بالس�جن عرش س�نوات 
ض�د موظ�ف مقاصة يف مرصف الرش�يد فرع الرم�ادي، مبينا 
ان »املته�م اعرف ب�رصف صكوك مزورة باالتف�اق مع مديرة 
امل�رصف الهارب�ة بقيمة )612( ملي�ون دين�ار عراقي لتحقق 

املنفعة الشخصية«.
وأوضح بريقدار أن«املحكمة أصدرت قرارها وفق املادة 316 

من قانون العقوبات العراقي وبعد توفر كافة االدلة املقنعة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مجلس محافظة االنبار، أمس الثالثاء، استمرار عمليات 
تس�لل عنارص تنظيم “داعش” اإلجرام�ي إىل االرايض العراقية 
رغ�م اإلجراءات االمنية املتخذة عىل طول الرشيط الحدودي مع 
س�وريا غربي املحافظ�ة.  ونقلت وكال�ة »املعلومة« عن عضو 
املجل�س فرحان محمد الدليمي القول إن “عمليات التس�لل من 
االرايض الس�ورية باتجاه املناطق الغربي�ة للمحافظة مازالت 
مس�تمرة رغم االجراءات االمنية التي بدأت حديثا منها احاطت 
بعض مناطق الرشيط الحدودي مع س�وريا باس�الك ش�ائكة 
فضال عن نرش ابراج مراقبة اىل ان هذا االمر لم يحد من عمليات 

التسلل بشكل الذي يؤمن الحدود بشكل كامل”. 
واض�اف الدليمي ان “الرشي�ط الحدودي مع س�وريا يضم 
مس�احات كب�رية تص�ل اىل 620 ك�م مم�ا يتطل�ب تعزيز دور 
القطعات العس�كرية وزيادة تواجدها مع االستعانة بمنظومة 
رص�د متط�ورة ملراقب�ة الحدود خاص�ة وان عصاب�ات داعش 
االجرامية تحاول وبش�تى الوسائل الدخول اىل االرايض العراقية 
جراء اشتداد املعارك يف سوريا”. واشار إىل أن “ضعف االجراءات 
الحكومية مع وجود جهات تعمل بمعزل عن الحكومة املركزية 
يف عملي�ة ضبط الحدود عوامل تس�اعد عىل اس�تمرار عمليات 

التسلل اىل االرايض العراقية وهذا ما يقلقنا”.

جنايات الرصافة 
حتكم بالسجن )10( سنوات ملوظف 

بمرصف اختلس )612( مليونًا

جملس االنبار يتحدث عن استمرار عمليات 
تسلل »الدواعش« من سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الصني، أمس الثالثاء، ان العراق يعد ثالث 
اكرب رشيك تج�اري بالدول العربية، مبينا ان الصني 
تشري كميات كبرية النفط العراقي. ونقلت وكالة 
»السومرية نيوز« عن الس�فري الصيني لدى العراق 

تشن ويتش�ينغ القول ان »العراق يعترب اكرب رشيك 
تجاري باملنطقة ولسنوات طويلة«، مبينا ان »العراق 
يع�د ثالث اكرب رشيك تج�اري باملنطقة العربي بعد 
السعودية واالمارات«. واضاف ويتشينغ ان »الصني 
تشري كميات من النفط العراقي يتجاوز 36 مليون 
ط�ن والصني تص�در منتجاتها للعراق كالس�يارات 

واالتصاالت واالجهزة الكهربائية«. ووقع العراق مع 
جمهوري�ة الصني الش�عبية، يف كانون االول 2015، 
خ�الل زيارة رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي االخرية 
للص�ني خمس اتفاقيات ومذك�رات تفاهم للتعاون 
االقتصادي والتكنولوجي والعس�كري والدبلومايس 

والنفط والطاقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس 
الثالثاء، مع سفري جمهورية روسيا االتحادية لدى 
العراق ماكسيم ماكس�يموف، االوضاع السياسية 
الراهن�ة ونتائ�ج املباحث�ات الجاري�ة ب�ني الكتل 
السياس�ية تمهي�دا لتش�كيل الحكوم�ة العراقية 

املقبلة. وذكر بي�ان صادر عن مكتب الصدر تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن�ه »تم بحث 
شكل الحكومة املقبلة والتي يجب أن تكون حكومة 
وطنية أبوّية تضطلع باملهام الكبرية التي تتطلبها 
املرحل�ة الحالي�ة«. واض�اف البيان أن�ه تم خالل 
اللق�اء الذي عقد يف الحنان�ة بالنجف، الحديث عن 
العالقات بني البلدين والش�عبني العراقي والرويس 

يف مختلف املجاالت وس�بل االرتق�اء بها بما يخدم 
املصالح املشركة، كما تم مناقشة الوضع الداخيل 
واإلقليم�ي. ودعا الصدر حس�ب البي�ان الحكومة 
الروس�ية إىل أن يك�ون له�ا دور فع�ال يف الجانب 
اإلنس�اني والخدمي وخصوصاً موضوع النازحني 
يف املناطق املحررة، باعتباره�ا من الدول املتقدمة 

يف هذا املجال«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  كش�ف 
االس�تخبارات  لش�ؤون  العراقي�ة 
والتحقيقات االتحادي�ة اللواء ماهر 
نجم عب�د الحس�ني، أم�س الثالثاء، 
أن العم�ل ج�ار م�ن أج�ل تأس�يس 
رشاكة اس�راتيجية عىل املدى البعيد 
ب�ني العراق والس�عودية. وق�ال عبد 
الحس�ني، يف ترصيحات صحفية، أن 
»األب�واب مرشعة لتب�ادل املعلومات 
األمني�ة يف مس�ألة مكافحة اإلرهاب 
والجريم�ة املنظمة وضب�ط الحدود 
بني البلدين«. وأش�ار اىل إن »اجتثاث 
داعش يف العراق ال يزال قائماً بجهود 
بمس�اعدة  أيض�اً  ولك�ن  عراقي�ة؛ 
التحالف الدويل«، موضحاً أن »املعارك 
العس�كرية حس�مت وبقيت املعارك 
االس�تخباراتية من أجل القضاء عىل 

خالي�ا يف مناط�ق متع�ددة، أكثره�ا 
يف ش�مال بغ�داد باملحافظ�ات التي 
وج�دت فيه�ا ب�ؤر التوتر وس�يطر 
أن  وأض�اف  عليه�ا«.  االرهابي�ون 
»ه�ذه الخالي�ا املتبقي�ة موجودة يف 
مناط�ق الجبال والصح�راء،« مؤكداً 
أن »القوات األمنية واالس�تخباراتية 
تالحقه�ا دائماً«. وكش�ف املس�ؤول 
األمن�ي أن »اإلرهابي�ني يتخف�ون يف 
صحراء األنبار وجن�وب املوصل عرب 
منطق�ة كب�رية وتحت�اج إىل ق�وات 
متواصلة وموجودة لغرض اجتثاثها 
بالكامل«، موضحاً أن ذلك يجري عرب 
»عم�ل عراقي رصف، لك�ن التحالف 
الدويل يس�اعد الع�راق م�ن الناحية 
اللوجيس�تية«. وعن حجم مساهمة 
الق�وات العراقي�ة يف عملي�ات ض�د 
داع�ش يف األرايض الس�ورية، أوضح 
عبد الحس�ني، أنه »ما دامت الحدود 

غري ممسوكة بالشكل الصحيح، فإن 
داعش يس�تغل هذا من أجل التس�لل 
إىل الع�راق ولكن نح�ن لهم باملرصاد 

داخل العراق وخارجه«.
وكشف أن »رضبات عدة تحققت 
من خالل معلومات اس�تخباراتية يف 
أماكن وجوده�م«، مضيفاً أن »أكثر 
قيادات داعش العليا يف هذه األماكن 
ويف س�وريا ه�م عراقي�ون، ونعرف 
ع�ن  معلوم�ات  لدين�ا  تحركاته�م، 

تحركاتهم«.
حت�ى  نطارده�م  »نع�م،  وق�ال 
خارج العراق، ولدين�ا تعاون دويل يف 
ه�ذا املج�ال، وهناك دول تس�تجيب 

ملعلوماتنا يف هذا املجال«.
وعم�ا إذا كان هن�اك تع�اون مع 
الس�عودية، أجاب أن رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي »رس�م عىل تأس�يس 
مجلس تنسيقي بني اململكة العربية 

الس�عودية والع�راق يعم�ل عىل قدم 
وساق لتأس�يس رشاكة اسراتيجية 
عىل املدى البعيد«، موضحاً أن »هذه 
الرشاكة أمني�ة وتجارية واقتصادية 

وعلمية«.
وأضاف: »ال تزال هناك محادثات 
من أجل إعداد مسودة ملذكرة تفاهم 

أمني عراقي – سعودي«.
وق�ال عب�د الحس�ني، إن�ه »أحد 
التنس�يقي،  املجل�س  أعض�اء 
والس�عودية دعتن�ا إىل اجتماع ثالثي 
ب�ني اململكة ودولة الكوي�ت والعراق 
عىل مس�توى وكالء وزارات الداخلية 

بنهاية تموز الحايل يف الرياض«.
وأكد أن »األب�واب مرشعة لتبادل 
األمني�ة،  املعلوم�ات  م�ن  يشء  أي 
ألنه مه�م جداً، وخصوص�ا مع دول 
الجوار، يف مس�ألة مكافحة اإلرهاب 

والجريمة املنظمة وضبط الحدود«.

وكيل يف الداخلية يتحدث عن » اتفاقيتني اسرتاتيجيتني« مع السعودية وأمريكا

العراق ثالث اكرب رشيك جتاري بالدول العربية للصني

الصدر يدعو روسيا إىل القيام بدور فعال يف اجلانب 
اإلنساين واخلدمي 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�فري العراقي لدى س�وريا سعد 
محم�د رض�ا، أم�س الثالث�اء، أن الع�راق 
وس�وريا تعرض�ا ملؤام�رة دنيئ�ة لكنهما 
تمكنا من إفش�الها. ونقل�ت وكالة االنباء 
السورية عن السفري رضا قوله إن »العراق 
أحىص 120 جنس�ية ب�ني إرهابيي تنظيم 
داع�ش وأن ه�ذا ي�دل أن املؤام�رة كب�رية 
والغاية منها تمزي�ق البلدين وتفتيتهما«، 
مبينا أن »العراق أنهى تقريبا وجود تنظيم 
داعش اإلرهابي يف البالد«. واضاف رضا ان 
»اتفاقية التعاون االسراتيجي بني العراق 
وسوريا التي سيتم توقيعها قريبا ستسهم 
يف تعزي�ز وتطوي�ر كل جوان�ب العالق�ات 
الثنائية السياسية واالقتصادية والتجارية 
واألمني�ة«، مش�ددا عىل أن »الع�راق عازم 

عىل إعادة إحياء جمعية الصداقة الربملانية 
العراقي�ة الس�ورية عقب انعق�اد الربملان 
العراق�ي الجدي�د«. وردا عىل س�ؤال حول 
إع�ادة فتح املعابر الحدودي�ة بني البلدين، 
أك�د الس�فري العراقي »أهمية إع�ادة فتح 
هذه املعابر لتعزي�ز التبادل التجاري وهو 

ما يبحثه الجانب�ان حاليا«، مضيفا »نحن 
بص�دد فت�ح ه�ذه املعابر وخاص�ة معرب 
البوكمال- القائم«. وتابع ان »فتح املعابر 
س�يؤدي إىل انتع�اش الحرك�ة االقتصادية 
والتجاري�ة يف البلدين فالع�راق بحاجة إىل 
الكث�ري م�ن الس�لع والبضائ�ع والخضار 
والفواكه التي يتم انتاجها يف سوريا، ورجال 
األعمال العراقيون لديهم رغبة حقيقية يف 
دخول الس�وق الس�ورية«. والتقى رئيس 
مجلس الش�عب الس�وري حم�ودة صباغ 
الس�فري العراق�ي واملف�وض ف�وق العادة 
لدى س�وريا س�عد محمد رضا يف دمش�ق، 
وقال خ�الل اللقاء إن الش�عبني الس�وري 
والعراق�ي يرتبطان بعالق����ات متجذرة 
ومتجددة وهما بمثابة ش�عب واحد، مبينا 
أن صمود البلدين أفشل املخططات الغربية 

والصهيونية يف املنطقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

العليا،  أص�درت املحكم�ة االتحادي�ة 
أمس الثالثاء، حكما بعدم دستورية مادة 
يف قان�ون املوازنة االتحادي�ة لعام 2018 

تخول مجلس النواب تش�ييد مبنى 
له بملياري دينار.

وذكر املتحدث الرس�مي باس�م 
املحكم�ة إياس الس�اموك، يف بيان 
العراقي« نسخة  تلقت »املس�تقبل 
من�ه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
نظرت دعوى للطع�ن ببعض مواد 
قانون املوازنة العامة للسنة املالية 
2018، الت�ي أقامها رئيس مجلس 
ال�وزراء/ إضاف�ة لوظيفت�ه ع�ىل 
رئي�س مجل�س الن�واب/ إضاف�ة 
»الدعوى  أن  لوظيفت�ه«. وأض�اف 

ش�ملت ثماني�ة طع�ون، اثن�ان منها تم 
ردها، وس�تة ت�م الحك�م بموجبها بعدم 
دس�تورية مواد يف املوازن�ة كونها تخالف 

الدستور«.
وأوض�ح الس�اموك، ان�ه »م�ن املواد 

املطع�ون بها ه�ي امل�ادة )57/اوال( من 
القانون ونصت عىل تخصيص نحو 300 
مليار دين�ار، من بينها ملي�ارا دينار من 
املوازن�ة االس�تثمارية تخصص لتش�ييد 
أن  إىل  النواب«.وأش�ار  ملجل�س  مبن�ى 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا وجدت 
ان تخصي�ص مجلس الن�واب لهذا 
املبل�غ وإضافت�ه إىل موازنة 2018 
دون الرج�وع اىل مجل�س ال�وزراء 
للم�ادة  مخال�ف  موافقت�ه  ألخ�ذ 
)62 /ثاني�ا( م�ن الدس�تور، كم�ا 
اللجن�ة  موافق�ة  اس�تحصال  ان 
االقتصادي�ة يف مجلس الوزراء عىل 
املرشوع ال يعني موافقة الحكومة 
وفق�ا ملتطلبات امل�ادة )62 /ثانيا( 
من الدستور وبالتايل قضت املحكمة 

بعدم دستورية تلك املادة.

السفري العراقي يف سوريا: بغداد بصدد إعادة افتتاح 
معرب القائم- البوكامل

االحتادية حتكم بعدم دستورية مادة يف املوازنة
 العامة لعام 2018

         بغداد / المستقبل العراقي

الش�ؤون  لج���ن�ة  وجه�ت 
أم�س  الوزاري�ة،  االقتصادي�ة 
الثالث�اء، باعداد خطة اس�تريادية 
للسيارات، فيما قررت احالة عقود 

لوزارة الصناعة اىل هيئة النزاهة.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه انها »ق�ررت خالل الجلس�ة 
ال��18 التي عقدت برئاس�ة وزير 
التخطيط اعداد دراس�ة تفصيلية 
تتن�اول ملف اس�ترياد الس�يارات 
بغي�ة  الع�راق  يف  واملرك���ب�ات 
تنظي�م العملية وفق�ا للمتطلبات 
»اللجن�ة  ان  مبين�ا  الحياتي�ة«، 
ناقشت بنحو مستفيض القوانني 
والتعليم�ات واالج�راءات وواق�ع 
البن�ى التحتية املتعلقة باس�ترياد 
الجه�ات  واوص�ت  الس�يارات، 
املختصة باعداد دراس�ة تفصيلية 
تتضمن وضع سياس�ة استريادية 
عالية املس�توى للس�يارات تتالئم 
مع البيئة العراقية والبنى التحتية 

والجوانب االخرى ذات الصلة«.
وش�ددت ع�ىل »رضورة التقّيد 
الت�ام بتلك السياس�ة والعمل عىل 
العام والس�يارات  النقل  تش�جيع 
االنتاجية به�دف تخفيف الضغط 
انه�ا  اىل  الش�وارع«، الفت�ة  ع�ىل 
»ق�ررت تش�كيل لجن�ة برئاس�ة 
وكي�ل وزارة التخطي�ط وعضوية 

وزارات التج�ارة والصحة والبيئة 
والجامع�ة  واالعم�ار  واالس�كان 
التكنولوجي�ة وممث�ل ع�ن اقليم 

كردستان«.
واوضحت ان »اللجنة س�تتوىل 
وضع سياسة استريادية للسيارات 
عىل ان تقدم الدراس�ة خالل شهر 

من تاريخ تشكيلها«.
م�ن جان�ب اخ�ر - وبحس�ب 
البي�ان - ق�ررت لجن�ة الش�ؤون 
م�ن  ع�دد  »احال�ة  االقتصادي�ة 
ملف�ات العق�ود الخاص�ة ببعض 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن 
اىل  س�ابقة  ف�رات  يف  املربم�ة 
النزاه�ة للتحقي�ق يف  ه����ي�أة 
ش�بهات الفس�اد ال�واردة يف تلك 
العق�ود«، مش�ددا ع�ىل »وج�وب 
املنجزة  االعم�ال  احتس�اب قيمة 
وغ�ري املنجزة للعقود املذكورة من 
خالل االستعانة بخرباء من نقابة 
املهندسني العراقيني للمساعدة يف 
عمليات االحتس�اب وتثبيت واقع 
الحال للمش�اريع ، وبالتايل امليض 

يف انجازها«.
أن مواطن�ني ناش�دوا،  يذك�ر 
يف وق�ت س�ابق، الجه�ات املعنية 
برضورة تسهيل وترويج معاملة 
تخليص س�يارات استوردوها من 
امريكا، فيما اعلنت الهيئة العامة 
للجم�ارك، ع�ن اعف�اء اس�ترياد 
السيارات الش�خصية من شهادة 

املنشأ.

الشؤون االقتصادية توجه باعداد خطة السترياد السيارات وحتيل عقود الصناعة إىل النزاهة
ناقشت القوانني والتعليمات واالجراءات وواقع البنى التحتية املتعلقة باسترياد السيارات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد صندوق اإلس�كان التابع لوزارة األعمار، أمس الثالثاء، استمراره بتسليف 
املواطنني مبالغ مالية لبناء املنازل، مبينا أن املبلغ الكيل للقرض هو 35 مليون 

دينار رشط كفالة املوظف وسند عقاري لألرض السكنية.
وقال مصدر مطلع بالصندوق إن »صندوق اإلسكان مستمر يف ترويج معامالت 

قروض االسكان وتسليم املواطنني مبالغ مالية لبناء دور سكنية«.
وأض�اف املصدر، أن »الصندوق يقرض املواطنني مبلغ 35 مليون دينار بش�كل 
وجبات وبفائدة تصل اىل 2 % س�نويا عىل ان يس�دد املواط�ن القرض خالل 12 

عاما وتسديد القسط الشهري يكون بقدر 200 الف دينار«.
وتابع ان »منح القرض يش�رط ان تكون االرض طابو س�كني او ملك ومشاع 
عىل أن يمنح رشيك الس�ند موافقته عىل القرض، فضال عن تصديق اجازة بناء 

من قبل دائرة البلدية املختصة«.

صندوق االسكان يعلن االستمرار بمنح قروض تشييد الدور

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتف�ل س�كان مدين�ة املوصل وس�ط دمار 
واس�ع ملدينتهم بالذكرى األوىل لتحررهم من 
س�يطرة تنظيم داعش االرهابي، فيما اعترب 
رئي�س ال�وزراء احتاللها مثل مس�ألة وجود 
وبق�اء للع�راق، بينم�ا تش�ر تقاري�ر إىل أن 
املدين�ة تحتاج إىل 874 ملي�ون دوالر إلصالح 

البنية التحتية األساسية وحدها.
واحتف�ل املوصليون بالذك�رى االوىل لتحرير 
مدينته�م م�ن س�يطرة تنظيم داع�ش الذي 
احتله�ا يف الع�ارش من حزي�زران عام 2014 
حي�ث كربت مس�اجد املدينة ودق�ت اجراس 
كنائس�ها وتجم�ع املئ�ات م�ن املواطنني يف 
س�احة االحتفاالت بايرس املدينة للتعبر عن 
فرحه�م به�ذا اليوم وس�ط دبكات ش�عبية 

ومظاهر الفرح. 
ب�دوره، قال رئي�س ال�وزراء، القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، حيدر العب�ادي ان تحرير 
املوصل فتح الباب واس�عاً ام�ام عودة اهلها 
اىل منازله�م وحياته�م الطبيعي�ة بع�د عناء 
الن�زوح، الفت�اً إىل أنه�ا الي�وم تنف�ض غبار 
الح�رب ومخلف�ات الظالمي�ني وتنهض من 

جديد.
واض�اف العب�ادي، يف رس�الة اىل العراقي�ني 
بمناس�بة م�رور ع�ام عىل تح�رر ثاني مدن 
العراق س�كاناً من سيطرة داعش، »نستذكر 
الي�وم و ب�كل فخ�ر واعت�زاز الذك�رى االوىل 
لتحرير املوصل العزيزة، تلك امللحمة الخالدة 
الت�ي اثلجت ص�دور ش�عبنا وقصمت ظهر 
داعش االرهابي الذي استباح املوصل يف غفلة 

من الزمن«.
وأضاف »لقد كتب مقاتلونا الش�جعان وبكل 
صنوفه�م س�طور ه�ذه امللحم�ة الخال�دة 
بالدم�اء والتضحيات الجس�ام، التي فتحت 
اب�واب االس�تقرار واألمن يف الب�الد يف مرحلة 
صعب�ة وتحٍد كب�ر قاتل فيه رج�ال القوات 
املس�لحة م�ن الجي�ش والرشط�ة االتحادية 
واملحلي�ة وجه�از مكافحة االره�اب ورجال 
الحشد الشعبي والبيشمركة وجميع الخرين 
جنًبا اىل جنب، الن التهديد كان مسألة وجود 
وبق�اء وتمخضت عن كل هذا وحدة ش�عب 
وع�ودة حي�اة اراد له�ا الدواع�ش ان تموت 
لكنن�ا هزمناه�م وانترصن�ا بالحي�اة ع�ىل 

ه�ذه الرشذمة املجرمة بتضحيات الش�هداء 
والجرحى وبصرب العراقيني«.

وش�دد العبادي ع�ىل ان تحرير املوصل »فتح 

الباب واس�عاً ام�ام عودة اهله�ا اىل منازلهم 
الن�زوح،  عن�اء  بع�د  الطبيعي�ة  وحياته�م 
وهاهي اليوم تنفض غبار الحرب ومخلفات 

الظالمي�ني وتنه�ض م�ن جدي�د، ليس�جل 
العراقي�ون يف س�فر التأري�خ انه�م التحموا 
بجس�د الوح�دة وقاتلوا تح�ت راي�ة العراق 

الواح�د فنجحوا أبه�روا العالم به�ذا النجاح 
واسس�وا لس�ور مني�ع يحص�ن مدنهم من 

الدخالء ومن يريد السوء بهذا البلد«.

وق�ال »انن�ا بوحدتن�ا ايض�ا س�نتمكن من 
القضاء عىل ما تبقى من العصابات وخالياها 
املجرمة وتعقبها حت�ى خارج الحدود، حيث 
يس�طر أبطال الع�راق من القوات املس�لحة 
والجهد االس�تخباري البطوالت ويالحقونهم 

لتخليص البلد من رشورهم نهائياً ».
واالعم�ار  البن�اء  »مرحل�ة  ان  اىل  واش�ار 
واالس�تقرار للمناط�ق املح�ررة وكل مناطق 
العراق بدأت بخطواتها االوىل وكما عهدناكم 
بالن�رص وتحري�ر االرض وتحق�ق فإننا االن 
الكاملة  وضعن�ا الخط�ط واالس�راتيجيات 
العم�ار وبناء البل�د وبدأ تنفيذها وس�تكون 
واضحة ام�ام ابناء بلدنا ع�ىل الرغم من كل 
الصعوب�ات الت�ي تجاوزناه�ا س�ابقا اي�ام 
تحرير االرض وس�نتجاوزها أيًضا يف مرحلة 
البناء واالعمار بوحدتنا لينعم ابناء هذا البلد 

بعراق موحد مستقر قوي ينعم بخراته«.
وج�اءت ذكرى التحرير يف وقت حذر املجلس 
النرويج�ي ملس�اعدة الالجئني من اس�تمرار 
معاناة أهايل مدينة امل�����وصل التي طالها 
الحص�ار والدم�ار ق����ب�ل خ�روج تنظيم 

داعش منها.
وبحس�ب إحصاءات رقمية للمجلس ال يزال 
ح�وايل 54،000 من�زل يف املوص�ل واملناط�ق 
املحيط�ة به مدم�راً، كما ال ي�زال 383،934 
ش�خصاً، أي 63،989 عائل�ة، نازح�ني م�ن 
املدين�ة، فض�اًل ع�ن أن أكثر م�ن 80 يف املئة 
من الش�باب يف املوصل عاطلون عن العمل .. 
موضًحا أن املدينة تحتاج إىل 874 مليون دوالر 

أمركي إلصالح البنية التحتية األساسية.
وس�اهم املجلس النرويجي لالجئني يف إعادة 
فتح 21 مدرس�ة وإعادة بناء مئ�ات املنازل 
وتقديم املساعدة القانونية للعائالت النازحة. 
وأوضح غريس�مان أن هذه املس�اعدة تعترب 
نقط�ة يف البح�ر، ولكنه�ا مث�ال ملموس ملا 
يج�ب القيام ب�ه يف الوقت ال�ذي يكافح فيه 
العراقي�ون يومياً للبقاء ع�ىل قيد الحياة. لن 
نك�ون قادرين عىل املس�اعدة ما لم تس�تمر 
الحكوم�ات املانح�ة يف تمويل عملي�ة إعادة 

اإلعمار وتضميد جرح العراق«.
وكان القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة حيدر 
العب�ادي اعلن من املوصل يف مث�ل هذا اليوم 
من عام 2017 تحرير املوصل بالكامل وانهاء 

دولة الخرافة.
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تش�هد ع�دد م�ن محافظ�ات العراق 
تظاه�رات  والش�مالية  الجنوبي�ة 
وف�رص  الخدم�ات  بتوف�ر  تطال�ب 
العمل للش�باب، وقد أغلق متظاهرين 
طرق�ات، بينما ق�ام آخ�رون يف مدن 
باقتحام مؤسس�ات رس�مية،  أخرى 
وه�و األم�ر ال�ذي دف�ع إىل تصدي�ر 

تحذيرات من تفاقم األوضاع.
ودع�ا عضو املفوضي�ة العليا لحقوق 
الحكوم�ة  البيات�ي  ع�يل  اإلنس�ان 
االتحادية إىل التح�رك العاجل الحتواء 
األوض�اع يف محافظ�ة الب�رصة قب�ل 
تفاقمها. وق�ال البياتي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »املعلوم�ات ال�واردة م�ن مكت�ب 
أن  إىل  تش�ر  الب�رصة  يف  املفوضي�ة 
الوض�ع يف املحافظ�ة يف تصعي�د بعد 
مقت�ل اح�د املتظاهري�ن ووف�اة آخر 
ت�ردي  واس�تمرار  بجروح�ه  متأث�راً 
البطال�ة  نس�بة  وارتف�اع  الخدم�ات 

وزيادة امللوحة يف األرايض«.
وطالب الحكومة االتحادية ب�«التدخل 
بشكل رسيع وتشكيل لجنة تحقيقية 
علي�ا ملعرف�ة مالبس�ات املوض�وع«، 
مناش�داً رئي�س ال�وزراء ب�«التوج�ه 
اىل محافظ�ة الب�رصة وعق�د جلس�ة 
طارئ�ة ملجلس ال�وزراء فيها لالطالع 
بش�كل مبارش عىل مجريات األوضاع 

ومحاولة حلحلتها«.
ودع�ا مجل�س محافظة الب�رصة اىل 
رضورة ت�رك الخالفات وعقد جلس�ة 
طارئة التخاذ القرارت الالزمة بش�أن 
أوض�اع املحافظ�ة بع�د أن أدت تل�ك 

جلس�ات  عق�د  فش�ل  إىل  الخالف�ات 
املجلس لعدم اكتمال النصاب وحدوث 
شلل بعمل دوائر املحافظة بسبب عدم 

تصويت املجلس عىل املوازنة«.
إىل  بحاج�ة  »املحافظ�ة  أن  وأض�اف 
وض�ع خط�ة طويل�ة األم�د وأخ�رى 
قص�رة األمد ملعالجة ت�ردي األوضاع 
يف املحافظ�ة الت�ي تش�هد يف كل عام 
تجددا للتظاه�رات املطالبة بالحقوق 

املرشوعة بس�بب ع�دم إيج�اد حلول 
معان�اة  تنه�ي  وجذري�ة  ناجع�ة 
املواطن�ني«. وق�دم اه�ايل محافظ�ة 
الب�رصة وثيق�ة بمطالبه�م تتضمن 
خمسة نقاط اىل الحكومة االتحادية، 
الكهرب�اء والخدمات  أبرزه�ا ملف�ي 
وتس�ليم املف�رزة الت�ي اطلق�ت النار 
ع�دة  وش�هدت  املتظاهري�ن.  ع�ىل 
املاضي�ة  األي�ام  خ�الل  محافظ�ات 

تظاه�رات احتجاج�اً ع�ىل االنقطاع 
املس�تمر يف التي�ار الكهربائي، وتردي 
الواق�ع الخدم�ي. ويف ذي ق�ار، قطع 
متظاهرون الطريق املؤدي إىل س�احة 
النارصي�ة  مدين�ة  وس�ط  الحبوب�ي 
بمحافظ�ة ذي ق�ار، احتجاج�اً ع�ىل 
التي�ار  وانقط�اع  الخدم�ات  ت�ردي 
وقال�ت  املحافظ�ة.  يف  الكهربائ�ي 
وكال�ة »موازين نيوز«، إن »تظاهرات 

حاش�دة إنطلق�ت م�ن ش�ارع النبي 
ابراهيم الخليل يف النارصية احتجاجاً 
عىل ت�ردي الخدمات وانقط�اع التيار 
الكهربائي يف املحافظة«. وأضافت، أن 
»املتظاهرين قطعوا الطريق املؤدي إىل 
ساحة الحبوبي وسط املدينة وأشعلوا 

النران واإلطارات وسط الشوارع«.
وق�د تظاهر الع�رشات م�ن اصحاب 
البس�طات احتجاج�ا ع�ىل ترحيلهم 

إلنش�اء م�رشوع مس�اطحة بس�وق 
اله�رج يف النارصي�ة. ويف دي�اىل، افاد 
مس�ؤولني محلي�ني يف محافظة دياىل 
بأن هناك تظاه�رة انطلقت يف ناحية 
جن�وب غربي املحافظة احتجاجا عىل 

نقص الكهرباء واملياه.
وق�ال رئي�س املجلس املح�يل لناحية 
بني س�عد رسول الحس�يني إن »عدد 
بتظاه�رة  انطلق�وا  املواطن�ني  م�ن 

يف ناحي�ة بن�ي س�عد جن�وب غ�رب 
بعقوبة، احتجاجا عىل نقص ساعات 
املي�اه«،  ونق�ص  الكهرب�اء  تجهي�ز 
مبين�ا أن »املتظاهرين اقتحموا مبنى 
للناحي�ة وحطم�وا  البل�دي  املجل�س 
إح�دى األب�واب«. ويف س�ياق متصل، 
أكد مدي�ر ناحية بني س�عد نجم عبد 
خض�ر »انطالق ع�دد م�ن املواطنني 
بتظاه�رة يف الناحي�ة احتجاج�ا عىل 
نقص الكهرباء واملياه، ودخلوا مبنى 
املجلس البل�دي«. وأضاف عبد خضر 
أن »األوضاع هادئة وتحت الس�يطرة 
يف الوقت الراهن، حيث قمنا باس�تالم 
مطالب املتظاهرين وتم إنهاء مشكلة 
املي�اه، فيم�ا نتواج�د اآلن يف دائ�رة 
الكهرب�اء إليجاد حل�ول تلبي مطالب 
املواطن�ني«. يف غض�ون ذل�ك، اطلقت 
رشط�ة محافظ�ة واس�ط رساح عدد 
م�ن الذي�ن دخل�وا ب�ني املتظاهري�ن 
وقام�وا بأعم�ال ش�غب. وذك�ر بيان 
للمديري�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »ق�ايض التحقيق يف 
الك�وت اطل�ق رساح ع�دد م�ن الذين 
دخلوا بني املتظاهرين وقاموا بأعمال 
ش�غب، بموج�ب تعه�دات ع�ىل عدم 

تكرار أعمالهم املخالفة للقانون«.
م�ع  »التع�اون  اىل  املواطن�ني  ودع�ا 
ان  ع�ىل  مؤك�دا  األمني�ة«،  األجه�زة 
»التظاهر السلمي حق كفله الدستور 
ل�كل مواط�ن«. واش�ار اىل ان »واجب 
الرشط�ة ه�و الحف�اظ ع�ىل النظام 
داخل املدن، وحماية املمتلكات العامة 
والخاصة«، مشددا عىل »عدم السماح 
ألي شخص دخيل لديه نوايا تخريبية 

باالنخراط بني صفوف املتظاهرين«.

ت والكنائس قرعت أجراسها واملؤسسات الدولية تدعو إىل عمل جاد لعودة النازحني اجلوامع كبرّ

املوصل حتتفل بذكرى التحرير وتنتظر تنفيذ وعود االعامر

السلطات احمللية حتذر من تفاقم األوضاع وتدعو إىل توفري اخلدمات وفرص العمل للشباب 

تظاهرات يف عدد من املحافظات: إغالق طرق واقتحام للمباين الرسمية
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دعت االم�م املتح�دة، أمس الثالث�اء، االطراف 
املقاطع�ة لعملي�ة الع�د والف�رز الجاري�ة يف 
الس�ليمانية، للمشاركة فيها، وذلك بعد تفاقم 

الخالفات بني األحزاب السياسية.
وس�حب الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
مراقبيه من موقع إعادة العد والفرز لصناديق 

االقراع الجارية يف محافظة السليمانية.
وق�ال القيادي يف الح�زب دانا ج�زا، ان »لدينا 
مالحظات عىل اج�راءات مفوضية االنتخابات 
محافظ�ة  يف  الجاري�ة  والف�رز  الع�د  والي�ة 

السليمانية«.
واض�اف »مراقبون�ا ابلغون�ا من�ذ ي�وم امس 
ان املفوضي�ة ل�م تطلعهم عىل ارق�ام االقفال 
والباركود ونوعية الطعون عىل تلك الصناديق، 
ولم تس�مح له�م باالطالع عىل م�ا يجري عن 
قرب لذلك سحبنا مراقبينا من القاعة ولكن لم 

نقاطع العملية«.
وتابع جزا »نحن بانتظار النتائج النهائية للعد 
والف�رز واي نتيج�ة تظهر من قب�ل املفوضية 
نح�ن ملتزم�ون به�ا رغ�م مالحظاتن�ا ع�ىل 

املفوضية«.
واشار اىل ان »مالحظاتنا عىل العملية االنتخابية 
الت�ي جرت يف 12 اي�ار امل�ايض ال تقترص عىل 
محافظة الس�ليمانية فقط، ولكن الش�كاوى 
والطع�ون التي قدمناها يف الس�ليمانية كثرة 
حي�ث كن�ا نتوق�ع ان نحصل ع�ىل 90 الف اىل 
100 الف ص�وت يف الس�ليمانية، لكن النتيجة 
ل�م تك�ن متوقع�ة لنا اطالق�ا وقدمن�ا طعوناً 
منذ الس�اعات االوىل من االنتخابات واالن نحن 
بانتظ�ار م�ا يخرج م�ن نتائج م�ن املفوضية 

وهي ملزمة لنا«.
وكان مص�در مطلع يف محافظة الس�ليمانية، 
أبل�غ »الغ�د برس« يف وقت س�ابق الي�وم، بأن 
س�تقوم  املفوضي�ة  ان  تش�ر  »املعلوم�ات 

الي�وم بعد وفرز ال��104 صنادي�ق املتبقية يف 
الس�ليمانية، بعد ان كانت قد فرزت يوم امس 

84 صندوقا«.
بدوره، كش�ف النائب الس�ابق ع�ن الجماعة 
ع�ن  س�عيد  زان�ا  الكردس�تانية  اإلس�المية 
ع�دم تطاب�ق نتائج الع�د والفرز الي�دوي مع 

االلكروني يف محافظة السليمانية.
وقال س�عيد إن ” نتائ�ج العد والف�رز اليدوي 
يف محاف������ظ�ة الس�ليمانية أظهرت فرقا 
كبرا م�ع نتائج االلكرون�ي”، مبينا أن “العد 
اليدوي مس�تمر لغاية االن يف الس�ليمانية وقد 
ينتهي مساء اليوم ومن ثم تنتقل اىل محافظة 
اربي�ل لش�مول اكثر م�ن 150 محط�ة يف العد 

والفرز اليدوي”.
ودعا س�عيد مفوضية االنتخاب�ات اىل “إصدار 
بيان رس�مي بعد انجاز الع�د والفرز اليدوي يف 
كل محافظة ملع������رفة مدى صحة تقارير 
االح�زاب م�ع املواق���ف الرس�مية”، مش�را 

إىل أن “نتائ�ج اع�د والف�رز الجزئ�ي ويف حال 
اختالفها سيتم اللجوء اىل العد الشامل”.

وكان تحال�ف من اجل العدال�ة والديمقراطية 
برئاس�ة الس�يايس الكردي البارز برهم صالح 
عزا انس�حاب مراقبي الكيانات السياس�ية إىل 
ع�دم ثقته باللجان املرشفة ع�ىل عمليات العد 

والفرز اليدوي يف السليمانية.
إىل ذل�ك، وذك�رت ممثلة االمم املتح�دة ملراقبة 
عملية العد والفرز اليدوي اليس بول يف مؤتمر 
صحفي، انها »دعت جميع األطراف السياسية 
املقاطعة لعملية العد والفرز وسحبت مراقبيها، 
إلعادتهم للمشاركة مرة أخرى ملراقبة العملية 

الجارية يف السليمانية«.
وبي�ت ب�ول ان »العملي�ة تج����ري بمهنية، 
وبضمن اإلج�راءات الصحيح�ة والقانونية »، 
مطالب�ة »الذي�ن قاطع�وا العملي�ة، ان يعلقوا 
مقاطعت����ه�م، وان يعودوا اىل املش�اركة يف 

سر العملية«.

حزب بارزاني يسحب مراقبيه.. واجلماعة اإلسالمية: النتائج خمتلفة

خالفات األحزاب الكردية تنتقل إىل قاعات فرز األصوات واألمم املتحدة تدعو إىل التهدئة
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إرسائيل تشدد اخلناق عىل غزة وتغلق معرب البضائع الوحيد

رغم استقاالت وزرائها.. ماي باقية عىل رأس احلكومة الربيطانية

       بغداد / المستقبل العراقي

تعهد الرئيس الصيني ش�ي جين بينغ أمس الثالثاء 
بحزمة تشمل قروضا تبلغ 20 مليار دوالر ومساعدات 
مالي�ة بحوال�ي 106 ماليي�ن دوالر لدول في الش�رق 
األوس�ط في إط�ار ما وصف�ه بنموذج إلحي�اء النمو 

االقتصادي بالمنطقة.
وع�ززت بكي�ن دوره�ا في الش�رق األوس�ط في 
الس�نوات القليلة الماضي�ة إذ تلع�ب دول عربية دورا 
مهما في خطة ش�ي للسياس�ة الخارجي�ة المعروفة 
باس�م “الحزام والطريق” من أجل إقامة طرق تجارية 

قوية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.
وقال شي خالل اجتماع مع ممثلي 21 دولة عربية 
في بكين إن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل 

األمنية بالشرق األوسط.
وأضاف “ينبغي أن نتعامل معا بصراحة وأال نخشى 
االختالفات وأال نتجنب المشاكل ونتناقش باستفاضة 
ف�ي كل نواح�ي السياس�ة الخارجي�ة وإس�تراتيجية 
التنمي�ة”. وأعلن ش�ي أن الصين س�تقدم 100 مليون 
ي�وان )15 مليون دوالر( مس�اعدات لفلس�طين دعما 
للتنمي�ة االقتصادية إلى جان�ب 600 مليون يوان )91 

مليون دوالر( أخرى لألردن وسوريا ولبنان واليمن.
كما أعلن عن إنشاء كونسورتيوم بنوك من الصين 
ودول عربي�ة يخصص له تمويل ق�دره ثالثة مليارات 
دوالر. ول�م تتض�ح العالقة بين كونس�ورتيوم البنوك 

والمساعدات المالية وحزمة القروض بشكل عام.
وأوضح الرئيس الصيني أن القروض ستمول خطة 
“لإلعم�ار االقتص�ادي” و”إنع�اش الصناعة” تش�مل 
التع�اون في مج�ال النفط والغ�از والطاق�ة النظيفة 

والمجال النووي.
وحث شي “األطراف المعنية” على احترام التوافق 
الدولي في النزاع بين إس�رائيل والفلس�طينيين ودعا 
إلى إدارة الص�راع بطريقة عادلة لتفادي االضطرابات 
اإلقليمي�ة. وال تلعب الصين في الع�ادة دورا كبيرا في 
دبلوماسية الشرق األوسط أو صراعات المنطقة رغم 
اعتمادها عليها في الحصول على إمدادات الطاقة لكنها 

تحاول االنخراط أكثر في حل النزاعات القديمة.
وتق�ول الصين إنها تلتزم بسياس�ة “عدم التدخل” 
عندم�ا تقدم مس�اعدات مالية وصفقات ل�دول نامية 
يمكنها، إلى جانب التنمية، المس�اعدة في تبديد التوتر 

السياسي والديني والثقافي.
وتطبق الصين هذا النم�وذج من الدعم االقتصادي 
المصح�وب بالنظ�ام األمن�ي الص�ارم ف�ي منطق�ة 
ش�ينجيانغ المضطرب�ة بغ�رب البالد. لك�ن جماعات 
معني�ة بالحقوق تنتقد هذا النه�ج قائلة إن اإلجراءات 
الصارم�ة أججت التوت�ر بين أقلية الويغور المس�لمة 

وأغلبية الهان العرقية بدال من أن تخفف منه.

الصني تدخل إىل الرشق األوسط 
من بوابة القروض 
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أعلن�ت إس�رائيل االثنين إغ�الق معبر 
ك�رم س�الم، المعب�ر الوحي�د المفت�وح 
لم�رور البضائ�ع إل�ى قطاع غ�زة حتى 
إش�عار آخر وذلك ردا عل�ى الحرائق التي 
نش�بت في المزارع اإلس�رائيلية بس�بب 
الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق 

من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة .
وأدى إط�الق هذه الطائ�رات الورقية 
والبالونات إلى زيادة القلق بين الس�كان 
اإلس�رائيليين المتاخمي�ن لقط�اع غ�زة 
المحاصر، فطالبوا السلطات اإلسرائيلية 

باتخاذ إجراءات.
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان إنه 
“س�يغلق المعبر أمام البضائع باستثناء 

المعدات اإلنس�انية )بما ف�ي ذلك الغذاء 
وال�دواء( الت�ي س�تتم الموافق�ة عليها 
حال�ة بحالة. ولن يتم تصدير أو تس�ويق 

البضائع من قطاع غزة”.
وأض�اف الجيش “تأت�ي هذه الخطوة 
أيضا بسبب محاوالت إرهابية إضافية”، 
مش�يرا إلى عملي�ات تس�لل وغيرها من 

الحوادث على طول حدود غزة.
وأوضح الجي�ش أن المعبر المعروف 
إسرائيليا باس�م “كيرم شالوم” سيبقى 

“مغلقا حتى إشعار آخر”.
ومن المتوقع أن يزيد هذا اإلقفال من 
تفاقم الوضع في قطاع غزة الذي تفرض 
عليه إسرائيل حصارا خانقا منذ أكثر من 
عشر سنوات، وبات أكثر من ثلثي سكانه 

يعتمدون على اإلعانات الدولية.

وتقول السلطات اإلسرائيلية إن مئات 
الطائ�رات الورقي�ة والبالون�ات التي يم 
إطالقها عبر السياج الحدودي من قطاع 
غزة الذي تديره حماس، تسببت بأضرار 

كبيرة في المزارع في المنطقة.
وق�ال متحدث باس�م جه�از اإلطفاء 
إل�ى  أدت  إن “750 حريق�ا  اإلس�رائيلي 
)2600 هكت�ار(  دون�م   26000 إح�راق 
خ�الل مئ�ة ي�وم، م�ا تس�بب بإلح�اق 
أض�رار في الم�زارع” قدرته�ا الحكومة 
اإلس�رائيلية بخمسة ماليين شيكل )1.4 

مليون دوالر(.
وبدأ س�كان غ�زة بإط�الق الطائرات 
وس�ط  أبريل/نيس�ان  ف�ي  الورقي�ة 
احتجاجات جماهيرية على طول الحدود 
ضم�ن “مس�يرات الع�ودة” لتأكي�د حق 

الالجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم 
التي غادروها أو هجروا منها قس�را في 
1948 لدى إقامة دولة إس�رائيل، ولكسر 
الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر 
من عقد. ومنذ 30 اذار بدأ الفلسطينيون 
بتنظي�م ه�ذه االحتجاج�ات، فاندلع�ت 
مواجه�ات على ط�ول حدود غ�زة، قتل 
فيها ما ال يقل عن 139 فلسطينيا بنيران 
إس�رائيلية. و ينظ�ر الفلس�طينيون إلى 
إس�تراتيجية ح�رق الم�زارع م�ن خالل 
إللح�اق  كطريق�ة  الورقي�ة  الطائ�رات 
أضرار اقتصادية بإسرائيل احتجاجا على 
حصارها وعلى سياس�تها تجاه القطاع 
وذلك دون المخاطرة المباشرة بحياتهم 
من خالل االقتراب من السياج الحدودي.

وكان�ت إس�رائيل أغلقت معب�ر كرم 

سالم في 12 ايار حتى إشعار آخر بسبب 
المواجهات التي جرت على طول الحدود، 

ثم قامت بإعادة فتحه.
وخاض�ت إس�رائيل وحرك�ة حماس 
ثالث ح�روب منذ 2008، ويس�ري وقف 
ه�ش إلطالق النار من�ذ العام 2014 على 
جانب�ي الس�ياج الفاص�ل بين إس�رائيل 

والقطاع.
والمعبر الح�دودي اآلخر في غزة هو 
معبر رفح مع مصر، وهو مغلق في أكثر 
الوقت وال يفتح إال لفترات قصيرة لدواع 

أمنية.
وق�د دع�ا مس�ؤولو األم�م المتحدة 
ونشطاء حقوق اإلنس�ان مرارا وتكرارا 
إس�رائيل إل�ى رف�ع الحص�ار ع�ن غزة، 
مشيرين إلى تدهور األوضاع اإلنسانية.
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تعت�زم رئيس�ة ال�وزراء البريطاني�ة 
تيري�زا م�اي، البقاء ف�ي الس�لطة رغم 
التهدي�د بحجب الثقة عنها بعد اس�تقالة 
وزيرين أساس�يين في حكومتها بس�بب 

خالف معها حول نهجها لبريكست.
وق�دم وزير بريكس�ت ديفيد ديفيس 
ووزي�ر الخارجي�ة بوري�س جونس�ون، 
وكالهم�ا مؤي�د النفصال ت�ام وواضح 
عن االتح�اد األوروبي، اس�تقالتهما بعد 
ظهر االثنين معتبرين أن بريطانيا تس�ير 
نحو “نصف بريكس�ت” وس�تتحول إلى 

“مستعمرة” لالتحاد األوروبي.
وعين�ت م�اي خلف�ا لهما عل�ى وجه 
الس�رعة وهي تحاول البقاء على خطها 
رغ�م األوضاع العاصفة، غير أنها تواجه 
خطر تصويت على سحب الثقة منها في 
حال تحالف أنصار انفص�ال كامل وحاد 

لإلطاحة بها.
وين�ص النظام الداخل�ي للحزب على 
وج�وب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع 
المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن 
تنظي�م صف�وف المحافظين وب�دء آلية 
تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع 
أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 
إلس�قاط رئيس�ة الحكوم�ة، وه�و أمر 

غير مضمون. وكت�ب موقع “بوليتيكو” 
أن�ه “بالرغم من الصخب، ف�إن المعادلة 
الحس�ابية في البرلمان ل�م تتبدل. وعدد 
أنصار بريكست كامل وواضح غير كاف 
لطرد ماي من الس�لطة وفرض صيغتهم 

لبريكست على مجلس العموم”.
غير أن هذا ال يعني أن ماي في مأمن، 
وم�ا زال م�ن المحتمل اس�تقالة أعضاء 

جدد في حكومتها.
ه�ذا م�ا أك�ده مناصرون لبريكس�ت 
لصحيف�ة “ذي غاردي�ان” طالبي�ن عدم 
كش�ف أس�مائهم، وقالوا إن االستقاالت 
“س�تتواصل الواحدة تل�و األخرى إلى أن 
تتخلص من )خطة بريكس�ت التي أقرت 
الجمع�ة خ�الل اجتم�اع لحكومتها في 

مقرها الصيفي( أو ترحل بنفسها”.
وتناولت الصحافة البريطانية أحداث 
االثني�ن “الفوضوي”، واعتبرت صحيفة 
“تايمز” أن اس�تقالة وزير الخارجية “لم 
تك�ن مفاجئة وال مؤس�فة”، مذكرة بأن 
جونسون عمل في الماضي صحافيا قبل 
إقالته الستش�هاده بتصريحات “فبركها 

بنفسه”.
وكتبت صحيفة “دايلي مايل” المؤيدة 
لبريكس�ت أنه�ا “تفه�م خيب�ة أنص�ار 
لكنه�ا  إياه�ا”  وتش�اطرهم  بريكس�ت 
تخش�ى م�ن مخاط�ر زعزعة اس�تقرار 

الحكوم�ة في هذه المرحلة الحرجة التي 
تمر بها بريطانيا ف�ي وقت يتحتم عليها 
الخروج من االتح�اد األوروبي في مهلة 

أقل من تسعة أشهر.
البريطاني�ون  المفاوض�ون  ويأم�ل 
يس�تأنفون  الذي�ن  واألوروبي�ون 
محادثاتهما األسبوع المقبل، في التوصل 
إل�ى اتف�اق ح�ول ش�روط االنس�حاب 
للعالق�ات  خط�ة  ووض�ع  البريطان�ي 

التجاري�ة المقبل�ة خ�الل قم�ة يعقدها 
االتحاد األوروبي في تشرين األول.

وذكرت “فاينانشل تايمز” أنه “لم يبق 
سوى بضعة أسابيع إلتمام المفاوضات 
حول الخروج من االتحاد األوروبي، إنها 

لحظة حاسمة للبالد”.
وح�ذر المستش�ار الس�ابق لرئيس�ة 
ال�وزراء ني�ك تيموثي ف�ي صحيفة “ذي 
صن” بأن�ه “من خالل زعزعة اس�تقرار 

الحكوم�ة، ف�إن المتمردي�ن يزعزع�ون 
اس�تعدوا  نفس�ه.  بريكس�ت  اس�تقرار 

لخروج بدون اتفاق”.
وحدها صحيفة “تلغراف” المحافظة 
حيث كان جونسون يعمل سابقا، دافعت 
ع�ن قرار الوزير، ودع�ت تيريزا ماي إلى 
مراجع�ة إس�تراتيجيتها واصف�ة اتفاق 
الحكومة على بريكس�ت بأنه “مجموعة 
رديئ�ة م�ن االقتراح�ات التي ستش�جع 
االتح�اد األوروبي عل�ى المطالبة بمزيد 

من التنازالت”.
واستقال جونس�ون في وقت تواجه 
بريطاني�ا العدي�د من المحط�ات الدولية 
الهامة وفي طليعتها قمة الحلف األطلسي 
األربعاء والخميس في بروكس�ل وزيارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى لندن 
اعتبارا من الخميس. كما أنه لم يش�ارك 
البلق�ان  خارجي�ة  وزراء  اجتم�اع  ف�ي 

االثنين والثالثاء في لندن.
وعي�ن محل�ه مس�اء االثني�ن وزي�ر 
الصح�ة جيريم�ي هان�ت ال�ذي كان من 
الداعي�ن لبق�اء بريطاني�ا ف�ي االتح�اد 
األوروب�ي قب�ل أن يبدل موقف�ه ويدعم 
بريكس�ت. أم�ا وزي�ر بريكس�ت ديفي�د 
ديفي�س، فحل محله دوميني�ك راب )44 
عام�ا( وهو م�ن المش�ككين في جدوى 

االتحاد األوروبي.
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استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي 
التنفيذي الجديد، الذي س�عى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين 
صهره وزي�را للمالية وتعهد بإصالحات أكب�ر في بلد يحكمه 

منذ 15 عاما، في خطوة تسببت بشكل حاد للعملة التركية.
وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة 
ليصبح رئيس�ا للبالد بصالحيات جديدة واس�عة النطاق عين 
أردوغ�ان براءت ألبيرق وزيرا للخزان�ة والمالية في حكومته 
الجديدة. و وتولى ب�راءت ألبيرق صهر أردوغان منصب وزير 
الخزان�ة والمالية. أدى هذا اإلعالن وغياب وجوه معروفة من 
مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة 

التركية بشكل حاد.
وفق�دت الليرة قرابة خمس قيمتها أمام الدوالر هذا العام، 
وانخفض�ت نحو ثالثة بالمئة إلى 4.74 أمام العملة األميركية 

بعد دقائق من إعالن تشكيل الحكومة.
وأصبح أردوغان، أكثر الزعماء شعبية وإثارة لالنقسامات 
ف�ي تاري�خ تركي�ا الحديث، رس�ميا أق�وى زعيم للب�الد منذ 
مصطف�ى كمال أتات�ورك مؤس�س الجمهوري�ة التركية بعد 

انهيار اإلمبراطورية العثمانية.
وق�ال أردوغان في كلم�ة ألقاها في وق�ت متأخر االثنين 
“نت�رك وراءنا النظام الذي كلف البالد في الماضي ثمنا باهظا 

جراء الفوضى السياسية واالقتصادية”.
وألغ�ى النظ�ام الجديد منصب رئي�س ال�وزراء وبموجبه 
يخت�ار الرئيس حكومت�ه وينظم ال�وزارات ويقي�ل موظفي 

الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
ويقول أردوغان إن الرئاس�ة التنفيذي�ة الجديدة ضرورية 
لحف�ز النمو االقتصادي وضمان األم�ن بعد محاولة االنقالب 
في ع�ام 2016 لك�ن حلفاء غربيي�ن وجماع�ات مدافعة عن 
الحق�وق ين�ددون بم�ا يصفونه بتعزي�ز للنظام االس�تبدادي 

وتكريس لحكم الفرد الواحد.
وبع�د محاولة االنق�الب اعتقلت الس�لطات نحو 160 ألف 
شخص وسجنت صحفيين وأغلقت عشرات المنافذ اإلعالمية. 
وتق�ول الحكومة إن ه�ذه اإلجراءات ضروري�ة نظرا للوضع 
األمني. ويش�عر المس�تثمرون بالقلق من أن يش�دد أردوغان 

قبضته على السياسة النقدية.
وقال أردوغان الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة” 
إنه يتطلع لسيطرة أكبر على السياسة النقدية في ظل النظام 

الجديد.
وأعل�ن واح�د م�ن ثالثة مراس�يم رئاس�ية منش�ورة في 
الجريدة الرس�مية الثالث�اء أن الرئيس س�يعين محافظ البنك 
المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لفترة مدتها 

أربعة أعوام.
كم�ا ورد ف�ي الجريدة الرس�مية أيض�ا أن أردوغ�ان عين 
قائد القوات البرية الجنرال يس�ار جولر رئيس�ا جديدا ألركان 
الجيش. ويح�ل جولر محل الجنرال خلوص�ي أكار الذي عينه 

أردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

اللرية الرتكية تتهاوى بسبب 
صهر أردوغان 
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تحش�د أوروب�ا لتش�ديد الخناق عل�ى مهربي 
المهاجرين ضمن جهود كبح الهجرة السرية بحرا 
انطالقا م�ن الس�واحل الليبية إل�ى ايطاليا نقطة 

العبور الرئيسية لدول االتحاد األوروبي.
وأكد انتونيو تاجاني رئيس البرلمان األوروبي 
أثناء زيارة لطرابلس عل�ى ضرورة وضع “الئحة 
سوداء” بأس�ماء أبرز مهربي المهاجرين من أجل 

مكافحة تهريب البشر في إفريقيا وأوروبا.
وق�ال تاجان�ي خ�الل مؤتمر صحاف�ي “يجب 
وضع الئحة س�وداء لكبار المهربين حتى تتمكن 
أجه�زة مكافح�ة الجريمة ف�ي إفريقي�ا وأوروبا 
م�ن التعاون في ه�ذا الهدف المش�ترك”، مضيفا 
أن ه�ؤالء المهربي�ن “إرهابيون ومهربو أس�لحة 

وبشر”.
وتاب�ع “إذا ل�م نتمكن م�ن القض�اء على هذه 
المنظم�ات اإلجرامية، س�يكون م�ن الصعب جدا 

مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وكان تاجان�ي يتح�دث إث�ر اجتماع�ه برئيس 
حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وق�ال إن�ه بحث م�ع الس�راج أهمي�ة مراقبة 
الح�دود الجنوبية لليبيا للحد من تدفق المهاجرين 
القادمين إلى هذا البل�د ومنه محاولة عبور البحر 

األبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر.
وتأت�ي زي�ارة المس�ؤول األوروب�ي بع�د أيام 
م�ن زيارة قام ب�ه وزير الداخلي�ة االيطالي ماتيو 
س�افيني أك�د خالله�ا على ض�رورة رف�ع حظر 
الس�الح إلى ليبيا لمس�اعدة قوات خفر السواحل 

الليبية على مواجهة الهجرة السرية.
وعب�ر س�الفيني عن اس�تغرابه من اس�تمرار 
الحظ�ر بينم�ا يواص�ل مهربو البش�ر واألس�لحة 

أنشطتهم اإلجرامية دون رادع.
االيطالي�ة  األوروبي�ة  العالق�ات  وتوت�رت 
من�ذ وص�ول حكومة ش�عبوية للس�لطة معادية 
للهجرة واتخذت تدابير مش�ددة بحق س�فن إنقاذ 

المهاجرين.
وكان سالفيني قد أعلن أن حكومته لن تسمح 

ب�أن تتحول ايطاليا إلى مركز إلي�واء المهاجرين، 
منتقدا بعنف سياس�ة الش�ركاء األوروبيين حيال 

الهجرة.
كم�ا أعل�ن أن�ه ال يريد أن ي�رى مركب�ا واحدا 

للمهاجرين يدخل السواحل االيطالية.
وتش�عر ايطاليا ب�أن االتح�اد األوروبي تخلى 
عنه�ا في مواجهة أعب�اء الهجرة وأك�دت مؤخرا 
أنها س�توصد أبواب موانئها في وجه سفن إنقاذ 

المهاجرين.
كم�ا تم خالل اللقاء بح�ث التعاون االقتصادي 

وفي مجاالت الصحة والتعليم العالي.
وقال تاجاني إن االتحاد األوروبي على استعداد 
لمس�اعدة ليبيا ف�ي تنظي�م االنتخاب�ات القادمة 
خصوصا لجهة التحضير التقني وإرسال مراقبين 

للسهر على حسن سير االقتراع.
وتابع “يعود لليبيا أمر تحديد موعد االنتخابات 

وليس إلينا” دون اإلشارة إلى اجتماع باريس.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع 
في نهاية ايار بباريس أب�رز أطراف األزمة الليبية 

التي تعهدت بتنظيم انتخابات رئاس�ية وتشريعية 
في العاشر من كانون األول 2018.

أن  يعتب�رون  ودبلوماس�يين  محللي�ن  أن  إال 
االنقسام في البالد يجعل من الصعب تحقيق هذه 

الوعود.
وزادت ح�دة األزمة الليبية ف�ي اآلونة األخيرة 
حيث شهدت الشهر الماضي صراعا بين السلطات 
السياسية للس�يطرة على الموانئ النفطية وإدارة 

عائدات هذه الثروة.
وفي ليبي�ا الغارقة في الفوضي والصراع على 
السلطة منذ اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي 
ف�ي 2011، س�لطتان متنافس�تان هم�ا حكومة 
الوف�اق الوطن�ي المنبثق�ة ع�ن عملية سياس�ية 
رعتها األمم المتحدة والمعترف بها دوليا ومقرها 

بطرابلس، وحكومة مؤقتة مقرها شرق ليبيا.
وع�الوة على الس�راج م�ن المق�رر أن يجتمع 
تاجاني بمس�ؤولين آخرين م�ن غرب ليبيا إضافة 
إل�ى مس�ؤولين عن ح�رس الس�واحل ومنظمات 

إنسانية تابعة لألمم المتحدة.

عدتهم »إرهابيني« وجتار أسلحة

أوربا حتشد لوضع »الئحة سوداء« ملهريب املهاجرين
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية )كرس ق�رار( لتأجري امللك املدرج  
تفاصيل�ه ادن�اه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )ثالث س�نوات( وفقا إلحكام قانون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل 
)7( ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من 
القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 
50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة 
النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )7( 
ايام يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 

املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جل�ب ص�ورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة ) 30( يوم�ا من تاريخ تصديق ق�رار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5 � يقوم مستأجر ساحة وقوف ومبيت السيارات الواردة الفقرة )1( يف االعالن بتنفيذ كشف البلدية والذي يتم الحصول 
عليه من البلدية وخالل مدة ال تزيد عن )30( يوما من تاريخ االحالة

6 � يقوم مس�تأجر س�احة وقوف ومبيت الس�يارات الواردة الفقرات )1( يف االعالن بدفع مبلغ الكشف كتأمينات للبلدية 
يتم اس�رتجاعها بعد تنفيذ الكشف وتأييد املهندس املرشف بالتنفيذ واالنجاز وبخالفه تقوم البلدية بتنفيذ الكشف بمبلغ 

التأمينات

وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
الحاقا بإعالننا املرقم 16871 يف 2018/5/31 واس�تنادا اىل ق�رار النكول املرقم  19198 يف 2018/7/1 و 34847يف 
2017/12/21  و19918 يف 2018/7/8 و 19935 يف 2018/7/9 وبالنظ�ر لع�دم تق�دم راغ�ب تعل�ن لجنة البيع 
وااليج�ار  يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار )العقارات( املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )15( يوم 
تب�دا م�ن  اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة الحضور يف ديوان 
البلدي�ة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التأمين�ات القانونية البالغ�ة 30% من  القيمة 
املق�درة لكام�ل فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبق�ى امانات الضم ضمانا 
لس�المة املاج�ور ويتحلم من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحال�ة ويف حال حصول املزايدة يف يوم 
عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم ال�ذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل التأمينات او 
من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني � وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل عىل ان يتم 
تس�ديد كام�ل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف  وخ�الل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة 
رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املرفقات ضمن املدة القانونية 

وعىل الراغبني  مراجعة البلدية لالطالع عىل  رشوط املزايدة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة / 525 / 2018 
التاريخ / 10 / 7 / 2018 

اعالن 
تبليغ باالحالة القطعية 

اىل / املدي�ن :- ف�راس كاظم محم�د / الحرية  محلة 418 
زقاق 25 دار 40 

لقد تحقق من اش�عار مركز رشطة الحري�ة املرقم 3236 
يف 10 / 7 / 2018  تأيي�د املجل�س  املحيل لحي الحرية انك 
مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة القطعية للعقار 20 
/ 837 م 21 الس�الم العائد لكم عىل املش�رتي هاني كاظم 
سيد بمبلغ 73,000,000 مليون دينار تسديداً لدين الدائن 
هان�ي كاظم س�يد وتطبيقاً الحكام امل�ادة )97( – ثالثاً – 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتس�ديد 
الدي�ن البالغ 90,557,600 ملي�ون دينار خالل عرشة ايام 
تبداً من اليوم التايل للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم التسديد 

سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .

املنفذ العدل / مي زهري نوري

بالنظر حالة نكول بالتأجري ...
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تأج�ري االمالك 
املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية جصان وفق املادة )12( 
الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. 
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية  جصان 
خ�الل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما   تب�دأ من اليوم التايل م�ن صدور هذا 
االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة )30 %( من القيمة 
التقديري�ة بصك مصدق  او نقدا وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة 
االع�الن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )الع�ارشة صباحا( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل 
املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلي�ة ويتم االلتزام بكافة 
التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد. عىل ان يتحمل الناكل 

فرق البدلني

بالنظر لعدم حصول راغب ...
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأج�ري االمالك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية جصان وفق املادة )12( الفقرة )ثالثا 
أ( م�ن قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فع�ىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية  جصان خ�الل فرتة )15( 
خمسة عرش يوما   تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة )30 %( من القيمة التقديري�ة بصك مصدق  او نقدا 
ولكام�ل م�دة االيجار وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من م�دة االعالن يف مقر 
البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال 
املدني�ة مصورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.

فقدان
فقد باج هوية وزارة املالية – الهيئة العامة 
للكم�ارك رئي�س مالحظ�ني بأس�م / منى 
كامل عبودي فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

اعالن 
اىل الس�يد ابراهيم محمد فرج الدلو / املدير 
العام الس�ابق ب�وزارة االع�الم املنحلة نظرا 
ملجهولية عن�وان اقامتك اقتىض تبليغك عن 
طري�ق الجريدة الرس�مية اش�ارة اىل كتاب 
اللجنة املحلية للمس�اءلة والعدالة / مكتب 
 / 1 رئي�س اللجن�ة املرق�م ) 7 ( يف 17 / 
2018 والخ�اص باملذكور اع�اله واملتضمن 
ش�مول الس�يد ابراهي�م محمد ف�رج الدلو 
باج�راءات الهيئة وفقا الح�كام املادة ) 6 / 
ثامنا ( من قانون املساءلة والعدالة رقم 10 
لسنة 2008 وعليه يمنع من اشغال وظائف 
الدرج�ات الخاصة مدير ع�ام او مايعادلها 
فما فوق ومدراء الوحدات االدارية مع جواز 

استمراه بالوظيفة .
محمد مهدي محمد 

مدير قسم الشؤون القانونية 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 135 / ب / 2018 

اعالن 
بتاري�خ 3 / 6 / 2018 اص�درت محكم�ة 
بداءة الخالص قرار الحكم بالدعوى املرقمة 
135 / ب / 2018 املكتسب الدرجة القطعية 
وال�ذي قىض بازالة ش�يوع العجل�ة املرقمة 
7568 – دي�اىل – خص�ويص – علي�ه تق�رر 
االع�الن عن بي�ع العجلة اع�اله يف الصحف 
املحلية وملدة 10 عرشة ايام عىل ان يتم البيع 
يف ه�ذه املحكمة عن طري�ق املزايدة العلنية 
الت�ي س�تجري يف الس�اعة 12 الثانية عرش 
من ظهر اليوم الت�ايل النتهاء مدة النرش ويف 
حالة مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
يك�ون موع�د املزايدة يف اليوم ال�ذي ييل يوم 
العطلة الرسمية وعىل الراغب بالرشاء ايداع 
التامين�ات القانونية البالغ قدرها 10 % من 

بدل البيع اذا لم يكون رشيكا .
اوصاف العجلة موضوع االعالن :

1 – عجل�ة ن�وع هيون�داي – س�نتافيا – 
صال�ون – بيض�اء الل�ون – تحم�ل لوح�ة 
التس�جيل املرقم�ة 7568 – دياىل خصويص 

طراز 2012 .
2 – الحيازة : نور خالد صالح .

3 – القيمة التقديرية 000 / 000 / 8 فقط 
ثمانية ماليني دينار عراقي الغري .

القايض 
عدنان حسني عيل 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد 159 / ش / 2018 
اىل / املدعى عليه / ذاكر مزاحم شاكر 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجتك املدعوة ) بيداء محمد عباس 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 159 / ش / 
2018 طالب�ة فيها اثب�ات حضانة االطفال 
كل م�ن ) حارث وزم�ن ابناء ذاك�ر مزاحم 
ش�اكر ( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشطة الع�زة 1208 يف 30 / 6 
/ 2018 ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني واس�عتي االنتش�ار ع�ىل موع�د 
املرافعة املص�ادف 23 / 7 / 2018 ويف حال 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 169

التاريخ 2018/7/3
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن

اعالن

العدد: 3128 
التاريخ:  2018/7/5

العدد: 2047 
التاريخ:  2018/6/14

جنس الملكت
رقم الملك

مبلغ الكشف )دينار(مدة التأجيرالموقعالمساحة
الرقم الجديدالرقم القديم

7,414,000ثالث سنواتقرب مسجد السهلة)150×40(م691بالساحة وقوف ومبيت السيارات5

نوع ت
مساحة رقم الملك الملك
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مدة االيجارالقيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعهت
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة1
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة2
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة3
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة4
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة5
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا800م2منطقة تخزين في الحي الصناعي 61/12551/3 جزيرة6
سنة واحدة3000000 ثالثة ماليين دينار سنويا340م2مخزن في الحي الصناعي رقم 21 جزء من تصميم 600 ج 7
ثالث سنوات12000000اثنى عشر مليون دينار سنويا100م2حانوت رقم 487 عباسية شرقية8
ثالث سنوات7500000 سبعة ماليين وخمسمائة الف دينار سنويا12,71محانوت عباسية شرقية 974/474/1
ثالث سنوات20000000 عشرون مليون دينار سنويا64م2حانوت عباسية شرقية  رقم 10474/635
سنة واحدة700000 سبعمائة الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 7 أ11
سنة واحدة550000 خمسمائة وخمسون الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 1223
سنة واحدة550000 خمسمائة وخمسون الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 1324
سنة واحدة550000 خمسمائة وخمسون الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 1425
سنة واحدة700000 سبعمائة الف دينار سنويا12م2حانوت حي الحر رقم 4 أ15
سنة واحدة3500000 ثالثة ماليين وخمسمائة الف دينار سنويا70ممنطقة تخزين في الحي الصناعي رقم 5 جزء من 521 أ 16
سنة واحدة2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار سنويا800ممنطقة تخزين في الحي الصناعي رقم ج جزء من 61/12557/3 جزيرة  17
سنة واحدة2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار سنويا200ممخزن في الحي الصناعي رقم 55 جزء من 61/6826/3 جزيرة18
سنة واحدة2000000 مليونا دينار سنويا2470ممخزن في الحي الصناعي رقم 16 جزء من 61/6826/3 جزيرة19
سنة واحدة5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا300م2مخزن في الحي الصناعي رقم   61/9622/3 جزيرة20
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   ذي قار  / المستقبل العراقي

بحلث النائب االول ملحافلظ ذي قار عادل الدخيلي مع وفد يمثل 
إحدى اللركات الرتكية منافذ االسلتثمار يف ذي قار , معرباً عن 
استعداد الحكومة املحلية لتذليل العقبات التي تواجه املستثمرين. 
وافلاد مكتبه االعالملي ان » الدخيي تبادل ملع وفد يمثل رشكة 
رسهات الرتكية للمقاوالت والبناء سلبل التعاون املشرتك ألنشاء 
عدد من مشلاريع البنى التحتية مؤكلداً » قرب مبارشتها بتنفيذ 
مروع بناء 200 وحدة سكنية متكاملة شمال رشق النارصية». 
وبني الدخيي » أن محافظة ذي قار زاخرة بالفرص االسلتثمارية 
التي تجذب رؤوس االموال االجنبية ، مشلدداً عىل » السعي للقيام 

بعدد من املشاريع يف املرحلة القادمة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعللن ملرف الرافديلن، علن رصف دفعلة جديلدة من سللف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني البالغة ثالثة ماليني دينار. 

وذكر املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« 
، انه تم »رصف الدفعة التاسعة عر من سلفة املتقاعدين املدنيني 
البالغة ثالثة ماليني دينار لنحو 3161 متقاعدا«، الفتة اىل انه »تم 
رصف الدفعة الخامسلة عر من سللف املتقاعدين العسكريني 
لنحو 1916 متقاعدا«. واشلار اىل أن »رصف تلك السللفة تم عن 
طريق إبالغ املتقاعد عرب إرسلاله رسلالة نصيلة تخطره بمنحه 
السللفة وذلك بعد أن اسلتكمل كافة اإلجلراءات القانونية ملنحه 

إياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت رشكة الفلرات العاملة للصناعلات الكيمياويلة واملبيدات 
إحلدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن علن »تحقيق تطورا كبريا 
وملموسلا يف حجم اإلنتاج واملبيعات ملادة حامض الكربيتيك املركز 
خالل النصف االول من العام الحايل مقارنة بنفس الفرتة من العام 
املايض«. وقال مدير عام الركة عي قاسم كاظم الشمري يف بيان 
ورد لل«املسلتقبل العراقي«، أن »رشكته حققت تطورا ملحوظا يف 
إنتلاج وبيع مادة حاملض الكربيتيك املركز خالل النصف االول من 
العلام الحايل مقارنة بالفرتة املماثلة ملن العام املايض حيث بلغت 
كميلة املبيعات املتحققة للنصف االول من هذا العام ) 4520( طن 
وبنسبة تطور )+34%( عن مبيعات النصف االول من العام املايض 
والبالغلة )3379( طن فيملا بلغت كمية اإلنتلاج املتحققة لنفس 
الفلرتة من العام الجلاري ) 5205 ( طن وبنسلبة تطور )+%71 ( 
مقارنة بالكمية املتحققلة للنصف االول من العام املايض والبالغة 
)3036( طن«.وأكلد الشلمري ان »تحقيلق هذا التطلور يف االنتاج 
واملبيعات هلو نتاج وثمرة العمال الصيانلة والتأهيل الدورية عىل 
معلدات مصنع حاملض الكربيتيلك املركز وللسياسلة املعتمدة يف 
توسيع املساحة التسويقية لتشمل جميع املناطق البالد باإلضافة 
اىل نقلل وإيصلال املواد الكيمياويلة اىل مواقع الجهات املسلتفيدة 
بواسلطة عجالت الركة التخصصيلة للحفاظ عىل جودة ونوعية 
املواصفات القياسلية لهذه املادة الحيويلة التي تحتاجها رشكات 

ومصايف النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية .

   النجف / المستقبل العراقي

اسلتقبل محافلظ النجلف االرشف للؤي 
اليلارسي يف مكتبله السلفري اللرويس يف 
العراق ماكسليم ماكسيموف حيث جرى 
خلالل اللقاء مناقشلة العالقلات الثنائية 
العلميلة  املجلاالت  يف  التعلاون  وسلبل 

واالقتصادية والزراعية«.
واكلد اليارسي يف حديثه »بحسلب مكتبه 
مدينلة  االرشف  »النجلف  ان  االعالملي« 
مقدسلة تحمل ارث دينلي وثقايف وعلمي 
كبلرية يمتد هذا اإلرث لقلرون طويلة من 
الزملن ،مبينا ان »النجف االرشف تشلكل 
اليلوم نقطلة مهملة يف صناعلة القلرار 
السليايس العراقي مشريا اىل ان املحافظة 
تنعم باالمن واالستقرار ويقصدها يوميا 
االف الزائريلن ملن داخل وخلارج العراق 
لزيلارة مرقد املري املؤمنني علي بن ابي 

طالب عليه السالم«.
وأضاف اليارسي »نأمل بتوطيد العالقات 
مع الحكومة الروسلية يف جميع املجاالت 
والعمرانيلة  واالقتصاديلة  العلميلة 
والكفلاءات  الخلربة  ملن  واالسلتفادة 
املؤسسلات  واقلع  لتطويلر  الروسلية 
الحكوميلة يف النجلف االرشف«.وبلني ان 
»املحافظة تمتلك جامعة الكوفة التي تعد 
من الجامعلات الرصينة واملتطورة ونامل 
ان يكون هناك تعاون مشلرتك لالستفادة 
من املؤسسات العلمية الروسية.من جانبه 
شلكر السلفري الرويس حفاوة االستقبال 
واالهتمام مشريا اىل ان الركات الروسية 
تواجلدت يف العلراق بمشلاريع التنقيلب 
وهناك تعاون يف املجال الزراعي و تجاري 
ودعوتكلم لللركات الروسلية للعمل يف 
النجلف مهملة وناملل ان يكلون هنلاك 
تعلاون بلني الجانبني.هذا وقدم السلفري 
اللرويس ملحافلظ النجف هديلة تذكارية 
كرة من كرات كأس العالم 2018 احتفاءا 

بالبطولة املقامة يف روسيا اآلن.

النجف تبحث سبل التعاون 
املشرتك مع روسيا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، اتالف 17 بوكس لحم يف منفذ مطار 
النجف.وذكرت الهيأة يف بيان، تلقت »املسلتقبل العراقي«، نسخة 
منه، ان »منفذ مطار النجف األرشف، قام بحجز 17 بوكس لحم يف 
صالة الوصول املطار، وذلك لعدم وجود شهادة صحية«.واضافت 
انله »تم إتالفها وفق محرض أصويل بالتعلاون مع ممثي الكمرك 
املدنلي والعسلكري والحجر البيطري، وبلأرشاف مبارش من قبل 
ممثلل هيأة املنافلذ الحدودية، وذلك لعدم صالحيتها لالسلتهالك 
البري بعد فحصها من قبل الجهات ذات العالقة«.يذكر ان هيأة 
املنافلذ تعلن، بشلكل يومي، ضبلط مواد مخالفلة وغري صالحة 

لالستهالك يف عدد من منافذ البالد.

املنافذ احلدودية تعلن اتالف »17« 
بوكس حلم يف منفذ مطار النجف

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

ترأس رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء 
املوسوي, اجتماعا للكوادر الهندسية الخاصة 
بإعملار العتبة العسلكرية املطهلرة  يف مكتبه 

ببغداد« . 
وأكد مدير اإلعالم والعالقلات العامة بالديوان 
لل«املسلتقبل  حديلث  يف  جلوخلان  حيلدر 
العراقلي«, ان »االجتملاع الذي حلرضه مدير 
إدارة العتبة العسلكرية املطهرة الشليخ ستار 
املرشدي ومدير عام الدائرة الهندسية بالديوان 

حسني التميمي, شلهد مناقشة مراحل إعمار 
العتبة املطهرة واهم العقبات والصعوبات التي 

تقف يف وجه إتمام العمل وانجازه ».
واضلاف كملا »تلم مناقشلة السلبل الكفيلة 
لتذليلل العقبلات يف سلبيل انجاز املشلاريع يف 

أوقاتها املحددة«.
 وبلني ان »املوسلوي أكد خلالل االجتماع عىل 
رضورة امللي بوتلرية متصاعلدة يف عمليلة 
اإلعمار كي تعود العتبة العسكرية املطهرة اىل 
أفضل مملا كانت قبل ان يسلتهدفها اإلرهاب 

التكفريي .

  بغداد / المستقبل العراقي

اجرت دائرة اصالح االحداث يف وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية ،الثالثاء، بحثاً ميدانياً 
يف محافظة املوصل للوصول اىل عوائل عدداً 
من املستفيدين االحداث املودعني يف املدارس 
االصالحيلة .وقلال املتحلدث باسلم وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية عمار منعم يف 
بيلان تلقته »املسلتقبل العراقي« ،ان دائرة 
اصالح االحداث كلفلت باحثني اجتماعيني 
الجلراء بحثلاً ميدانيلاً يف محافظة املوصل 
للوصلول اىل عوائل )15( مسلتفيداً مودعاً 
يف مدارسلها االصالحيلة ال يعلمون مصري 
عوائلهم بعد الحرب التي جرت يف املحافظة 
الفتا اىل ان قسلم الرعايلة الالحقة يف دائرة 
اصالح االحداث اجرى تنسيقاً مشرتكاً مع 
مكتلب االملن الوطني يف محافظلة نينوى 

لتسهيل عمل الباحثني االجتماعيني ».
واضاف ان عملية البحث عن عوائل االحداث 

شلملت محافظة املوصلل بجانبيها االيمن 
وااليلر اضافلة اىل مناطق خلارج مركز 
املدينة مشلريا اىل ان الباحثني االجتماعيني 
 )10( عوائلل  اىل  الوصلول  ملن  تمكنلوا 
مسلتفيدين وابالغهلم عن ملكان احتجاز 
اوالدهلم يف حني لم يتم العثلور عىل عوائل 
)5( منهلم السلباب تعلود اىل تغيري اماكن 
سلكناهم ونزوحهلم اىل مناطلق مجهولة 

العنوان .«.
يذكلران قسلم الرعايلة الالحقلة يف دائرة 
اصالح االحلداث يعنى باالحلداث املودعني 
اوضاعهلم قبلل وبعلد اطلالق  ومتابعلة 
ملدى  لدراسلة  اشلهر  بثالثلة  رساحهلم 
اسلتفادتهم من الربامج التلي منحت لهم 
خالل ملدة ايداعهلم فضال عن اسلتصدار 
وثائق رسلمية لهلم والعمل عىل التنسليق 
مع دائرة التاهيل التابعة للوزارة وامكانية 
تدريبهلم وأيجاد فرص عمل لهم والوصول 

اىل عوائلهم والسعي لدمجهم ارسياً .

رئيس ديوان الوقف الشيعي يعقد اجتامعًا مع الكوادر اهلندسية اخلاصة
بإعامر العتبة العسكرية املطهرة

العمل جتري بحثًا ميدانيًا يف املوصل للعثور عىل عوائل االحداث

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد الوكيلل الفني للوزارة الزراعة 
وزارة  أن  القيلي  ضملد  مهلدي 
التي  الزراعلة اتخلذت اإلجلراءات 
ملن شلأنها أن تخفلف ملن تأثري 
قللة اإليلرادات املائية علىل اإلنتاج 
الزراعي ومنها التوسلع باستخدام 
بالتنقيلط  اللري  منظوملات 
واسلتنباط أصنلاف جديلدة ملن 

الحنطة تتحمل الجفاف.
وأضلاف القيلي يف بيلان تلقتله 
»املسلتقبل العراقلي«، إن اللوزارة 
تسلعى لوضع الحلول واإلجراءات 
الالزمة ومنها التحول بالسقي عن 
طريلق منظومات اللري بالتنقيط 
لتفادي هدر املياه وعدم السلماح 

للبسلاتني الجديلدة بإتبلاع طلرق 
السقي من األنهر واستبدالها بالري 
بالتنقيط ، باإلضافة إىل اسلتنباط 
محصلول  ملن  جديلدة  أصنلاف 

الحنطة تتحمل الجفاف .
  موضحلاً ان هناك التوسلع بنر 
اسلتخدام تقانلات اللري الحديثة 
) اللري باللرش الثابلت واملتحلرك 
وبسلعات مختلفة ) 10 ، 20 ، 42 
، 60 ، 80 ، 120 ( دونلم وحسلب 
طبيعلة املحصول الزراعلي كونها 
الوسليلة الفاعلة لتقنني استخدام 
امليلاه والحلد ملن تغلدق وتمللح 
اللرتب. مبيناً أنه تم تشلكيل لجنة 
برئاسلة وزيلر الزراعلة وعضوية 
الوكيل الفني للوزارة ووكيل وزارة 
املاليلة ومديلر علام القطاعات يف 

وزارة التخطيط لتقديم ورقة عمل 
تتضملن آلية نلر تقنيلات الري 
الحديثة يف العراق وباألخص مناطق 
الوسلط والجنوب يف هلذه املرحلة 
وتحديد املباللغ املطلوبة لنر تلك 
التقنيلات ، فيما حصللت املوافقة 
علىل أقلرار الجرعلة السلمادية ) 
داب ويوريلا ( لكل محصول ضمن 
املقرة  الصيفيلة  الزراعية  الخطلة 
لعام 2018 وحسب طريقة اإلرواء 
، فضلاًل علن إرصار اللوزارة داخل 
اللجنلة العليلا للميلاه علىل أقرار 
البالغلة ) 255 ( دونلم  املسلاحة 
من محصلول الشللب يف املحطات 
البحثية للحفاظ علىل هذا الصنف 
وثبوت جاهزيتها عند عودة حصة 

املياه .

الزراعة تتخذ عدة إجراءات ملواجهة قلة املياه وتقليل الرضر عىل اخلطة الصيفية
للمحاصيل الزراعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلادت وزارة الكهرباء عدداً من خطوط 
جديلدة  محطلات  وإدخلال  الطاقلة 

للخدمة.
وذكلر بيلان لخليلة االعلالم الحكوملي 
تلقتله »املسلتقبل العراقلي«، أن »وزارة 
الفنيلة  امكاناتهلا  تسلتنفر  الكهربلاء 
واإلدارية بهدف تحسلني مستوى تجهيز 
الطاقة الكهربائيلة يف جميع املحافظات 
اذ تمكنلت من ادخلال محطة بسلمايه 
االستثمارية بطاقة 250 ميغاواط والتي 
دخللت قبل يومني للعملل لتضاف طاقة 
جديلدة للمنظوملة الكهربائية والجهود 
مسلتمرة إلدخال وحدات توليدية اخرى 
خلالل االيام املقبللة بعد موافقلة وزارة 

النفط علىل زيادة كمية الوقلود املجهزة 
للمحطات التوليدية«.

وأضلاف البيان »كملا تمكنلت املالكات 
يف  الكهربلاء  توزيلع  ملديريلات  الفنيلة 
املحافظلات الوسلطى والجنوبيلة ملن 
انجاز اعمال صيانة ويف أوقات قياسلية 
لعدد من الخطوط املغذية ملحطات ثانوية 
يف تلك املحافظات بعد تعرضها اىل اعطال 
طارئة، فضال عن معالجة عوارض فنية 

يف الشبكة وإزله التجاوزات عليها«.
وأشار اىل ان »وزارة الكهرباء، تواصل بذل 
جهودها بالتنسيق مع الجهات الرسمية 
إليجاد حلول إلعلادة العمل لخط الطاقة 
من إيران بعد قطعه من الجانب اإليراني 
والذي أفقد الشلبكة الوطنية طاقة تبلغ 
1000 ميغلاواط، وكان تأثلريه واضحا 

وبشكل كبري عىل املحافظات الجنوبية«.
ولفلت اىل ان »مسلتوى تجهيلز الطاقة 
الكهربائيلة بلغ اليلوم 15 ألف ميغاواط 
وملن املؤملل بعد إعلادة الخلط اإليراني 
وإنجاز اعمال الصيانة لعدد من املحطات 
خالل األسلبوعني املقبلني ان يصل حجم 
االنتاج لغاية 16700 ميغاواط وهو أعىل 
طاقة انتاج يصلها العراق طيلة السنوات 
املاضيلة«. وكان مجلس الوزراء قد وجه 
وزارة النفط يف جلسته املنعقدة يف الثالث 
من تموز الجلاري وزارة النفط بلتأمني 
الخزين االسلرتاتيجي من وقود املحطات 
التوليدية، فضال عن توجيه وزارة املالية 
بتأمني التخصيصلات املالية الالزمة من 
أجلل ضملان اسلتمرار تشلغيل الطاقة 

الكهربائية وعدم توقفها.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

العطوانلي  عطلوان  بغلداد  محافلظ  زار 
محافظلة أربيلل والتقلى محافظهلا نوزاد 
هلادي وونائلب املحافلظ طاهلر عبلد الله 
ووزيلر الداخليلة يف اقليم كردسلتان كريم 
سنجاري وبحث معهما تعزيز سبل التعاون 

االقتصادي واالمني ».
وذكر مكتبله االعالمي ان » العطواني وصل 

أربيلل ملناقشلة قضايلا اقتصاديلة وأمنية 
بني املحافظتني وكان يف اسلتقباله يف مطار 
أربيلل السليد نوزاد هلادي وعقلد الطرفان 
وبحضلور نائلب املحافلظ طاهر عبلد الله 
اجتماعلا تضمن فتح افلاق جديدة للتعاون 
بني حكوماتهم املحلية يف مجال االسلتثمار 

وتعزيز الراكات االقتصادية ».
واضلاف ان »العطوانلي التقلى ايضا ضمن 
جدول زيارته وزير داخلية اقليم كردسلتان 

كريم سلنجاري وناقلش الطرفلان طبيعة 
التحديات األمنية التي تمر بها البالد واتفقا 
عىل رضورة تنسيق الجهود األمنية ملواجهة 
خطلر ماتبقى ملن فلول داعلش ملنع هذه 
الجماعة من شلن هجمات ارتدادية ردا عىل 

خسارة وجودها يف امليدان ».
واختتلم املحافلظ زيارتله بتوجيله دعلوة 
رسلمية اىل محافلظ أربيل لزيلادة التعاون 

بينهما ويفيِ مختلف املجاالت.

الكهرباء تعيد خطوطًا للخدمة وتعلن اإلنتاج الكيل 
من الطاقة

حمافظ بغداد جيري زيارة االوىل من نوعها اىل أربيل 
لبحث سبل التعاون االقتصادي واالمني مع قياداهتا

ذي قار تبحث فرص االستثامر
مع رشكة تركية

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

شـركـة الفـرات تعلـن عن حتقيـق 
تطور ملحوظ يف االنتاج واملبيعات 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 2 / 1 / 2018 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة ) رساب حسلن عيل ( طلب 
نصبهلا قيمة عىل زوجهلا ) مروان محمد 
محملود ( اللذي فقلد بتاريلخ 2 / 10 / 
2014 ولم يتلم العثور عليله تقرر نرشه 
يف صحيفتلن محليتلن رسلميتن وملن 
لديله معلوملات عن املفقلود الحضور اىل 
هذه املحكمة خال عرشة ايام من تاريخ 
االعان ويف حالة عدم حضورك سلوف يتم 
نصب زوجتك قيما عليك وحسب االصول.

القايض 
فائق مشعل صالح 

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
محكمة تحقيق بلد 

العدد 2017 
م / نرش فقدان

قلررت هذه املحكمة نلرش فقدان املدعوة 
) سلناء سلالم عباس ابراهيم الزهريي ( 
والتلي فقدت يف منطقة عزيلز بلد بتاريخ 
5 / 2 / 2014 عند خروجها من الدار ولم 
يعرف يشء علن مصريها لحلد االن وعىل 
من يعثلر عليهلا وتتوفر لديله معلومات 
عنهلا االتصال بذويها السلاكنن – قضاء 
بلد – منطقة عزيز بلد – مدخل خمسلة – 
او مكتب التحقيقات الجنائية يف بلد خال 

شهر من اليوم التايل لنرش االعان .
القايض 

مكي حسن سعيد 
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 2039 

م / نرش مفقود 
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املستدعية 
) صابريلن محمود محملد ( والتي تطلب 
فيه املوافقة عىل نصبها قيمة عىل زوجها 
املفقلود ) ليث احمد محملد ( والذي فقد 
بتاريخ 26 / 6 / 2014 يف طريق سلامراء 
– عليه قلررت هذه املحكملة مفاتحتكم 
لغلرض نلرش املفقلود اعلاه بجريدتلن 

محليتن واعامنا تاريخ النرش .
القايض 

محمد مطلب عبد 
لللللللللللللللللللللللللللللللللل    

محكمة جنح الفاو 
العدد 89/ج/2017

التاريخ: 2018/7/2
اعان 

اىل املتهم الهارب/ مشعل محمد مشاري
بتاريلخ  املحكملة  هلذه  أصلدرت 
2018/2/12 حكماً غيابياً يقيض بالحكم 
عليلك مللدة )ثاثة سلنوات( وفلق احكام 
امللادة )15/ ربعلاً( من قانلون الجوازات 
وإصلدار املر القبلض بحقك وفلق املادة 
املذكلورة أعلاه لتنفيلذ العقوبلة بحقك 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض، 
بصحيفتلن  تبليغلك  املحكملة  قلررت 
محليتن يوميتن بالقرار املذكور ولك حق 
االعرتاض والتمييز ضمن امللدة القانونية 
وبعكسه سلوف يكتسلب الحكم الدرجة 

القطعية وفق األصول.
القايض / احمد سعيد طعمة

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
محكمة جنح الفاو 
العدد 87/ج/2017

التاريخ: 2018/7/2
اعان 

اىل املتهم الهارب/ محمد عبدالله محمد
بتاريلخ  املحكملة  هلذه  أصلدرت 
2018/2/12 حكماً غيابياً يقيض بالحكم 
عليلك مللدة )ثاثة سلنوات( وفلق احكام 
امللادة )15/ ربعلاً( من قانلون الجوازات 
وإصلدار املر القبلض بحقك وفلق املادة 
املذكلورة أعلاه لتنفيلذ العقوبلة بحقك 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض، 
بصحيفتلن  تبليغلك  املحكملة  قلررت 
محليتن يوميتن بالقرار املذكور ولك حق 
االعرتاض والتمييز ضمن امللدة القانونية 
وبعكسه سلوف يكتسلب الحكم الدرجة 

القطعية وفق األصول.
القايض / احمد سعيد طعمة

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الدين 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بلد

اعان
قدملت املدعوة )رابعلة عبد الله حسلن( 
طلبلاً اىل هذه املحكمة تدعلي فيه فقدان 
ولدهلا )عملر ظاهلر احمد( واللذي فقد 
ملن محافظة صلاح الدين- قضلاء بلد- 
بعد  بتاريلخ 2014/10/22  الجويلزرات 
ان تم اختطافه من قبل مجموعة إرهابية 
وللم يعرف أي يشء علن مصريه لحد االن 
وهلو ملن سلكنة محافظة صلاح الدين 
قضلاء بللد- الجويلزرات. فعىل ملن لديه 
معلوملات عنله االتصال بذويله او بهذه 

املحكمة اوبأي مركز للرشطة 
مع التقلدير... 

القايض
عيل منديل خريبط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:2018/4728
التاريخ:2018/7/1

نرش اعان
قدملت املسلتدعية )هبلة محملد عليل( 
طللب اىل هذه املحكملة تطلب فيه اصدار 
حجلر وقيموملة لزوجهلا املفقلود )بال 
عبلد الرحيلم حميلد( والذي فقلد بتاريخ 
لقانلون  واسلتنادا  عليله   2014/7/13
رعايلة القارصين قلررت املحكمة نرشه 
بصحيفتلن محليتن لغلرض التثبت من 

حياة املفقود  
مع التقلديلر...

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

القادسلية  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف السنية
العدد  /95/ش/2018

التاريخ 2018/7/9
اىل / املدعلى عليله / احملد حيلاوي عبد 

االمري
اعان

اصلدرت محكملة االحوال الشلخصية يف 
السلنية  قرارها املرقلم 95/ش/2018 يف 
2018/6/11 بالدعلوى املقاملة من قبل 
املدعيلة اخاص عبلد الرحمن علراك عىل 
املدعلى عليله احملد حيلاوي عبلد االمري 
املتضمن الحكم غيابيا بالتفريق القضائي 
بحلق املدعلى عليله  احملد حيلاوي عبد 
االملري  وملجهوليلة محلل اقامتلك قررت 
هلذه املحكمة تبليغك بقرار الحكم  اعاه 
علن طريلق صحيفتن يوميتلن ويف حال 
عدم تقديمك الطعن ضمن املدة القانونية 
سيكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية 
علما ان املدة هي ثاثون يوم تبدأ من اليوم 

التايل للنرش يف الجريدة الرسمية 
القايض

عيل نعمة جبار
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد  /1968/ب2018/5
التاريخ 2018/7/10 

اىل / املدعلى عليله  الثانلي )هدية مرهج 
حمزة(

اقام عليك املدعي )السيد مدير بلدية النجف 
اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
1968/ب2018/5 ضلد املدعلى عليهملا 
)السليد وزيلر العلدل اضافلة لوظيفتله  
واملدعى عليله الثاني اعاه ( والذي يطلب 
فيهلا الحكلم )بأبطال قيلد  العقار املرقم 
3/63165 قاطلع 4 جزيلرة النجلف حي 
املياد( واعادة تسجيل العقار املرقم اعاه 
بأسلم املدعي )السليد مدير بلدية النجف 
مجهوليلة  ولثبلوت  لوظيفتله(  اضافلة 
محل اقامتك حسلب اشعار مختار النجف 
املركز اسلعد طالب الزيلادي حي الريموك 
عليه قلررت هذه املحكملة تبليغك اعانا 
بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بموعلد 
املرافعلة املصلادف يف يلوم 2018/7/23 
وعند علدم حضورك او ارسلال من ينوب 
عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  /64/ش/2018

التاريخ 2018/7/9 
اىل / الصحف املحلية / جريدة ) املستقبل( 

وجريدة )الرشق(  
تبليغ املدعى عليه )عيل غازي ابراهيم(

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 
64/ش/2018 املدعية فيها )سلام منال 
حايلف تركلي( وملجهولية محلل اقامتك 
بصحيفتلن  تبليغلك  املحكملة  قلررت 
محليتلن علملا ان موعلد املرافعلة يلوم 
2018/7/19 ويف حاللة عدم حضورك او 
ارسلال من ينلوب عنك سلتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

فائق مشعل صالح
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 4387
التاريخ2018/6/21

اعان
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املستدعي 
)سلتار نارص غافلل(  الذي يطللب تبديل 
لقبه ملن )الكيملاوي ( اىل)البدران( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال 
مده اقصاها )15 يوم (وبعكسله سلوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امللادة )22( من قانون البطاقلة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5058
التاريخ2018/7/8

اعان
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عمران موىس كاظم(  الذي يطلب تبديل 
لقبه من )الرماحي( اىل)الحسيني( فمن 
لديه اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خلال مده اقصاها )خمسلة عرش يوم 
(وبعكسله سلوف تنظر هلذه املديرية 
يف الدعلوى وفق احكام امللادة )22( من 
قانلون البطاقلة الوطنية رقم 3 لسلنة 
2016 واالملر االداري املرقلم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة

والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديريلة 
واالقامة 

ملحافظة املثنى / قسلم شؤون االحوال 
املدنية
اعان

قدم املواطن )موىس عبد  محيميد(  طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب 
وجعله )املوسلوي( بدال ملن )االعجام( 
وعما بأحلكام امللادة )22( من قانون 
البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 2016 
املعدل تقرر نرش الطلب بإحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خال فرتبة خمسلة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكسله سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة

العدد  / 2604/ب/2018
التاريخ 2018/7/8

اىل / املدعى عليه / ستار جبار خلف
اقام املدعي عاء حسلن علوان الدعوى 
البدائية املرقمة 2604/ب/2018 والذي 
يطلب فيله الزامك بتأديتلك مبلغ قدره 
ثلثمائة وسلتة وعرشون مليلون دينار 
عراقي وذلك علن دين بذمتك وملجهولية 
القائلم  رشح   حسلب  اقامتلك  محلل 
بالتبليلغ واشلعار مختلار محللة 875 
وليد فيصل الامي وبحضور الشاهدين 
محملد رايض وعبلد االمري ناجلي عليه 
قرر تبليغك االعنلا بصحيفتن محليتن 
يوميتلن وفد علن يلوم 2018/7/15  
موعدا للمرافعلة وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سلتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

قاسم فخري الربيعي
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املرشوع
العدد  / 935 

التاريخ 2018/7/8
اعان

اىل /املدعو )سيف عبد الكريم محمد(
قدملت والدتلك املدعلوة )ربيعله خلف 
فيحان( طلبا امام هذه املحكمة لغرض 
تنصيبهلا قيملة عليلك وعلىل امواللك 
املنقولة بسبب فقدانك لذا عليك الحضور 
امام هذه املحكمة خال )15( خمسلة 
عرش يوما من تاريلخ النرش يف الجريدة 
الرسلمية وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغلك بواسلطة الصحلف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك سلوف يتلم اصدار 

الحجة حسب االصول
القايض

وسام حمزة حسن
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكملة األحوال الشلخصية يف الحمزة 
الغربي

العدد  / 525/ش/2018
التاريخ 2018/7/8

اىل / املدعى عليه محسن جابر عباس
اقاملت زوجتلك املدعيله / امنه قاسلم 
محمد الدعلوى البدائيلة املرقمة 525/

األحلوال  محكملة  املام  ش/2018 
الشخصية يف الحمزة الغربي تطلب فيها 
التفريلق بينك وبينها لعلدم االنفاق وان 
املرافعة فيها يوم 2018/7/18 لذا تقرر 
باملوعد  تبليغلك بصحيفتلن محليتلن 
املذكور ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سلتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حيدر عيل منشد

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف البلرة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد  / 9483  
التاريخ 2018/7/10

اعان
اىل السيد / فالح شعبان يوسف

قدملت السليدة انتظار كاملل محمد 
طلب اىل هذه املحكمة تروم فيه تأييد 
حضانتها لولديهلا القارصين كل  من 
الحسلن فالح شعبان وسلامية فالح 
شلعبان لغرض مراجعة كافة الدوائر 
الرسمية وشبه الرسمية ومن ضمنها 
مديرية الرعايلة االجتماعية ومديرية 
املدنيلة  واالحلوال  البلرة  تربيلة 
ومديرية جوازات البرة السلتحصال 
جواز سلفر للقارصين واصطحابهما 
معها خارج العراق والعودة بهما عليه 
اقتلى حضورك امام هلذه املحكمة 
السلاعة التاسلعة صباحلا ملن يلوم 
2018/7/15 للنظلر بالطللب وعنلد 
عدم حضورك سلوف تنظلر املحكمة 

بالطلب وفق القانون
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء علىل الطللب املقدم من السليد ) 
عملاد عبد مهلاوي( اللذي يطلب فيه 
اىل   ) )الحاللة  ملن  )اللقلب(  تبديلل 
) الشلحماني( فملن لديله اعلرتاض 
مراجعلة هلذه املديريلة خلال مدى 
اقصاها خمسة عرش وبعكسه سوف 
تنظر هلذه املديريلة يف الطللب  وفق 
احكام امللادة 22 من قانلون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديلر 

واالقامة العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت هويلة املوظف )شلاكر مهدي 
حملادي( الوزاريلة ملن وزارة املوارد 
املالية دائرة تنفيلذ اعمال كري االنهر 
عىل من يعثر عليها تسلليمها اىل جهة 

االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموجب قلرار تثبيلت العائدية املؤرخ 
يف 2018/6/26 الصلادر ملن لجنلة 
تثبيلت امللكيلة  يف الزبري حلول تثبيت 
عائدية تمام العقار 338/الجمهورية 
بأسم عبد االمام حسن يوسف استنادا 
ألحلكام امللادة )49( ملن قانلون 43 
لسلنة 1971 وقلد تقلرر االعلان هذا 
القرار ملدة ثاثن يوما وعىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعان وعند 
انتهاء املدة املذكورة وعدم ورود اشعار 
من رئاسة االسلتئناف بوقوع الطعن 
علىل القلرار لديها خال امللده اعاه 
ستبادر ماحظية التسلجيل العقاري 

يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
ديلاىل  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد  / 654/ب2018/2
التاريخ 2018/7/9

اعان حكم غيابي
اىل املدعى عليه / سعد كاظم عليوي

بتاريلخ 2018/5/20 اصلدرت هذه 
الحكلم  املتضملن  قرارهلا  املحكملة 
بإلزاملك بلان تسللم  للمدعلي )رائد 
املرقملة  السليارة   ) كاظلم  صاللح 
59685 بغلداد اجلرة صفلراء الللون 
موديلل 2011 نوع  شلوفرليت  اوبرتا  
وتحميلك املصاريلف واتعاب  محاماة 
وكيل املدعي املحامي مثنى عبد الواحد 
الجوراني مبلغ قدره خمسلمائة الف 
دينار وملجهولية محل اقامتك حسلب 
كتاب مركز رشطلة الرشقي بالعدد / 
5255 يف 2018/4/11 ومرفقة ورقة 
تبليلغ عليله قلررت املحكملة تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
واسلعتي النطاق ولك حلق االعرتاض 
ضمن املدة القانونية وبعكسله يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

راغب سلمان عيدان
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت هويلة املوظف )عقيل هاشلم 
عليل( ملن وزارة الكهربلاء ل مديرية 
محطة النجيبية  علىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت هوية املوظلف )قاسلم عبود 
خللف( صلادرة  ملن وزارة النفلط ل 
الرشكلة العاملة لتعبئة الغلاز /فرع 
الجنوب عىل من يعثر عليها تسلليمها 

اىل جهة االصدار

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2018/6/26 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكيلة  يف الزبري حلول تثبيت عائدية 
تمام العقار 2279/الجمهورية بأسم 
ليىل باسلم جاسلب اسلتنادا ألحكام 
املادة )49( من قانون 43 لسنة 1971 
وقلد تقلرر االعلان هلذا القلرار مدة 
ثاثن يوما وعىل من لديه اعرتاض عىل 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسلة 
محكمة االسلتئناف اعتبلارا من اليوم 
التلايل لنرش هلذا االعان وعنلد انتهاء 
امللدة املذكورة وعدم ورود اشلعار من 
رئاسة االسلتئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خال املده اعاه ستبادر 
ماحظية التسلجيل العقاري يف الزبري 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

لللللللللللللللللللللللللللللللللل

محكمة بداءة البرة
العدد : 347/ب/2018

التاريخ 2018/7/9
اعان

املدعي / حمود عيل الجاسم
ومحملد  ملزروع   / عليله  املدعلى 
وسلليمان وفهلد وابراهيلم اوالد عبد 

الله املزروع
تبيلع محكمة بداءة البلرة باملزايدة 
العلنية العقار تسلسلل 107/8 بريهة 
ومساحته 336م2 و60 سم وانه عبارة 
عن دار سكن تقع يف منطقة بريهة يف 
السعدي  املجاور ملستشلفى  الشلارع 
وانه يقع عىل شلارع مبلط مؤلف من 
طابقلن الطابلق االريض مؤللف من 
استقبال وهول ومطبخ وغرفتن منام 
وصالة داخلية مع حمام ومرفق صحي 
الطابق العلوي مؤلف من غرفتن نوم 
وهلول صغلري البناء من الثرمسلتون 
ومسلقف بالكونكريت  وانه مشلغول 
من قبلل الرشيك حمود عيل الجاسلم 
فمن لله رغبة باللرشاء مراجعة هذه 
املحكملة مع دفع التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدر والبالغة 
للعقار خمسلمائة وسلتة وخمسون 
مليون وتسعمائة الف دينار ألمر هذه 
املحكملة وسلتجري املزايدة السلاعة 
الثانيلة عرش من ظهلر اليوم الثاثون 
التلايل لنرش االعان ويتحمل املشلرتي 

اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموجب قلرار تثبيلت العائدية املؤرخ 
يف 2018/6/26 الصلادر ملن لجنلة 
تثبيلت امللكيلة  يف الزبري حلول تثبيت 
عائديلة تملام العقار 261/الشلمال 
بأسلم رضغلام شلهيد عبد الحسلن 
استنادا ألحكام املادة )49( من قانون 
43 لسلنة 1971 وقد تقرر االعان هذا 
القرار ملدة ثاثن يوما وعىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعان وعند 
انتهاء املدة املذكورة وعدم ورود اشعار 
من رئاسة االسلتئناف بوقوع الطعن 
علىل القلرار لديها خال امللده اعاه 
ستبادر ماحظية التسلجيل العقاري 

يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
ديلاىل  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد  / با  
التاريخ 2018/7/10

اعان مفقود
اىل املفقود // عاء دبس نارص

بتاريلخ 2018/6/4 قدمت )والدتك( 
املدعوه )زنوبه رشليد حمدي( تطلب 
فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاريخ 2007/9/1وللم تعد لحد االن 
لذا تقلرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حاللة علدم حضلورك  خال خمسلة 
عرش يوم من اليلوم الثاني من تاريخ 
النرش سلوف تنصلب )والدتلك زنوبه 
رشلدي حملدي( قيملة عليلك إلدارة 

شؤونك 
القايض

فاح حسن هادي

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد  /139/ش/2018

التاريخ 2018/7/9
اعان

اىل / املدعى عليها ) ميزه عبد جرب(
اصلدرت محكملة االحوال الشلخصية يف 
139/ش/2018   بالعلدد  قرارهلا  الفلاو 
بأبطلال حجلة  يقليض  يف 2018/5/14 
بالعلدد  الصلادرة عنهلا /2018  الوفلاة 
36/ح/1995 يف 1995/12/1 والخاصلة 
باملتلويف املرحلوم )كريلم جميلل علوان( 
وتأشلري ذللك يف السلجات الرسلمية بعد 
اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميلك 
وملجهوليلة  عليله  واملصاريلف  الرسلوم 
محل اقامتك تقرر تبليغك نرشا بواسلطة 
بالقلرار  يوميتلن  صحيفتلن محليتلن 
وللك حق االعلرتاض والتمييز خلال املدة 
القانونية وبعكسله سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

معتز صالح الحسن
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
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اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 

الخامسة بالبرة 
اسلم املتهم ورتبتله ووحدتله : الرشطي 
باسلم عبد عبد الحسلن ظاهر /مديرية 

رشطة محافظة البرة 
رقم الدعوى وتاريخها   2012/1252
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/6/6

تاريخ الحكم : 2015/4/12
امللادة القانونيلة : 5 و 35 من ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008
خاصة احلكم

حكملت محكملة قلوى االملن الداخليل 
الخامسة باسم الشعب عىل املجرم الغائب 
)الرشطي باسم عبد عبد الحسن ظاهر ( 

غيابيا بما ييل :
1 ل  بالحبس البسليط ملدة )سلتة اشهر( 
وفلق احلكام امللادة 5 ملن ق.ع.د رقلم 
املادتلن 61/ 14 لسلنة 2008 وبدالللة 

اوال و69/اوال ملن ق.ع.أ  رقلم 17 لسلنة 
2008 لغيابله علن مقر عمله ملن تاريخ 

2011/5/6 ولحد االن
2 ل بالسلجن مللدة )سلبع سلنوات( وفق 
امللادة 35 /اوال من ق.ع.د رقم 14 لسلنة 
2008 الختاسه املسدس الحكومي املرقم  
G MF187 كللوك مع كافلة ملحقاته مع 
)30 ( اطاقله من نوعله وتضمينه مبلغ 
مقلداره  )5,850,000( خمسلة مايلن 
وثمانمائة وخمسون الف دينار عن قيمة 
املسلدس وملحقاته املوصوفة اعاه التي 
اسلتصحبها املتهلم  عنلد غيابله بتاريخ 
2011/6/6 للفقلرة ثانيلا ملن املادة 35 
من ق.ع.د عىل ان تستحصل منه بالطرق 

التنفيذية 
3 ل تعميلم اوصلاف املسلدس اعاه عىل 

مديريات وزارة الداخلية
4  ل تنفلذ املحكوميتلان اعلاه بالتعاقب 
استنادا للمادة 143/ق.ع. رقم 111 لسنة 

1969 املعدل 
5 ل اعتبلار جريمته الواردة يف الفقرة )2( 
مخلة بالرشف اسلتنادا للملادة 21/أ ل 6 

ق.ع
6 ل طلرده ملن الخدملة يف قلوى االملن 
الداخليل اسلتنادا الحكام امللادة 41/ اوال 
/أ ملن ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008 وعدم 
جواز اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع 
العام اسلتنادا لقرار مجلس قيادة الثورة 

املنحل 18 لسنة 1992
7 ل اعطاء املوظفلن العمومين صاحية 
القبلض عليله اينما وجلد لتنفيلذ الحكم 
الصدار يف حقه  استنادا ألحكام املادة 69/

ثانيا من ق.أ.د
8 ل اللزام املواطنلن االخبلار علن محلل 
اختفلاء املحكوم اعلاه اسلتنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.ا.د 
9  ل حجلز اموالله املنقولة وغلري املنقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا  من ق.ا.د

10 ل تحديلد اتعلاب محاملاة للمحاملي 
املنتلدب ماجد هلادي جخيلم مبلغ قدره 
ثاثون الف دينار ترف له بعد اكتسلاب 

الحكم الدرجة القطعية 
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان
التسلسل او رقم القطعة 2117/9

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  3 املاحه 
الجنس : دار سكن
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 2,37
املشلتمات : غرفتن ومطبخ واسلتقبال 

وحمام ومرافق صحية 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل :

مقدار املبيع 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة 
باملزايلدة العلنية العقلار املوصوف اعاه 
العائلد للراهلن شلاكر حمزة لقلاء طلب 
الدائن املرتهن امللرف الصناعي /الكرار 
الباللغ )4,800,000( مليون فعىل الراغب 
يف االشلرتاك فيهلا مراجعلة  الدائرة خال 
)30( يوما اعتبلارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعان مستصحبا معه تأمينات 
قانونية نقديلة او كفالة مرفية ال تقل 
عن  10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)    ( دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

عاء قاسم شنشول
ماحظ التسجيل العقاري يف الحمزة
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اجتمـاع الكتـاب العـرب فـي بغـداد: مقـررات وأزمـة داخليـة

وأض�اف أن الق�رار نفس�ه أتخ�ذ مم�ن »تم 
االخت�اء بهم يف ظلمة فن�دق بغداد الصامدة 
ضد طغ�اة ج�دد، وقد اخت�اروا ه�ذا الوقت 
بال�ذات، أي بع�د أن فقدوا الس�يطرة التامة 
ع�ى أعصابهم، وقد فوجئوا، مرة أخرى، بأن 
اتحادنا بخري وبأن أجهزته التنفيذية تواصل 
عمله�ا يف ش�كل قانون�ي وم�روع، جهاً 
منه�م بالقوانني املنظمة لاتح�اد، من قبيل 
املقتىض الذي ين�ص عى أن املكتب التنفيذي 

هو املسؤول عن االتحاد بني مؤتمرين«.
ورأى العام أن قرار اتحاد كتاب العرب، »أتى 
متأخراً جداً، إذ س�بق التحادن�ا أن رصح، يف 
أكثر من مناس�بة، بأن منص�ب نائب األمني 
العام لم يعد يرفنا وال يهمنا، بل وقد تنازلنا 
عنه لألمني العام ولغريه من الكتاب املساكني، 
مم�ن يتهافت�ون عليه«. واس�تطرد بالقول: 
»هذا، فضاً عن رفضنا وش�جبنا للتجاوزات 
والخروق�ات واالنته�اكات القانونية واملالية 
الصارخة وللق�رارات الخرقاء والجائرة التي 
اتخذها األمني العام الحايل الشاعر اإلماراتي 
حبي�ب الصايغ يف ح�ق اتحادنا، م�ا نعتربه 
انتقام�اً م�ن بلدن�ا، لألس�باب املعروفة لدى 
ال�رأي الع�ام، كان آخرها، قبل أي�ام، أن لجأ 
الصاي�غ، ويف ش�كل جائ�ر وبلي�د، إىل حذف 
اتحادنا من »غروب الفايس�بوك« الذي يضم 
االتح�ادات العربية كلها، ظن�اً منه، أنه أغلق 
عى اتحادنا منافذ الريح، متناسياً أننا نعيش 
ع�ر الث�ورة التواصلية املفتوح�ة بامتياز، 
وكل ه�ذا لتغيي�ب ص�وت اتحادن�ا الرافض 
لعقد املؤتمر املقبل لاتحاد العام يف أبو ظبي، 
خافاً ملا تق�ّرر باإلجماع بخصوص عقده يف 

املغرب«.
ورأى الع�ام أن الصاي�غ يري�د عق�د املؤتمر 
املقب�ل يف أبو ظبي، »ليضمن إعادة ترش�حه 
ملنصب األمني العام، وهو السبب نفسه الذي 
حدا ب�ه إىل اإلرساع، مع اقرتاب موعد املؤتمر 
املقبل لاتحاد العام، إىل تجميد منصب النائب 
األول، بما يجسده ذلك، ِمن إجهاز عى سلطة 
القان�ون«. واتهم العام رئي�س اتحاد كتاب 
م�ر عاء عبد الهادي بمس�اندة الصايغ يف 
الس�عي إىل إقصاء اتحاد كت�اب املغرب، ألنه 

دأب عى رفض تدخل األمني العام يف ش�ؤونه 
الداخلية، مش�رياً إىل أن عبد الهادي »معروف 
بمواقفه العدوانية تجاه اتحاد كتاب املغرب، 
والت�ي له�ا أس�بابها املتضاف�رة، منه�ا م�ا 
اكتش�فته ش�خصياً إبان وجودي بالقاهرة، 
يف تري�ن الثاني )نوفمرب( 2016، باعتباري 
عضواً يف لجنة تحكيم جائزة القاهرة لإلبداع 
الش�عري العربي، إذ ُكلف�ُت وقتها، بالتحري 
يف موض�وع ال�راع القائ�م ب�ني األط�راف 
املتنازعة داخل اتحاد كتاب مر؛ من وثائق 

تتعلق باختاسات مالية«.

وش�دد الع�ام ع�ى أنه ل�ن يقبل ب�أن يعقد 
املؤتمر العام املقبل يف أبو ظبي، »ولو اقتىض 
األمر أن نرف�ع دعوى قضائي�ة ضد الصايغ 
يف بل�ده وخارجه�ا، وأن نكش�ف خروقات�ه 
املجحف�ة، وس�عيه الحثيث إىل خل�ق الفتنة 

والبلبلة يف صفوف الكتاب واألدباء العرب«.
ويذك�ر أن اجتماع بغداد انتهى إىل »قرارات«، 
دأب ع�ى إصداره�ا، يف مقدمه�ا بالطب�ع، 
»رفض كل أشكال التطبيع الثقايف مع العدو 
الصهيون�ي«. ون�ّدد بق�رار اإلدارة األمريكية 

نقل سفارتها لدى الكيان املحتل إىل القدس.

ويف تقري�ر »ح�ال الحري�ات«؛ رص�د األدباء 
والكت�اب بعض االنته�اكات التي تمارس�ها 
الحكومات العربية ض�د حرية الرأي والفكر 
والتعب�ري، ومنها إلقاء القب�ض عى مثقفني 
وأدباء وكتاب عى خلفية اآلراء التي يكتبونها 
يف الصح�ف واملج�ات، أو التدوين�ات الت�ي 
ينرونه�ا عى مواق�ع التواصل االجتماعي، 
وتوجي�ه اتهام�ات غ�ري حقيقية له�م مثل 
السعي إىل قلب نظام الحكم، أو اتهامات غري 
مح�ددة مثل تكدير الس�لم العام أو إش�اعة 
جو من التش�اؤم، وكذلك إس�اءة معاملتهم 

ب�دءاً من اقتحام منازله�م يف أوقات متأخرة 
من الليل، مروراً باس�تخدام قوة أمنية كبرية 
العدد والتس�ليح للقبض عى ش�خص أعزل، 
وع�دم توف�ري الضمان�ات املتع�ارف عليه�ا 
للمقبوض عليهم، مث�ل تمكينهم من توكيل 
محام�ني، وم�ن االتصال بأرسه�م، أو تلقي 

الزيارات باستمرار.
ورص�د املكتب الدائم أن »كث�رياً من القضايا 
التي يكون موضوعه�ا معارضني من األدباء 
واملثقف�ني يت�م الفصل فيه�ا يف وقت قصري، 
إذا قيس�ت بمثياتها يف األم�ور األخرى، وأن 

األح�كام تك�ون قاس�ية، مع إط�اق العنان 
لإلع�ام لتش�ويه املعارض�ني، وهو م�ا ينال 
من وضعهم االجتماعي، ويربر التنكيل بهم، 
وإطاق العنان لألفراد واملؤسسات التكفريية 
لتم�ارس م�ا تعتمده م�ن خطاٍب متش�دد، 
وتطبق عربه أحكامها ع�ى األدباء والكتاب 
الذين يناقشون بعض ما جاء بكتب الرتاث«. 
وأش�ار إىل إغاق بع�ض الصح�ف والقنوات 
التلفزيونية وإيقاف بعض الربامج السياسية 
املعارض�ة، وحج�ب املواق�ع اإلخباري�ة عى 

شبكة اإلنرتنت.

بغداد علي عطا
قبل أيام قليلة بني 26 و29 حزيران/ املايض، شهدت العاصمة العراقية بغداد اجتماعات املكتب الدائم لاتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، ويف أعقابها مبارشة 
أصدر رئيس اتحاد كتاب املغرب عبد الرحيم العام بياناً »نارياً« يعرتض فيه عى قرار املكتب تجميد منصب النائب األول لألمني العام لاتحاد والذي كان يشغله.

وجاء يف بيان العام أن هذا القرار »تمَّ يف شكل فوضوي وعشوائي«، واصفاً إياه بأنه »غري قانوني«.

كاظم الحجاج

هذا يف املتحف :
ناٌي من قصب األهوار، رفيٌع شربين، بطول رضيع ..

وحزين ، كيف غناُء املعدان.
كانت شفتا ) ننسوَن( – إلهِة سومر – تنفخه فَينّئ لها:

)) العاليات انزلن . واملايطرين طَرن ..((.
وقيثارة ، يف أصابع عذراَء – حفيدِة ) فدعه( – ..

… وهي تمسح قرب أخيها الشهيد الوسيم – :
)) بعَدْك حلو . لو جالك الدود ؟ (( ..

.. ووقوراً يفيض الفراُت
نزوالً من الله

ال ِمن باد الجبال – الشمال ..
) لم تكن ولدْت بعد تلك الباد( ..

وما كان ) كارون( – يف الرق – نهَر أَحد ..
* * *
واآلن :

ال يف املتحف ، بل بعد سبعة آالف عام ؛
لون املاء صغري يف النهرين ويف األهوار ..

واملشحوف – الحوت األّول – مغروس يف الطني ..
واألسماك :

الشبّوط . الكّطان . البّني . الحمري ..
تبحث يف أنهار الجريان العّطاشنْي

.. عن لقمة ماء !
* * *

يا أّيها النّواب . أّيها ) املجرَّبوَن(
والذي�ن ل�م ُيجرَّب�وا . ي�ا أّيه�ا الن�وّاب .

وال تقرتبوا من نصب ) جواد سليم( . بعد اآلن !
عودوا اىل مطابخ بيوتكم ..

ولْتخجلوا . إن كان بها ِجبٌن أو لبن ..
من ) سّد أليسو ( ..

أو تمٌر أسود ، من نخل الجريان ْ ..
حزناُن عى سّيدِه .. تمِر البرة .. يا نوّاب!

* * *
وأنا . سوف أصيح . بعلّو الناي . وحزن املعدان :

يا أحزاب الشيعة . يا أحزاب السّنة . يا أحزاب األكراد :
ألف عوايف !..

فلْتقتسموا بغداد !
لكْن. لن تقتسمونا!

وأنا . – بني القيثارة والناي – ..
سأصعد فوق الزّقورة ؛

أتلو نشيدي األخري :
يف البدء كان الرافداْن
وكانت الدنيا دخان

ال بارٌق خلف املدى . واألفق ضاْق
حتى بدا – مثل الندى وجُه العراق!

*القصيدة  قرأت يف مهرجان الجواهري

نشيد أخري

مــن الــقــاع أتـيــت

نصوص الغياب

»الشارقة الثقافية« تنرش خمطوطات عبد اهلل الربدوين املفقودة

فلسطني تشارك يف أول دورة ملهرجان السينام املتوسطية بتونس
تش�ارك فلس�طني يف النس�خة األوىل م�ن دورة 
مهرج�ان الس�ينما املتوس�طية، تح�ت عن�وان 
»من�ارات«، والت�ي افتتح�ت يف تون�س ي�وم 9 
تموزالحايل بمش�اركة 12 دولة أوروبية وعربية 

مطلة عى البحر األبيض املتوسط.
وأعلن القائمون عى املهرجان، يف ندوة صحافية 
عقدت يف املقر الرئييس لبنك تونس العربي الدويل 
وس�ط العاصمة التونس�ية، أنه س�يتم يف هذه 
ال�دورة تكريم دولة فلس�طني واململكة املغربية، 

وتشارك كل منهما بستة أفام.
وألول مرة، ستجري فعاليات املهرجان يف بعض 
القاع�ات بالعاصم�ة تون�س وع�ى ش�واطئها 
املمتدة ش�ماال وجنوبا، عرب لوحات س�ينمائية 
س�تقدم مبارشة للجمهور. وهناك لجنة تحكيم 
مكونة من أربع ممثات ستقدم جائزة، بعنوان: 

»منارة ألحسن فيلم وأحسن ممثل«.
وسيجمع املهرجان، الذي يأتي ثمرة للتعاون بني 
املركز الوطني للسينما والصورة التونيس ونظريه 
الفرنيس، يف نس�خته األوىل حضارات املتوس�ط، 
التي كانت شاهدا قويا مشعا عى العالم، لتأكيد 
كون املتوس�ط همزة وصل بني ضفتيه الرقية 
والغربي�ة. وأضاف القائمون ع�ى املهرجان أنه 
س�يتم توقي�ع اتفاقي�ة عربي�ة لتش�كيل هيئة 
س�ينمائية عربية، عى غرار نظريتها األوروبية، 
وس�تكون هن�اك لقاءات مهني�ة تحكي قصص 
نجاحات املنتجني العرب، ونقاشات حول سينما 
الضفة الجنوبية للمتوس�ط، وفعاليات متعددة 
أخ�رى. وس�يعرض املهرج�ان 52 فيلما من 12 
دول�ة متوس�طية، باإلضافة إىل س�بعة عروض 

خاصة عى هامش املهرجان.

اسماء العبيدي

ضجي�ج الزحام واص�وات الباعة عال 
الي�وم ال ب�د ان غال�ب ت�رك الناف�ذه 
مفتوحة قبل خروجه للعمل ليذكرني 
بموع�دي مع طبيبة التولي�د، يا إلهي 
ما زلت نعسه ال استطيع فتح عيناي 

لكن البد يل،رس�الة اخ�رى من غالب! 
)زوجت�ي الحبيب�ة واح�ى ام يف الدنيا 
التنيس ان تتناويل االفطار قبل ذهابك 
للطبيب�ة واح�ذري ان ت�اكيل بيض�ة 
فانتي مصابة بالزالل. زوجك العاشق 

لك(
كل ي�وم يجب عليه ان يطعن كل جزء 

مني بخنجر ص�دأ ملا ال يخونني فقط 
الشعر باالرتياح الشعر بأننا ملطخان 
بنف�س الق�ذارة الت�ي ل�ن نس�تطيع 

غسلها ابدا
ظنن�ت ان كل واح�د من�ا يرتبط بمن 
عى ش�اكلته لكن الف�رق بيني وبينه 
كالفرق ب�ني اوراق الش�جر يف الربيع 

واوراقه�ا يف الخريف، يف الربيع يعجب 
الناس بش�دة اخرضاره�ا وكم تريح 
النفس وعن�د حل�������ول الخريف 
يلعنه�ا كل صاحب حديقة النه تجعل 
حديقته متسخه باستمرار وال تتوقف 
حتى تس�قط جم�����يعها وتختفي 

من هذا العالم،

ارجوك ان تغف�ر يل الني زوجتك فأنت 
تستحق ذات الثوب االبيض 

اغف�ري يل يا بنيتي الني س�اكون امك 
سأكفر عن ذنبي بواسطتك سأحرص 
عى ان تكوني دائما يف السطح واعدك 
بأن اطلق عى رأس�ك رصاصة قبل ان 

تصيل للقاع.

بهرين أوسو

آالف الوجوه تعرب هذا الس�وق كل صباح، تعبق 
حًبا وأملًا ومئ�ات الحكايات ترسد هنا عى أبواب 

الصباح املرع يف ظل املدينة.
يف ه�ذا امل�كان، تجد ما ال يمك�ن أن تجده يف أي 
مكان آخر عى امتداد شوارع النسيان يف املدينة. 
الكث�ري يم�ر هنا فق�ط ليش�اهد أش�كال النعم 

املوجودة عى وجه األرض.
كجن�ة الف�ردوس تراه�ا وتدركه�ا وال تصلها، 
كل صب�اح يمر هن�ا حامًا كل األلم يس�أل هنا 
وهن�اك، كأنه يريد كل ما هنا ثم يرحل تارًكا كل 
أحام أطفاله عى ح�واف عربات الخضار وعى 
س�كاكني الجزاري�ن. يرسع ليس�عى كعصفور 
ت�رك فراًخا جائعًة يف عش هو أقرب إىل الايشء، 
ع�ى أمل أن يعود بعد كّد ي�وم، حامًا بعًضا من 

عمره املتناثر عى ضفاف أنهار الش�قاء، ليأخذ 
أق�ل ما يمكن من األمل إىل داره، هذا حال الكثري 
من بيوتات مدينتي، فيها الكثري من األرواح التي 

تعيش عى حافة الحياة.
غربة

رحل الجميع وبقيت هنا كش�جرة، لم يعد لتبدل 
الفصول عى مدارات الزمن املتوقف هنا أثر يذكر 

عى أغصانها املثقلة بالشوق والحب.
شجرٌة غادرها الربيع إىل األبد.

ش�وٌق إىل أيام الطفولة وتدافع األرواح كل مساء 
عى بوابة النوم العذب عى ضفاف أنهار الحنان 
األب�وي، ب�ات يس�كن كل ذرات جس�دي، وكل 
أنفايس، وكل جنبات روحي املتمزقة بني ش�تات 

املدائن عى أصوات رصخات القهر يف وطني.
واستحالت الحياة…!

غادر الجميع هرًبا من ش�ظايا الحرب املرتامية 

ع�ى جنب�ات الوط�ن، حاملني معه�م طفولتي 
وصباي وشبابي وكل األحام.

تركون�ي هن�ا وحي�دة يف مدين�ة غريب�ة، غربة 
روحي.

لم تعد األماكن تش�به نفسها، ولم يعد لنسمات 
الصب�اح رائح�ة أبي، وش�وق أم�ي، وضحكات 

شقيقاتي، يف بيوتات املدينة.
احتل الشوق واأللم مدينتي، وعى أنقاض روحي 
هنا بن�ت الغربة مدائن من خ�وف وطرقات من 

حنني.
قامشيل

مدينتي الصغ�رية النائمة عى ضف�اف نهٍر من 
أح�زان غادرها أبناؤها إىل جهات ش�تى حاملني 

يف قلوبهم حًبا وأملًا.
أما من بقي هنا فياحظ كل صباح كيف تصحو 
مدينت�ي الجميل�ة عى أن�ني قلبه�ا الكبري وهي 

تكفك�ف دم�وع الغربة هنا عى م�ن رحل ومن 
بقي.

ب�ات يس�كنها الضباب وغمائم س�وداء من ألم. 
وجوه غريبة ل�م تعرفهم مدينتي يوًما ما، باتوا 

اليوم يجولون يف شوارعها.
يف كل ح�ي من أحياء قامش�لو عوائل هاربة من 
رح�ى الحرب تس�كن أحضان املدين�ة بحًثا عن 

األمان.
تحتضنهم قامش�لو، لكن لم تتمكن يوًما من أن 
تحميه�م أو تحمي أبناءها من موت يتجول عرب 

نسمات الهواء.
تشتعل مدفأة الشتاء لتأكل عائلة نازحة بأكملها 
لتغدو أجس�ادهم الهاربة حطًبا لشتاٍء غريب يف 

وطٍن غريب.
*بهرين أوس�و قاصة وش�اعرة كردية سورية، 

من أعمالها القصصية: »يشء من أبي..!«

ع�ن »دائرة الثقاف�ة يف الش�ارقة«، صدر 
»الش�ارقة  مجل�ة  م�ن  الجدي�د  الع�دد 
الثقافية« لش�هر )تموز(. وتضمن العدد 
موضوع�ات وبحوثاً أدبية تناولت الش�أن 
الثقايف املحيل والعرب�ي والعاملي. من أبرز 
املوضوعات تغطية شاملة ألنشطة بيوت 

الش�عر العربية، امل�روع الثق�ايف الرائد 
ال�ذي أطلق�ه الش�يخ الدكت�ور س�لطان 
املجل�س  عض�و  القاس�مي  محم�د  ب�ن 
األع�ى يف اإلم�ارات، حاك�م الش�ارقة، يف 
إطار مروع�ه الثقايف، إضاف�ة إىل بحث 
ع�ن الش�اعر اليمني عب�د الل�ه الربدوني 

ومخطوطاته الش�عرية املفقودة، وبحث 
آخ�ر عن مكتب�ة اإلس�كندرية تحدث عن 
الدور الريادي الذي لعبت�ه يف رفد الثقافة 
العربي�ة والعاملي�ة كمصدر مه�م لتعزيز 
الحوار بوصفها رصحاً ثقافياً تنويرياً، إىل 
جانب مقاالت لعبد العزي�ز املقالح ونبيل 

س�ليمان وواس�يني األعرج وصابر عرب 
واعت�دال عثمان وخوس�يه ميغيل بويرتا 
وحاتم الصكر واملنص�ف املزغني ونجوى 

بركات.
وتضم�ن العدد الجديد أيض�اً أنواعاً أدبية 

أخرى من شعر وترجمة وفن تشكييل.
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إيوان: عالقايت العاطفية فشلت بسبب الشك
يعود النجم إيوان اىل جمهوره بعد غياب، 
م�ن خالل ألبوم غنائ�ي جديد، حاول فيه 
ض�م أكرب ع�دد م�ن األغاني إلرض�اء كل 
األذواق، وتعوي�ض غيابه ع�ن جمهوره 
والس�احة الفني�ة لس�نوات ع�دة. إيوان 
يكشف لنا تفاصيل كثرية تتعلق بألبومه، 
وأس�باب غياب�ه، واتجاه�ه لالس�تثمار 
بعي�داً م�ن الف�ن، وموقف�ه م�ن خوض 
تجربة التمثيل مرة أخرى. كما يتكلم عن 
الجانب الش�خيص يف حياته، وموقفه من 
الزواج مجدداً، وعالقته بطليقته، وس�بب 
فرضه الرسية التامة عىل حياته الخاصة، 
الفن�ي، والرياض�ة،  بالوس�ط  وعالقت�ه 

والقرار الذي ندم عليه.
- ما الجديد الذي تقدمه من خالل ألبومك 

املقبل؟
األلب�وم يواكب املوس�يقى الجدي�دة وما 
ترغب�ه األجيال الجديدة أيض�اً، كما أقدم 
في�ه أكثر من أغنية من كلماتي وألحاني، 
مثل »م�ش صدفة« و»حبيبي الليلة عيد« 
و»مغري عيلَّ«... ورغ�م أن األلبوم يواكب 
املوس�يقى الجديدة، لكن�ه يحمل هويتي 
ويش�بهني اىل ح�د كب�ري. وألب�وم »100 
ن�ورت« يختل�ف عن أي عم�ل قّدمته من 
قب�ل، وبالت�ايل ال مثي�ل ل�ه يف األس�واق، 

وسيشكل مفاجأة للجمهور.
- م�ن ه�م الش�عراء وامللحن�ون الذي�ن 

تعاونت معهم؟
تعاون�ت م�ع نخبة كب�رية م�ن امللحنني 
والش�عراء، أبرزه�م مدين وم�الك عادل 
وأحم�د الجن�دي ومحم�د يحي�ى وعم�ر 
إس�ماعيل، وقد حاول�ت يف األلبوم إرضاء 
كل األذواق من خالل ضّم أش�كال غنائية 
مختلف�ة، كما ص�ورت أكثر م�ن أغنية، 

منها »قوية« و»جامد جداً«.
- طرح�ت فيدي�و كلي�ب أغني�ة »قوية« 
وحقق�ت نجاحاً كبرياً، لكن من هي املرأة 

القوية يف رأيك؟
األغني�ة  ه�ذه  حققت�ه  ال�ذي  النج�اح 
ف�اق توقعات�ي، لكنن�ي أرى أن مواكبتي 
للموس�يقى الجديدة ونجاحي يف التوصل 
اىل ما يريده الجمهور، هما رس تحقيقها 
امل�رأة  أن  أرى  نس�بة مش�اهدة عالي�ة. 
القوية ه�ي التي تتمكن من الحفاظ عىل 

رشي�ك حياته�ا وتنجح يف تربي�ة أبنائها. 
فامل�رأة ه�ي املس�ؤولة األوىل ع�ن الجيل 

القادم بأكمله.
- هل أثر غيابك لسنوات يف جماهرييتك؟

بالطب�ع، وال يمكنني نكران ذلك، فغيابي 
أّث�ر يف نفس�يتي ونجاح�ي وكل يشء يف 
حيات�ي، لك�ن األم�ر كان خ�ارج إرادتي 
بس�بب خاليف مع رشكة اإلنتاج التي كنت 
متعاق�داً معه�ا، حيث كان فس�خ العقد 
يف غاي�ة الصعوب�ة، وبع�د ذلك اس�تغرق 
التحضري لأللب�وم حواىل العامني، وبالتايل 
ط�ال غيابي ع�ن الغناء ألكثر من س�بع 
س�نوات، لكنن�ي أؤم�ن ب�أن كل يشء يف 

الحياة قسمة ونصيب.
- هل تعترب نفسك مظلوماً فنياً؟

بالطب�ع ال، فأن�ا كن�ت فنان�اً محظوظاً 
للغاية يف بداية مش�واري الفني، وحققت 
نجاحاً كبرياً يف الس�نوات األوىل، لكن سوء 
الحظ الزمني لفرتة بس�بب خالفاتي مع 
الرشك�ة الس�ابقة. لكن بع�د أن تعاقدت 
م�ع رشكة »مزي�كا« أخرياً، ش�عرت بأن 
الحظ يحالفني مرة أخرى، وازداد تفاؤيل 

بالحياة.
باألغان�ي  اكتف�وا  املطرب�ني  بع�ض   -
»الس�ينغل«، فهل م�ن املمكن أن تفكر يف 

السري يف االتجاه نفسه؟
أكنُّ االحرتام والتقدير لكل فنان، وهو حّر 
يف قرارات�ه، لك�ن االكتفاء ب�»الس�ينغل« 
ال يناس�بني، ألنن�ي غبت ع�ن جمهوري 
لس�نوات، لذا من الطبيعي أن أعود إليهم 
بألبوم�ات قوية، خصوص�اً أنني متعاقد 

مع رشكة إنتاج كبرية.
- هل ترى أن الفن مهنة ُمربحة؟

إذا ت�م توظي�ف الف�ن بش�كل صحي�ح 
سيكون مربحاً للغاية، لكن لألسف الحظ 
يلع�ب دوراً كبرياً يف ذل�ك، ومن املمكن أن 
يتوقف الفنان عن العمل لس�نوات طويلة 
لظ�روف خارج�ة ع�ن إرادته كم�ا حدث 

معي بالضبط.
- وهل دفعك هذا للتفكري يف االستثمار؟

بالطب�ع، فعندما وج�دت أن هناك نجوماً 
تعرض�وا ألزم�ات مادي�ة بس�بب س�وء 
الح�ظ، قررت الدخول يف »بيزنس« خاص 
بالرشاك�ة مع عائلتي، وقد دّر يل املرشوع 

أرباحاً وأفادني كثرياً.
- لكن، هل الغناء بالنسبة إليك هو هواية 

أم مصدر رزق؟
الغناء ش�غف وهواي�ة يف الدرج�ة األوىل، 

لكنه مصدر رزق أيضاً.
- بع�د مش�اركتك يف بطول�ة فيلم »حفلة 
زف�اف« منذ س�نوات، هل م�ن املمكن أن 

تخوض تجربة التمثيل ثانيًة؟
املش�اركة يف بطولة فيل�م »حفلة زفاف« 
أغن�ت رصيدي الفني، وجعلتني أكتش�ف 
أن التمثي�ل أصعب بكث�ري من الغناء، وأن 
نج�اح أي فيل�م ال يتوق�ف عىل ش�خص 
واحد، ب�ل يكون بجه�ود الفريق الكامل، 
وقد تلقي�ت عروضاً س�ينمائية ودرامية 
كثرية، لكنني لم أحس�م قراري بشأن أّي 
منه�ا بع�د، ألنن�ي أرغ�ب يف الرتكيز عىل 
الغن�اء واالهتمام بألبومي الجديد يف هذه 

املرحلة.
- م�ن ه�م املطرب�ون الذي�ن اتجه�وا اىل 

التمثيل وحققوا نجاحاً كبرياً فيه؟
أعتقد أن تامر حسني من أنجح املطربني 
الذين أثبتوا أنفس�هم يف التمثيل، فنجاحه 

يف الغن�اء ال يق�ل عن نجاح�ه يف التمثيل، 
وق�د حق�ق املعادل�ة الصعبة يف س�نوات 
قليل�ة، وأصب�ح جمهوره ينتظ�ر أفالمه 

ومسلسالته بلهفة.
- ه�ل من املمك�ن أن تجل�س عىل كريس 

التحكيم يف برامج اكتشاف املواهب؟
خضت هذه التجربة منذ سنوات طويلة، 
ول�م أك�ن أمتلك وقته�ا الخ�ربة الكافية، 
لك�ن إذا ُعرضت ع�يلَّ اليوم املش�اركة يف 
لجن�ة تحكيم هذه الربام�ج فلن أرفض، 
خصوصاً إذا كانت فكرة الربنامج مميزة 
وغ�ري تقليدية وج�ادة يف الوقت نفس�ه، 
لكنني أخ�ى التعرض لالنتقادات، فرغم 
أن النجوم الذين شاركوا يف لجان التحكيم 
يف الف�رتة األخ�رية لهم تاري�خ طويل، إال 
أنه�م ل�م يس�لموا م�ن النق�د والتعرض 

لإلساءة.
- مل�اذا ال يع�رف الكثريون ش�يئاً عن حياتك 

الخاصة؟
ألنني أحب الحفاظ عىل خصوصية حياتي 

العائلية، وأرفض املتاجرة بها أو 
اس�تغالل قراراتي 

و  أ

املواقف 
أتعرض  التي 

لها يف يومياتي للرتويج 
أن  أفّض�ل  فأن�ا  لنف�ي. 

عن�ي،  عم�يل  يتح�دث 
املثرية  األحداث  وليس 
الخاصة. يف  يف حياتي 

ملدة  العم�وم، كنت متزوج�اً 
عام�ني، لكنن�ي انفصلت عن 

زوجت�ي به�دوء بس�بب ع�دم 
قدرتنا ع�ىل التفاهم، ومع ذلك 

أكنُّ لها كل االحرتام والتقدير.
- وه�ل تفك�ر يف ال�زواج مرة 

أخرى؟
يس�عى  إنس�ان  أي  بالطب�ع، 

لالستقرار يف حياته الخاصة.

سيلينا جوميز تتجاهل
خطوبة بيرب

تجاهلت النجمة العاملية سيلينا جوميز Selena Gomez خرب خطوبة 
حبيبه�ا الس�ابق املغني الكن�دي جاس�تن بي�رب Justin Bieber من 
عارض�ة األزياء هاييل بالدوين Hailey Baldwin، وهي حالياً تتواجد 

يف رحلة بحرية مع أحد أصدقائها.
وظه�رت جوميز يف إح�دى الصور التي نرشه�ا أصدقائها عىل موقع 
التواصل اإلجتماعي »انس�تقرام«، وهي تستمتع بالشمس واألجواء 
الصيفي�ة لتؤكد أن خرب خطوبة بيرب لم ولن يؤثر عليها خاصة أنهما 

انفصال منذ بضعة أشهر.
يشار اىل أن النجم العاملي جاستن بيرب انهى بشكل قطعي أي تكهنات 
ترجح أن عالقته بالنجمة سيلينا جوميز قد تعود إىل األضواء مجدداً، 

بعد أن أعلن خطوبته عىل حبيبته الجديدة.
فقد ذكرت وس�ائل إعالم أمريكي�ة أن نجم 
الب�وب الكن�دي الش�هري أعل�ن أنه خطب 
عارض�ة األزي�اء، بع�د أن طل�ب يدها يف 

منتجع سياحي يف جزر باهاماس.
وورد يف التفاصي�ل أن رج�ال األم�ن 
التابعني للمغن�ي طلبوا من موظفي 
املطعم إبعاد هواتفهم النقالة، قبل 
أن يقدم بيرب عىل طلب يد حبيبته.

ويف ه�ذا الس�ياق، احتف�ل وال�دا 
النج�م بهذا الخرب عىل انس�تقرام 
وتوي�رت، حيث ن�رش والده صورة 
البن�ه أرفقه�ا بتعلي�ق كتب فيه 
»متحمس للفصل التايل«، فيما 
ع�ربت والدت�ه، بآت�ي ماليت، 
عن س�عادتها لهذا الخرب عىل 

تويرت.
يش�ار إىل أن بيرب وبالدوين 
كان قد تواع�دا منذ فرتة، 
ثم افرتقا بعد أن عاد بيرب 
س�يلينا،  حبيبت�ه  إىل 
ع�ادا  أنهم�ا  إال 
البعض  لبعضهما 
يف اآلون�ة األخرية 
أن  بع�د  مج�دداً 
ع�اود االنفص�ال 
ع�ن س�يلينا م�رة 

أخرى.
يذك�ر أن بالدوي�ن هي 
املمثل واملنج س�تيفن  ابنة 
بالدوي�ن، ش�قيق املمث�ل أليك 

بالدوين.

رص�دت الصح�ف الرتكية خ�رب انفصال بريين س�آت عن 
زوجها كينان دوغلو وقيامه�ا بطلب الطالق منه بعد أيام 

قليلة من عودتهما من عطلتهما الصيفية يف أمريكا.
وقال�ت بعض الصحف أن بريين س�آت قد غ�ادرت منزلها 
من�ذ نح�و 5 أيام بع�د أن ح�اول زوجه�ا االعت�داء عليها 
بال�رب، وأنها ق�ررت االنفصال عنه بش�كل نهائي عن 

طريق الطالق.
لك�ن مقربني م�ن الزوجني نف�وا ه�ذه التقاري�ر تماماً، 

مؤكدي�ن أن الزوج�ني موجودي�ن حالي�اً يف منطقة بيبيك 
لحض�ور مهرج�ان صيفي، حيث س�افرا إليه�ا منذ نحو 
3 أي�ام، وهما س�عيدان ج�داً معاً وال توجد أية مش�كلة يف 
زواجهما.وبرغم نفي صحة خ�رب الطالق، وكذلك التلميح 
باس�تعداد بريين سآت للعودة للتمثيل خالل شهر سبتمرب 
املقب�ل بمسلس�ل ضخ�م، ف�إن بع�ض التقاري�ر مازالت 
تؤك�د وج�ود خالفات ب�ني الزوجني، خاصة يف ظل فش�ل 

محاوالتهما املتكررة لإلنجاب.

أعلن�ت جمعية املؤلف�ني وامللحنني مقاضاة الرشك�ة املنتجة ألغنية 
الفنان�ة دوليل ش�اهني “ي�ا حلو صّب�ح”، لوقف إذاعته�ا، لقيامها 
بتقدي�م الغني�ة بصوته�ا، دون الرج�وع للجمعي�ة وتقدي�م طلب 
اس�تغالل مصنف فني، لدفع حقوق األغنية للمؤلف وامللحن.وتنص 

امل�ادة رقم 147 م�ن قانون 82 لس�نة 2002، الخاص 
بحقوق حماية امللكية الفكري�ة، عىل أن املؤلف يتمتع، 

وورثته من بعده، بحق يف الرتخيص واملنع ألي استغالل 
ملصنفه بأي وجه من الوجوه، وبخاصة عن طريق النسخ 

أو البث اإلذاع�ي أو إعادة البث اإلذاع�ي العلني أو التوصيل 
العلني. حس�بما اعلنت جريدة الدستور املرصية ومن جانبه، 

ق�ال الش�اعر فوزي إبراهي�م، أمني صندوق جمعي�ة املؤلفني 
وامللحن�ني، يف ترصيحات صحافي�ة، إنه من املفرتض أن تتقدم 

ال�رشكات املنتجة بطلب للجمعية من أجل اس�تغالل أغنية ما، 
مقاب�ل دفع مبلغ م�ادي يذهب ألصحاب العم�ل الفني، امللحن 
واملؤل�ف، بع�د موافق�ة أرسة الفنان الذي ق�دم األغنية من قبل.

وأض�اف أن الجمعي�ة أرس�لت ش�كوى رس�مية إىل الرقابة عىل 
املصنفات الفنية، للتحق�ق من وجود موافقات أصحاب الحقوق 
املادية واألدبية ألي أغنية أو فيديو كليب قبل منح الترصيح.يذكر 

أن ورثة املوس�يقار محمد املوجي، أعربوا عن غضبهم من الفنانة 
دوليل ش�اهني، عقب طرحها كلي�ب أغنية “يا حل�و صبح”، التي 

لحنها املوسيقار الراحل للمطرب محمد قنديل، دون موافقتهم.

تسبب منشور نرشته مصممة األزياء 
بس�مة بوس�يل ع�ىل حس�ابها عىل 
انس�تقرام، يف موجة من التلميحات 
بأن عالقتها مع زوجها الفنان تامر 

حسني يشوبها الخالفات!
بسمة بوس�يل نرشت صورة للفنان 
أحم�د زاهر وعليه�ا كلم�ات مليئة 
بالحكم�ة، وذلك من خ�الل خاصية 
»س�توري« عىل انس�تقرام، وعلقت 
ع�ىل األم�ر بكتاب�ة: »الل�ه أك�رب...

فعالً«.
وبس�بب موافقة بسمة بوسيل عىل 
الكلم�ات الواردة يف املنش�ور، والتي 
تفيد بأن عىل اإلنسان ترتيب عالقاته 
م�ع األش�خاص حول�ه، وأن الحياة 
واملواقف س�تجربه ع�ىل التخيل عن 
البع�ض مهما حاولوا أن يتمس�كوا 
بنا، خمن البعض أن هناك خالفاً مع 
زوجها تامر حس�ني، وإنها ترس�ل 

رسالة مبطنة باألمر.

وع�ىل الرغ�م أن كلم�ات املنش�ور 
حكم�ة عادي�ة وال تدع�و للقي�ل 
والقال، إال أن األم�ر أخذ أكرب من 
حجمه وانطلقت التس�اؤالت هل 
حقاً تعيش بسمة بوسيل توتراً يف 
حياتها الزوجية مع تامر حسني؟ 
ل�م يخل األم�ر من تعلي�ق محبي 
بسمة بوسيل، مس�تنكرين إثارة 
ضج�ة بمنش�ور ع�ادي ال يعني 
يشء، مؤكدي�ن أن ال�كالم الوارد 
فيه ينطبق عىل كل األش�خاص 
املوجودي�ن يف حياتن�ا ولي�س 

ع�ىل األزواج فق�ط. الجدي�ر 
بالذكر أن الشائعات ترب 
عالقة تامر حسني وبسمة 
بوس�يل م�ن وق�ت آلخر، 
وهذه ليس�ت املرة األوىل 
الت�ي يتم ت�داول صورة 
الفنان�ة  حس�اب  ع�ىل 
املغربي�ة، ويتم التلميح 
به�ا إنها توجه رس�الة 
غ�ري  بش�كل  لزوجه�ا 

مبارش.

شكوك حول خالف بسمة بوسيل مع تامر حسني!

بريين سات تطلب الطالق من زوجها!

مطالبات بوقف »يا حلو صبح« 
لدوليل شاهني

زارت نجم�ة تلفزي�ون الواق�ع األمريكي�ة 
كيم كارداش�يان Kim Kardashian سجًنا 
للنس�اء يف كاليفورني�ا ، والتق�ت م�ع 
العديد من السجينات ملعرفة املزيد عن 

حياتهن اليومية.
وقام�ت نجم�ة برنام�ج تلفزي�ون 
 Keeping Up With the« الواق�ع 
م�ن  البالغ�ة   ،  »Kardashians
العم�ر 37 عام�اً ، بزيارة س�جن 
كاليفورنيا للنساء يف كورونا مع 
ع�دد من حراس�ها الش�خصيني 
وجالت يف ساحات السجن وغرف 

.TMZ املعيشة ، حسب تقارير
 ، الصحفي�ة  للمص�ادر  ووفق�اً 
التق�ت كي�م 15 ام�رأة وتحدثت 

القضب�ان  وراء  حياته�ن  ع�ن  إليه�ن 
ومخاوفهن بش�أن الع�ودة إىل املجتمع بعد 
إطالق رساحهن. وأفادت األنباء أنها جالت 
يف املرف�ق ال�ذي يضم ح�وايل 1800 نزيلة ، 

لعدة ساعات.
وتأت�ي زي�ارة كي�م إىل الس�جن ، يف إط�ار 
مجموع�ة متنوعة من الربام�ج األكاديمية 
واملهني�ة الت�ي تقدمها للس�جينات ، علماً 
أنها س�بق وقامت بزيارة إىل البيت األبيض 
يف نهاي�ة أيار املايض للق�اء الرئيس دونالد 
ترام�ب Donald Trump ملناقش�ة قضاي�ا 

إصالح السجون.
تحدثت وس�ائل االتواص�ل االجتماعي مع 
نجم�ة التلفزيون الواقع ح�ول دفاعهاعن 
أليس ماري جونس�ون ، ال�ذي قضت أكثر 

م�ن 20 عاًما يف الس�جن الرتكابها جريمة 
مخدرات غري عنيفة .

ويف وقت الحق ، ق�ام ترامب بإطالق رساح 
الس�يدة البالغة من العم�ر 62 عاماً ، التي 
كان�ت تقيض حكماً بالس�جن مدى الحياة 
، وكان�ت كارداش�يان ق�د كتب�ت رس�الة 
شكرت فيها الرئيس عىل بادرته ، وأضافت 
أن » إط�الق رساح جونس�ون ه�و مصدر 
إله�ام ويمنح األمل للكثريي�ن غريها الذين 

يستحقون أيضاً فرصة الثانية«.
وأضاف�ت كارداش�يان يف تغري�دة لها يف 6 
حزيران / يونيو: »أتمنى مواصلة هذا العمل 
اله�ام من خالل العمل م�ع املنظمات التي 
تحارب ألجل حقوق الس�جينات وتأهيلهن 

ومساعدتهن لفرتة أطول بكثري ».

ماذا تفعل كيم كارداشيان يف السجن؟

تسبب سفر الفنانة ياسمني صربي املفاجىء 
إىل لن�دن الس�تكمال برنامجه�ا العالجي بعد 
جراح�ة الرب�اط الصليب�ي، يف وض�ع الفنان 
محمد رمضان يف ورطة بسبب عدم استكمال 
ياس�مني تصوي�ر املش�اهد املتبقية م�ن فيلم 
»الدي�زل«، مما يهدد بخروجه من منافس�ات 
عي�د األضح�ى، خاص�ة وأن فري�ق العمل قام 
بتصوي�ر كل مش�اهد الفيل�م الت�ي ال تحت�اج 

لتواجد ياسمني.
 ياس�مني خضعت لجراح�ة يف الرباط الصليبي 

نهاية مايو املايض، بعد اس�تكمال تصوير فيلم 
»ليلة هنا ورسور« مع النجم محمد إمام والذي 
عرض بموسم أفالم عيد الفطر، وكان من املقرر 
أن تستكمل تصوير فيلم »الديزل« فور تماثلها 
للش�فاء، ووضع املخرج كريم الس�بكي جدول 
عم�ل تضمن تصوير مش�اهد محم�د رمضان 
وفتح�ي عبد الوهاب وهنا ش�يحة، أوالً عىل أن 
يستكمل تصوير مشاهد ياسمني صربي الحقاً 
ملدة ثالث�ة أس�ابيع متواصلة، وبعده�ا يتفرغ 
لعملية املونتاج وإعداد النس�خ، ولكنه فوجىء 

بس�فر صربي إىل لندن مج�دداً للخضوع لفرتة 
عالج طبيعي عىل الركبة املصابة، قد تمتد لتصل 
ألكثر من أس�بوعني، وه�و ما يهدد اس�تكمال 

الفيلم قبل موسم أفالم عيد األضحى.
يش�ارك ىف بطولة فيل�م »الديزل« بجانب محمد 
رمضان، كل من ياس�مني ص�ربي ، فتحي عبد 
الوه�اب، هن�ا ش�يحة، تامر هج�رس، محمد 
ثروت، ش�يماء س�يف، خالد كمال، محمد عيل 
رزق، وعارفة عبد الرس�ول، والعم�ل من إنتاج 

أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

ياسمني صربي تضع حممد رمضان يف ورطة

ربط�ت الفنانة املرصية منة ش�لبي بني امللحم�ة الجاري�ة اآلن إلنقاذ أطفال 
الكهف يف تايالند، وبني ملحمة مرصية حدثت بالفعل من أطباء مستش�فى 
الحس�ني الجامعي، الذين أرصوا عىل إخالء املبن�ى وإنقاذ األطفال واملرىض 
وس�ط حريق هائ�ل دمر املستش�فى بالكام�ل، وطلبت منة م�ن الجميع 
التكافل من أجل استعادة املركز الطبي املخصص لعالج الفقراء باملجان.

منة أطلقت هاش�تاق #مستش�فى الحسني، عرب حس�ابها بموقع تويرت 
وغ�ردت قائل�ة: زى ما ىف عملي�ات إنقاذ عىل أعىل مس�توى بتحصل ىف 

تايالند عش�ان أطفال الكهف، احنا كمان يف م�رص عندنا أبطال قدروا 
ينقذوا أرواح كتري ويقللوا الخساير ىف مستشفى الحسني الجامعي.

أضافت: املستش�فى كان بيخدم قطاع كبري جداً من املرىض، وناس 
كتري كانت بتجيلهم من املحافظات، وعش�ان كل ده يرجع 

زى األول وأحس�ن كم�ان ىف أرسع وق�ت ممك�ن 
كلن�ا نكون جزء من ده بإننا نس�اعد بأى 

حاجة نقدر عليها إن ش�اء لله حتى 
بدعواتنا.

يذكر أن الحريق الهائل دمر 
مبنى مستشفى الحسني 
ل�م  ولكن�ه  بالكام�ل 
حال�ة  ع�ن  يس�فر 
بعدما  واحدة  وفاة 

األطب�اء  تكات�ف 
امل�رىض،  إلنق�اذ 

وأرص فريق قسم 
ع�ىل  الجراح�ة 

اس�تكمال عملي�ات 
جراحية وسط.

منة شلبي تدعم صناع »ملحمة مرصية«
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مبشاركة 14 فيلمًا قصريًا

دائرة ثقافة وفنون الشباب تقيم مهرجان السينام األول يف بغداد

كرواتيا تتلقى رضبة موجعة قبل مواجهة إنجلرتا

            المستقبل العراقي / متابعة

اقام�ت دائ�رة ثقاف�ة وفن�ون الش�باب 
في وزارة الش�باب والرياض�ة، االثنين، 
المهرج�ان الس�ينمائي األول، بدعم من 
وزي�ر الش�باب والرياض�ة الس�يد عب�د 
الحس�ين عبطان، ومش�اركة 14 فيلماً 
قصيراً، على قاعة الدائرة، وسط حضور 

جماهيري وإعالمي كبيرين.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة ثقاف�ة فنون 
الش�باب، فائ�ز ط�ه العبي�دي، إن ه�ذه 
المبادرة الشبابية جاءت بدعم من السيد 
الوزير، ايماناً منه باعطاء دور للش�باب 
العراقي المبدع في توعية المجتمع عبر 
المجال الفني، مضيفاً، نتمنى ان تسهم 
ال�وزارة في انتاج هذه األفالم ال س�يما 

انها انتجت بجهود شبابية خالصة.
وبّين العبيدي، إن الوزارة دعمت األفالم 
م�ن خ�الل الدع�م اللوجس�تي، وتهيئة 
مكان العرض وتش�كيل لج�ان للتقييم، 
فضال ع�ن الهدايا الرمزية، والش�هادات 
التقديري�ة، موضحاً، إن الف�ن والثقافة 
ينتج�ان وعي�اً مثم�راً بمواجه�ة افكار 

التطرف والتعصب واالرهاب.
األعم�ال  إن مس�توى  العبي�دي،  واك�د 
المش�اركة متباي�ن بعض  الس�ينمائية 
الش�يء، فقد تج�د بعض األف�الم عالية 
جدا تصويراً ولغة واداًء، والبعض االخر 
البس�يطة،  الجزئي�ات  بع�ض  تنقص�ه 

مبيناً إن الكثي�ر من هذه االفالم ممتازة 
وتمتاز بالوعي ال�ذي يهدف الى اصالح 
المنظومة االجتماعية.وقال مدير قسم 
السينما والمسرح، الدكتور محمد عمر، 
إن المهرج�ان الس�ينمائي االول، يمث�ل 
مبادرة كبيرة لوزارة الشباب والرياضة، 
بإقام�ة  اوع�ز  الوزي�ر  الس�يد  وان 
مهرجانات متعددة منها هذا المهرجان، 
موضح�اً، إن االفالم الت�ي تقدمت اكثر 
م�ن 30 فيلماً تم اختي�ار 14 ركزت على 

والتنمي�ة  والس�الم  الوطني�ة  الهوي�ة 
المخرج�ة  قال�ت  المجتمعية.وفيم�ا 
عذراء ياس�ين، إن فيلمها المش�ارك في 
المهرجان، قد ش�ارك س�ابقاً باكثر من 
مهرج�ان عراقي وعربي، وتدور أحداثه 
ع�ن واق�ع العراق من�ذ ع�ام 1920 إلى 
يومنا هذا، مبينًة إن رس�الة الفلم تتمثل 
في نبذ العنف والكراهية من أجل اصالح 
الس�لمي.وأضافت،  المجتمع والتعايش 
ياسين، اشعر بالفخر لوجودي قرب هذه 

الكوكبة م�ن المخرجين الش�باب، التي 
تبشر بقادم سينمائي افضل مستطردًة 
ان الش�كر يوج�ه إل�ى وزارة الش�باب 
والرياض�ة لرعايتها ه�ذا المهرجان في 

ظل الظروف الحالية.
وبين المخرج ابرار الجبوري، ان الوزارة 
صاحبة الفضل في إقامة هذا المهرجان 
الذي جمع عدداً من المخرجين العراقيين 
تح�ت خيمت�ه، موضح�اً إن المهرجان 
نج�ح نجاح�اً كبي�راً رغ�م االمكاني�ات 

المح�دودة لل�وزارة. واضاف 
إن الفيل�م ال�ذي قدمته يحمل 

عنوان )أكبر من الحب(، يحاول 
تقدي�م ما هو اكبر من الحب الى 

المجتم�ع والذي ربم�ا يتمثل في 
حب الوط�ن والتضحية من أجله، 

مبين�اً هكذا افالم تس�هم في زيادة 
وعي المجتمع، وتقديم رؤية سلمية 

له، لكنها بحاجة الى المزيد من الدعم 
الحكومي.

            المستقبل العراقي / متابعة

تلقى منتخب كرواتي�ا ضربة موجعة قبل مواجهة 
إنجلترا، غًدا األربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس 
العال�م المقامة في روس�يا.وغاب الحارس دانييل 
سوباس�يتش عن التدريبات، تجنًبا لتفاقم اإلصابة 

التي تعرض لها في مباراة منتخب بالده أمام نظيره 
الروسي، في ربع نهائي البطولة.كما لم تتضح بعد 
طبيعة إصابة ديان لوفرين، لكنها ليس�ت خطيرة، 
وم�ن المتوقع أن يش�ارك في نص�ف النهائي أمام 
إنجلترا.وتعد األزمة الكبرى التي س�تواجه المدرب 
زالتك�و داليت�ش، إصابة س�يمي فرس�اليكو، التي 

تعرض لها أيًضا أمام روسيا، وسيغيب 
ع�ن نص�ف النهائ�ي. وف�از منتخ�ب 
كرواتيا على نظيره الروسي بركالت 
الترجيح، بع�د انتهاء الوقت األصلي 
واإلضافي للمباراة بالتعادل بنتيجة 

.2-2

               المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، ع�ن اس�تقرار 
برش�لونة عل�ى التعاق�د مع أفض�ل بدي�ل للبرازيلي 
باولينيو الذي انتقل إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني 

على سبيل اإلعارة.
وأك�دت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” أن إدارة 
الفريق الكتالوني، تريد ضم سيرجي ميلينكوفيتش 
س�افيتش، العب التسيو اإليطالي، من أجل تقديم 

اإلضافة في وسط ملعب برشلونة.
أب�رز  م�ن  يع�د  ميلينكوفيت�ش  أن  وأوضح�ت 
المواه�ب التي تألقت خالل الموس�م المنصرم، 

ولذلك ترغب أبرز الفرق األوروبية في ضمه.
وأشارت إلى ميلينكوفيتش أصغر من باولينيو 
ب�7 سنوات، كما أن قيمته التسويقية تزيد عن 

الالعب البرازيلي ب�30 مليون يورو.

برشلونة جيد أفضل بديل 
لباولينيو

               المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، أن نادي إنت�ر ميالن 
اإليطال�ي، مهتم بالتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد 

اإلسباني، خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت ش�بكة بريميوم س�بورت، أن الساعات 
القليلة الماضية، شهدت اجتماع بييرو أوسيليو، 
المدي�ر الرياض�ي إلنتر مي�الن، م�ع نظيره في 
أتلتيكو مدريد، لمناقش�ة موقف الالعب س�يمي 
فيرس�اليكو، وبح�ث التعاق�د مع�ه. وأضاف�ت 
الشبكة، أن أتلتيكو مدريد قد يسمح لفيرساليكو، 
بالرحيل، لكن عن طريق البيع النهائي، مش�يرة 
إل�ى أن إنت�ر ميالن يرغ�ب في اس�تعارة الالعب 
الكروات�ي، م�ع خي�ار الش�راء بنهاية الموس�م 
المقبل، نظًرا لقواعد اللعب المالي النظيف، التي 
ته�دد الفريق اإليطال�ي. وتابع�ت أن إنتر ميالن 

يفكر في ضم فيرس�اليكو، على س�بيل اإلعارة، 
مقاب�ل 9 ماليي�ن يورو، مع الش�راء ف�ي نهاية 
الموس�م، وذلك عل�ى نفس طريق�ة التعاقد مع 

ماتيو بوليتانو، من ساسولو.

»9« ماليني يورو تقرب نجم أتلتيكو مدريد
من إنرت ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف كابتن فريق الشرطة لكرة القدم، 
سبب ضياع درع الدوري الممتاز للموسم 

الحالي من الفريق.
وقال وليد س�الم “عانينا ف�ي المباريات 
الثماني�ة األخيرة من ن�زف النقاط 
وأن�ا ش�خصياً ككابت�ن الفريق 
لم  المس�ؤولية والحظ  أتحمل 
يق�ف معن�ا بخس�ارة النقاط 
الدقيقة االخيرة”.وأضاف  في 
عل�ى  نتحس�ر  “كالعبي�ن 
الوصاف�ة وس�ببت  خس�ارة 

لن�ا صدمة ونحن اآلن ف�ي المركز الرابع 
وس�وء النتائج وهذا الموس�م هو غياب 
التوفيق بإمتياز”.وأش�ار الى “أننا لعبنا 
بما تس�مى بمالعب التي لألس�ف ال تليق 
بسمعة الدوري العراقي والالعب العراقي 
باالضاف�ة الى إخت�الف بنوعي�ة الكرات 
لكل ن�ادي” مؤكداً ان “الس�بب يتحملها 

الالعبون لغياب الحظ”.
وتابع س�الم “صار هناك اس�تقطاع من 
الرواتب من جمي�ع الالعبين، والجمهور 
لدي�ه الح�ق ف�ي العت�ب وع�دم الرض�ا 

للنتائج”.
يش�ار الى ان فريق الش�رطة يحتل حالياً 
المرك�ز الراب�ع }77 نقط�ة{ بف�ارق 10 
نقاط عن المتصدر ال�زوراء }87 نقطة{ 
الذي ب�ات يحتاج لنقط�ة واحدة تفصله 

عن الفوز بدرع الدوري الممتاز”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية، عن رغبة نادي تشيلس�ي 
اإلنجليزي، ف�ي التعاقد مع نجم نابول�ي اإليطالي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذكر موقع كالتش�يو ميركاتو، أن تشيلسي يسعى 
لخط�ف جورجينه�و، العب وس�ط نابول�ي، لضمه 

لصفوف الفريق، بداية من الموسم الجديد.
وأض�اف الموقع، أن تشيلس�ي يحاول إقن�اع اإليطالي 
جورجينه�و، باالنضم�ام للفريق، ب�داًل م�ن الرحيل إلى 
مانشستر سيتي، بعرض راتب أعلى على الالعب، أكبر مما 

عرضه السماوي.
وتش�ير عدة تقارير، إلى أن مانشس�تر س�يتي توص�ل بالفعل 
التفاق م�ع نابولي، ح�ول انضمام جورجينهو إلى الس�ماوي، 

بداية من الموسم الجديد.

كابتن الرشطة يكشف سبب ضياع 
الدوري من الفريق

تشيليس يزاحم مانشسرت 
سيتي عىل صفقة إيطالية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تمك�ن فري�ق ن�ادي ال�زوراء، م�ن تحقيق 
الف�وز عل�ى امانة بغ�داد في المب�اراة التي 
جمع�ت الفريقين على ملعب بغداد في إطار 
منافس�ات الجولة 36 من ال�دوري الكروي 
الممتاز. وفاز الزوراء بهدف نظيف، واقترب 
بذلك من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 

ال�14 في تأريخه.

وس�جل ه�دف اللق�اء الوحي�د المداف�ع 
الس�وري حس�ين جويد من عالمة الجزاء 
في الدقيقة 53، ليهدي فريقه ثالث نقاط 
مهم�ة تقرب�ه م�ن حس�م لقب ال�دوري 

الممت�از. ورف�ع ال�زوراء رصي�ده الى 
النقطة 87 في صدارة ترتيب الدوري 

الممتاز، فيما تجم�د رصيد امانة 
بغداد عند النقطة 51 في المركز 

السابع.

الزوراء يفوز عىل امانة بغداد 
وحيتاج اىل نقطة لضامن الدوري

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أندري�ا  المصوري�ن  عدس�ات  التقط�ت 
أنييل�ي، رئي�س ن�ادي يوفنت�وس، ف�ي 
أحد المطارات في إيطاليا، أثناء الس�فر 
لحسم صفقة كريس�تيانو رونالدو التي 

ينتظرها مشجعو البيانكونيري.
ميركات�و”  “كالتش�يو  موق�ع  وذك�ر 
اإليطال�ي أن أنييلي ف�ي طريقه لليونان 

حيث يقض�ي رونالدو عطلت�ه هناك، 
مش�يًرا إلى أنه قد يعق�د اجتماًعا مع 

نجم ريال مدريد لحسم الصفقة.
وتش�ير الكثي�ر م�ن التقاري�ر إل�ى 
اقت�راب رونالدو م�ن االنتق�ال إلى 
اليوف�ي، بعدما ع�رض األخير 100 
مليون ي�ورو، من أجل ضم صاحب 
ال��33 عاًم�ا من ري�ال مدريد، هذا 

الصيف.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن ميشيل سالجادو، العب ريال مدريد 
األس�بق، عن مفاج�أة س�عيدة لجمهور 
االنتق�االت  فت�رة  ري�ال مدري�د خ�الل 

الصيفية الحالية.
وأدل�ى س�الجادو بتصريح�ات، أبرزتها 
ح�ول  اإلس�بانية،  “م�اركا”  صحيف�ة 
صفق�ة نيم�ار دا س�يلفا: “فلورنتين�و 
بيريز، يس�تطيع أن يحق�ق أي أمر يدور 
في رأسه، والالعب البرازيلي يعد الهدف 

األول في الميركاتو”.
وأض�اف: “إذا اتخذ كريس�تيانو رونالدو 
بعي�ن  س�يأخذ  فإن�ه  بالرحي�ل،  ق�راًرا 
االعتبار كل العواقب التي تترتب على هذا 

القرار”.
وواص�ل: 
“رونال�دو 
ة  ه�ر ظا
وأسطورة 

وكت�ب  حقيق�ة، 
التاريخ مع ريال مدريد، 

الفري�ق  ع�ن  رح�ل  وإذا 
م�ا  عل�ى  أش�كره  س�وف 

قدمه”.واقت�رب ال�دون البالغ 
من العمر 33 عاًم�ا من الرحيل 

ع�ن صفوف الن�ادي الملكي، من 
يوفنت�وس  إل�ى  االنضم�ام  أج�ل 

اإليطالي، وفًق�ا للعديد من التقارير 
اإليطالية واإلسبانية.

ساجلادو حيمل مفاجأة 
سعيدة جلمهور ريال مدريد

رئيس يوفنتوس يف اليونان 
من أجل رونالدو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تلق�ى العب نادي س�باهان أصفه�ان اإليراني، العراقي مروان حس�ين، عروض�اً محلية وعربية 
لتمثيل أحد الفرق في الموسم المقبل.

وقال حس�ين في حديث ، “انتهى عقدي مع س�باهان أصفهان اإليراني بعد 
موس�م واحد قضيته مع الفريق”، الفتاً إلى أن “الدوري 
اإليران�ي ممي�ز وال اس�تبعد البقاء فيه لموس�م 

آخر”.
وأوض�ح بالق�ول: “تلقي�ت عروض�اً م�ن األندية 
المحلية الكبرى المنافسة على لقب الدوري الممتاز 
لتمثي�ل فرقه�ا الموس�م المقب�ل وكذل�ك تلقيت 

عروضاً لالحتراف في مصر وإيران والمغرب”.

عروض حملية وعربية عىل طاولة 
مروان حسني

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف وزي�ر الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبط�ان، ، عن مصير الملعب الذي أهدته المملكة 
العربي�ة الس�عودية للع�راق، مح�ددا موقعي�ن 
مرش�حين لبنائ�ه ف�ي بغداد.وق�ال عبط�ان في 
حديثه لعدد من وس�ائل اإلعالم، ، “نحن كوزارة 
حددن�ا موقعي�ن للملع�ب، األول ناحي�ة الوحدة 
القريب من بس�ماية والثاني خلف علوة الرش�يد 
عل�ى طريق الحلة، وانا امي�ل للملعب الثاني لكن 
مجلس الوزراء طلب منا تحديد مكانين”، موضحا 
أنه “توجد لجنة تنس�يقية مع الجانب السعودي 

الختي�ار موق�ع الملعب”.وأض�اف عبط�ان، أن 
“ال�وزارة بعث�ت ق�رار مجل�س الوزراء بش�كل 
رسمي إلى الجانب السعودي، حيث طالبناه ايضاً 
بأن يكون ل�ه رأي في اختيار م�كان الملعب الن 
التصاميم تحتاج لمعرفة المس�احة وفحوصات 
ترب�ة وأم�ور أخرى”، مش�يرا الى أن�ه “يتوجب 
على الش�ركة المنفذة أن تك�ون مطلعة على كل 
ه�ذه التفاصي�ل، وتؤيد إقامته ف�ي احد المواقع 
ومن ثم تقوم بتصميم الملعب بلجنة مشتركة”.

وكان�ت الحكوم�ة العراقية أعلن�ت، الثالثاء )29 
آذار 2018(، عن تحديد موقعين لتنفيذ مش�روع 

الملعب الذي تبرعت به السعودية للعراق.

عبطان حيدد موقعني مرشحني لبناء 
امللعب املهدى من السعودية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان، ، 
عن مصير الملعب الذي أهدته المملكة العربية السعودية 
للعراق، محددا موقعين مرش�حين لبنائه في بغداد.وقال 
عبط�ان ف�ي حديثه لع�دد من وس�ائل اإلع�الم، ، “نحن 
ك�وزارة حددن�ا موقعين للملع�ب، األول ناحي�ة الوحدة 

القري�ب من بس�ماية والثاني خل�ف علوة الرش�يد على 
طريق الحلة، وانا اميل للملعب الثاني لكن مجلس الوزراء 
طلب من�ا تحدي�د مكانين”، موضح�ا أنه “توج�د لجنة 
تنس�يقية مع الجانب السعودي الختيار موقع الملعب”.

وأضاف عبط�ان، أن “الوزارة بعثت قرار مجلس الوزراء 
بش�كل رسمي إلى الجانب السعودي، حيث طالبناه ايضاً 
بأن يكون له رأي في اختيار مكان الملعب الن التصاميم 

تحت�اج لمعرف�ة المس�احة وفحوص�ات ترب�ة وأم�ور 
أخرى”، مش�يرا ال�ى أنه “يتوجب على الش�ركة المنفذة 
أن تك�ون مطلعة على كل هذه التفاصي�ل، وتؤيد إقامته 
ف�ي احد المواق�ع ومن ثم تقوم بتصمي�م الملعب بلجنة 
مشتركة”.وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الثالثاء )29 
آذار 2018(، عن تحديد موقعين لتنفيذ مش�روع الملعب 

الذي تبرعت به السعودية للعراق.

عبطان حيدد موقعني مرشحني لبناء امللعب املهدى من السعودية
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الدلواالسد

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

فورا.

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

وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتع�ن عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من 
خ�الل ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل 
من شأنك. ربما ال تالحظ تأثرهم عليك ولكن سيدمرونك 

إذا لم تواجههم من البداية.

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

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة 

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

عنهم. ابتعد عن هؤالء

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

أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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

الفشل. ربما تكون مرتددا يف اتخاذ خطوة ما 

تحت�ل مكانة مميزة بن رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا 
غر مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك 
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم 
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة. ارشح لهم بعض الخطط 

التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلوم�ات قد تتغ�ر الص�ورة أمامك تمام�ا. تمهل وكن 
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين 

قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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

من الراحة من حن آلخر.

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

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

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

بعقالنية لحل مشاكلك.

احلوتالعذراء

رسقة سم قاتل من متحف
أق�دم مجهولون ع�ىل رسقة قنينة 
تحتوي عىل س�م قاتل م�ن خزانة 
متح�ف بورهاف�ه يف مدين�ة ليدن 

الهولندية.
وأف�ادت صحيف�ة NL Times بأن 
الس�م حفظ داخل قنينة يف خزانة 
يولي�و   4 يف  رسق�ت  باملتح�ف، 
الج�اري. وتحم�ل القنين�ة عالمة 
قديم�ة كت�ب عليه�ا »ك�وراري«، 

وليس م�ن املع�روف م�ا إذا رسق 
اللص�وص مقتني�ات أخ�رى م�ن 

املتحف أم ال.
وق�ال ممث�ل ع�ن رشط�ة املدينة: 
التحقيقات.. وكل  »مس�تمرون يف 
ما يهمنا بالدرجة األوىل هو العثور 

عىل السم«.
يذكر أن »كوراري« تس�مية تشمل 
مجموعة س�موم م�ن أصل نباتي، 

تسبب ش�لل الجسم، بينما تتسبب 
الجرعة الكبرة منها باملوت نتيجة 

االختناق.
وق�د اس�تخدمت القبائ�ل األصلية 
يف أمريكا الجنوبي�ة هذا النوع من 
الس�موم يف الصي�د، بوضعه�ا عىل 
الرم�اح والس�هام، بينم�ا  رؤوس 
تس�تخدم يف هولن�دا بمثابة عامل 

اسرتخاء للقتل الرحيم.

تغلب عىل ارتفاع ضغط الدم
األدوية ليس�ت الح�ل الوحيد لقه�ر »القاتل 
الصام�ت«: ارتفاع ضغط ال�دم؛ إذ أن بعض 
الحل�ول الطبيعي�ة، الخالي�ة م�ن التأثرات 
الجانبي�ة لألدوي�ة الكيماوي�ة، تعم�ل ع�ىل 
املحافظة عىل املس�تويات الطبيعية للضغط. 
هلموا معنا نتع�رف عىل أبرزها!أوالً، االبتعاد 
ع�ن تن�اول مل�ح الطع�ام. اكتش�ف بعض 
الباحثن أن امللح يس�بب تش�كل بعض املواد 
يف األوعي�ة الدموي�ة والتي تق�وم بجعل تلك 

األوعي�ة تنقب�ض إىل بعضه�ا البع�ض مم�ا 
يؤدي إىل نش�وء مقاومة لتدف�ق الدم. كبديل 
عن مل�ح الطع�ام، يمكنك اللج�وء إىل بعض 
األعشاب؛ إذ أن طعمها لذيذ، مثل امللح وربما 
أكثر لذة منه.ثانياً، ممارسة الرياضة 3 أو 4 
مرات يف األس�بوع وملدة ت�رتاوح بن 30 و45 
دقيقة يف كل مرة قد يكون س�الحك السحري 
يف وجه ارتفاع ضغط الدم. غر أن النتيجة لن 
تراها بن ليلة وضحاها وتتطلب منك الصرب 

واملثاب�رة. دع عنك الكس�ل واالس�تلقاء عىل 
األريكة ومارس امليش أو الس�باحة أو ركوب 

الدراجة أو أي رياضة أخرى.
أهم م�ا يف األمر ه�و أن تمارس�ها بانتظام.

ثالث�اً، اإلكثار م�ن تناول الخض�ار والفواكه 
وخاص�ة الس�بانخ والبطاطا وامل�وز وأيضا 
س�مك الس�لمون ذو مفعول جي�د. أما الثوم 
فله مفعول س�حري يف تحس�ن تدف�ق الدم 

وتوسيع وتقوية األوعية.

دراسة تكشف شخصيتك
ذكرت دراسة حديثة، نرشها املكتب 
الوطني للبحوث االقتصادية ش�هر 
يونيو املايض، أن م�ن بن الصفات 
املش�رتكة لألغني�اء ه�ي امتالكهم 

أحد هواتف »آيفون«.
وتقول الدراس�ة، حس�ب م�ا نقله 
موقع »ماش�ابل«، إن امتالك هاتف 
آيف�ون ه�و م�ؤرش ق�وي ع�ىل أن 

صاحبه يتوفر عىل »دخل قوي«.
ويوضح منج�زا الدراس�ة، ماريان 
برتران�د وأم�ر كاميني�كا أن ل�كل 
ف�رتة م�ن الزمن صفات مش�رتكة 

لألغني�اء، مضيف�ن »ع�ىل س�بيل 
املثال، كان الدلي�ل عىل الغنى خالل 
 Grey 1992 هو التوفر عىل الخردل

.»Poupon Dijon
وتابعا »حاليا، يش�ر امتالك آيفون 
عىل وجه التحديد عالمة من عالمات 

الغنى بنسبة 69.1 باملئة«.
ويبدو أن الدراس�ة صحيحة نسبيا، 
ع�ىل اعتب�ار أن كل إص�دارات أب�ل 
الجديدة مرتفعة القيمة، مثل تكلفة 
جه�از آيف�ون X تبل�غ 999 دوالرا 

أمركيا لنسخة )64 غيغابايت(.

سودوكو

؟؟هل تعلم
7� أعلن علماء الجغرافيا أن يف جزيرة مدغشقر 
شجرة تأكل الناس وهي تشبه أشجار الصنوبر 
الضخمة.. جذورها بالغة التعقيد أوراقها هائلة 
الحجم تنتهي بأطراف حادة كأس�نان الوحوش 
املفرتسة وأزهارها تشبه األكواب تتصاعد منها 
رائحة تش�به ))البنج(( تصي�ب كل من يقرتب 
منها باالغم�اء يف الحال.. وتطب�ق االوراق عليه 

وتلتهمه.. 
8� أطول ش�جرة يف العالم توج�د يف كاليفورينا 

ويبلغ طولها 367 قدما.. 
9� للنحلة الواحدة خمس�ة عيون.. ولها خمسة 
آالف ثقب كحاس�ة ش�م تمكنها من استنشاق 
رائحة شجرة التفاح عىل بعد ميلن.. ولها أيضاً 
زوجان م�ن األجنحة تضاعف به رسعتها بنحو 
16 أل�ف م�رة.. وتعرف طريقه�ا مهما تعرجت 

بن زهرة وزهرة فتعود إىل خليتها.

املعكرونة وقود الالعبني
»نريد أن نس�تمر حتى النهاية لنواصل تناول املكرونة!«، 
عبارة رددها العبون يف املنتخب الفرنيس لكرة القدم عىل 
سبيل املزاح، يف إش�ارة إىل أساس نظامهم الغذائي خالل 
نهائيات كأس العالم؛ حيث يستعدون ملواجهة بلجيكا يف 

نصف النهائي غًدا الثالثاء عىل استاد سان بطرسبورغ.
لكن النظام الغذائي لالعبي كرة القدم، السيما يف البطوالت 
الكربى، إذ يرتفع منس�وب الضغ�ط والتوتر، ليس مادة 
للمزاح بالنس�بة إىل املس�ؤولن عن املنتخبات املشاركة، 
الس�يما يف املراحل األخرة الحاسمة.ويشر اإلخصائيون 
بالنش�ويات  الغني�ة  امل�واد  أن  إىل  التغذي�ة  مج�ال  يف 
)كربوهي�درات( مث�ل املكرون�ة واألرز والبطاط�ا، تعترب 
وق�ود الرياضين.ويوضح إخصائي التغذية املتعاون مع 
ن�ادي تولوز الفرن�يس لكرة القدم، ميش�ال مارتينو، أنه 
خالل ف�رتات االس�تعدادات، يتم توفر كمي�ة كبرة من 
هذه امل�واد؛ لكن يف ف�رتات التنافس، قبل مب�اراة، وعىل 
مدى يومن، يتم منح الالعبن كمية أكرب من النشويات.

ويش�ر إىل أن أهمية النشويات تزداد خالل كأس العالم، 
إذ يك�ون مس�توى التوتر أعىل بطبيعة الح�ال.. قبل بذل 
املجهود، يدفع إف�راز الكاتيكوالمين�ات وهو يعرف بأنه 

هرمون�ات التوت�ر مث�ل األدرينال�ن والنورادرينالن، إىل 
تفكك أكرب من املعتاد للسكر يف الدم.

ويحتاج الالعبون إىل إعادة التزود بالطاقة يف أرسع وقت 
ممكن، فعىل سبيل املثال، خاض املنتخب الفرنيس مباراة 
ال�دور ربع النهائ�ي ضد األوروج�واي الجمع�ة املايض، 
ويخ�وض الثالثاء مباراة نصف النهائ�ي، أي أن الالعبن 

يرتاحون عملًيا من املباريات ثالثة أيام فقط.
كما يجب عىل مس�ؤويل املنتخب�ات أن يأخذوا يف االعتبار 
األدوار  الالعب�ن مباري�ات أط�ول يف  إمكاني�ة خ�وض 
اإلقصائي�ة، كمنتخب كرواتيا الذي ف�از يف الدورين ثمن 
ورب�ع النهائي ب�ركالت الرتجي�ح، أي أن العبيه خاضوا 

مباراة من 120 دقيقة مرتن عىل التوايل.
ويوض�ح مارتين�و: »ثمة وق�ت قصر مب�ارشة بعد بذل 
املجهود إلعادة تزويد الالعبن بالطاقة.. بحس�ب املعدل، 
يقوم الجسم بإعادة تكوين مخزون جزئيات الجليكوجن 

العضلية بمعدل 5% إىل 7% يف الساعة«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
2/1 كيل�و كبدة ، رشائح - 1 ملعقة كب�رة ) ملعقة الطعام ( ثوم 
مف�روم - 4/1 كوب كبر عص�ر ليمون - 2 ملعقة كبرة ) ملعقة 
الطع�ام ( دقي�ق - 2 ملعقة كبرة ) ملعقة الطع�ام ( ردة - ملح ) 

حسب الرغبة ( - رشة كمون - رشة بهارات - زيت للقيل
طريقة التحضر:

يف بول�ة متوس�طة الحجم نضع الث�وم و عصر الليم�ون، ويخلط 
جيداً.

يتب�ل الثوم و الليم�ون بامللح والكمون والبه�ارات، ثم توضع عليه 
رشائح الكبدة.

تدع�ك رشائح الكبدة بالتتبيلة جيداً، وتوضع يف الثالجة ملدة س�اعة 
عىل األقل.

يف بول�ة متوس�طة الحج�م توض�ع الردة، ويض�اف إليه�ا الدقيق، 
وتخلط جيداً.

ترف�ع الكب�د م�ن التتبيل�ة، وتغمس يف خلي�ط الدقي�ق و الردة من 
الجانبن.

يف مقالة عىل نار متوسطة يسخن الزيت.
تقىل رشائح الكبدة يف الزيت، وتقلب عىل الجانبن حتى تنضج.

ترفع ع�ىل ورق مطبخ )مناديل املطبخ ( حت�ى تتخلص من الزيت 
الزائد.

ت�رص يف الطب�ق، وتقدم س�اخنة م�ع املكرونة بالجب�ن و صوص 
البولونيز و الطحينة.

الكبدة البانية
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رئتان اصطناعيتان خارجيتان للخدج!
وأملاني�ا  كن�دا  م�ن  علم�اء  فري�ق  ابتك�ر 
رئت�ن اصطناعيت�ن خارجيت�ن لألطف�ال 
الخ�دج وحديثي ال�والدة الذي�ن يعانون من 
مش�اكل يف الجه�از التنفيس.ونرشت مجلة 
الرئت�ن  خصائ�ص   »Biomicrofluidics«
الخ�راء  زودهم�ا  حي�ث  االصطناعيت�ن، 
الوجه�ن  ع�ى  تعم�ل  دقيق�ة  بمس�امات 
وتغذي الدم باألوكس�يجن، وتس�مح بمرور 
الدم بحرية فيها ولي�س من خالل مضخات 
)تعان�ي ع�ادة من تغ�رات يف ضغ�ط تدفق 
الدم(.كم�ا تتمي�ز الرئت�ان بأدائهم�ا ش�به 
الطبيعي، حيث تضخان الدم إىل جسم الخدّج 

بالكمية الالزمة مع إبقائه متجانسا.ويسمح 
التصميم الجديد أيضا باستخدام الهواء بدال 
م�ن املركب�ات الخاصة املكونة م�ن الغازات 
واألوكس�يجن.وأكد الباحث�ون أن ابتكارهم 
يلبي جميع املتطلبات الالزمة لجسم املولود. 
ويعت�زم الفيزيائي�ون اختب�ار م�واد أخرى 
لتحس�ن اس�تقرار التصميم وتقليل الفرق 
بن ضغط املدخل واملخرج لتقليل الحمل عى 
جس�م الطفل. يذكر أن اكتم�ال الرئتن يتم 
يف مراح�ل متأخ�رة من الحم�ل، لذلك يعاني 
الكث�ر من األطفال املولودين قبل أوانهم من 

مشاكل يف الجهاز التنفيس.

إل جي تطلق جهازا ذكيا ال مثيل له! تـهـنـئـة
تعم�ل رشك�ة إل جي عى تس�جيل براءة اخ�راع لجهاز مميز س�يغر 

مستقبل األجهزة الذكية.
ووفقا للترسيبات، فإن الجهاز عبارة عن قلم ذكي بداخله شاشة مرنة 
عالي�ة الدقة، تعمل باللمس وتخرج بكبس�ة زر واحدة لتس�تعمل كأي 

شاشة هاتف ذكي.
وس�يغني هذا القلم وفقا للخراء عن الهوات�ف الذكية، فهو مزود أيضا 
بكامرا وأجهزة اتصال بالشبكات الخلوية وشبكات اإلنرنت، باإلضافة 
إىل مايكروف�ون ومك�رات للص�وت، كم�ا يمكن ش�بكه م�ع الهواتف 

.WIFI �واألجهزة الذكية عر البلوتوث أو ال
وأشار موقع »GSMArena« املتخصص بشؤون التقنية إىل أن هذا القلم 
س�يزود بميزات تمكن املس�تخدم من اس�تعماله للكتابة والرس�م عى 

شاشات بعض األجهزة الذكية والحواسب.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يحدث أن تلتقي بشخص تتعلم منه درسا يف النزاهة واالستقامة، درٌس 
ناتٌج عن س�لوك واقعي حقيقي ملوقف يمثل اختبارا ومحكا صعبا قلما 
ينجح يف اجتيازه شخص غره، درٌس يبثه لك بهدوء وصمت، وتتلقاه 
أنت بدهش�ة كبرة.. دهشة املتعطش للنزاهة واالستقامة يف هذا الزمن 
الذي شهد انهيارا قيميا وإنسانيا من الصعب تداركه. درس يعيد األمور 
أمام�ك اىل نصابه�ا الصحيح يخرك أن ثمة أمال م�ا زال يمكن ان يمثل 
ط�وق نجاة من ه�ذا الخراب. يف إحدى املؤسس�ات التي عملت بها كان 
هناك زميل يدعى رأفت وحيث ان املؤسس�ة حينه�ا كانت تمنح ووفق 
الس�ياقات اإلدارية والقانونية لكل مدير قسم رصيد هاتف نقال بمبلغ 
يع�ادل ثالثن ألف دينار أي ثالثة كارتات من فئة عرشة آالف دينار كي 
يس�تخدمها يف اتصاالته الناشئة بس�بب حاجة العمل، ويف الوقت الذي 
كان جميع مدراء األقس�ام بمن فيهم كاتب املقال يتس�لمونها بضمر 
مس�تقر كونه�ا رصف�ت وفق س�ياقات صحيح�ة كان رأف�ت يعيدها 
للخزين�ة العام�ة ويجيب عى تس�اؤالت الزم�الء بان طبيع�ة عمله ال 
تس�توجب إجراء أي اتصال وبالتايل فان رصفها له يكون يف غر محله.  
ويتكرر هذا األمر شهرياً وسط سخرية البعض واندهاش البعض اآلخر، 
يف وق�ت كان يتهاف�ت الكثرون للحص�ول عى امتيازات غ�ر قانونية 
نجح رأفت يف اختبار النزاهة عى مس�توى الس�لوك وليس عى مستوى 
الحديث الش�فوي ال�ذي يتحدث به الكثرون دون مص�داق واقعي. ويف 
إح�دى اللجان التي اش�ركت بها قبل فرة ليس�ت بالبعيدة، كانت احد 
أعضاء اللجنة س�يدة قوية الش�خصية صعبة املراس يمكن ان تعرض 
ع�ى أي ق�رار او رأي يصدر من األعض�اء اآلخرين، تمتل�ك من الثقافة 
واملعلوم�ة واملنطق الس�ليم ما يجعلها ش�خصية الفت�ة ومميزة، هذه 
الس�يدة تدعى ش�رين تجعل من مصلحة الوطن أساساً لكل ما تتبناه 
م�ن آراء وما تتخذه م�ن قرارات وما يصدر عنها م�ن مواقف.  وكانت 
تعرض عى اغلب قرارات اللجنة ألنها تعتقد وبنية صافية ان القرارات 
ق�ارصة عن تحقي�ق أهداف اللجنة وس�ط امتعاض األعض�اء اآلخرين 
واتهامه�ا بعرقلة العمل، ويف خضم النقاش�ات حدثنا احد األعضاء انه 
كان يعمل تدريس�يا مع ش�رين يف إحدى الجامعات العربية عام 2004 
وأنه�ا اتخذت ق�رارا بحق إحدى الطالب�ات من ذوات النفوذ والس�لطة 
ورفضت شرين برغم جميع الضغوطات التنازل عنه وكان ثمن ذلك ان 
قدمت استقالتها من العمل وما زالت بال وظيفة من العام 2004 لغاية 
اآلن.. لم اصدق ما قاله الزميل حتى التفت اىل شرين وأجابت بابتسامة 
ش�جاعة أن الكالم صحيح وانها رغم خس�ارتها املال والوظيفة إال أنها 
كسبت ذاتها ونفسها وان أصعب واشد واقىس انواع الخسارات خسارة 
اإلنسان لنفس�ه حن يضعف ويتنازل عما تحمله هذه النفس من قيم 
لق�اء مصلحة او ميزة عابرة. مرت أيام وس�نن ووجوه وش�خصيات 
كثرة وبقي اس�ما ش�رين ورأفت عالقن يف ذاكرتي اس�توحي منهما 
ما ش�ئت من دروس االس�تقامة واتخذهما مثلن رائعن الحرام الذات 
وكسبها دون أن يعلما حتى ما تركاه يف داخيل من اثر وربما لن يتسنى 

لهما حتى قراءة ما كتبته عن تجربتيهما يف النزاهة واالستقامة.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
أصبحت الس�ياحة يف العرص الحديث جزءا هام�ا من االقتصاد الوطني 
ونظرا ألهمية تنظيم وتأمن الخدمات السياحية املتعلقة بسفر وإقامة 
السياح وتنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعية لهم داخل العراق 
وخارج�ه ولغرض توجي�ه هذه الفعالي�ات مركزيا فق�د رشع املرشع 
العراقي قانون تنظيم رشكات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة  رقم 
49 لسنة 1983 والذي نظم أحكام إنشاء مكاتب السفر والسياحة والتي 
تقوم بتنظيم الرحالت لألفراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات 
املتعلقة به�ا داخل القطر وخارجه وال يجوز له�ذه الرشكات واملكاتب 
مزاول�ة عملها إال بعد اس�تحصال عى إجازة تصدره�ا الجهة املختصة 
وفقا للرشوط القانونية ومنها أن يكون مؤهال للعمل يف مجال السياحة 
ومن ذوي الخرة وأن يتخذ مكتبا الئقا ومستقال استقالال ماديا وإداريا 
وتقدي�م الكفالة املرصفية  ويتم فرض الغرامات عى الرشكة او املكتب 
عن�د مخالفته�ا الح�كام القان�ون او التعليم�ات الص�ادرة بموجبه او 
عن�د التقص�ر او التقاعس  يف تأدية الخدمات الس�ياحية.  وقد صدرت 
التعليمات رقم 4 لسنة 1991 واملتعلقة بالرشوط الخاصة باجازة تنظيم 
رشكات ومكاتب ووكاالت الس�فر والس�ياحة وعى الرشك�ة او املكتب 
تخصيص مقر لغرض ممارس�ة العمل ال تقل مساحته عن ثالثن مرا 
مربعا والتعهد باس�تخدام مدير فن�ي الدارة املكتب او الرشكة متخرجا 
يف اح�دى الكلي�ات او املعاه�د املتخصصة يف مجال الس�فر والس�ياحة 
وان يحس�ن احدى اللغات األجنبية وتلتزم الرشكات بمس�ك الس�جالت 
والتقيد بالرامج واملواعيد لالنش�طة املعلنة واعداد مطبوعات وااللتزام 
باملواعيد لحركة املجموعات السياحية يف النقل واإلقامة واستخدام أدالء 
س�ياحين مجازين وضمان سالمة وراحة الس�ياح باستخدام وسائط 
نقل مناس�بة ومكيفة وامين�ة تحمل كل منها اس�م الرشكة او املكتب 
او الوكال�ة باللغت�ن العربي�ة واإلنكليزية وتزود بجه�از راديو ومكرة 
صوت وصيدلية وان يكون س�كن السياح وطعامهم يف مرافق ومنشات 
س�ياحية مصنفة.  ومع ازدياد عدد مكاتب الس�ياحة والس�فر والكثر 
منها ممن تمارس نشاطها دون استحصال االجازة املطلوبة وعدم توفر 
ال�رشوط الالزمة العتبارها رشكات او مكاتب للس�ياحة والس�فر وعد 
االلتزام براحة املس�افر خصوصا وانها تعلن عن برامج س�ياحية وبعد 
الس�فر يفاجأ املس�افر بعد االلتزام بالرنامج املعل�ن عنه باإلضافة اىل 
عدم وجود ضوابط يف ما يتعلق باألسعار وااللتزام بها من قبل الرشكات 
الس�ياحية وبعض تلك املكاتب وهمية وال عالقة لها بالسياحة والسفر 
وان املرشع العراقي قد نص عى عقوبة الغرامة بحق من يخالف أحكام 
قان�ون تنظي�م رشكات ومكاتب ووكاالت الس�فر والس�ياحة رقم 49 
لس�نة 1983 ونرى من الرضوري إعادة النظر بالترشيعات التي تتعلق 
بتنظي�م أعمال مكاتب الس�ياحة والس�فر خصوصا مع كثرة الس�ياح 
وذلك بترشيع قانون جديد لتنظيم الرشكات واملكاتب السياحية وكذلك 
إعادة النظر يف التعليمات رقم 4 لس�نة 1991 الن الرضورة تقتيض ذلك 
وان تكون هناك رقابة واتخاذ إجراءات قانونية بحق الرشكات واملكاتب 

السياحية التي تخالف القانون.

األطر القانونية لعمل مكاتب 
السياحة والسفر

شريين ورأفت

ما فائدة احللمتني لدى الرجل؟
من البديه�ي معرفة فوائد وج�ود الحلمتن 
األطف�ال  إرض�اع  وأهمه�ا  النس�اء،  ل�دى 
بالحليب بعد ال�والدة، ولكن ما فائدتها لدى 

الرجال، أو أن وجودها عديم الفائدة؟
وهنا نذك�ر أن الجنن يف عمر 4-5 أس�ابيع 
يط�ور م�ا يس�مى بمج�اري الحليب بغض 
النظر عن جنس�ه، حيث عن�د نموه يتطور 
الص�در لدى األنث�ى ليكر وينش�ئ مجاري 

الحليب، بينما تبق�ى مجرد حلمتان عديمتا 
الفائدة لدى الذكر باستثناء بعض الدراسات، 
التي تقول أنها تس�اعد الرجل عى الوصول 

إىل النشوة الجنسية.
وبالتفصي�ل نذكر أنه يف األس�ابيع األوىل من 
الحمل، يتطور نمو الجنن الجس�دي حسب 
»النم�ط النس�ائي« عى مس�توى األعضاء 
التناس�لّية وحلمات الصدر. ولكن بعد مرور 

ش�هرين، يس�اهم هرمون التستوس�ترون 
الذك�وري بتغي�ر عملية النم�و يف األعضاء 
التناس�لية كما خاليا الدماغ، لتغر تركيبته 
الجس�دية الخارجية والداخلية وتميزه عن 

األنثى.
ويف حل�ول ه�ذا الوق�ت، تك�ون تل�ك الغدد 
الحليمية قد سبق وتكونت، مشّكلة الحلمتن 

لدى الذكور واإلناث عى السواء.

القاضي إياد محسن ضمد

من املمك�ن أن توف�ر صورة س�يلفي فرصة 
للنس�اء اللوات�ي يرغب�ن يف اس�تخدام تقنية 
التلقي�ح االصطناع�ي باس�تخدام بويض�ات 
مترع بها، لضمان تشابه مالمح »أطفالهن« 
معهن. وتعتمد التقنية الجديدة عى خوارزمية 
كمبيوتر تأخ�ذ مئات القياس�ات لوجه املرأة 
الت�ي ترغ�ب يف الحم�ل، ث�م تب�دأ بالبحث يف 
بيان�ات بويضات املترع�ات حتى العثور عى 
وجه مترعة شبيهة بها، ما قد يضمن إنجاب 
طفل ش�بيه بأمه باس�تخدام تقني�ة التلقيح 

االصطناعي.
ويعتق�د أن ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل الت�ي يمد 
فيه�ا برنام�ج الكمبيوت�ر ي�د املس�اعدة يف 
اختيار شكل الطفل عند والدته، بينما تحاول 
العيادات غالبا مضاهاة املترعن عى أساس 
الخصائ�ص الفيزيائية، وتعتمد هذه العملية 

عى حكم إنساني.
وم�ن املف�رض أن تك�ون التقني�ة الجدي�دة 
أكث�ر دق�ة ألنه�ا تس�تند إىل ع�دد كب�ر من 
القياس�ات. وقالت »Ovobank«، وهي عيادة 
مقرها إس�بانيا، إن لديه�ا بويضات من أكثر 
من ألفي مترعة، وع�ى األمهات الراغبات يف 
االس�تفادة من الخدمة الجديدة التي تقدمها 

العيادة، عليهن التقاط صورة س�يلفي فقط، 
ثم تحميله�ا إىل كمبيوتر الرشك�ة، حيث تبدأ 
الخوارزمي�ة بعد ذلك باس�تنباط 100 قياس 
مختل�ف للوجه مث�ل األنف وحجم الش�فتن 

واملسافة بن العينن وغرها.
وق�ال ألرت�و اليل، املدي�ر التج�اري لرشك�ة 
»Ovobank«: »لق�د حظينا باهتمام كبر من 

املرىض، حيث ي�رون يف ذلك أمرا مبتكرا، فهو 
يجري من خالل عملية موضوعية وخوارزمية 
رياضي�ة، ال يتدخل فيها العقل البرشي، إذ إن 
خوارزمية الكمبيوتر تمي�ل إىل أن تكون أكثر 
دق�ة«، مضيف�ا أنه يتوق�ع بأن تبل�غ تكلفة 
الخدم�ة، عند االنتهاء منه�ا، نحو 90 جنيها 

إسرلينيا.

بات بإمكان املرأة اختيار شكل جنينها عرب الكمبيوتر
أظه�ر لقاح جديد ضد ف�روس نقص املناعة 
البرشي�ة نتائج واع�دة يف االختب�ارات األولية 
عى البرش والقردة، ما دفع العلماء إىل التفاؤل 
بشأن فعاليته. ودرس العلماء تأثرات اللقاح 
عى 393 ش�خصا تم اختباره�م يف 12 عيادة 
لف�روس نق�ص املناع�ة البرشي�ة يف رشق 
إفريقيا وجنوبها، إضافة إىل تايالند والواليات 
املتح�دة. وس�جلت الدراس�ة الت�ي نرشت يف 
مجل�ة »النس�ت« الطبي�ة، اس�تجابة جميع 
امل�رىض الذين تلقوا اللقاح، ع�ن طريق إنتاج 
أحد أش�كال االس�تجابة املناعية ضد فروس 

نقص املناعة البرشية أثناء إجراء االختبار.
واخترت دراس�ة منفصلة اللق�اح عى قردة 
امل�كاك الريسوس�ية، حيث أثب�ت قدرته عى 
الوقاية الكاملة من م�رض اإليدز يف 67% من 

القردة )72 قرد تجارب(.
ومع اعتبار هذه االختب�ارات ناجحة، تجري 
اآلن املرحل�ة الثانية من التج�ارب عى 2600 

امرأة يف إفريقيا وجنوب الصحراء الكرى.
وأك�د دان باروت�ش، امل�رشف ع�ى الدراس�ة 
واألس�تاذ يف كلي�ة الط�ب بجامع�ة هارفارد، 
أنه س�عيد بالنتائ�ج، وتابع قائ�ال: »علينا أن 
نعرف بأن تطور لقاح فروس نقص املناعة 

هو تحد لم يس�بق له مثي�ل، ولكن نجاحه يف 
حماية ثلثي الق�ردة يف تجربة عملية ال يعني 
أنه سيقي البرش، لذلك نحن بحاجة إىل انتظار 
نتائ�ج الدراس�ة قب�ل أن نع�رف م�ا إذا كان 

سيحمي البرش أم ال«.
ويعتق�د أن م�ا يقارب 37 مليون ش�خص يف 
العال�م يعيش�ون إما بفروس نق�ص املناعة 

البرشي�ة أو اإلي�دز، بينهم أكثر م�ن مليوني 
طف�ل، ووفقا لرنامج األمم املتحدة املش�رك 
املعن�ي بف�روس نق�ص املناع�ة البرشية /

متالزم�ة نق�ص املناع�ة املكتس�بة )اإليدز(، 
يقدر عدد املصابن بالفروس يف العالم سنويا 
بحوايل 1.8 مليون ش�خص، أي حوايل 5 آالف 

حالة جديدة كل يوم.

لقاح جديد يقدم أمال كبريا ملرضى اإليدز

اتق�دم بوافر التهان�ي والتريك��ات لالخ العزي�ز الكابتن البطل 
)احمد خضر ( بمناس�بة ع�يد مي��الده ال�)23( س�ائ�الً املوىل 
عز وجل ان يمده بطول العمر والصحة والعافية ومتمنيا له دوام 

النجاح واملوفقية يف حياته وعقبال )100( سنة.
اخوك 

احمد الدراجي


