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االمام علي )عليه السالم(

طالب اآلخرة

 يدرك أمله ويأتيه من الّدنيا

 ماقدر له

ص3احلكومة ترفض »ختصيصات« الربملان واألخري يرد: ال وجود هلا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 فضيحة جنسية جديدة تالحق ترامب

السيـد نـصـراهلل ملحـرري »كفـريـا والفـوعـة«: سجلتـم أسطـورة الـصـمـود

وكالة روسية تتحدث عن نية »إرسائيل« استهداف »مواقع عسكرية« يف العراق

مطلب واحد لتظاهرات اليوم: إسقاط الفاسدين
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دت العاصم�ة بغ�داد، أم�س الس�بت، 
هادئة بعد يوم حافل باالحتجاجات التي 
تسببت بحدوث صدامات بني املتظاهرين 

وقوات األمن.
وق�ال مصدر يف وزارة الداخلية إن »قوات 
الجي�ش والرشط�ة ومكافح�ة الش�غب 
انس�حبت م�ن س�احة التحري�ر وس�ط 
بغ�داد، إال أنه�ا أبق�ت ع�ى انتش�ارها 
يف املناط�ق املحيط�ة بالس�احة خش�ية 
تج�دد التظاه�رات، وخ�روج األمور عن 
السيطرة<. وأشار املصدر إىل فتح جميع 

املنافذ املؤدي�ة إىل املنطقة الخرضاء، غري 
أنه ق�ال أن القوات أبقت ع�ى إجراءاتها 
املكثف�ة عند مداخ�ل العاصمة تحس�با 

لدخول مثريي الشغب.
بدوره�ا، عممت تنس�يقة التظاهرات يف 
محافظ�ة ذي قار بيان�ا دعت فيه جميع 
املحافظ�ات املحتجة بما فيه�ا بغداد اىل 
االستعداد ملظاهرة موحدة تنطلق مساء 

االحد.
وقال�ت تنس�يقة »منتفض�و محافظ�ة 
ذي ق�ار« يف بي�ان ان مظاه�رات موحدة 
س�تنطلق ي�وم االحد 22 تم�وز يف جميع 
املدن املنتفضة اضافة اىل بغداد وبتوقيت 

واحد هو الساعة السادسة مساء.
ودعا البي�ان اىل »إيقاف جمي�ع املطالَب 
والتأكي�د ع�ى مطل�ب واح�د فق�ط هو 
)إسقاط الفاسدين(«، مردفا بالقول انه 
»ليس لدينا مطلب غريه وكل من يداعي 
بالخدمات والتعيينات ال يمثل اال نفس�ه 
اما مطلب إس�قاط ومحاكمة الفاسدين 
فه�و مطل�ب ش�عبي ومطل�ب وط�ن«، 
حس�ب تعبري البيان.وإزاء ذلك، ش�كلت 
قيادة رشط�ة املثنى لجنة مش�ركة مع 
املس�ؤولني عن التظاهرات املقررة اليوم 

األحد.
التفاصيل ص3

الناتو يطالب
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أملانيا ترفع »العقوبات الرمزية« عن تركيا
      بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة االقتصاد األملانية، أمس السبت، إن 
برل�ني رفعت عقوب�ات اقتصادية رمزية كانت 
قد فرضتها عى تركيا منذ عام، كما تم خفض 

التوصيات للمسافرين األملان إىل تركيا. 
ونقل�ت وكالة »فرانس برس« ع�ن الوزارة، أن 
هذه التدابري، التي تم اتخاذها يف وقت س�ابق، 
ل�ن تطب�ق الع�ام املقب�ل، مؤكدة بذل�ك صحة 

املعلومات، الت�ي نرشتها صحيف�ة »الغيماين 
زيتونغ«.

وج�اء الق�رار األملاني بفرض قي�ود مالية عى 
تركي�ا، إث�ر اعتقال ناش�ط حقوق�ي أملاني، يف 
يوليو 2017 مع 5 آخرين، بينهم مديرة منظمة 

العفو الدولية يف تركيا.
تركي�ا  الط�وارئ يف  أعق�اب رف�ع حال�ة  ويف 
الخمي�س امل�ايض، قلص�ت وزارة الخارجي�ة 
األملانية أيضا عى موقعها اإللكروني مذكرتها 

األمنية لرعاياها املسافرين إىل تركيا.
وسحبت السلطات األملانية أيضا إنذاراتها حول 
خط�ر التوقي�ف املرتفع يف تركي�ا بما يف ذلك يف 

املناطق السياحية.
إىل ذلك أعلنت هولن�دا وتركيا، الجمعة املايض، 
عودة العالقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة 
اس�تمرت من�ذ م�ارس 2017 عندم�ا رفضت 
السلطات الهولندية الس�ماح لوزيرين تركيني 

باملشاركة يف تجمع انتخابي يف هولندا. 

أعضاء بالكونغرس يرفضون إعادة »أرشيف هيودي 
عراقي« رسقته القوات األمريكية

حمافظ بغداد يناقش يف جملس املحافظة آلية التعامل 
2مع املشاريع اخلدمية املستمرة يف العاصمة 6

       بابل / مروان الفتالوي

ذهبت طفلة يف مقتبل العمر ضحية خالفات 
وأطم�اع الكبار من أقاربه�ا يف حادثة قتل 
غريبة وش�نيعة ش�هدتها محافظ�ة بابل، 
وتكم�ن غرابة الحادث�ة يف تع�ّدد املتهمني 
بالقت�ل واختالف أس�بابهم وذرائعهم التي 
دفعتهم الرتكاب هذه الجريمة. يف حي نادر 

أحدى ضواحي مدينة الحلة ذهبت الطفلة 
»رقية« إىل دار عم والدها يف مش�وار قصري 
إال أنها لم تعد حتى بعد يومني. التحقيقات 
جرت للبحث عن الطفلة يف أماكنها املعتادة 
ودار عّم والدها ولم يتم العثور عليها، أثناء 
ذل�ك اس�تفرس الرشطة عن وج�ود رشيط 
الصق يف س�طح الدار املقص�ود، فأخربهم 
اب�ن صاحب ال�دار )الطفل ح�ارث( أن عّم 

املجن�ى عليه�ا )مرت�ى( كان ق�د طل�ب 
من�ه رشاء رشيط الص�ق وأعطاه املبلغ إال 
أنه طلب من�ه عدم إخب�ار أي أحد. لوحظ 
وجود رائحة غريبة تنبعث من داخل املنزل 
واس�تمروا يف البح�ث ع�ن مصدرها حتى 
وج�دوا الجثة يف مخزن املياه الثقيلة يف دار 

عّم والدها )فؤاد(.
التفاصيل ص3
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        بغداد / المستقبل العراقي

رهنيت النائبية عين حركية التغيير الكردية 
تافكة احمد، أمس السيبت، بقياء منصب رئيس 
إقلييم كردسيتان باالنتخابيات النيابيية املقبلة، 
مبينة أن برمليان اإلقليم الجديد هو من سييحدد 

بقاء املنصب وتحديد صالحياته.
 وقاليت احميد إن “موعيد إجيراء االنتخابات 
النيابية يف إقليم كردستان تم حسمه يف 30 أيلول 
املقبل بعد املصادقة عىل تعديل قانون االنتخابات 

وفصل انتخابات رئاسة االقليم عنه”.
 وأضافيت، أن “مهمة تحدييد مصر منصب 
رئيس إقليم كردستان ستناط اىل الربملان الجديد 
ويف حيال بقاءه سييتم تحديد صالحياتيه والية 

اختياره”. 
 ورجحيت احمد ان “يتم اختيار رئيس االقليم 
مين داخل الربملان كما يف بغداد دون االعتماد عىل 

االنتخابات الرئاسة املبارشة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت السيفارة العراقيية يف الكويت، عىل خرب 
تسيليم الكويت قوائم السيتقبال عرشات االالف 

من »البدون«.
وقال سيفر العراق يف الكويت عالء الهاشمي 
عرب حسيابه عىل »تويرت« انيه »تداخل الكثر من 
اإلخوة واالخوات )البدون(، وشخصياً ال أحب هذا 
التعبر، تسياءلوا عن إشياعة تفيد بأن السفارة 
العراقيية قد زودت السيلطات الكويتيية بقوائم 
43 الف اسيم من البدون أصلهم عراقي )حسيب 

االدعاء(«.
واضياف »أؤكد هيا هنا بأن األمير برمته غر 

صحيح«.
والبيدون فئية سيكانية تعييش يف الكويت ال 
تحمل الجنسيية الكويتية وال جنسية غرها من 
الدول، وهم مقيمون بصورة غر قانونية حسب 

تسمية الحكومة لهم.

العراق ينفي تسلم قوائم بـ »بدون 
الكويت« من أجل استقباهلم

حركة التغيري: 
بقاء منصب رئيس كردستان مرهون 

باالنتخابات املقبلة
         بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت محكمة جنايات دياىل حكمني باالعدام شينقاً حتى 
امليوت بحق ارهابيني اثنيني ينتميان لتنظييم القاعدة االرهابي 
اشيرتكا بعمليات ارهابية عيدة يف املحافظة خالل عامي 2006 

و2007 . 
وقال القايض عبد السيتار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء االعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»املحكمة نظرت قضايا ارهابيني اثنني ينتميان لتنظيم القاعدة 
االرهابيي احدهميا اشيرتك بعملية تفجر حسيينية يف سيوق 

بعقوبة مطلع العام 2006 ». 
واضياف برقيدار ان » االرهابي االخر ينتميي لذات التنظيم 
االرهابي واشيرتك بالهجوم عيىل احدى القيرى التابعة لناحية 

منديل والذي راح ضحيته عدد من املواطنني خالل عام 2007«.
واشيار املتحدث الرسيمي اىل ان » محكمة الجنايات يف دياىل 
اصيدرت احكامها باالعدام شينقاً حتى املوت بحيق االرهابيني 

وفقاً الحكام املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة االرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مركز االعالم األمني، أمس السبت، عن مقتل مجموعة 
مين »االرهابيني« وتدمر زورقني ومضافتيني يف عمليات امنية 

بمنطقتي الرشقاط والشيحة وجزيرة تكريت يف صالح الدين.
وقال املتحدث باسم املركز العميد يحيى رسول يف بيان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إن »قوة مين قيادة عمليات 
صالح الدين ترصد عنارص إرهابية يستقلون زورقني يف منطقة 
العيثية بقضاء الرشقياط، وتتمكن من تدمر الهيدف املرصود 

وقتل جميع اإلرهابيني«.
واضاف رسيول، أن »قوة امنيية أخرى عثرت عىل مضافتني 
وفق معلومات دقيقة يف منطقة الشيحة يف جزيرة تكريت، وقد 

تم تدمرهما وتفتيش املنطقة بالكامل«.
يذكير ان تنظييم »ارهابييني« يقوميون بيني فيرتة واخرى 
باسيتهداف مناطيق متفرقة من محافظة صيالح الدين، اال ان 
القوات االمنية باملحافظة غالبا ما تحبط تلك الهجمات وتتمكن 

من تكبيد التنظيم خسائر فادحة.

جنايات دياىل: 
اعدام ارهابيني اثنني نفذوا عمليات 

ارهابية خالل عامي 2006 و2007 

القوات األمنية
 تطيح بمجموعة ارهابية وتدمر زورقني 

ومضافتني يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلين الحشيد الشيعبي، أمس السيبت، اكمال 
عمليية تفتييش دوريية لتعقيب خالييا داعش يف 

جزيرة الصينية يف محافظة صالح الدين.

وقال اعالم الحشد يف بيييييان تلقت »املستقبل 
العراقيي« نسيخة منيه، إن »قيوة من الليواء 31 
بالحشد الشعبي اكملييييت عمليييية تفيييتيش 
دورية لتعقب خالييا داعش يف جزيرة الصيييينية 

بمحافظة صالح الدين«.

واضيييياف ان »العيييمليية تهيدف لتعزييز 
األمن يف تلك املناطق ومنع اسيتيييغاللها من قبل 
تنظيم داعش يف شن هجماته االجرامييييية التي 
تسيتهدف املدنييني والقيوات االميينيية يف قاطع 

عمليات بيجي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفيادت صحيفية “ذي بريس اند 
جورنال” االسكتلندية، أمس السبت، 
بأن 300 عسيكري اسكتلندي ضمن 
القوات الربيطانية من الكتيبة الثالثة 

يف الفوج امللكي قيد عادوا اىل بالدهم 
بعد انتهياء مهمتهم التي اسيتمرت 

ستة اشهر يف العراق. 
أن  الصحيفية،  وذكيرت 
“العسيكريني االسيكتلنديني كان قد 
تم نرشهيم يف قاعدة االسيد الجوية 

منذ شيهر كانيون الثانيي املايض يف 
مهميات تدريبيية للجييش العراقي 

والقوات االمنية “. 
تيم  “املهمية  أن  واضييييافيت 
اىل  مغييييادرتهيم  بعيد  تسيليمها 
فوج الفرسيان الثالث يف الجييييش 

االمريكي املتيييواجد هناك”. 
أن حيوايل 500 عسيكري  يذكير 
بريطانيي يتواجييييدون يف العيراق 
ضمين عميييليية شيادر وهييييي 
جزء من مهمة التحيييالف الدويل يف 

العراق .

        بغداد / المستقبل العراقي

قاليت بعثة األمم املتحدة يف العيراق }يونامي{، 
إن »نقيص التموييل يهيدد بإغيالق مراكز صحية 
تقدم خدماتها إىل نحو مليون نازح وعائد شيمايل 
البالد«. وأوضحت البعثية يف تقرير لها، أن »الدعم 
املقدم للخدمات الصحية يف العراق تراجع بشيكل 
كبر منذ نهاية حملة املوصل منذ أكثر من سنة«.

وشيهدت نينوى ومحافظات أخرى معارك بني 
القوات الحكومية وتنظيم داعش، دامت بني عامي 

2014 و2017، وانتهت بهزيمة مسلحي داعش. 
وأضافيت البعثية أن »4 مين رشكاء الصحية 
}مجموعية الصحية التيي تديرها األميم املتحدة{ 

أغلقيت 22 مركزاً لتقديم الخدميات الصحية عام 
2018 بسبب نقص األموال«.

وأوضحت أن ذلك »تيرك ثغرات كبرة يف عملية 
توفر الرعاية الصحية لألطفال والنسياء والرجال 
النازحني عن بيوتهم والذين عادوا إىل املناطق التي 

تعاني من بنية تحتية مدمرة«.
وذكرت البعثة أن »38 باملئة من إجمايل املرافق 
الصحيية التي يدعمها تسيعة رشكاء يف مجموعة 
الصحية تواجه خطر اإلغيالق نهايية يوليو تموز 

الجاري«.
وحيذرت مين أن هيذا اإلغيالق »سييزيد خطر 
تفيي األميراض املعدية وتراجيع جهيود التعايف 
املبذولة يف املناطق التي دمرها النزاع«. وأردفت أن 

تليك »املرافق تقدم حالياً خدميات صحية إىل أكثر 
مين 900 ألف عراقيي نازح ومقييم يف املجتمعات 
املضيفية«. وأوضحت أن الخدمات تشيمل »عالج 
النسياء  أميراض  وخدميات  الشيائعة  األميراض 
ولقاحات األطفال وفحص التغذية وإحالة الحاالت 

الطبية املعقدة للحصول عىل عالجات متقدمة«.
وقالت البعثة األممية إنه »لم يتم جمع سيوى 
8.4 ماليني دوالر حتيى اآلن من أصل 67.4 مليون 
دوالر يحتاج إليها رشكاء مجموعة الصحة لتنفيذ 

خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2018«.
وشددت عىل أن »رشكاء الصحة يحتاجون اآلن 
54 مليون دوالر بصورة طارئة لخطة االسيتجابة 

اإلنسانية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الروسية،  كشفت وكالة سبوتنك 
أمس السبت، عن حصول “إرسائيل” 
عيىل قائمية باهداف داخيل االرايض 
جوييا  لرضبهيا  تمهدييا  العراقيية 
عسيكرية  مواقيع  بانهيا  باالدعياء 
املعيدات  لنقيل  تسيتخدم  ايرانيية 

واالسلحة واالشخاص اىل سوريا. 

وذكرت الوكالة الروسية يف تقرير 
أنيه “تيم الحصول عىل صيور جوية 
مين للعدييد من تليك املواقيع والتي 
تشيمل املعابير الحدودية ميع ايران 
بالقرب من مدينة مهران رشق بغداد 
وباشماق ومعرب الشالمجة الحدودي 

مع البرصة والقريب من الكويت”. 
وأضافيت، أن “الكيان االرسائييل 
يقيوم بمراقبة ما اعتيربه محاوالت 

ايرانية النشياء ممر بري من طهران 
اىل االرايض السيورية عرب بغداد، وان 
بعض تليك املواقع كانت يف السيابق 
تحت سييطرة الجيش االمريكي مثل 
مطار H3، وموقع الرطبة العسكري، 
فضياًل عين مواقع عىل طيرق مهمة 
قيرب القيرى واملدن، مثل عاشيقات 
وصبيا البيور، وغرهما مين املواقع 

العراقية”. 

وتابعيت أنيه “مين شيأن تنفيذ 
أن يمثيل  التهدييد اإلرسائيييل  هيذا 
تغيراً يف قواعيد اللعبة، وربما يكون 
محاولة من تل أبيب لتوسيع خريطة 
املواجهة مع إيران، بعد بدء سييطرة 
نظام الرئيس السيوري بشيار األسد 
عىل محافظة القنيطرة الحدودية مع 
القسم الذي يحتله الكيان االرسائييل 

من الجوالن”.

وكالة روسية تتحدث عن نية »إرسائيل« استهداف »مواقع عسكرية« يف العراق

احلشد الشعبي يكمل عملية تفتيش دورية لتعقب خاليا »داعش« يف جزيرة الصينية

)300( عسكري اسكتلندي يرتكون قاعدة األس ويغادرون اىل بالدهم 

األمم املتحدة حتذر من »خماطر صحية« حتدق بالعراق

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمية الجنائية املركزية يف 
استئناف بغداد الرصافة االتحادية سبعة 
احكام بالسجن املؤبد لعنارص ينتمون ملا 
يسمى ب » الرشطة االسالمية » يف تنظيم 

داعش اإلرهابي بمحافظة نينوى 
ملجليس  الرسيمي  املتحيدث  قيال  و 
السيتار  القيايض عبيد  القضياء االعيىل 
برقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
الجنائيية  »املحكمية  إن  منيه  نسيخة 
املركزية أصدرت احكاما بالسيجن املؤبد 
عىل سيبعة متهمني أعرتفيوا باالنتماء ملا 
يسيمى الرشطة االسالمية لصالح تنظيم 
داعيش اإلرهابيي«. و أضياف برقدار إن 
» املتهميني اعرتفيوا بتهمية تقديم الدعم 
اللوجستي و مسياعدة التنظيم اإلرهابي 

يف ارتكاب جرائمه و املشاركة يف مهاجمة 
القيوات االمنيية و العسيكرية » ال فتا إىل 
ان » االعرتافيات بينيت ان العنيارص تيم 
دورة عسيكرية و رشعيية  تدريبهيم يف 

نسبوا بعد اىل الرشطة االسالمية » و تابع 
أن » املحكمة اقتنعت باألدلة لتجريمهم و 
الحكم عليهيم وفقا الحكام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب ».

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد القيادة املركزية األمريكية يف 
الرشق األوسط، جوزيف فوتيل، أن حلف 

سييفتتح  األطليي  شيمال 
قاعدة عسكرية له يف العراق 

خريف هذا العام.
وأشار فوتيل إىل أن »الدور 
الرئييي للقاعيدة سييتمثل 
بمهيام تدريبيية إضافية إىل 

فوائد أخرى«.
وتابيع: »اعتقد أن افتتاح 
القاعدة سييكون له تأثر يف 
تطوير قيوات األمن العراقية 
بإحداث  عموماً  واملسياهمة 
إصالحيات يف القطاع األمني 

الذي بدأ به العراقيون«.
عسيكري  مصيدر  وكان 
عراقي، قد كشف قبل أيام أن 
»قيوات الناتو التي سيتدخل 

للعيراق سيتقيم قاعدة عسيكرية لحلف 
شيمال األطليي، يتواجد فيهيا أكثر من 
250 عسيكرياً ومدربياً اضافية اىل آليات 

ة«. مصفحة ومروحيات مقاتلة وُمسررّ

وقيال املصيدر يف ترصييح صحفي أن 
»إنشاء القاعدة العسيكرية لقوات الناتو 
التيي سيتدخل العيراق قبيل نهايية عام 
2018، الهيدف منهيا مسياعدة وتطوير 
العراقيية  القيوات  تدرييب 
أمنية وطنية  وبناء هيكليية 
اكثر فعالية وإنشاء مدارس 

عسكرية جديدة«.
»هنياك  أن  وتابيع 
مشياورات غربيية ي عراقية 
لتشكيل قوة للمهام الخاصة 
لتنفييذ العملييات الخاصية 
ضد ميا تبقى مين عصابات 
داعيش االرهابيية يف العراق 
وسوريا«. يشار إىل أن األمني 
العيام لحليف الناتيو، ينيس 
موافقة  أعلين  سيتولتنربغ، 
الحلف عىل إنشياء بعثة غر 
قتاليية يف العراق بقيادة كندا 

لتدريب القوات العراقية.

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد بحق )7( عنارص
 من »الرشطة االسالمية » يف »داعش«

الناتو: سنفتتح قاعدة عسكرية بالعراق يف اخلريف

      بغداد / المستقبل العراقي

ذكيرت صحيفية إرسائيليية، أميس 
السيبت، إن الواليات املتحيدة األمريكية 
تحياول إنقياذ أرشييف نيادر للجاليية 

اليهودية يف العراق.
وقيال صحيفية »يرسائييل هاييوم« 
العربيية، إن »الواليات املتحدة األمريكية 
عثيرت عىل كنز ضخم من الكتب النادرة 
والقديمية ليهود العراق يف عيام 2003، 

مع االجتياح األمريكي للعراق«.

بيأن  العربيية  الصحيفية  وأفيادت 
الوقيت  يف  تعميل،  املتحيدة  »الوالييات 
الراهن، عىل ترميم هذه الكتب والحفاظ 
عليهيا، يف وقت طاليب أعضاء كونغرس 
أمريكييون عيدم نقيل هيذا األرشييف 

الخاص بيهود العراق إىل بغداد«.
»الوالييات  أن  الصحيفية  وأضافيت 
املتحيدة نقييلت هيذا األرشييف يف عام 
2003، ويعميل علييه خيرباء وأثرييون 
أمرييكان للحفياظ علييه، وهيو خاص 
بيهيود بابل، بالتوازي ميع وجود اتفاق 

العراقيية  الحكومتيني،  بيني  مسيبق 
واألمريكيية، بعيودة األرشييف إىل بغداد 

بعد االنتهاء من ترميمه«.
ويضم األرشيف كتب نادرة عن يهود 
بابل، وكتاب »الزوهار« التاريخي املهم، 
وأجزاء خاصة بحياة اليهود االجتماعية 
واالقتيييييصاديية يف بابيل، وهيو ميا 
دعا إىل محاولة أعضياء كونيييييغرس 
هيذا  إلبييقياء  الدعيوة  إىل  أمريكييني 
األرشيف بحوزة واشنطن، وعدم إعادته 

إىل العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

املسيتقلة  العلييا  املفوضيية  أكيدت 
لالنتخابات، أمس السيبت، عدم صحة ما 
تناقلته وسيائل التواصيل االجتماعي من 
نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي، مبينة 
أن النتائيج النهائية سيتعلن بعد االنتهاء 
املحافظيات  يف  واملحطيات  املراكيز  مين 
والخارج والتي وردت بشيأنها شيكاوى 

وطعون.
وقال املتحدث الرسمي باسم املفوضية 
»املسيتقبل  تلقيت  بييان  يف  جيرب  لييث 
العراقيي« نسيخة منيه، إن »ميا تناقلته 

وسيائل التواصيل االجتماعي مين نتائج 
لعمليات العيد والفرز اليدوي غر دقيقة، 
وال صحية لهيا«، داعييا وسيائل االعالم 
كافية إىل، »توخي الدقة يف نرش املعلومات 
واعتمادها من مصادرها الرئيسية وعدم 

الرتويج ملا يشاع وينرش فيها«.
وأضياف جيرب، أن »املفوضية لم تعلن 
أيية نتائيج لعمليات العد والفيرز اليدوي 
للمراكيز واملحطيات التي وردت بشيأنها 
شيكاوى وطعون يف املحافظيات التي تم 
العميل فيهيا وهيي محافظيات كركوك 
ونينيوى  ودهيوك  اربييل  والسيليمانية 
وصالح الدين واالنبار وواسط والديوانية 

واملثنى وذي قار وميسان والبرصة«.
وتابع جرب، أن »مجلس املفوضني من 
القضاة املنتدبني سيعلن النتائج النهائية 
ملجميل العملية بعيد االنتهاء مين املراكز 
وردت  التيي  املحافظيات  يف  واملحطيات 
بشأنها شكاوى وطعون ومستمر العمل 
عليها حاليا، فضال عن املراكز واملحطات 

النتخابات العراقيني يف الخارج«.
وتناقليت عيدد مين وسيائل التواصل 
االجتماعي يف االييام املاضية اخبارا تفيد 
االختيالف يف  بمعلوميات بشيأن نسيبة 
نتائج العد والفيرز لصناديق االقرتاع بني 

االلكرتوني واليدوي.

أعضاء بالكونغرس يرفضون إعادة »أرشيف هيودي عراقي« 
رسقته القوات األمريكية

مفوضية االنتخابات: ال صحة ملا تناقلته وسائل التواصل 
االجتامعي لنتائج العد والفرز اليدوي
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد مدير مديرية شهداء النجف االرشف حيدر كاظم عىل 
موافقة العتبة العلوية املقدس�ة عىل التنس�يق والتعاون 
مع مؤسسة الشهداء وذلك من خالل تخصيص نسبة من 

تعيينات العتبة العلوية لذوي الشهداء يف املحافظة. 
واشار كاظم  اىل تخصيص عجالت خاصة لنقل الزوار من 
ذوي الش�هداء من محافظة النجف اىل العتبات املقدس�ة 
يف كرب�الء اضاف�ة اىل اس�تقبال ذوي الش�هداء من بقية 

املحافظات اىل محافظة النجف االرشف.   
واض�اف اىل انه »س�يتم تنظيم دورات معايش�ة ملوظفي 
املؤسس�ة م�ع موظف�ي العتب�ة العلوية من اج�ل تبادل 

الخربات«.   

العتبة العلوية ختصص نسبة من تعييناهتا لذوي الشهداء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دت العاصمة بغداد، أمس الس�بت، 
هادئ�ة بعد يوم حاف�ل باالحتجاجات 
الت�ي تس�ببت بح�دوث صدامات بني 

املتظاهرين وقوات األمن.
الداخلي�ة إن  وق�ال مص�در يف وزارة 
»ق�وات الجيش والرشط�ة ومكافحة 
الشغب انس�حبت من ساحة التحرير 
أبق�ت ع�ىل  أنه�ا  إال  بغ�داد،  وس�ط 
انتشارها يف املناطق املحيطة بالساحة 
خش�ية تج�دد التظاه�رات، وخروج 

األمور عن السيطرة<.
وأش�ار املصدر إىل فتح جمي�ع املنافذ 
املؤدي�ة إىل املنطقة الخرضاء، غري أنه 
قال أن الق�وات أبقت ع�ىل إجراءاتها 
املكثفة عند مداخل العاصمة تحس�با 

لدخول مثريي الشغب.
بدورها، عممت تنس�يقة التظاهرات 
يف محافظ�ة ذي ق�ار بيان�ا دعت فيه 
جمي�ع املحافظات املحتج�ة بما فيها 
بغ�داد اىل االس�تعداد ملظاهرة موحدة 

تنطلق مساء االحد.
وقال�ت تنس�يقة »منتفضو محافظة 
ذي قار« يف بيان ان مظاهرات موحدة 
ستنطلق يوم االحد 22 تموز يف جميع 
بغ�داد  اىل  اضاف�ة  املنتفض�ة  امل�دن 
وبتوقيت واحد هو الس�اعة السادسة 

مساء.
ودعا البيان اىل »إيقاف جميع املطالَب 
والتأكي�د عىل مطلب واح�د فقط هو 
)إس�قاط الفاسدين(«، مردفا بالقول 
ان�ه »ليس لدينا مطلب غريه وكل من 
يداع�ي بالخدمات والتعيينات ال يمثل 
اال نفسه اما مطلب إسقاط ومحاكمة 
الفاسدين فهو مطلب شعبي ومطلب 

وطن«، حسب تعبري البيان.
وإزاء ذلك، شكلت قيادة رشطة املثنى 
لجن�ة مش�ركة م�ع املس�ؤولني عن 

التظاهرات املقررة اليوم األحد.
وذكر مصدر من داخل القيادة لوكالة 
»الف�رات ني�وز« ان »قي�ادة رشط�ة 
املثن�ى، ش�كلت لجن�ة مش�ركة مع 
املس�ؤولني ع�ن التظاه�رات املق�ررة 
يوم االح�د؛ لتحديد مس�ارها وتوفري 
الحماي�ة الالزم�ة للمتظاهرين فضال 

عن استالم مطالبهم«.
م�ن جانبها، كش�فت اللجنة املنظمة 
لتظاهرات املثنى، والتي تضم ناشطني 
وش�يوخ عش�ائر عن »امليض بتنظيم 
تظاه�رة س�ليمة يف مرك�ز املحافظة 
س�لمية  ع�ىل  أك�دت  فيم�ا  االح�د، 
التظاهرات وعدم املساس باملمتلكات 

العامة«.
وأشارت  إىل وجود تنسيق مع القوات 
األمني�ة ملنع محاوالت إث�ارة الفوىض 

والقيام بأعمال تخريبية.
إىل  العراقي�ة  النقاب�ات  وانظم�ت 
التظاهرات، وطالبت الحكومة بتلبية 
مطال�ب املحتجني يف ووس�ط وجنوب 

البالد.
ةدعت نقيب املحامني العراقيني أحالم 
الالم�ي إىل تش�كيل الحكومة »بأرسع 
وقت« وتنفيذ تطلع�ات املواطنني عن 

طريق »خطوات عملية«.
وقالت الالمي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »يف األيام 
املحام�ني  نقاب�ة  كان�ت  الس�ابقة 
العراقي�ني تراق�ب األوض�اع عن كثب 
وتتابع تفاصيل ما يجري عىل خريطة 
الواق�ع وتتواص�ل مع ف�رق املحامني 

املشكلة يف عموم العراق«.

وأضافت الالم�ي، أن »محامي العراق 
يصوغ�ون  الطليع�ة  يف  ه�م  كان�وا 
للدف�اع ع�ن حق�وق  القان�ون  لغ�ة 

املتظاهري�ن، ونح�ن ال نمل�ك فض�اًل 
باالش�ارة لذلك ألننا مواطنون قبل أن 
نكون محامني«. وأشارت إىل أنه »عىل 

الرغ�م من يقيننا املس�بق ب�أن كثرياً 
من الوع�ود الحكومية ل�ن ُتنفذ النها 
وليدة الضغط وتدارك االحداث وليست 

ناش�ئة عن حس املس�ؤولية، ل�ذا اننا 
ندع�و إىل تش�كيل الحكوم�ة بأرسع 
وقت وتنفي�ذ تطلع�ات املواطنني عن 

طريق خطوات عملية بعد ان استنفذ 
الشعب مدد الصرب عىل الوعود«.

واملحافظ�ات  امل�دن  بع�ض  وتش�هد 
يف الع�راق، من�ذ عدة أي�ام مظاهرات 
احتجاجية تطالب بتحسني الخدمات 
والكهرب�اء  املي�اه  وتوف�ري  العام�ة 
ومكافح�ة  البطال�ة  ع�ىل  والقض�اء 

الفساد يف دوائر الدولة.
م�ن جانبه�ا، اعلن�ت نقاب�ة االطباء 
مطال�ب  م�ع  تضامنه�ا  العراقي�ني 

املتظاهرين بعموم محافظات البالد.
وذكر نقي�ب االطب�اء الدكت�ور جواد 
املوس�وي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »النقابة 
متضامنة بشكل كبري مع املتظاهرين 
املطالبني بحقوقهم الرشعية يف عموم 
املحافظات«، مبينا ان »صوت النقابة 
س�يكون معهم باملطالبة بإعادة بناء 
الدولة بشكل سليم وتمكني املختصني 
واصح�اب الكفاءة من الش�خصيات 
الوطنية النزيهة م�ن إدارة مفاصلها 
وبعي�د  ومس�تقل  مهن�ي  بش�كل 
ع�ن التاث�ريات الحزبي�ه الت�ي تقدم 
مصال�ح  ع�ىل  الخاص�ة  مصالحه�ا 

الوطن واملواطن«.
واض�اف ان�ه »نأم�ل م�ن ش�بابنا يف 
التظاهر حماي�ة ممتلكات  س�احات 
م�ع  والتع�اون  واملواطن�ني  الدول�ة 
الق�وات األمنية وحماي�ة التظاهرات 

من الدخالء واملندسني واملخربني«.
اىل  الق�رار  اصح�اب  البي�ان  ودع�ا 
الش�ارع وع�دم  »االس�تماع لص�وت 
تجاهل�ه او احتوائه بحل�ول ترقيعية 
كما حصل يف املرات الس�ابقة الن ذلك 
سيؤدي اىل مخاطر جسيمة تهدد أمن 

وسالمة الوطن واملواطن«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

رفض رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
مصادق�ة الرئيس ف�ؤاد معصوم عىل 
إحال�ة أعض�اء الربمل�ان إىل التقاع�د، 
معلن�ا تقديم طعن ضد الق�رار، فيما 
رد الربمل�ان أن قانون مجل�س النواب 
وتش�كيالته ل�م يت�م إقراره بش�كل 
رسي، مؤك�داً أن القان�ون ال يتضمن 

أية امتيازات.
وقال املكت�ب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان إن العب�ادي »رف�ض قان�ون 
امتيازات النواب ال�ذي رشعه مجلس 
النواب بصورة غامض�ة والذي فّعلته 

رئاسة الجمهورية اآلن«.
وأض�اف البيان أن »العب�ادي أكد عىل 
تقديم طع�ن بالقرار ألن�ه لم يحصل 
عىل موافقة الحكومة باعتبار أن فيه 

تبعات مالية«.
واألربع�اء أص�در الرئي�س معص�وم 
مرس�وما جمهوري�ا يق�يض بإحال�ة 
أعضاء الربملان املنتهية واليته والبالغ 

عددهم 328 إىل التقاعد.
ويف 30 حزي�ران امل�ايض انتهت والية 
الربمل�ان بع�د فش�له يف تمدي�د دورته 
الحالية ع�رب تعديل حاول إدخاله عىل 
قان�ون االنتخابات يس�مح له بالبقاء 
ملراقبة عملي�ات العّد والف�رز اليدوي 
لنتائ�ج االنتخاب�ات الربملاني�ة املثرية 

للجدل التي جرت يف 12 أيار.
املحام�ي  القانون�ي  الخب�ري  واعت�رب 
ط�ارق ح�رب أن »قان�ون امتي�ازات 
أعض�اء الربملان الس�ابقني فيه الكثري 
من املخالف�ات القانونية أبرزها املادة 
13 التي تحتسب خدمة عضو الربملان 
15 عاما رغم أنه خدم ملدة 4 س�نوات 
فق�ط«. وأض�اف أن »امل�ادة تخال�ف 
قان�ون التقاع�د النافذ الذي يش�رط 
وج�ود خدمة فعلية ل��15 عاما حتى 

يتم منح الشخص راتبا تقاعديا«.
الثامن�ة  »امل�ادة  أن  ح�رب  وأوض�ح 
م�ن القانون خ�ريت أعض�اء الربملان 
الس�ابقني بالعودة إىل وظائفهم التي 

كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم 
نوابا للش�عب وهذا مخال�ف للقواعد 
العامة التي تؤك�د عىل رضورة وجود 
درجة وظيفية وتخصيص مايل إلعادة 

الشخص إىل وظيفته«.
بدوره، أكد مجل�س النواب أن قانون 
مجل�س الن�واب وتش�كيالته ل�م يتم 
إق�راره بش�كل رسي، كذل�ك أك�د أن 

القانون ال يتضمن أية امتيازات.

وقال�ت الدائ�رة اإلعالمي�ة للمجل�س 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »بعض وسائل االعالم 
تناقل�ت ترصيح�ني أحدهم�ا للخبري 
القانون�ي طارق حرب الذي ادعى فيه 
بأن مجلس النواب رشع قانونا جديدا 
المتي�ازات الن�واب ل�م يت�م ذكره يف 
االعالم واالخر باس�م النائبة السابقة 
زين�ب الطائ�ي )التي نف�ت يف اتصال 

هاتفي م�ع الدائرة االعالمي�ة ادالئها 
بهك�ذا ترصي�ح واكدت بانها س�وف 
تقي�م دع�وى قضائية بحق الوس�يلة 
االعالمية التي نرشت باسمها وستقوم 
بنس�خة  االعالمي�ة  الدائ�رة  بتزوي�د 
م�ن الدعوة لغرض نرشها يف وس�ائل 
االعالم( وجاء يف الترصيح الذي نسب 
له�ا بأن عدد موظف�ي الربملان تجاوز 
أربعة االف موظ�ف يتقاضون رواتب 

ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من 
قبل األحزاب السياس�ية املش�اركة يف 
العملي�ة السياس�ية وأن هن�اك مئات 
املستشارين يعملون يف مجلس النواب 
يتقاىض كل واحد منهم ثمانية ماليني 
دين�ار«. الربمل�ان يق�رر تأجي�ل عقد 

جلسته اىل اشعار اخر
وأك�دت الدائرة، أن »مجلس النواب قد 
رشع قانون�ًا خاص�اً ب�كل وزارة وكل 

هيئ�ة من الهيئ�ات املس�تقلة إضافة 
تتمت�ع  الت�ي  املؤسس�ات  بع�ض  إىل 
باس�تقاللية بموجب الدستور لغرض 
تنظيم تشكيالت ومهام تلك الوزارات 
والهيئات واملؤسسات بموجب قوانني 
خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس 
الن�واب وتش�كيالته يف االطار نفس�ه 
وكان م�ن املمك�ن أن يؤخ�ذ عليه لو 
ل�م يقر القان�ون، اذ ال يمك�ن تنظيم 

هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون 
يف ح�ني ي�زاول مجلس الن�واب )وهو 
أع�ىل س�لطة دس�تورية يف الع�راق( 
أعمال�ه دون قان�ون ينظ�م مهام�ه 
وتش�كيالته، أما م�ا يتعل�ق بمراحل 
س�ن القانون، فقد ت�م ترشيعه وفق 
ألي  املتبع�ة  الترشيعي�ة  الس�ياقات 
قانون اخر، حي�ث تمت قراءته قراءة 
أوىل بتاري�خ 20 ترشين الثاني 2017، 
فيما تمت الق�راءة الثاني�ة بتاريخ 7 
كان�ون الثان�ي 2018 يف ح�ني صوت 

املجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018«.
وأضافت، أن »جميع هذه الجلس�ات 
تم بثها من عىل شاش�ة قناة العراقية 
وع�رب اليوتي�وب يف نف�س الي�وم كما 
هو الحال مع جميع جلس�ات مجلس 
الن�واب وبام�كان املواطن�ني الرجوع 
الي�ه ع�ىل اليوتي�وب متى ما ش�اءوا 
ويتأك�دون م�ن تواري�خ الن�رش عىل 
ف�ال  وبالت�ايل  بانفس�هم،  اليوتي�وب 
صح�ة لس�ن القانون بش�كل رسي, 
كم�ا نؤكد ع�ىل أن القانون ال يتضمن 
أية امتيازات وهناك تأكيد من رئاس�ة 
املجلس وعدد من النواب عىل هذا االمر 
اثناء القراءة الثانية ويف يوم التصويت 

كذلك«.
وتابعت، أنه »ويف الوقت الذي يتقاىض 
قراب�ة س�تة ماليني موظ�ف رواتبهم 
م�ن الدولة، وبخص�وص عد موظفي 
مجل�س النواب ف�ان الدائرة االعالمية 
تؤكد بأن العدد الكيل ملوظفي مجلس 
الن�واب ه�و أق�ل م�ن الف�ي موظف 
وهم يتقاضون رواتبه�م وفق قانون 
روات�ب موظفي الدولة والقطاع العام 
رقم )22( لس�نة 2008 املعدل اس�وة 
بأقرانهم يف جميع مؤسس�ات ودوائر 
مخصص�ات  أي�ة  توج�د  وال  الدول�ة 
اضافية ألي درجة وظيفية يف مجلس 
الن�واب بتات�ا«، موضح�ًة أن »الع�دد 
الكيل ملستش�اري مجل�س النواب هو 
11 مستش�ارا فقط، والي�ة التعيني يف 
مجلس النواب هي نفس االلية املتبعة 

يف جميع مؤسسات الدولة«.

تنسيق يف احملافظات بني املتظاهرين والشرطة إلبعاد املخربني.. ونقابات تدعو إىل تشكيل حكومة وتنفيذ مطالب احملتجني
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احلكومة ترفض »ختصيصات« الربملان واألخري يرد: ال وجود هلا

       بابل / مروان الفتالوي

ذهب�ت طفلة يف مقتبل العم�ر ضحية خالفات 
وأطماع الكبار من أقاربها يف حادثة قتل غريبة 
وشنيعة شهدتها محافظة بابل، وتكمن غرابة 
الحادث�ة يف تع�ّدد املتهم�ني بالقت�ل واختالف 
أسبابهم وذرائعهم التي دفعتهم الرتكاب هذه 

الجريمة.
يف حي نادر أحدى ضواحي مدينة الحلة ذهبت 
الطفل�ة »رقي�ة« إىل دار عم والدها يف مش�وار 

قصري إال أنها لم تعد حتى بعد يومني.
التحقيقات جرت للبحث عن الطفلة يف أماكنها 
املعتادة ودار عّم والدها ولم يتم العثور عليها، 
أثناء ذلك اس�تفرس الرشطة عن وجود رشيط 
الصق يف س�طح الدار املقص�ود، فأخربهم ابن 
صاح�ب ال�دار )الطفل حارث( أن ع�ّم املجنى 
عليه�ا )مرت�ى( كان ق�د طل�ب من�ه رشاء 
رشي�ط الصق وأعطاه املبل�غ إال أنه طلب منه 

عدم إخبار أي أحد.
لوح�ظ وج�ود رائحة غريبة تنبع�ث من داخل 
املنزل واس�تمروا يف البحث عن مصدرها حتى 
وج�دوا الجثة يف مخزن املياه الثقيلة يف دار عّم 

والدها )فؤاد(.
أثن�اء التحقي�ق م�ع )مرت�ى( اع�رف بأن 
املتهمني )هدى( وش�قيقها )عالء( طلبوا منه 
إحضار الطفلة إىل دارهم ليقتلوها ويدس�وها 

يف مخزن املياه الثقيلة يف دار عم والدها )فؤاد( 
ك�ون األخ�ري طلي�ق املتهمة )هدى( وبس�بب 
الخالف�ات بينه وب�ني طليقت�ه أرادت األخرية 
االنتقام عرب اتهامه بقتل الطفلة بوضع الجثة 

يف داره.
وواصل )مرتى( شقيق والداها، اعرافه عن 
األس�باب الت�ي دفعت�ه للقبول بجل�ب الطفلة 
وقتلها متذرعا بأن »والديها يسيئون معاملته 
وه�و يعيش معه�م يف الدار نفس�ها فانتقاما 
منه�م أراد أن تقت�ل ابنته�م، لذل�ك وافق عىل 

عرض )هدى( وشقيقها«.
وبالع�ودة إىل تفاصيل الحادثة فأن عّم الطفلة 
جلبه�ا إىل دار املتهمني )ه�دى وعالء( وإىل هنا 
اقت�رصت مهّمت�ه ع�ىل املراقبة فق�ط خارج 

الدار.
املتهم عالء مع متهم آخر مفرقة قضيته تولّوا 
إنهاء عملية القتل بصورة بش�عة، فكما يروي 
أح�د املتهم�ني أمام املحكم�ة إن »عالء أعطاه 
مرشوب�ا تعاط�اه قبل تنفيذ عملي�ة وصعدوا 
بالطفلة إىل س�طح الدار جردوها من مالبسها 
ث�م أدخل أحدهم�ا أصبعه يف فرجه�ا ومارس 

اآلخر فعل اللواطة معها«.
يذك�ر املته�م أن الطفل�ة ب�دأت بال�رصاخ ويف 
محاول�ة إلس�كاتها ق�ام املتهم ع�الء بخنقها 

حتى لفظت أنفاسها األخرية.
وضع�وا الجث�ة يف كيس طحني ف�ارغ ثم نزلوا 

بها إىل هدى ش�قيقة املتهم وبدأوا بالتفكري يف 
كيفي�ة إيصالها إىل دار )طليقها( وهو عم والد 

الطفلة.
يف األثن�اء تأتي )زهور( والدة املتهمني لتس�أل 
عّم�ا يف الكي�س فيخربوه�ا أنها جث�ة الطفلة 

)رقية(.
وت�روي أوراق القضي�ة الت�ي حصل�ت عليها 
صحيف�ة »القض�اء« أن األم ب�دأت بال�رصاخ 
والس�ب والل�وم لكنه�ا تقبلت األم�ر الواقع يف 
النهاي�ة ليبدأوا بالبحث عن مخرج أو وس�يلة 
إليصال الجث�ة إىل دار )فؤاد( طليق ابنتها وعم 

والد الطفلة.
خط�ت املتهم�ة ه�دى بض�ع خط�وات اىل دار 
طليقه�ا وهي تحمل الكيس إال أنها رسعان ما 
تراجعت خش�ية من أن يروها، بعد ذلك ذهبت 
»األم« معه�ا حامل�ة الكيس برفق�ة املتهمني 
اآلخري�ن و)مرت�ى/ ع�م الطفل�ة( فدس�وا 
الجثة من تحت الباب أثناء ما كان البيت فارغا 

النشغال الجميع بالبحث عن الطفلة الغائبة.
تكفل مرتى بفك الكيس وربط الجثة برشيط 
الص�ق ث�م رماه�ا يف مخ�زن املي�اه الثقيل�ة، 
لتنتهي حياة رقية وس�ط بح�ث والديها عنها 

بال جدوى.
إىل ذلك، نظرت الهيئة األوىل يف محكمة جنايات 
باب�ل القضية ويف الدعوى الت�ي تتعلق باملتهم 
ع�الء ووالدته فقد وج�دت أن األدلة املتحصلة 

بحق املتهم هي أقوال املدعني بالحق الشخيص 
قضيت�ه  املفرق�ة  الح�دث  املته�م  وش�هادة 
)مرت�ى( وأق�وال املخ�رب والتقري�ر الطب�ي 
الترشيحي ومحرض الكشف عن محل الحادث 
اضاف�ة اىل اعراف املته�م، وجدتها أدلة كافية 

إلدانته.
ووج�دت أن االع�راف جاء مطابق�ا من حيث 
ورد  مل�ا  التنفي�ذ  وطريق�ة  وامل�كان  الزم�ان 
بالتقري�ر الطبي املتضمن وج�ود آثار لتكميم 
فتحتي األنف والفم وأن غش�اء البكارة ممزق 
من مدة حديثة وأن س�بب الوفاة هو االختناق 
إثر التعرض للخنق الرباطي واليدوي مع كرس 

عظم الالمي يف الرقبة.
ولم تلتم�س املحكمة عذرا لتخفي�ف العقوبة 
لبش�اعة الجريم�ة الس�يما أنه�ا طال�ت روح 
طفلة بريئة مع استعمال طرق وحشية لتنفيذ 

الجريمة.
محكم�ة جناي�ات بابل بهيئته�ا األوىل حكمت 
عىل امل�دان ع�الء باإلعدام ش�نقا حت�ى املوت 
استنادا ألحكام املادة 406 من قانون العقوبات 
العراق�ي ع�ن جريمة قتل الطفل�ة رقية، فيما 
قضت حكما آخر ع�ىل املدانة والدتها بالحبس 
الشديد ملدة أربع سنوات استنادا ألحكام املادة 
420 من قانون العقوبات العراقي عن جريمة 
إخف�اء جثة املجن�ى عليها بعد قتله�ا بدوافع 

دنيئة واستعمال طرق وحشية.

إحدى أغرب وأشنع حوادث القتل يف احملافظة

مقتل الطفلة رقّية يف بابل: تعدد املتهمون واختلفت أسباهبم!
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الناتو يطالب أمريكا االلتزام بمبدأ الدفاع املشرتك

مطالبات بريطانیة ملاي بالتوقف عن دعم اإلرهابینی

         بغداد / المستقبل العراقي

أدى االنفج�ار إلى مقتل ما ال يقل عن 6 فنيين أجانب 
تابعي�ن لتنظيم “جبه�ة النصرة” اإلرهاب�ي )المحظور 
في روس�يا( بعدما قضوا اختناقا بم�ادة الكلور. وقالت 
مص�ادر محلي�ة إن تنظيم “هيئ�ة تحرير الش�ام” الذي 
تش�كل “جبهة النصرة” عموده الفق�ري، حاول التمويه 
عل�ى القضية بالقول إن المعم�ل الذي وقع فيه االنفجار 
يحوي على مواد طالء )دهانات( وأن سبب االنفجار كان 
ارتفاع درجات الحرارة، إال أن س�كان في بلدة أطمة التي 
يق�ع فيها المعمل أكدوا أن المعم�ل يقوم بإعادة تصنيع 
مادة الكلور التي يحوي على براميل منها، إضافة إلى مواد 
كيمائية أخرى. وكش�فت المصادر أن ع�ددا من الفنيين 
األجان�ب الذين أت�وا عام 2015 إل�ى البل�دة يعملون في 
المعمل، مش�يرة إلى أن سيارات مغلقة متوسطة الحجم 
تقوم بشكل أسبوعي منتظم بنقل براميل ليال إلى المعمل 
وتحت حراسة مشددة من قبل مسلحي “الهيئة”، لتعاود 
نقل براميل مختلفة من المعمل إلى مكان مجهول، وأيضا 
تحت حراسة حراس�ة ليلية مشددة. وأوضحت المصادر 
أنه لحظة االنفجار الذي ضرب العمل تصاعدت ألسنة من 
النيران الكثيفة غير الطبيعية، مع انتش�ار رائحة الكلور 
ف�ي محيط المعم�ل، حيث تبين الحق�ا أن االنفجار وقع 
في القس�م الذي يح�وي براميل الكلور فق�ط. وأضافت 
المص�ادر: إث�ر االنفجار، حاول مس�لحو الهيئ�ة التأكيد 
نقل رواية مفبركة إلى الس�كان ف�ي المناطق المجاورة 
مفادها أن االنفجار لم يس�فر عن وق�وع أي قتلى، فيما 
أك�دت مصادر نقال عن مس�لحين س�وريين يعملون في 
حماية محيط المعمل، أن س�تة أش�خاص تابعين للهيئة 
ومنهم فنيين أجانب قتلوا نتيجة االختناق بمادة الكلور، 
وأنه تم نقل جثثهم إلى مكان مجهول مع منع مس�لحي 
الهيئة س�كان المنطقة من االقتراب من مكان االنفجار. 
وكانت المتحدثة باس�م وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، أعلنت األربعاء 18 تموز أن روس�يا ال تستبعد 
ح�دوث اس�تفزازات تزع�م اس�تخدام أس�لحة كيميائية 
من قبل الجيش الس�وري في إدل�ب، موضحة أنه “وفقا 
للمعلوم�ات المتاحة، يمكنني الق�ول أن هناك معلومات 
عن وصول أع�داد كبيرة من الس�يارات التي تقل أعضاء 
م�ن ذوي الخوذات البيضاء إل�ى مدينة إدلب، وباإلضافة 
إلى ذلك من ضمنهم متخصص�ون بالكيمياء”. وأضافت 
زاخاروف�ا “واس�تطاع ه�ؤالء نق�ل كميات كبي�رة من 
األس�لحة الصاروخية، ال شك أن هذه “الهدايا التذكارية” 
أي الصواريخ التي تم نقلها إلى إدلب هي ستس�تخدم من 
قب�ل الخوذ البيضاء ألغ�راض ادعائي�ة وغرضها فبركة 
أخب�ار وتلفيقات عن أن القوات الس�ورية تقوم بقصف 

إدلب باألسلحة الكيميائية”.

سوريا: مقتل خرباء 
بـ »جبهة النرصة« جراء »انفجار كيميائي« 

قرب احلدود الرتكية
       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مس�ؤول كبير في حلف ش�مال 
األطلس�ي بالتزام الواليات المتحدة مبدأ 
الدف�اع المتب�ادل في حال وق�وع اعتداء 
عل�ى أح�د أعض�اء الحل�ف الذي ب�دا أن 
دونال�د ترامب يش�كك ب�ه بالنس�بة إلى 

مونتينغرو.
وقال هذا المسؤول الكبير في الحلف 
إن “بند الدفاع الجماعي للحلف األطلسي، 
المادة 5، غير مشروط وهو من اإلسمنت 

المسلح. هذا يعني أن هجوما على واحد 
من األعضاء هو هجوم على الجميع”.

وأضاف ه�ذا المس�ؤول طالبا التكتم 
عل�ى هويت�ه أن “الرئي�س ترام�ب ذكر 
بوض�وح أن الوالي�ات المتح�دة ملتزمة 
تمام االلتزام حيال الحلف األطلس�ي وان 

تحالفنا قوي” خالل قمة بروكسل.
إال أن الرئي�س األميرك�ي ظه�ر ان�ه 
يش�كك بمبدأ الدفاع الجماعي في مقابلة 
مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية مساء 

الثالثاء.

وس�أله الصحاف�ي “إذا م�ا تعرضت 
مونتينغ�رو لهج�وم على س�بيل المثال، 
لم�اذا يتعي�ن عل�ى ابن�ي الذه�اب إل�ى 
فأج�اب  عنه�ا؟”  للدف�اع  مونتينغ�رو 
الرئي�س األميرك�ي “أفه�م م�ا تق�ول، 

طرحت السؤال نفسه”.
وأض�اف إن “مونتينغ�رو بل�د صغير 
جدا مع ش�عب قوي جدا، عدواني جدا”، 
ملمح�ا إلى أن ه�ذه العدواني�ة يمكن أن 
تتسبب باندالع “الحرب العالمية الثالثة” 
إذا م�ا تعي�ن على األعض�اء اآلخرين في 

الحلف األطلسي الهروع للدفاع عنه.
وقد انضم�ت مونتينغ�رو إلى الحلف 
2017 وأصبح�ت  األطلس�ي ف�ي ربي�ع 
الدول�ة العضو ال�29 في�ه. ورد هذا البلد 
البلقاني الخميس على الرئيس األميركي 
بأنه يساهم “في السالم وفي االستقرار، 
لي�س فق�ط ف�ي الق�ارة األوروبي�ة بل 
ف�ي العال�م اجمع”. ول�م تط�رح المادة 
الخامس�ة س�وى مرة واحدة حتى اآلن، 
لدعم الواليات المتحدة بعد اعتداءات 11 
أيلول/س�بتمبر 2001. وذكر المس�ؤول 

في الحلف األطلس�ي بأن “ذل�ك أدى إلى 
أه�م عملية يق�وم بها الحلف األطلس�ي 
في أفغانس�تان، حيث وق�ف مئات آالف 
الجن�ود األوروبيي�ن، بم�ن فيه�م جنود 
مونتينغرو، إلى جانب القوات األميركية، 
ودف�ع أكثر من ألف حياتهم ثمنا”. وكان 
دونالد ترامب أس�اء معامل�ة مونتينغرو 
خ�الل قمته األولى مع الحلف األطلس�ي 
في أيار/ماي�و 2017، عندما دفع رئيس 
وزرائه�ا دوس�كو ماركوفيت�ش خ�الل 
زيارة المقر الجديد للحلف في بروكسل.

       بغداد / المستقبل العراقي

بريطاني�ون  مس�ؤولون  طال�ب 
وسفيران سابقان لدى سوريا حكومة 
تيريزا ماي بالتوقف عن دعم تنظيمات 
إرهابي�ة ف�ي س�وريا تح�ت مس�مى 
مجموعات معارض�ة والعمل من أجل 

التوصل إلى حل سياسي.
م�ن  العالمي�ة  “الش�بكة  وأف�ادت 
أجل س�وريا” وهي ش�بكة مكونة من 
أعض�اء ف�ي ثالث�ة أح�زاب بريطانية 
رئيسة هي حزب العمال والمحافظين 
إضاف�ة  الديمقراطيي�ن  والليبراليي�ن 
إل�ى أعض�اء مس�تقلين تأكيده�ا في 
رس�الة موجهة الى م�اي أن الحكومة 
البريطانية تواص�ل تمويل التنظيمات 
أنه�ا  عل�ى  س�وريا  ف�ي  االرهابي�ة 
مجموع�ات معارض�ة رغم ثب�وت أن 
أغلبية عناصره�ا من المتطرفين، كما 

نقلت صحيفة األندبندنت البريطانية.
وج�اء ف�ي الرس�الة الت�ي وقعه�ا 
السابقان  البريطانيان  السفيران  أيضا 
في س�وريا اللورد غري�ن وبيتر فورد 
”أن السياس�ة الخارجية الت�ي تتبعها 
ماي تجاه س�وريا ال تؤدي س�وى إلى 
إطال�ة أم�د المعاناة وضم�ان أن يظل 
االس�تقرار أمرا بعيد المنال ما يضعف 
بالمحصل�ة اس�تقرار منطقة الش�رق 

األوسط بأكملها“.
وطال�ب الموقع�ون على الرس�الة 
حكومة م�اي بتغيير سياس�تها تجاه 
س�وريا ورفع اإلج�راءات االقتصادية 

القس�رية احادي�ة الجان�ب المفروض�ة 
عليه�ا والعمل من أج�ل التوصل إلى حل 
سياسي لألزمة مش�يرين إلى أن الشعب 

السوري وحده من يحدد مستقبل بالده.
وقال فورد الذي عمل سفيرا لبريطانيا 
لدى س�وريا بين عام�ي 2003 و2006 ” 

نتطلع في هذه الرس�الة إلى لفت االنتباه 
للسياس�ات البريطانية الحالية الفاش�لة 
وال�ى حقيقة ان كل م�ا تفعله العقوبات 

هو تدمير الش�عب الس�وري“ محذرا من 
محاوالت تقويض الحكومة السورية.

وم�ن بي�ن الموقعي�ن على الرس�الة 
البارونة كوكس التي أكدت أن الشعب 
الس�وري هو من يقرر مستقبل بالده 
إضافة إلى الل�ورد كاري من كليفتون 

رئيس أساقفة كانتربري السابق.
كم�ا وق�ع الرس�الة ايض�ا اللورد 
هايلتون الذي دعا الحكومة البريطانية 
م�رارا وتك�رارا إل�ى إع�ادة العالقات 
الدبلوماس�ية مع الحكومة الس�ورية 
وكان زار سوريا عامي 2016 و2017 
وتح�دث ع�ن الدع�م الش�عبي الكبير 
ح�ول  الس�وري  الش�عب  والتف�اف 

قيادته.
وكان تحقي�ق برلمان�ي بريطان�ي 
كشف األسبوع الماضي عن أن القوات 
البريطاني�ة متورطة بقتل مدنيين فى 
س�وريا والع�راق بهجم�ات بطائرات 
دون طي�ار إضاف�ة إل�ى التواط�ؤ فى 
جرائم حرب ارتكبتها الواليات المتحدة 
المنطقة.وتش�ارك بريطانيا في  ف�ى 
التحالف االس�تعراضي غير الش�رعي 
ال�ذي أنش�أته واش�نطن من�ذ آب عام 
األم�ن  مجل�س  موافق�ة  دون   2014
بدع�وى محاربة اإلره�اب الدولي في 
س�وريا لك�ن الوقائع أظه�رت أن هذا 
التحال�ف كان هدفه حماي�ة إرهابيي 
تنظيم داعش وقام بارتكاب العديد من 
المجازر بحق السوريين عدا عن الدمار 
الهائل ال�ذي ألحقه بالبنى التحتية في 

البالد وال سيما في مدينة الرقة.

       بغداد / المستقبل العراقي

نصرالل�ه  حس�ن  الس�يد  لح�زب  الع�ام  األمي�ن  اتص�ل 
بالمقاومي�ن الس�تة المحررين م�ن حصار كفري�ا والفوعة، 
مباركاً بأنهم”سطروا أكبر أس�طورة صمود وانتصار وثبات 

في تاريخ حزب الله”.
كما وجه الس�يد نص�ر الله التحية للمقاومي�ن قائالً “أنتم 

نموذج يقتدى به”.
وكان�ت مصادر قد تحدثت لقن�اة الميادين عن نجاح 6 من 
مقاوم�ي حزب الله في الخروج م�ن مدينتي كفريا والفوعة، 
مضيفًة أن “الجماعات المسلحة ستصعق حين تعلم أن شباباً 

من المقاومة بقوا صامدين سنوات مع المحاصرين”.
ولفت�ت المصادر إل�ى أن “المقاومون بات�وا في أمان ُكلي 
وس�يكونون بين أهاليهم في لبن�ان اليوم”، مؤكدًة أن “حزب 
الله قرر أن يكون مقاوموه هم آخر من يغادر المدينتين وليس 

من األوائل في حافالت األهالي”.
المص�ادر قالت أيض�اً إن “مقاومو حزب الل�ه ال� 6 بينهم 
قي�ادي كبير في المقاومة، وه�م من مدن وبلدات صيدا وقانا 

وكونين وميس الجبل وبدياس اللبنانية”.  

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هولندا وتركيا إعادة العالقات الدبلوماس�ية كاملة 
بينهم�ا بع�د قطيعة اس�تمرت من�ذ آذار 2017 عندما رفضت 
اله�اي الس�ماح لوزيري�ن تركيي�ن بالمش�اركة ف�ي تجمع 
انتخاب�ي. وجاء في إعالن مش�ترك نش�رته وزارة الخارجية 
الهولندي�ة، إن وزيري الخارجي�ة الهولن�دي والتركي “اتفقا 
على تطبيع العالقات الدبلوماس�ية بين هولندا وتركيا واتفقا 

على إعادة السفيرين إلى أنقرة والهاي قريبا”.
وكان خالف دبلوماسي قد نشب بين البلدين العضوين في 
حلف ش�مال األطلسي في مارس آذار عام 2017 عندما منعت 
هولن�دا أعضاء في الحكومة التركية م�ن الترويج لحملة بين 
المغتربي�ن األتراك في وقت تزامن مع إج�راء انتخابات عامة 
في هولن�دا. وتصاعدت الخالفات التركي�ة الهولندية منذ آذار 
من العام الماضي، إذ منعت السلطات الهولندية هبوط طائرة 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأراضيها، حيث 
كان م�ن المقرر أن يتحدث لحش�د من األتراك الهولنديين، في 
مدينة روتردام في إطار حملة دعائية للترويج لالستفتاء على 

النظام الرئاسي في تركيا.
وزاد التصعيد حّدة، بعد أن منعت الس�لطات الهولندية في 
وقت الحق، وزيرة األسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا، من 
حضور تجم�ع مماثل، حيث أعادتها الس�لطات الهولندية إلى 
حيث أتت، بينما اشتبكت قوات األمن الهولندية مع متظاهرين 
من ذوي أص�ول تركية في روتردام، كانوا يحتجون على منع 
اللقاء. وأثارت هذه الخطوة غضب المس�ؤولين األتراك الذين 
طلب�وا اعتذارا من رئيس الوزراء مارك روتي ومنعوا الس�فير 

الهولندي الذي كان خارج البالد آنذاك، من العودة إلى تركيا.
وقالت الخارجية الهولندية حينها إّن أمستردام توّد تهدئة 
الموقف م�ع أنقرة، وبأن هولندا لم ترتك�ب خطأ لتعتذر عنه 
ألنقرة.وحدثت خالفات مماثلة بين تركيا ودول أوربية أخرى 
بعدما منع مسؤولون أتراك من المشاركة في تجمعات شعبية 

في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

السيد نرصاهلل ملحرري »كفريا والفوعة«: 
سجلتم أسطورة الصمود

هولندا وتركيا تستئنفان العالقات 
الدبلوماسية 

         بغداد / المستقبل العراقي

س�ّجل المحام�ي الس�ابق للرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب، مايكل كوهين، سراً، حديثاً لترامب 
ح�ول دفع أموال لعارضة ف�ي مجلة “بالي بوي” 
اإلباحية؛ في مقابل س�كوتها عن عالقة جنس�ية 
مزعوم�ة م�ع ترام�ب، بحس�ب تقاري�ر إعالمية 

أمريكية.
وذكرت التقارير أن التس�جيالت ُعثر عليها في 
مداهم�ة مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي( 
لمن�زل كوهين، في وقت س�ابق من هذا العام في 

نيويورك.
وقالت صحيف�ة “نيويورك تايم�ز” إن ترامب 
وكوهين ناقش�ا في التسجيل دفع أموال لعارضة 
بالي بوي، كارين مكدوغال، التي تقول إنها أقامت 
عالقة مع ترامب، بحس�ب ما نقل�ت هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي بي سي(، أمس السبت.
وذكرت التقارير أن الشريط ُسّجل قبل شهرين 

من االنتخابات.

وتق�ول تقارير إن كوهين، ال�ذي لم توّجه إليه 
أي تهٍم حتى اآلن، يخضع للتحقيق في تهٍم تتعلَّق 
باالحتي�ال الضريبي والبنكي، إلى جانب انتهاكات 

محتملة لقانون االنتخابات.
باع�ت  الرئاس�ية،   2016 انتخاب�ات  وقبي�ل 
مكدوغال قصتها إلى صحيفة “ناشونال إنكويرر” 

األمريكية، التي يمتلكها صديق شخصي لترامب.
وتقول العارض�ة إن االتفاق البالغ قيمته 150 
ألف دوالر من�ح الصحيفة حقوق حصرية وحظر 
عليه�ا الحدي�ث عالني�ة ع�ن عالقته�ا الجنس�ية 

المزعومة.
لكن الصحيفة لم تنشر قصة عالقتها الغرامية، 

وتقول مكدوغال إنها تعّرضت للخداع.
وق�ال رودي جوليان�ي، مح�اٍم آخ�ر لترام�ب 
لصحيف�ة نيويورك تايمز، إن الرئيس وكوهين قد 

ناقشا في الشريط دفع أموال إلى مكدوغال.
لكن�ه قال: “لم تحّول فعلياً أي أموال”، وش�ّدد 
على أن التس�جيل نفسه يرقى إلى أن يكون “دليل 
تبرئة قوي�اً”. وقال جولياني ف�ي وقت الحق، إن 

الرجلي�ن تحّدثا ف�ي الحقيقة عن دف�ع أموال إلى 
إنكوري�ر  في مقابل حقوق نش�ر القصة، ومن ثّم 

دفع المبلغ الذي أعطته الصحيفة لمكدوغال.
وذك�رت صحيف�ة وول س�تريت جورن�ال أن 
المحادث�ة الت�ي جرت، ف�ي س�بتمبر 2016، تّمت 
وجه�اً لوج�ه وليس عب�ر الهاتف، وأن التس�جيل 

ُقطع بعد أقل من دقيقتين.
وتقول تقارير إن المحّققين الفيدراليين طلبوا 
من ناش�ونال إنكويرر التس�جيالت الخاصة بدفع 

أموال إلى مكدوغال.
وتق�ول مكدوغ�ال إنها أقامت عالق�ة غرامية 
لمدة عشرة أش�هر مع ترامب في عام 2006، بعد 

عام من زواجه من ميالنيا ترامب.
وعن�د س�ؤاله عن ه�ذه المزاعم، أنك�ر ترامب 
العالق�ة مع مكدوغال، وقال إنه ال علم له عن دفع 

أي أموال لها.
وفي اي�ار، اعترف ترامب بأنه دف�ع أموال إلى 
كوهين، كان قد دفعها األخير إلى امرأة أخرى في 
مقابل صمتها حول مزاعم بوجود عالقة جنس�ية 

مع ترامب.وفي وقت س�ابق، أنكر ترامب معرفته 
بدف�ع 130 ألف دوالر إلى نجم�ة األفالم اإلباحية، 
س�تورمي دانييلز، في إطار اتف�اق مقابل صمتها 

عن عالقتها المزعومة بترامب.
وتقول دانييلز إنها وترامب أقاما عالقة جنسية 
في غرفة بفندق في بحيرة تاهو، وهو منتجع بين 

كاليفورنيا ونيفادا، عام 2006.
وتع�ّد اتفاق�ات الصم�ت م�ن هذا الن�وع الذي 
وّقعت�ه دانيل�ز وماكدوغال -كما ُيزع�م- قانونية 

في حدِّ ذاتها.
وتعّد القضية مش�كلة محتملة أخرى لترامب؛ 
ألن دف�ع أموال غير معلنة لدف�ن قصص محرجة 
عن مرش�حين سياسيين يمكن التعامل معها على 
أنها انتهاك لقوانين تمويل الحمالت االنتخابية في 

الواليات المتحدة.
وتعّه�د كوهي�ن، في وق�ت س�ابق، بتحّمل أي 

شيء يتعّرض له ترامب.
وقال الرئيس دونال�د ترامب إن مايكل كوهين 

لم يعد محاميه الشخصي.

بطلتها عارضة “بالي بوي”أقامت عالقة جنسية مع الرئيس األمريكي عام 2006

فضیحة جنسیة جديدة تالحق ترامب



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1714( االحد  22  تموز  2018 اعالنات5

وزارة النقل 
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات
اعالن رقم )8711( 

عىل حساب ناكل
تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية 
لتاج�ر  املش�يدات املدرجة ادناه يف محافظة )واس�ط(  يف اليوم 
)الخام�س عرش( تبدا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 والرشوط 
الت�ي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اع�اله لقاء مبلغ 
)5000( دينار غر قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور  يف الس�اعة 
الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )واسط( عىل ان يقدم 
املزاي�د كتاب يؤيد براءه ذمته من الرضيب�ة معنون اىل )الرشكة 
العام�ة إلدارة النق�ل الخاص( وهوي�ة االحوال املدنية وش�هادة 
الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ 
االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد 
س�نني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل  الن�اكل فرق البدلني يف 
عدد س�نني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

لجنة تثبيت امللكية يف امليمونة
العدد : 1/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/7/9

قرار تثبيت عائدة العقار )18( امليمونة
طالب التسجيل مجددا مديرية بلدية امليمونة اضافة لوظيفتها وكيلها املوظف الحقوقي / هيثم جاسب 

بن�اءا ع�ىل الطلب املقدم م�ن قبل مديرية بلدية امليمونة اضافة لوظيفتها اىل مديرية التس�جيل العقاري يف ميس�ان لغرض 
تس�جيل العقار املرقم )18/امليمونة( مجددا واملرس�ل حس�ب كتاب مديرية التسجيل العقاري يف ميس�ان املرقم )735( يف 
2018/7/1 اىل محكم�ة ب�داءة امليمونة وبع�د االطالع عىل االعالن الذي جرى يف جريدتني رس�ميتني وهما جريدتي الصباح 
بالع�دد /3948 يف 30/ايار/2018 ص 16 واملس�تقبل العراقي 1683 يف 30/اي�ار/2018 ص5 فقد تقرر تبليغ لجنة تثبيت 
امللكية املؤلفه من مدير  مالحظية التسجيل العقاري يف امليمونة واملمثل القانوني ملديرية عقارات الدولة يف ميسان ومختار 
املنطق�ة وتعي�ني يوم 2018/7/9 موعدا ألجراء الكش�ف وقد جرى الكش�ف بتاريخ 2018/7/9 عىل العق�ار املرقم )18/

امليمون�ة( وع�ىل مس�احة مقدارها )دون�م وواحد اولك وعرشون م�رت / 1 دونم و 1 اولك  20 مرت( بحض�ور جميع اعضاء 
اللجن�ة ومس�احي مالحظية التس�جيل العق�اري يف امليمونة ومديرية بلدي�ة امليمونة ولالطالع اللجنة ع�ىل اجابتي مديرية 
الوقف الش�يعي يف ميس�ان املرقم )4400( يف 2018/7/8 ومالحظية الوقف السني يف ميسان املرقم )297( يف 2018/7/8 
واملتضمنة ان العقار املشار اليه اعاله غر مسجل يف املديريتني اعاله وبعد االستماع ألقوال اعضاء اللجنة والطالع املحكمة 
عىل كتابي وملا تقدم تجد اللجنة ان اس�اس التس�جيل املجدد الحيازة وحسب ما فصلته املادة /1145 من القانون املدني لذا 
يكون الطلب املقدم له مس�اغ من القانون ولألس�باب التالية ، تثبت اللجنة اوال : اس�تغالل العقار من قبل رشكة املنتجات 
النفطية )محطة تعبئة الوقود( تابع اىل وزارة النفط ثانيا : عدم تسجيل العقار يف سجالت التسجيل العقاري ،لذا تجد هذه 
اللجنة ان الدفع املقدم من قبل املمثل القانوني ملديرية توزيع املنتجات النفطية وطلبه تس�جيل العقار بأس�م موكله يستند 
اىل اس�اس صحيح وموافق للقانون ان كانت مديرته هي مقدمة الطلب وليس�ت مديرية بلدية امليمونة ولكون العقار غر 
مسجل حاليا يف مالحظية التسجيل العقاري يف امليمونة ولكونه داخل ضمن التصميم االساس ملديرية بلدية امليمونة وحسب 
املرتس�م املقدم من قبلها لذا وتطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( املرقم )529( لس�نة 1982 والذي جاء نص بيانه 
) عند عدم ثبوت العائدية آلية جهة او عند رفض طلب التس�جيل وعدم وجود ادعاء بعائديتها  يس�جل بأسم امانة بغداد او 
البلدية تبعا ملوقع العقار باالس�تناد اىل القرار الصادر من لجنة تثبيت امللكية( وملا تقدم قررت هذه اللجنة  تس�جيل العقار 
مجددا باس�م مديرية بلدية امليمونة واشعار مالحظية التسجيل العقاري يف امليمونة بتسجيل ذلك يف سجالتهم بعد اكتساب 
القرار الدرجة القطعية بعد النرش مجددا لقرار لجنة تثبيت امللكية وانتهاء مدة االعالن يف صحيفتني يوميتني ملدة ثالثني يوما 
من تاريخ النرش وصدر القرار استنادا الحكام املواد ) 43، 44 ، 51( من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل 

واملواد )1145، 1146(  من القانون املدني قرارا قابال  للتمييز وافهم علنا يف 2018/7/9

القايض
عيل كاظم محود

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /االمالك املرقم 13053 يف 2018/7/11 
املتضم�ن االعالن ع�ن تأجر ملك عدد )1(  العائد اىل مديري�ة بلدية املجر الكبر املدرج 
اوصاف�ه ادناه   اس�تنادا  لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 
املعدل فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة  العلنية مراجعة مديرية بلدية املجر الكبر او   
سكرتر اللجنة وخالل مدة 30 يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينات القانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة  
يف اليوم التايل النتهاء املده اعاله  الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي 
ويك�ون م�كان اجراءها يف مقر بلدية املجر الكبر واذا صادف ي�وم املزاد العلني عطله 
رسمية رسمية  فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل  من ترسو 
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان  البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 245/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة   9 ابو حشيش 

الجنس دار سكن
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة  1/98/66
املش�تمالت : غرفتني واس�تقبال وه�ول ومطبخ ومرافق 

صحية
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية:
الشاغل 

مقدار املبيع
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة باملزايدة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراه�ن نعيم جبار جريو 
لق�اء طلب الدائن املرتهن املرصف الصناعي الكرار البالغ 
44000000  مليون دينار فعىل الراغبني يف االشرتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من 
القيم�ة املق�درة للمبيع البالغ�ة )    ( دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخر
الحقوقي

عالء قاسم شنشول
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
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اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة 
بالعدد 432/ب/2017 يف 2017/9/27 الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة شويع العقار املرقم ) 706/العكبة( عفك 
املدرج�ة اوصافه ادناه بيعا باملزاي�دة العلنية وان القيمة 
املقدرة له هي )80,000,000(  ثمانون مليون دينار فقد 
ق�ررت هذه املحكمة االع�الن عن بيعه باملزاي�دة العلنية 
مل�دة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للنرش فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة محكمة ب�داءة عفك يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة 10% من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 

القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

االوصاف :
دار س�كن مفرز بصورة غر رسمية اىل دارين الدار االوىل 
تحتوي عىل غرفتني ومطبخ وصحيات خارجية ومساحة 
مكش�وفة والدار الثانية تحتوي ع�ىل غرفة واحدة مبنية 
من الطابوق ومس�قفة بالش�يلمان ارضيت�ه من الرتاب 
يقع مقابل مدرس�ة زين الق�وس االبتدائية للبنات درجة 

عمرانية رديئة وغر مشغول من اي احد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 21
املحلة او رقم او اسم املقاطعة : م61 القادسية

الجنس : ارض زراعية
النوع : مملوكة للدولة لزراعة الشلب 

رقم الباب
رقم الشقة 

املساحة  10 اولك / 6 دونم
املشتمالت ارض زراعية 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : نعيم هبي مطر

مقدار املبيع : 40000000 اربعون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن نعيم هبي مطر لقاء طلب 
الدائ�ن زراعي ابو صخر املس�تحق البال�غ )1500000( دينار 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )15( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للمبيع البال�غ )40000000مليون ( دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12(  ظهرا م�ن اليوم االخر 

للمزايدة 
املالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 111/1

املحلة او رقم او اسم املقاطعة : م/51 اللهيبات
الجنس : دار ملك رصف

النوع : 
رقم الباب

رقم الشقة 
املساحة  3 اولك  

املش�تمالت : استقبال وصالة وغرفتني ومطبخ وحمام مسقف 
من الشيلمان 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية 

الشاغل : عبد الرحيم مهدي
مقدار املبيع : 65000000 خمسة وستون مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن عب�د الرحيم مهدي لقاء 
طلب الدائ�ن زراعي ابو صخر املس�تحق البال�غ )1550000( 
دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع البال�غ )65000000 
مليون ( دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12(  ظهرا من 

اليوم االخر للمزايدة 
املالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

فقدان وصوالت
فق�دت وصوالت االمانة الصادرة من مديرية بلدية الرميثة 
وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائي يف قضاء الرميثة 

املرقم 28760 يف 2011/7/11 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد : 5593

التاريخ 2018/7/19
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي�ة )رزيقه حمد 
رس�ول( التي تطلب فيها تبديل لقبها من )البوعمران( اىل 
)الشمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5610
التاريخ 2018/7/19

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي )كرار عوده 
ابراهيم رس�ول( الذي يطلب تبدي�ل لقبه من )البوعمران( 
اىل )الش�مري( فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5595
التاريخ 2018/7/19

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املس�تدعية )اش�واق 
ع�وده ابراهيم رس�ول( التي تطلب فيه�ا تبديل لقبها من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد : 5591

التاريخ 2018/7/19
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي  )ع�الء 
ع�وده ابراهيم رس�ول( الذي يطلب في�ه  تبديل لقبه  من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5608
التاريخ 2018/7/19

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي  )حيدر 
ع�وده ابراهيم رس�ول( الذي يطلب في�ه  تبديل لقبه  من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5599
التاريخ 2018/7/19

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعية )زهره 
ع�وده ابراهيم رس�ول( التي تطلب فيه�ا تبديل لقبها من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5589
التاريخ 2018/7/19

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي  )عماد 
ع�وده ابراهيم رس�ول( الذي يطلب في�ه  تبديل لقبه  من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

عائدية مبلغ الوصلرقم الوصلتاريخ الوصل االسماءت
الوصل

حيدر جاسم 1
مديرية بلدية 2016/12/25451632206000خنفر

الرميثة 

حيدر جاسم 2
مديرية بلدية 2016/12/25451631212000خنفر

الرميثة 

علي جواد 3
مديرية بلدية 2015/4/26448669248000راضي

الرميثة 

مسمل عبد 4
مديرية بلدية 2015/4/28448753134000جبر

الرميثة 

العدد: 296 
التاريخ: 12/ 7/ 2018

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام وكالة

بدل التقدير  بدل التأجير )السابق(المساحةرقم العقارنوع الملكت
)الحالي(

مدة 
التاجير

1

ساحة لبيع 
الزهور 

والشتالت 
الموسمية

جزأ من 
القطعة 
المرقمة 

 338/82
الكشاشيه

150م2

2,510,000 مليونين 
وخمسمائة وعشرة 
االف دينار فقط ال 

غيرها

3,000,000 ثالثة 
ماليين دينار فقط ال 

غيرها

سنة 
واحدة

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة االيجارالتأمينات اسم العقارت

480,000 الف محل رقم )3( في مرأب النعمانية1
 دينار  

العدد : 8711
التاريخ 2018/7/15

وزارة الداخلية 
االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

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

واالقامة 
يف النجف االرشف

املدني�ة/  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد : 5279
التاريخ 2018/7/11

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي  )جعفر مظل�وم حبيب( الذي 
يطلب تبدي�ل لقبه  من )العيس�اوي( 
اىل )الجب�وري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مده 
اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

ميثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية 

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

يف النجف االرشف
املدني�ة/  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 5282

التاريخ 2018/7/11
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي  )مرتىض مظلوم حبيب( الذي 
يطلب تبدي�ل لقبه  من )العيس�اوي( 
اىل )الجب�وري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مده 
اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

ميثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية 

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

يف النجف االرشف
املدني�ة/  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 5277

التاريخ 2018/7/11
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املدعية  )خمائ�ل مظلوم حبيب( التي 
تطل�ب تبديل لقبها  من )العيس�اوي( 
اىل )الجب�وري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مده 
اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

ميثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية 

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

يف النجف االرشف
املدني�ة/  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 5281

التاريخ 2018/7/11
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  
)ازهر مظلوم حبيب( الذي يطلب تبديل 
لقبه  من )العيس�اوي( اىل )الجبوري( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل مده اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

ميثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������
وزارة الداخلية 

االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
واملالية 

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

يف النجف االرشف
املدني�ة/  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد : 5329

التاريخ 2018/7/12
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املس�تدعي  )ع�ي حس�ني محيس�ن( 
ال�ذي يطل�ب في�ه  تبدي�ل لقب�ه  من 
)الحجيمي( اىل )الش�مري( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�ده اقصاه�ا )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة
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   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت دراس�ة علمية يف دائرة البيئة واملياه يف وزارة العلوم 
والتكنولوجي�ا املدمجة، إنش�اء ش�بكة للمراقبة املس�تمرة 

واإلنذار املبكر بنظام الجيوتكنيك يف سد املوصل.
وتضمن�ت الدراس�ة، الت�ي قدمه�ا الدكتور ميث�م عبد الله 
س�لطان، إنش�اء وتطبي�ق منظوم�ة تحكم وإن�ذار مبكر 
يف الخصائ�ص الجيوتكنيكي�ة يف س�د املوص�ل اعتماداً عىل 
التكنولوجيا الحديثة والتنبوء باألحداث عن بعد حيث يعمل 
النظام عىل مراقب�ة وقياس معظم املتغريات الجيوتكنيكية 
والهندس�ية واملناخي�ة ومناس�يب املي�اه يف بح�رية الس�د 
واملي�اه الجوفية ورصد املتغ�ريات املختلفة وتحليلها فضالً 
عن مراقبة وتحميل الق�راءات الخاصة بالبيزومرتات »آبار 
املراقبة« املثبتة يف موقع الس�د الت�ي تقدم داللة مبكرة عن 
حدوث حمل يف جس�م الس�د وبالت�ايل إمكانية تف�ادي هذا 

حمل أو الحد منه.
وتطرقت الدراسة، إىل أهم أنظمة املراقبة والتحكم بالسدود 
املطبقة يف العالم ، فضالً عن أهم املتحسسات الجيوتكنيكية 
والبيئي�ة التي يمكن تحليل ومراقبة البيانات املرس�لة منها 

التخاذ التدابري واملعالجة الالزمة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة ال�زوراء العام�ة اح�دى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملعادن ع�ن منتجاتها املس�وقة واعمالها 

املنفذة لصالح وزارتي الكهرباء والنفط.
وق�ال مدير عام الرشكة املهندس جاس�ب عبدالزهرة 
ياس�ن يف ترصي�ح للمركز االعالم�ي يف ال�وزارة بأن 
رشكت�ه انج�زت عقده�ا امل�رم م�ع وزارة الكهرباء 
بوقت قيايس والق�ايض بتجهيز االخرية ب���)1150( 
من تراكيب االن�ارة )اللد LED( بمواصفات عالية من 
الج�ودة واملتان�ة وقام�ت بتصنيع وتجهي�ز )1143( 
صن�دوق حماية املح�والت اىل املديري�ة العامة لتوزيع 
كهرباء الفرات االوسط ، مشريا اىل قيام الرشكة ايضا 
بتش�غيل مولدات محطة التوليد الذاتي لقسم الرتكيز 
يف مصايف كركوك بجهود مهنديس الرشكة وبمشاركة 
مهنديس رشكة كونز االملانية ويتواصل العمل لتشغيل 
محطات اخرى وحس�ب مامتفق علي�ه ضمن العقود 

التي ابرمتها الرشكة.
يف س�ياق اخر لفت ياس�ن اىل قيام وفد من محافظة 
بغ�داد بزي�ارة اىل الرشك�ة لالط�الع ع�ىل الخط�وط 
االنتاجي�ة ملعمل االنارة املوف�رة للطاقة )اللد( وورش 
ومصانع الرشكة االخرى ولبحث س�بل واليات تعزيز 
التع�اون ب�ن الجانبن عىل اث�ر العقد املوق�ع بينهما 
والق�ايض بتجهيز محافظة بغ�داد ب��)350( محولة 
نوع سيمنس.مركز االعالم والعالقات العامة يف وزارة 

الصناعة واملعادن.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع 
الرعاي�ة الصحية االولي�ة يف مدينة الصدر، 
أم�س الس�بت، عن ات�الف أكثر م�ن أربعة 
طن�ان من م�ادة الدجاج رشق�ي العاصمة 
بغداد. وذكر بيان للش�عبة تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن “ش�عبة الرقابة 
الصحية التابع�ة لقطاع الرعاي�ة الصحية 
االولي�ة يف مدين�ة الصدر قام�ت باتالف 27 
كارتون من مادة الدجاج من خالل حمالت 
التفتي�ش الت�ي تقوم به�ا ش�عبة الرقابة 
الصحي�ة يف مدينة الصدر لألس�واق املحلية 
ومخازن بيع املواد الغذائية”.وأضاف البيان 
أن�ه “بل�غ وزن امل�ادة التالفة م�ن الدجاج 
)4320( كغ�م اتلف�ة امل�ادة بس�بب انته�ا 
تاريخ الصالحية و تغري الصفات الفيزيائية 
حيث تم االتالف موقعيا بس�كب مادة الكاز 

السائل عليها”.

الرقابة الصحية تتلف 
»4« االف طن من الدجاج 

رشقي بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع وزير النفط جبار اللعيبي استمرار تذبذب اسعار النفط بن 
ال�� 65 اىل 70 دوالرا للرمي�ل الواحد حتى الرب�ع االخري من العام 

الحايل 2018. 
وق�ال اللعيب�ي يف ترصيح صحف�ي ان »اجتماعا للجن�ة املنبثقة 
من منظمة اوبك س�يعقد بدولة الجزائ�ر يف االول من ايلول املقبل 
ملراقبة انت�اج الدول النفطية فيما سيش�هد ترشين الثاني املقبل 
عقد مؤتمر الوبك يف فينا« الفتا اىل ان »العراق س�يقوم بدور فعال 

خالل حضوره هذين املؤتمرين«.
وب�ن ان »هذي�ن االجتماعن الوبك يف الجزائر وفينا قد يش�هدان 
طرح بعض الدول زيادة املعروض بالس�وق النفطية عن ال� 800 
الف برميل املعتمدة حاليا من قبل املنظمة ، مبينا بان هذا املقرتح 

ما زال قيد الدراسة من قبل اوبك«.
ولف�ت اللعيب�ي اىل ان الس�وق النفطي�ة تقوم حالي�ا عىل عوامل 
اس�تقرار ومرتكزات جيدة ، مبينا ان ما يهم العراق هو اس�تقرار 
الس�وق وع�دم تعرضه اىل هزات كم�ا حدث قبل ف�رتة من زيادة 
املخ�زون وقل�ة الطلب حيث اثر ذل�ك عىل اقتصاد العراق بش�كل 

سلبي«.

العراق يتوقع استقرار النفط عند »٦٥« 
دوالرًا هناية العام

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االتصاالت، أمس السبت، عن 
مبارشة مالكاتها بعمليات ربط الرشكات 
بخدم�ة  }الخاص�ة  للس�عات  امل�زودة 
االنرتنت{ الواردة للعراق وبما يقارب %70 
بمرشوع بوابات النف�اذ الدولية لألنرتنت 

.}Gate way{
وقال الناطق الرس�مي لوزارة اإلتصاالت 
حازم محمد عيل يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن »العمل جاري 
الس�تكمال ربط باقي الس�عات إلدخالها 
يف املنظومة ، بغية تحسن ورفع مستوى 
الخدم�ات املقدم�ة للمواطن�ن«، مؤكداً 
عىل »رضورة الرب�ط الذي تمر من خالله 
سعات االنرتنت الواصلة للمستهلك، حيث 
ال�وزارة  وإدارة  إرشاف  تح�ت  س�تكون 

والحكوم�ة العراقي�ة ، وهذا م�ا ينعكس 
عىل جودة الخدمة من ناحية االس�تقرار 

والثبوتي�ة ، وبالت�ايل يك�ون من الس�هل 
تحدي�د العارض�ة ومعالج�ة أي خل�ل أو 

قطع ب�أرسع وقت ممك�ن ، خاصة وقد 
عانى املس�تخدمن يف االون�ة األخرية من 
حس�ب  الخدم�ة«،  وتذب�ذب  قطوع�ات 

البيان.
ولف�ت اىل أن »البوابات تس�اهم يف تعزيز 
األم�ن الوطني العراقي عن طريق مراقبة 
الس�عات الداخل�ة للبل�د م�ن قب�ل لجان 
مشرتكة من وزارة اإلتصاالت وبالتنسيق 
م�ع هيئ�ة االع�الم واالتص�االت ملعرف�ة 
مصادر الخدمة املتوفرة باإلضافة إىل الحد 

والقضاء عىل عمليات تهريب السعات«.
وأضاف أن »الجهات العليا تقوم بمتابعة 
غ�ري  ال�رشكات  ومحاس�بة  املوض�وع 
امللتزمة والتي تجهز األنرتنت بش�كل غري 
قانوني عن طريق فرض عقوبات شديدة 
يف ح�ال مخالفتها للتعليم�ات والقرارات 

الحكومية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع مجلس الذهب العاملي ارتفاع الطلب 
ع�ىل املعدن النفي�س يف النصف الثاني من 
2018، م�ع زي�ادات محتمل�ة يف التضخم 
والتأثري املحتمل لحرب تجارية عاملية عىل 

العمالت.
ويف أوق�ات االضطراب�ات الجيوسياس�ية، 
غالب�ا م�ا يش�رتي املس�تثمرون الذه�ب 

لحماي�ة األص�ول م�ن الهب�وط، بحس�ب 
وكالة انباء »رويرتز«.

واش�ارت اىل ان مجل�س الذه�ب ق�ال يف 
توقعاته نصف الس�نوية للع�ام 2018 إن 
املع�دن األصفر لم يرتف�ع يف النصف األول 
م�ن العام بس�بب ق�وة ال�دوالر األمريكي 
أس�هم  إىل  األم�وال  م�ن  املزي�د  وتدف�ق 
التكنولوجيا وانخفاض الطلب الفعيل عىل 

الذهب يف الربع األول.

ويتوقع خ�راء املجل�س أن يرتفع الطلب 
عىل الذهب يف النصف الثاني من العام مع 
اس�تخدام املعدن النفي�س كأداة للتحوط 

من التضخم.
وباالضاف�ة إىل ه�ذا، ف�إن تراج�ع الذهب 
الطل�ب  يدع�م  أن  املرج�ح  م�ن  مؤخ�را 
االس�تهالكي ألن انخفاض األس�عار يعزز 
بش�كل تقلي�دي اإلقبال ع�ىل رشاء الحيل 

الذهبية.

االتصاالت تعلن بدء ربط رشكات االنرتنت يف العراق ببوابات النفاذ الدولية

توقعات بارتفاع الطلب عىل الذهب يف النصف الثاين من العام احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صح�ة محافظ�ة ذي قار عن 
وصول كميات كبرية من االدوية واملستلزمات 
الطبية ضم�ن الحصة الش�هرية املخصصة 
للمحافظة وتضمنت لقاحات وادوية تخدير 

ومضادات ومحاليل زرق.

وق�ال مدير ع�ام صح�ة املحافظة جاس�م 
الخال�دي ان »كمي�ات كب�رية م�ن االدوي�ة 
واملستلزمات الطبية ضمن الحصة الشهرية 
املخصصة للمحافظة وصلت ملخازن الدائرة، 

إضافة اىل ادوية خاصة بحجاج بيت الله«.
وبن أن »من بن تلك االدوية استالم أكثر من 

600 لقاح خاص بمصل العقارب«.

وأش�ار إىل أن »الوجبة تضمنت مس�تلزمات 
 G24و G22 طبية م�ن كانيوالت بحجميه�ا
ادرار  وخي�وط جراحي�ة وش�لف واكي�اس 
ورسنج�ات واجهزة اعطاء دم وكذلك اجهزة 

اعطاء سوائل«.
وأوض�ح الخال�دي أن دائرته »اع�دت خطة 
ط�وارئ خاص�ة ملواجه�ة االزمات الس�يما 

وان مخازن قس�م الصيدلة وفرت العديد من 
االدوية س�واء ع�ن طريق مخ�ازن بغداد او 
عن طريق لجنة املش�رتيات املركزية كأدوية 
كارب�ول امب�ول ومثرجن امبول وبالس�يل 
وآيزوفل�وران  في�ال  واموكس�يلن  امب�ول 
وبوفدي�ن وكمي�ات كبرية جدا م�ن محاليل 
ال�زرق مث�ل كلوكوز س�الين وكلوكوز ووتر 

ونومال سالين وكلوريد البوتاسيوم«.
واكد أن الدائرة »أج�رت العديد من املناقالت 
الخارجي�ة والخاص�ة باالدوي�ة الرسطانية 
من مختل�ف املحافظات وذل�ك حرصا منها 
للتخفي�ف ع�ن كاه�ل املري�ض ومعانات�ه 
بالحصول ع�ىل هذه االدوية املهمة واملكلفة 

ماديا«.

صحة ذي قار تعلن تسلمها »كميات كبرية« من االدوية واملستلزمات الطبية

  بغداد / المستقبل العراقي

للس�منت  العام�ة  الرشك�ة  كش�فت 
العراقي�ة احدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن عن قيام رشك�ة نفط البرصة 
بتوجي�ه كت�اب رس�مي اىل ال�رشكات 
املقاولة العتماد مادة سمنت آبار النفط 
املنتج يف معمل س�منت بابل.وبن مدير 
عام الرشكة املهندس حس�ن محس�ن 
الخفاج�ي يف ترصي�ح للمركز االعالمي 
يف ال�وزارة ب�أن قس�م ش�ؤون عق�ود 
الرتاخيص يف رشكة نفط البرصة اصدر 
كتابا رسميا يلزم فيها جميع الرشكات 
املقاولة باعتماد منتجات معمل سمنت 
باب�ل التابع للرشك�ة العامة للس�منت 
العراقي�ة كون االخ�رية رشكة حكومية 
م�ادة  تجهي�ز  مج�ال  يف  متخصص�ة 
السمنت املستخدم يف تبطن آبار النفط 
وباصناف مختلفة مثل )صنف B وصنف 
G( ومعتم�دة لدى رشكة نفط البرصة ، 

مضيفا بأنه س�بق وان تم توقيع عقود 
مع رشكات النف�ط الحكومية العراقية 
لتجهيزها بهذا النوع من الس�منت غري 
النمط�ي ومنها رشكة نفط الوس�ط و 
رشكة نف�ط البرصة وق�د أثبت نجاحه 
يف األعم�اق املطلوب�ة والت�ي تج�اوزت 
الخفاج�ي  (.واك�د  م�رت   3000( ال��� 
حرص رشكته ع�ىل تنفي�ذ التوجيهات 
املركزية برضورة تعظي�م املوارد املالية 
وتعزي�ز إعتم�اد املس�تهلك املح�يل عىل 
منتجات وزارة الصناع�ة واملعادن لرفد 
ميزانية الدولة وتقليل إس�تنزاف العملة 
الصعب�ة يف إس�ترياد منتج�ات يمك�ن 
ل�رشكات ال�وزارة ومعامله�ا إنتاجه�ا 
محليا حيث تعد مادة الس�منت بأنواعه 
النمطي�ة وغ�ري النمطي�ة م�ن أهم تلك 
املنتجات لتوفر موادها األولية وخراتها 
الرشك�ة  ان  بالذك�ر  البرشية.الجدي�ر 
العام�ة للس�منت العراقي�ة وبالتعاون 
مع معام�ل القطاع الخاص تس�عى إىل 

توف�ري جميع متطلبات الس�وق املحلية 
م�ن الس�منت وبش�تى وأج�ود األنواع 
و بأس�عار تنافس�ية بع�د أن أص�درت 
الحكوم�ة العراقي�ة بداية ع�ام  2016 
قراره�ا املرق�م ) 409 ( والقايض بمنع 
إسترياد السمنت حيث لم تشهد السوق 
العراقية ومنذ تنفيذ هذا القرار شحة يف 
مادة السمنت او إرتفاع باألسعار عالوة 
عىل النوعية العالية بموجب مواصفات 
وش�هادات الجودة املحلي�ة والدولية اىل 
جانب توفري ) 600 ( مليون دوالر كانت 
تهدر سنوياً يف إسترياد السمنت النمطي 
من الدول املجاورة هذا فضال عن توفري 
كلف�ة إس�ترياد الس�منت غ�ري النمطي 
حيث يقدر إستهالك الرشكات النفطية 
الحكومية يف العراق ملادة الس�منت غري 
النمط�ي بمع�دل ) 100 – 200 ( أل�ف 
طن س�نوياً وبكلف�ة تص����ل إىل ) 50 
( مليون دوالر.مرك�ز االعالم والعالقات 

العامة يف وزارة الصناعة واملعادن.

الرشكة العامة للسمنت تكشف عن اصدار توجيه 
  بغداد / المستقبل العراقيرسمي بأعتامد انتاجها من سمنت آبار النفط

كشف املستش�ار االعالمي ملحافظ السليمانية يوسف 
حم�ة عن توفري منظمة GIZ االملانية 800 فرصة عمل 

يف املحافظة.
وقال حمة ان »GIZ االملانية وبالتنس�يق مع املحافظة 
قامت بتوفري 800 فرصة عمل يف السليمانية«، مبينا ان 
»ه�ذه املنظمة من اكر املنظم�ات الحكومية االملانية، 
وتتلقى الدعم من قب�ل وزارة االنماء والتعمري االملانية 

واالتحاد االوروبي«.
واض�اف ان »ه�ذه املنظم�ة تعم�ل يف مج�ال تطوير 
الق�درات البرشي�ة وحماية البيئة وتش�غيل الش�باب 
وايجاد ف�رص عمل لهم«، موضحا انه »عملت ايضا يف 
السنوات السابقة يف تطوير حماية البيئة يف املحافظة، 
وتق�وم االن بتطوي�ر وحماية وتأهي�ل منتجعي ازادي 
ووه�واري ش�ار يف الس�ليمانية وايض�ا تعتزم انش�اء 
مصدات للنيار يف جب�يل ازمر وكويزة، لحماية الغابات 

من الحرائق«.

  بغداد / المستقبل العراقي

نظم قس�م الصحة العامة – وحدة 
السيطرة عىل نواقل االمراض ورشة 
الوطني�ة  الخط�ة  عم�ل ملناقش�ة 
للسيطرة عىل نواقل األمراض لعام 
2018و عىل قاع�ة الدائرة املركزية 
ملس�ؤويل وح�دات الس�يطرة ع�ىل 
نواق�ل االمراض يف املستش�فيات و 

قطاع�ات الرعاي�ة الصحية االولية 
الناموس�يات  توزي�ع  مناقش�ة  و 
املتبقية يف مركز الدائرة و قطاعات 
الرعاية الصحية اىل العوائل النازحة 
و تخللت الورش�ة محارضة القاها 
رئي�س معاون طبي اق�دم )صالح 
مهدي حس�ن( و الت�ي تطرق فيها 
بتقدي�م رشح مفص�ل اللي�ة عمل 
الوحدة الرئيس�ية التابعة اىل قسم 

بع�ض  رشح  و  العام�ة  الصح�ة 
ان�واع املبي�دات الحرشي�ة الحديثة 
املس�تخدمة يف مكافح�ة الحرشات 
و تعري�ف طرق مكافحة القوارض 
املبي�دات  و  جحوره�ا  تعف�ري  و 
املس�تخدمة لذل�ك و رشح عملي�ة 
التضبيب املسائي بعد اوقات الدوام 
و  الس�كنية  للمناط�ق  الرس�مي 

الزراعية .

منظمة حكومية أملانية توفر »800« فرصة عمل يف السليامنية

صحة الكرخ  تعقد ورشة عمل ملناقشة اخلطة الوطنية للسيطرة عىل نواقل األمراض 

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ناقش محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني 
يف مجل�س املحافظة الية التعامل مع املش�اريع 
الخدمية املس�تمرة يف العاصمة .جاء ذالك خالل 
ترأس�ة الجلس�ة الثامن�ة للمجلس لع�ام 2018 
بحض�ور د. ري�اض العض�اض رئي�س املجلس 

وجميع االعضاء.
العطواني: ويف بيان اورده مكتبه االعالمي افاد« 
بانه تم خالل االجتماع مناقشة الية التعامل مع 
املشاريع املس�تمرة واملبالغ التي اطلقت من قبل 

وزارة املالية.
مبين�ا: ان التعليمات الت�ي وردت تلزم املحافظة 

بااللتزام بدعم املشاريع املستمرة وقرار 89 الذي 
صدر ورس�م الي�ة التعام�ل مع هذه املش�اريع 
لقط�اع امل�اء واملج�اري واالكس�اء وكذالك حال 
ق�رار 51 ال�ذي يتحدث ع�ن تمويل املش�اريع يف 

القطاعات املختلفة.
واض�اف الس�يد املحافظ بان�ه ت�م الحديث عن 

مجمل املبالغ التي تم اطالقها خالل هذا العام.
الفتا: بانه تم املبارشة بأعمال التطوير واالكساء 
يف اغل�ب مناطق اط�راف بغ�داد) ناحية الجرس 

والحسينية واملعامل والنهروان وابو غريب(.
موضح�ا: بان�ه ماينقصن�ا فق�ط ه�و موافقة 
مجل�س ال�وزراء ع�ىل ادخ�ال املش�اريع)ال9( 
الجدي�دة التي واف�ق عليها دولة رئي�س الوزراء 

يف قطاع�ي املجاري واالكس�اء وه�ي) مجاري 
النه�روان واب�و غريب وس�بع الب�ور فضال عن 
اكمال وتطوير شبكة الطرق يف قضاء الحسينية 

وناحية الجرس.
مؤك�دا: ب�ان هناك تواصل مس�تمر م�ع وزارة 
التخطيط عىل امكانية ادخالها خالل هذا العام. 
ويف ختام حديثة عر السيد املحافظ عن رسورة 
الكبري بادخ�ال مرشوع جديد خ�الل هذا العام 
االوه�و م�رشوع الخط الناق�ل للم�اء الخام يف 
منطقة املعامل وكذالك املبارشة بالخط الرئييس 
ملج�اري اللطيفية واصفا اي�اه بانه منجز كبري 
كونه م�رشوع متوقف ومتلكأ من�ذ عام 2014 

وانه سيعيد الحياة ملرشوع مجاري اللطيفية.

حمافظ بغداد يناقش يف جملس املحافظة آلية التعامل مع املشاريع اخلدمية املستمرة يف العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس الس�بت، ان اكثر 
م�ن 160 الف مابن موظف ومتقاعد تم منحهم 
. وق�ال املكت�ب االعالم�ي  الس�لف الش�خصية 
للم�رصف يف بيان له تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »اكثر م�ن 160 الف ع�دد الذين 
تم منحهم الس�لف للموظف�ن واملتقاعدين منذ 

اإلع�الن ع�ن انطالقها خ�الل الف�رتة املاضية«، 
مبين�ا ان »الس�لف تراوحت ماب�ن ثالثة مالين 
مالي�ن  والع�رشة  والخمس�ة  للمتقاعدي�ن 
للموظفن الذين تم توطن رواتبهم لدى املرصف 
حرصا وتس�لم رواتبهم عن طري�ق أدوات الدفع 
االلكرتوني«. وأضاف ان »الوزارات والدوائر التي 
ت�م منحها الس�لفة للموظف ه�ي وزارة الرتبية 
وبعض تشكيالتها ودوائر وزارة الثقافة والزراعة 

ودي�وان الوق�ف املس�يحي و الس�ني واإلعم�ار 
واالس�كان والصناعة واملع�ادن والنفط والتعليم 
العايل واالتصاالت والعمل والش�ؤون االجتماعية 
وغريها من دوائر ومؤسس�ات الدولة«. يذكر ان 
م�رصف الرافدي�ن ب�ارش منذ ع�ام 2016 بمنح 
امله�ن  وأصح�اب  للموظف�ن  وق�روض  س�لف 
الصحيو والفن�ادق وفق الي�ات وضوابط معينة 

وتراوحت بن الخمسة اىل 50 مليون دينار.

مرصف الرافدين يعلن منح السلف الشخصية
ألكثر من »1٦0« الف موظف ومتقاعد

وزارة العلوم تبحث إنشاء شبكة للمراقبة 
واإلنذار يف سد املوصل

رشكة الزوراء جتهز الكهرباء بمنتجاهتا من تراكيب 
االنارة وصناديق محاية املحوالت
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رسالة أخرية
          فوميو إيواي

خالل ف�رة عميل يف العراق، س�ألني الكثري من 
أصدقائ�ي العراقي�ن ع�ن تجربة الياب�ان بعد 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة وكيف يمك�ن للعراق 
االس�تفادة منها؟. لقد قدم�ت عدة محارضات 
عن ه�ذا املوض�وع م�ن وجهة نظ�ري يف عدة 
جامع�ات عراقي�ة، ولكن بم�ا أن هنالك العديد 
ممن يس�ألون ه�ذا الس�ؤال لم يح�روا تلك 
املح�ارضات، أود أن أش�ارككم الي�وم عرب هذا 
املقال رأيي بش�كل موجز. بع�د الحرب العاملية 
الثانية، ش�عر معظ�م الياباني�ن أن اليابان قد 
هزم�ت تمام�اً رغ�م كل جهوده�م، وش�عروا 
بالخزي ألنهم فش�لوا يف تقدي�م النرص لجاللة 
االمرباطور ويف ترك الياب�ان الجميلة واملزدهرة 

التي يعرفونها إىل األجيال القادمة. هذا الشعور 
بالخزي كان ه�و الدافع إلعادة اإلعمار بأرسع 
وق�ت ممك�ن. بالطب�ع كان هنال�ك عن�ارص 
معارضة للحكومة سياسياً يف ذلك الوقت ولكن 
لم يكن هنالك ياباني واحد عارض إعادة اإلعمار 
أو عرضه للخطر، ما يعن�ي أن أغلب اليابانين 
بع�د الحرب كان�وا يعتقدون أن إع�ادة اإلعمار 
هي أه�م أجندة يج�ب عىل كل منه�م التصدي 
له�ا.  تحمل ما ال يحتم�ل وإطاقة ما ال يطاق، 
كان�ت اليابان تح�ت االحتالل بع�د الحرب ملدة 
س�بع سنوات ولكن حاول اليابانيون أن يكونوا 
خارسين جيدين. فعىل سبيل املثال، ُحل الجيش 
االمرباط�وري دون أية اضطرابات ودون إطالق 
طلقة واحدة ألنه�م كانوا عىل معرفة تامة بأن 
املقاومة ضد االحتالل ال تس�اعد إعادة اإلعمار 

بل فقط تؤخره. أما م�ن الناحية االقتصادية، 
وضع�ت حكوم�ة اليابان آن�ذاك نظ�ام أولوية 
اإلنت�اج ووزعت جميع امل�وارد املالية والبرشية 
للصناعات حس�ب أولويتها مثل الحديد الصلب 
والفحم، وه�ذا القرار كان س�يجعل اليابانين 
أكث�ر فق�راً ألن امل�وارد لم تكن س�تخصص إال 
لصناع�ات األولويةولكنه�م لم يعرض�وا ألنه 
كان رضوري�ًا إلع�ادة اإلعم�ار. حال�ة اليابان 
بع�د الحرب مبارشة عبارة ع�ن جزيرة منعزلة 
ولذلك لم يكن هنالك قلق كبري من أية مش�اكل 
مع ال�دول املجاورة. ومن جان�ب آخر، لم تكن 
الواليات املتحدة ودية تجاه اليابان بعد الحرب 
مبارشة، ب�ل كانت تريد تحديد ق�درات اليابان 
لتصب�ح أق�ل مم�ا كان�ت علي�ه قب�ل الحرب. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن اليابان ليس�ت بلداً غنياً 

باملوارد الطبيعية وهذا جعل اليابانين يفكرون 
أن إع�ادة اإلعم�ار يج�ب أن تك�ون بجهودهم 
الذاتي�ة وليس�ت بمس�اعدات خارجي�ة. عراق 
املايض والحارض واملستقبل إذا نظرنا إىل تاريخه 
يف الس�نوات املاضية منذ 2003، قد نتساءل ما 
ه�و دافع عامة العراقين إلعادة إعمار بلدهم؟ 
تؤمن الياب�ان أن إعادة إعمار العراق تحتاج إىل 
حكومة قوية ونظيفة يمكنها تنفيذ سياسات 
مختلف�ة بش�كل رسيع وبمس�اعدة الش�عب، 
واليابان مس�تعدة لتقديم املس�اعدة ملثل هذه 
الحكومة والشعب. اسمحوا يل أن أكون رصيحاً 
هنا. أعتقد أن العراقين يش�عرون أنهم ضحايا 
ص�دام. وهم بالفعل كان�وا كذلك، ولكن العراق 
بعد الح�رب كان محظوظاً من حيث أنه حصل 
عىل مساعدات ودعم خارجي ضخم جداً، ورغم 

ذلك الكثري من العراقين لم تصلهم الفكرة أنهم 
يجب أن يقوموا بإعادة اإلعمار بأنفسهم. وقد 
يفك�رون أن إعادة اإلعمار ه�و عمل الحكومة 
فق�ط. لق�د ب�دأت مس�ريتي الدبلوماس�ية يف 
الع�راق عام 1988 وعملت في�ه عدة مرات منذ 
ذاك حت�ى بلغ مجموع س�نوات عميل يف العراق 
حوايل 6 سنوات، كانت السنتان والتسعة أشهر 
األخ�رية منها بصفة س�فري، ولذا ف�إن للعراق 
مكانة خاصة يف قلبي وأنا أعرفه منذ 30 عاماً. 
لم تكن هنال�ك طائفية من قب�ل. إن الطائفية 
داء عض�ال يتوجب التص�دي لها للحيلولة دون 
تحوي�ل العراق الحبي�ب إىل رشاذم تتقاتل فيما 
بينه�ا. كم�ا أن انتش�ار الس�الح يؤثر بش�كل 
مبارش ع�ىل هيبة الدولة. لذا آم�ل أن الحكومة 
القادمة س�تقود الش�عب نحو البناء واالزدهار 

االقتصادي. ورسالتي األخرية لكم هي كالتايل: 
لقدعمل�ت الياب�ان بج�د للمس�اعدة يف إع�ادة 
إعمارالع�راق، ولك�ن إع�ادة إعمارالع�راق هي 
منك�م ولكم وإليكم. أنتم أهله فاليس�تطيع أي 
أحد سواكم تغيرياألمور، واليستطيع أي شخص 
إعادة إعمارالعراق إال أنتم ألنكم أصحاب القرار 
يف الع�راق الديمقراط�ي.  نعم ق�د تكون هنالك 
عيوب كثرية مثل الفساد وانعدام الكفاءة وعدم 
تلبي�ة تطلعاتك�م املرشوعة من قبل الساس�ة، 
ولك�ن ال يمكن ألي�ة حكوم�ة أداء عملها دون 
تأييدكم وفهمكم. فس�اعدوها حتى تساعدكم 
م�ا دامت حكومتكم تحاول أن تقودكم وبلدكم 
نحو األفضل مهما كانت مس�ريتكم عىل الدرب 
مؤمل�ة وتتطل�ب منكم التحيل بص�رب مثل صرب 

أيوب.

نقد اخلطاب السلفي والعلامنية االقصائيةداخل »الكادر« .. خارج املوضوع
          آمال ابراهيم النصيري

الجماه�ريي  االع�الم  حّم�ى  ان  يب�دو 
والربام�ج الت�ي تب�ث ملح�اورة الن�اس 
وتحقيق )رضب�ة اعالمية( نس�يت اهم 
اخالقي�ات مهن�ة االعالم وه�ي الخروج 
بمعلوم�ة متكامل�ة غ�ري مجتزئ�ة وال 
منقوصة. وهذا ال�كالم نابع من تجارب 
واقعية ومقاب�الت واس�تضافات تّدعي 
جدّي�ة التعاطي مع مواضيع ش�ائكة يف 
مجتمعن�ا العراقي، لينته�ي بنا االمر اىل 
م�أزق حقيقي يف عرض متوازن لجوانب 

املوضوع.
يعاني املراس�لون من قلة الثقافة بشكل 
ع�ام وفق�ر كب�ري يف توجيه الس�ؤال اىل 
الش�خص املناس�ب مم�ا ينت�ج اجابات 
خرقاء تشكل جس�دا مشوّها للموضوع 

املتناول.
كما ويفتقر معظم املراس�لن اىل دراسة 
نفس�ية للفئات الهش�ة التي يتس�لقون 
اكت�اف مأس�اتها لالرتق�اء ع�ىل س�لم 
خصوصي�ة  يراع�ي  ال  ه�و  اللمع�ان. 
املس�كن الذي اجربه الس�يايس الفاسد 
اىل ه�در كرامت�ه مع كل طلعة ش�مس، 
ليعلن هو وبكل تبجح، هذا العري مساء 

عىل رؤوس االشهاد. فتارة تجده محمال 
بالنق�ود او املواد او االجه�زة الكهربائية 
الت�ي وصلت�ه من صاح�ب جيب خصب 
وطموحات واس�عة، وتجده تارة اخرى 
محم�ال بجرس يف رأس�ه ينبهه اللتقاط 
اية كلمة او معلومة يش�تق منها نقاشا 
 ، النق�د  ال  بالكراهي�ة  يثقل�ه  عقيم�ا 

واالستهزاء ال املعالجة. 
ها ه�و يقف يف مرك�ز ترب�وي مجاني، 
يراع�ي مش�اعر االطف�ال املهمل�ن وال 
يصفهم ابدا بيشء يؤذيهم. تدخل كامريا 
الب�ث املب�ارش ليطل�ق املراس�ل الح�ذق 
صوت�ه املتمك�ن م�ن االث�ري ويعل�ن ان 
ه�ذا املرك�ز يحتضن اوالد الش�وارع من 
متس�ولن وبائعي علكة وما اىل ذلك من 
غب�اء عاطفي يحمله اله�واء الربيء من 
جنايات حناجرنا املس�تمرة. ويقف اخر 
مع طفل�ة يتيمة لي�رك رس�مها املميز 
وهندامه�ا الجمي�ل ال�ذي م�ن الواضح 
انها اعتنت به كثريا ويدخلها يف متاهات 
ذاكرته�ا الصغرية، ليصنع م�ن كلماتها 
اطالقات ناري�ة يصوبها لرأس )االحزاب 
الحاكم�ة( الن�ه يعمل لصالح مؤسس�ة 
اعالمية مض�ادة. موهبتها كانت مدخال 

لرشاسته االعالمية. 

ام�ا الخيب�ة الت�ي اصابت الطفل�ة فقد 
عربّت عنها االلوان التي س�احت من اثر 
دموعه�ا املعت�ادة. اعالم�ي اخ�ر يفربك 
مش�هدا كامال ليزّجه يف برنامج تنقصه 
مادة مص�ورة وال تنتمي اىل هذا الصنف 
من السحر وخفة اليد. اذا كنا نعاني من 
فساد املسؤولن، فها نحن نواجه موجة 
مش�ابهة ومضادة لش�خص املسؤول ال 
فس�اده. علين�ا ان نقف قلي�ال ونتلمس 
هشاش�ة الذين نصنع الخ�رب او التقرير 
عىل اكتافهم وحياتهم وتفاصيل الَمهم. 
هم م�ادة اعالمية زاخ�رة، ولكن هنالك 
اخالقي�ات وادبيات للتعامل مع املعلومة 
والخرب والحاالت االنسانية، عىل االعالمي 
الفس�اد ال حي�اة  ان يفض�ح عملي�ات 
الفاس�د الش�خصية، وعلي�ه ان يح�رم 
جوع وع�وز وفواجع الن�اس ويعرضها 
بطريق�ة ايجابي�ة فهم ليس�وا ابطاال يف 
مش�اهد بكائي�ة درامي�ة، وكأن ال قيمة 
لهم اال هذه الدموع! ان رس�الة التباكي 
عىل املس�تضعفن هي وس�يلة االعالمي 
الكسول الذي ال يس�عى اىل لب املوضوع 
واملعلومة واملصادر وهو اقرب اىل صانع 
كوالج هاٍو ال يدرك من الفن اال ملء فراغ 

لوحة مطلوبة.. وبال ثمن.

          حسن الكعبي 

م�رشوع نق�د الخطاب الس�لفي وتطوي�ق ارثه 
من نصوص ومعتقدات بق�راءة تاريخية برشية 
تعمل عىل نزع املخزون االسطوري او امليثولوجي 
الذي ش�كل مخيال هذا العق�ل ودفعه اىل منطقة 
خ�ارج التاريخ وعدم اتصاله بالعوالم الحضارية 
واملجتمعات الحديثة املعلمنة - بحسب تصورات 
ه�ذه القراءة التاريخية – يش�كل ه�ذا املرشوع 
الركي�زة االساس�ية واالرضي�ة املش�ركة الت�ي 
تق�ف عليه�ا الجه�ود الفكرية ملفك�ري الحداثة 
وم�ا بعدها م�ن العلماني�ن الع�رب، وان كانت 
ال�رؤى واملنهجيات املس�تخدمة يف ق�راءة الراث 
تتفاوت نس�بيا او كليا بينهم ، فهنالك من اعتقد 
ان تصفية الحس�اب مع االرث والدخول اىل عالم 
الحداثة واالش�راك يف صناع�ة مصريها يكمن يف 
القطيع�ة التامة مع هذا الراث وادارة الظهر له، 
ودون االلتف�ات اليه وه�ؤالء ه�م االكثرية التي 
تص�در ع�ن ذات النس�ق الثق�ايف يف التعاطي مع 
الراث اي النس�ق الذي ش�كل املخيال االقصائي 
بطبعته�ا  العلماني�ة  التص�ورات  يف  االلغائ�ي 
الش�وفينية ، ومنه�م م�ن اعتقد ان االش�كالية 
تكم�ن باالس�اس يف ع�دم الفص�ل بن الس�لطة 
الزمني�ة والس�لطة الديني�ة – اي الفص�ل ب�ن 
الدين والدولة يف تجربة الحكم العربي االس�المي 

اس�وة بنظريه الغربي ال�ذي تنبه اىل رضورة هذا 
الفصل ليتمكن من تأس�يس تجربته الحضارية 
واالرتق�اء بتجربت�ه الروحية بمعن�ى ان تجربة 
الفص�ل س�تعني بالضب�ط احتض�ان مزدوج�ة 
امل�ادي والروح�ي دون تقاط�ع او تناف�ر كم�ا 
حدث يف الغرب بحس�ب التوجيه التبسيطي الذي 
تسعى القراءات العلمانية العربية لوضع القارئ 
ضمن�ه وتبني اوهام�ه بايجاد حلول الش�كالية 
الراجع العربي.ان هذه التصورات التبسيطية يف 
التعاطي مع االرث الديني وجدت لها مصدات من 
ذات النسق العلماني، يف سياق نقودات تقويضية 
تس�تعن باملنهجي�ات الحداثي�ة والس�ماح له�ا 
بالتناس�ل داخ�ل حقول االش�تغال النق�دي مما 
يسمح بانبثاق رؤية لعلمانية علمية او علمانية 
جديدة بحسب ادعاءات هذه التصورت العلمانية 
الجديدة تس�مح بق�راءة الراث وف�ق املنهجيات 
العلمية املتنافذة التي تستعن باالنثروبولوجيات 
وعلم النفس وعلم اللغة والتوجهات الفلولوجية 
االسترشاقية واالركيولوجية الحفرية والتفكيكية 
ضمن مساعي ما بعد الحداثة اضافة اىل تصورات 
منهجي�ة اخرى م�ن ش�انها ان تخض�ع الراث 
لق�راءة تاريخية علمية تط�ال املخيال التقدييس 
الذي تنظر اليه هذه القراءات بوصفه االسهامة 
االس�اس يف تراج�ع وتخلف ال�راث واملجتمعات 
الحديث�ة املنتمي�ة ل�ه واملأس�ورة به�ذا املخيال 

املسيطر الذي يمنعها من االنتماء للعالم املتمدن 
ومصاه�رة املجتمع�ات الديمقراطي�ة املعلمنة، 
وه�ذه التوجه�ات تمثله�ا اطروح�ات  محم�د 
اركون ونرص حامد اب�و زيد وعيل حرب واخرين 
مم�ن تنتمي كتاباته�م للمدار ذات�ه يف النقودات 
والقراءات التي تهيمن عليها االدعاءات واالوهام 
الخالصي�ة واوهام تحرير العق�ل من املاضويات 
الدوغمائية وغريها من االس�تعماالت التحقريية 
للعق�ل املؤمن والتي تحيط به�ذه القراءات ذات 
املدعي�ات العلمي�ة العريض�ة التي تبق�ى مجرد 
ادعاءات النها تنتهي اىل ذات النتائج التي توصلت 
اليه�ا الق�راءات العلماني�ة بمختل�ف طبعاته�ا 
االيديولوجي�ة او التي تدعي انها خارجة من ارس 
االيدولوجي�ا او انها خارج االس�يجة الدوغمائية 
للعلمانية االيديولجية واس�تعماالتها االقصائية 
ويش�رك يف ه�ذه التص�ورات جميع املش�تغلن 
ع�ىل الفكر العربي س�واء دع�اة التبس�يطية او 
دع�اة العلمية أي ان الرؤى التي انتجتها لحظات 
النهضة العربي�ة او التنوير العرب�ي بتضمنيتها 
االقصائية تجاه الراث يف تش�وفات طه حس�ن 
وعيل عب�د الرازق وغ�ريه هي ذاتها ال�رؤى عند 
دع�اة العلمانية الجدي�دة من حداثي�ن وما بعد 
حداثي�ن من امث�ال محمد ارك�ون ومحمد عابد 
الجابري وحس�ن حنفي وبره�ان غليون ونرص 

حامد ابو زيد وعيل حرب واخرين.

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد : 5601

التاريخ 2018/7/19
بن�اء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي�ة  )امرية 
ع�وده ابراهيم( التي تطلب فيه�ا  تبديل لقبها  من 
)البوعم�ران( اىل )الش�مري( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد : 5604
التاريخ 2018/7/19

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعية  )زينب 
عوده ابراهيم رس�ول( التي تطلب فيه  تبديل لقبها  
من )البوعمران( اىل )الش�مري( فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية 

يف املقدادية
العدد : 832/ش/2017

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اقام املدعية س�ناء مهدي صالح امام هذه املحكمة  
الدعوى املرقمة 832/ش/2017 والتي تطلب فيها 
التفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ وكتاب مركز رشطة املقدادية 
مخت�ار  واش�عار    2017/9/12 يف   497 بالع�دد 
منطقة املقدادية حي املعلمن واملصدق من املجلس 
املحيل لقضاء املقدادية والذي يؤيد ارتحالك اىل جهة 
مجهولة ق�ررت املحكمة تبليغك ن�رشا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك نرشا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بالحض�ور يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2018/7/31 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب 

االصول 
القايض

عدي فاضل العامري

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 2018/7/9 
اع�الن دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الزبري 92 
محل�ة الطالب التس�جيل )انور خليل حس�ن( 
خطأ والصحيح )انوار خليل حسن( لذا اقتىض 

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

فقدان
فقدت هوية الطالب الصادرة من املعهد التقني 
قسم  ادارة مكتب بأسم )حسن عبد الله جرب( 

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

فقدان
فق�دت هوية املوظف )جبار عبد عبد الحس�ن 
( من وزارة االعمار واالسكان والبلديات املركز 
الوطني للمختربات والبحوث االنش�ائية مخترب 
البرصة االنش�ائي عىل من يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
����������������������������������

اع�الن اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي ع�ودة 
شنونة الزم جلوب( 

املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
العنوان / مجهول االقامة

بما انك متهم وفق املادة /32 /من ق .ع.د رقم 
14 لسنة 2008 الختالس�ك املسدس الحكومي 
املرق�م )  x12853z (نوع برتا ايطايل مع كافة 
ملحقاته وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن ع�ىل ان تحر امام محكمة قوى 
االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة 
خ�الل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ نرش هذا 
االع�الن يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف 
محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

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

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد حميد احمد 
ناصح الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من )نور 
( اىل )املوس�وي( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

العامة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم 4598

التاريخ 2018/7/19
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/5/14 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
685 محل�ة الش�مال باس�م / جه�اد فاض�ل 
ابراهي�م مجددا باعتبار حائ�زا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوجود 
عالقة او حقوق معين�ة عىل هذا العقار تقديم 
م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالثن يوما م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف  الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل البرصة الصباحي

العدد : 16757
التاريخ 2018/7/19

اعالن
اىل السيد  /ماجد علوان

قدم املحامي احمد محسن حسن � الوكيل عن 
املؤجرة أميمة حسن عبد الرحمن االنذار املرقم 
يتضم�ن  79 يف 2018/7/8  157711 س�جل 
دف�ع بدالت االيج�ار عن ال�دار املرقمة 31190 
الك�زارة والبالغة )5325000( خمس�ة مالين 
وثالثمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار للفرة 

من 2016/9/1 ولغاية 2018/7/31
ولدى ارس�ال نس�خة االنذار مع ورقتي التبليغ 
اتضح انك مجهول محل االقامة وغري مس�جل 
يف س�جالت املجل�س البل�دي ملنطق�ة الك�زارة 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ول�ذا اقت�ىض 
تبلغ�ك بواس�طة الصحف اليومية  اس�تنادا اىل 
قانون التبليغات القضائية والعدلية وبناءا عىل 

طلبه زود بهذا االعالن 
��������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / عامر حسن عبد النبي 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة 
بناء عىل العقار املرقم 8268 .

الرشيكة 
ارساء مهدي كريم 

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوى 
القضية املرقمة :  2018/561

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2 � اسم املدان الغائب : الرشطي منجد عبد الله عبد 

النبي نجم )املطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة :  561
5 � تاريخ الحكم : 2018/6/13

6 � امل�ادة القانونية )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل

7 � خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 لع�د ما اعادة ما 

بذمته او تسديده مبلغ التضمن 
8 � الس�جن ملدة )سبع س�نوات(  وفق احكام املادة 
32  اوال م�ن )ق .ع.د( رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وبداللة امل�واد )61/اوال( و )69/اوال( من ق � أ � د  
رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس الحكومي 
الذي بذمته واملرقم  )  H54253Z ( نوع برتا 9 ملم 

عام 2008 
9 � تضمين�ه مبل�غ مقداره )7,050,000( س�بعة 
مالي�ن وخمس�ون الف دين�ار عن قيمة املس�دس 
املختلس املش�ار اليه اعاله اس�تنادا ألح�كام املادة 
32 ثاني�ا من ق � ع � د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 

تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
10  � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا 
للمادة 21/ أ � 6 من ق.ع.د  رقم 111 لس�نة 1969 

املعدل  
11 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الح�كام  املادة )38 /ثانيا( م�ن ق � ع � د 
رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل بعد اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة املادة )89/اوال( من )ق � أ 

� د(  رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا 
الحكام امل�ادة )69/ثانيا وثالثا( م�ن ق � أ � د رقم 

17 لسنة2008
13  �تعميم اوصاف املس�دس املوصوف اعاله وفق 

القانون
14 � تنزيل املس�دس املفقود املش�ار اليه اعاله من 

الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )69 /رابع�ا( م�ن ق � أ � د رقم 17 

لسنة 2008 
16  �تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار 
عاتي ج�رب( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين  
الف دينار عراقي ت�رصف له  من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة )60 / سادس�ا( من ق � أ � د رقم 17 لس�نة 
2008  قاب�ال لالع�راض والتمييز اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة )71/اوال وثاني�ا( من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2018/6/13
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد مؤيد س�كر عبد 
الحس�ن عن ابنه القارص حبي�ب مؤيد الذي  يطلب 
في�ه تبدي�ل )االس�م املج�رد البن�ه الق�ارص( ( من 
)حبي�ب ( اىل )س�يف( فمن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن 
اىل الرشيك / هيثم مقداد جبار 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 6366 .

الرشيك 
صدام فائز دوالب 

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

رئاسة محمكة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
اىل املدع�ى علي�ه / احم�د ش�اكر كرم / يس�كن / 

مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية زينب عيل شمخي امام هذه املحكمة 
دع�وى رشعي�ة طالبة فيه�ا الحكم تأيي�د حضانة 
واص�درت املحكمة قرارها املرق�م واملؤرخ 8/ 12/ 
2016 وال�ذي يقيض الحكم بتأيي�د حضانة املدعية 
زينب عيل ش�مخي لولدها عيل املرتىض من مطلقها 
املدعي عليه احمد ش�اكر ك�رم . وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن ويحق لك االع�راض او التمييز خالل مدة 
اقصاه�ا ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الدرجة القطعية ونرش 

وفق القانون .
القايض 

عيل محمد حسن

��������������������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
12/26 /2017 لتسجيل

تمام العقار تس�لس55محلة السوق سهم من اصل  
س�هما بأس�م العراقي ناظم عم�ران عيىس مجددا 
بأعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية  
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( 
لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار 
تقديم مالدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
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ألبيـر قصيـري.. »فـولتيـر النيـل« وراوي القحـط اإلنسانـي

 ع�اش بعي�داً ع�ن أش�ياء العال�م الراه�ن، وكّل 
أش�كال »املوضة« األدبية وأساليبها، وبقي يكتب 
بأس�لوبه الخ�اص. بح�ث يف كّل كلم�ة كتبها أن 
تك�ون صادرة من ذاته، بعي�دة عن أّي تماس مع 
كاتب آخر. ما يميزه عن الكّتاب الفرنس�يني هو 
فرادة أسلوبه كما فرادة موضوعاته. فلكي يحيل 
الواق�ع املرصي كما هو عليه، كان مضطراً إىل أن 
يعمل عىل »إبداع« لغة روائية جديدة. لم يس�تطع 
اس�تعمال تعاب�ر فرنس�ية صافية. هن�ا جوهر 
عمل�ه. كتب بالفرنس�ية، بيد أّن املناخ ونفس�ية 
الشخصية، مرصية، حني نقرأه ال نشعر أبداً بأنه 

فرنيس يكتب عن مرص.
عاش وحيداً أيضاً وبعيداً عن الجميع. وهو يشكل 
حالة خاصة من هذه الناحية. منذ أن اس�تقر يف 
باريس بعد الح�رب العاملية الثانية، أقام يف غرفة 
يف فن�دق لم يغ�ادره إال إىل مث�واه األخر. رغبته 
الوحيدة كانت يف القراءة والكتابة، عىل الرغم من 
أن مجموع أعمال�ه ال يتجاوز ثمانية كتب، وعىل 
الرغم من أنه يف السنوات األخرة التي عاشها مع 
مرضه – رسطان الحنجرة – كان توقف فيها عن 

الكتابة. 
كّل يشء يب�دو كم�ا لو أن ألبر قصري، الش�بيه 
بشخصياته، عاش يف منطقة أدبية أشبه باملناطق 
املحاي�دة، إذ تن�اىس كّل يشء، كما أن كّل يشء قد 
تناساه. عمله األدبي ليس سوى صنو لذلك كله، 
مثلم�ا يش�ر أح�د عناوي�ن كتبه »برش نس�يهم 
الل�ه«. أراد أن ُينىس يف ضباب ه�ذا العالم، ليقود 
نفس�ه وحده. ربما لم يتحقق حلمه يف السنوات 
األخ�رة، إذ أصبح أش�به بأس�طورة غر مؤكدة، 
مثل ش�بح »دارييل« )من داريل صاحب »رباعية 
اإلس�كندرية«( يتن�زه بكامل أناقت�ه، يف منطقة 

»السان جرمان دي بريه«.
ُول�د ألبر قصري يف القاه�رة يف 3 ترشين الثاني 
)نوفم�ر( 1913 )وتويف يف باري�س عام 2008(، 
من أبوين مرصيني، ميس�ورين. هذا الُيرس سمح 
له بالعيش الرغيد. والده كان مالكاً عقارياً، لذلك 
لم يعمل طوال حياته، كذلك جده. يف حوار أجرته 
معه مجل�ة »ماغازين ليترير« الفرنس�ية )عدد 
325 ���� ترشي�ن األول/ أكتوب�ر 1994 ��� كل 
االستش�هادات الالحقة من أقواله يف هذه املقالة 
هي من هذا الع�دد(، يقول قصري: »حني نملك، 
يف ال�رشق م�ا يكفي لنعيش من�ه، ال نعود نعمل، 
بخ�الف أوروب�ا، إذ حني نملك املاليني، نس�تمر يف 

العمل كي نكسب زيادة«!
من�ذ طفولت�ه، ت�ردد ع�ىل امل�دارس الفرنس�ية 
)»الفري�ر« والليس�يه( يف ح�ني تلق�ى أش�قاؤه 

علومهم عند اليس�وعيني. من هن�ا، جاءته اللغة 
كان�ت  فدراس�ته  طبيع�ي.  بش�كل  الفرنس�ية 
بالفرنس�ية يف تل�ك الحقبة. بدأ يق�رأ الكتب التي 
قرأه�ا إخوته ألنها كانت يف متناول يده. لذلك، لم 
يتع�رف إىل كت�ب األطفال، بل بدأ بق�راءة روايات 
كب�ار الكّت�اب. أم�ا عالقته م�ع الكتاب�ة، فبدأت 
ي�وم كان يف الع�ارشة، إذ كان يذهب م�ع والدته 
اىل الس�ينما، ليرتجم لها بعض األفالم التي كانت 
ُتعرض عىل شاشات القاهرة. وحني كان يعود اىل 
املن�زل، يبدأ بكتابة أقاصيصه، انطالقاً من الفيلم 

الذي شاهده.
زار فرنس�ا للم�رة األوىل قب�ل الح�رب، وه�و يف 
الس�ابعة ع�رشة. يومه�ا، كان ق�د ن�رش بعض 
القصص بالفرنس�ية يف بعض مج�الت القاهرة. 
عمل يف إح�دى البواخر التجاري�ة التي تعمل عىل 
خ�ط املحيط األطليس، فاس�تطاع بذل�ك أن يزور 
مدن�اً عّدة، بيد أنه قرر بعد الحرب العاملية الثانية 
أن يعيش يف فرنسا، ليكرّس وقته لألدب. بالنسبة 
إليه »من األفضل للكاتب الذي يكتب بالفرنسية، 

أن يعيش يف فرنسا، ألسباب عديدة«.
ل�م يتغ�ر قص�ري ط�وال عم�ره، ب�ل بقي هو 
نفس�ه. بيد أن الحّي الذي عاش في�ه تبّدل كثراً، 
إىل درج�ة أنه لم يعد يعرفه. »انظ�روا حولكم، ال 
أعرف أحداً من املوجودين.. يف ما مىض، كنت أجد 
هنا، جميع أصدقائ�ي، أنتظر صدور كتبهم«. لم 

تعد »سان جرمان دي بريه« )وال مقهى »الفلور« 
حيث كان يجلس يومياً( سوى واجهة للذكريات. 
فالكّت�اب إما رحلوا اىل الريف وإما ماتوا: »لم تعد 
باري�س تلك التي عرفتها، أصبحت متأمركة. فلو 
كانت هك�ذا يوم جئت إليها، لرحل�ت فوراً. أبقى 
فيها اليوم، ألنه بالنسبة إىل رجل يف مثل عمري، ال 
يعود يهتم بما إذا كانت تعجبه أو ال... يف أي حال، 
نحّب بلداً ما بس�بب مثقفيه. فرنس�ا بالنسبة إيلّ 
هي س�تاندال، هي ل�وي فرديناند س�يلني. إنهما 
أعظ�م كاتبني يف هذا البل�د... حني وصلت اىل هنا، 
كان هناك عرشة أو خمس�ة ع�رش كاتباً كبراً يف 
فرنس�ا. ربما كان ج�ان جينيه آخ�ر كاتب كبر 
أو ربما جوليان غ�راك. يف تلك الفرتة، كنت أنتظر 
كت�اب كاتب م�ا بنفاد ص�ر، كنت أش�رتيه يوم 

صدوره«.
ثمة عنرص مش�رتك كان يجمعه مع جان جينيه، 
فاالثنان لم يسكنا س�وى الفنادق، بيد أن جينيه 
كان يب�ّدل فندق�ه يف أغلب األحيان، بينما س�كن 
قصري الغرفة عينها. أما ملاذا لم ينتقل اىل منزل 
خاص يف الحي ذاته، فألنه ال يريد أي يشء خاص 
به. إنه يرتعب من فكرة امتالك يشء ما. لقد عرف 
العديد من الفنانني والنحاتني الذين أهدوه العديد 
م�ن أعمالهم، وكانوا يعرفون أن�ه كان يبيعها يف 
الي�وم الت�ايل، ألن�ه ال يحب االحتف�اظ بأي يشء. 
بمعنى آخ�ر، لم يج�د قصري جذوراً م�ا هناك، 

باألح�رى، لم يبحث عن تجذر هناك، إذ بقي حتى 
أيام�ه األخرة يهرب من املجتمع، مخلفاً الجميع 

وراءه.
تتيح لن�ا إعادة طبع أعماله هذه، اكتش�اف هذا 
الكات�ب حت�ى أط�راف أصابعه. روائي موس�وم 
بشّدة، بمسقط رأسه، بالرغم من أنه عاش بعيداً 
عنه. لي�س يف األمر أي تناقض، إذ إّن الكاتب كان 
يع�ود اىل مدينت�ه، بني الحني واآلخر، كان يش�عر 
بأن�ه م�رصي، ل�ه بل�د. فهو لم ي�أِت اىل فرنس�ا 
ليحصل عىل عمل أو جنس�ية، بحس�ب قوله، بل 
جاء ليدرس. لكنه لم يفعل ش�يئاً س�وى القراءة 

والكتابة.
بدأ الكتابة عن مرص يف أربعينيات القرن املنرصم 
ح�ني ن�رش مجموعت�ه القصصي�ة األوىل »ب�رش 
نس�يهم الله«، التي تش�كل لوحة مؤث�رة ورائعة 
عن »املرصي�ني الحديثني«. أقاصي�ص املجموعة 
كانت موزعة يف بع�ض املجالت املرصية الناطقة 
بالفرنس�ية، نرشت يف كتاب وترجم�ت يف الوقت 
عين�ه اىل العربي�ة واإلنكليزي�ة. م�ن هنا س�بب 
ش�هرته يف الواليات املتح�دة، إذ أعجب بها هنري 
ميلر، ووجد له نارشاً هناك، باألحرى كان السبب 
يف نرشه�ا. بيد أّن الن�رش يف الواليات املتحدة بقي 
بال غ�د. فاالفتت�ان بكتابة قص�ري، بقي يف تلك 

املرحلة قرصاً عىل فرنسا.
ق�ال هن�ري ميلر ع�ن مجموعته ه�ذه: »ما من 

كاتب حّي كتب بهذا الش�كل اآلرس، وبهذا الشكل 
العني�د، حي�اة أولئك الب�رش الذين يش�كلون ذلك 
الحشد الس�حيق املنطوي عىل نفس�ه.. بالنسبة 
إيلّ، يش�كل الكتاب مفاجأة كامل�ة. إنه األول من 
ه�ذا الن�وع الذي أق�رأه منذ أعمال كب�ار الكّتاب 

الروس الذين عرفناهم يف املايض«.
إّن »البع�د الث�وري« ال�ذي يرتب�ط ب�ه ميلر )أي 
ذل�ك النوع من الكتب الذي يس�بق الثورات والذي 
يس�بب الث�ورة، ه�ذا إذا م�ا كانت لغة اإلنس�ان 
تمتلك س�لطة ما( نجده رزين�اً يف كتبه الالحقة، 
يف  األخ�رة، وتحدي�داً  اختف�ى يف كتب�ه  وربم�ا 
»كساىل يف الوادي الخصيب« أو كما يف »شحاذون 
ومعتزون«. فالعال�م الذي يقدمه قصري، يظهر 
مثقالً بش�كل كامل عر »القحط اإلنس�اني الذي 
يدع�و إىل الرث�اء«. صحي�ح أّن كتابه هذا ش�ّكل 
»حدثاً« ما، يوم صدوره. إال أنه ال يمكن اعتباره 
رائعته. فرائعته الكرى، تبقى كتاب »ش�حاذون 
املخرج�ة  حّولته�ا  الت�ي   )1955( ومعت�زون« 
املرصية أس�ماء البكري اىل فيلم س�ينمائي. ومن 
بني نجاحات الكات�ب، هناك »موت املنزل األكيد« 
الت�ي نرشت عام 1942 يف القاهرة، حيث عنوانها 
العاصم�ة  يف  املأهول�ة  األبني�ة  يص�ف  وح�ده، 
املرصية، كما »كس�اىل...« و»العنف والس�خرية« 
)1964( و»طم�وح يف الصح�راء« )1984( الت�ي 
تجري أحداثه�ا يف بغداد، حيث ينظ�م أمر البالد 

بنفس�ه، محاوالت اغتيال وانفجارات يف دويالته 
كي يلفت انتباه العالم إليه.

تتخيل ش�خصيات قصري أحيان�اً وجود منفذ 
م�ا، إال أنها تهمله أكثر مم�ا تأخذ به. فاحتمال 
الب�ؤس، ه�و يف املخدرات والكس�ل، الت�ي تمّثل 
دور امللج�أ بش�كل ع�ام. فاللوح�ة البانورامية 
روايات�ه ع�ن  يرس�مها قص�ري، ع�ر  الت�ي 
»الروليتاري�ا« القاهرية، بعيدة جداً عن الصور 
املعت�ادة التي عرفناها عن ال�رشق، عند الكتاب 
الفرنكوفوني�ني. فه�ذا الب�ؤس لي�س لديه ذلك 
الس�حر، الذي نجده ع�ادة يف الب�ازار الرشقي. 
ربم�ا لهذا أطل�ق عليه لقب »فولت�ر النيل«، أي 
بس�بب س�خريته املرّة تج�اه »املقتدري�ن«. لذا 
تب�دو كتب�ه الي�وم، عمالً أدبي�اً ن�ادراً تحول اىل 
يشء »مق�دس« عن�د املعجب�ني به. وم�ا يلفت 
النظر فيها، هذا امليل الخاص جداً للش�خصيات 
الساخرة، الذلقة اللسان، وهذا الحب »للفالسفة 
االنفعاليني«، الذين ال نلتقي بهم، إال يف القاهرة. 
أولئك األش�خاص، هم م�ن نلتقي بهم يف روايته 
»أل�وان الفضيح�ة« )أو »ألوان الع�ار«(. كتاب 
رسدي صغر )134 صفحة( جاء بعد 15 س�نة 
من الصمت، يروي قصة أسامة، النشال الشاب، 
الذي ��� طبقاً لألخالقيات التي يدرسها معلمه 
العجوز، نمر ��� ال يفعل ش�يئاً، سوى استعادة 
الخرات املوزعة بش�كل سيئ يف مجتمع رشقي 
فاس�د بش�كل كبر. بمعنى ما، يش�به أس�امة 
»روبن ه�ود«، لكنه هنا، »روبن ه�ود« األحياء 
املرصي�ة، الخلفي�ة، الفقرة.يتدبر أس�امة أمر 
نفس�ه جيداً، اىل درجة أنه ينش�ل من غني مثر 
– باإلضاف�ة اىل محفظته الس�ميكة – رس�الًة، 
تض�ع موضع الش�بهة أح�د ال�وزراء يف قضية 
انهيار مبنى تس�بب يف مقتل خمس�ني شخصاً، 
هم ضحايا إهمال املهندس ورجل األعمال الغني 
ال�ذي كان يهّمه توف�ر الباطون أكثر من توفر 

الحماية للسكان.
»يرتج�ل« قص�ري، يف كتاب�ه، ص�ورة ولوحة 
ملدين�ة »مريض�ة«، كأنه به�ذا املعنى، يش�ارك 
أبطال�ه املضادين، نوعاً م�ن »الكلبية« )باملعنى 
الفلسفي( التي تجعله ينتقم من كل االنحرافات 
االحتيالي�ة ومن كل الحداثة الت�ي يفتعلها ذوو 
الش�أن والواصلون. لوحة قصري، بهذا املعنى، 
مليئ�ة بالخط�وط الس�وداء، القاس�ية يف أغلب 
»اإلنس�انية«.  يتجاه�ل  ال  كان  وإن  األحي�ان، 
بمعن�ى آخر، يش�به بل�زاك، لكن ع�ىل طريقته 
الخاصة، يف كتابة هذه األنماط، وهذه الوجوه، 

يف حركة مدينة تعيش من دونهم.

اسكندر حبش
ق�د يص�ّح القول إّن هن�اك موجات يف عالم النرش الفرنيس يمكن تس�ميتها »موج�ات ألبر قصري«. إذ نج�د يف كّل فرتة أّن أعمال�ه تعود من »غياهب 
النسيان« لتصدر يف طبعات جديدة، رسعان ما تنفد. هذه هي الحال اليوم بعدما أعادت منشورات »جويل لوسفيلد«، إصدار جميع كتبه يف طبعة أنيقة، 

بعد عرش سنوات من رحيله، لتعيد التذكر بهذا الذي بقي طوال حياته كائناً »ال امتثالياً«.

انطالق دار أطياف للنرش لالهتامم باملعرفة

ما كتبته الريح قرأه املاء

ترويدة الغيم والشفق: عودة إىل الشعر الكالسيكي

إبراهيم حسو

هنا عىل أرٍض منخورة
ع�ىل  الجاثي�ة  الجن�ة  طي�ور  تقلقن�ي 

ركبتي،
تدفعني أن أبقى مستيقظاً،

أراق�ُب ام�رأة تجلُس كل ي�وم يف قصيدٍة 
مجهولة،

مات شاعرها منذ أول طوفان،
هنا عىل أرض مبحوحة الصوت

بالقرب من سماء ُقطعت أردافها بقوٍس 
من قزٍح قديم

هنا:
ال أصح�و إال وأنا أقرأ م�ا تكتبه يل الريح 

املستبدة،
ال أصح�و والعرب�ات الش�عرية ملقى يف 

ظالٍم ما، تنُحر أحصنتها،
تفهْم وتعرتْض عىل صاحبها، هناك خلف 

األبواب الخلفية للعدم
تفت�ح  املش�قوقة  الرصين�ة  والغي�وم 

أمطارها عىل جسدي
كباٍب مّس�وس تريد أن تفتح وتغلق عىل 

صوت نبي
يبتز أموال الجنة ويحرقها.

لم أنم كما يبدو

يف هذا الكتاب مرتاخي الصفحات
الذي يش�به رسيري املحط�م، يف غرفتي 

النورانية هناك
ع�ىل أرض مصنوعة من لحم ودم، تنطق 

وتغور مثلنا.
2

جسمك مرسحية مضحكة
س�اٌحر فكاه�ي ع�ىل مقعد حج�ري يف 

حديقة من حدائق الله،
جس�مك حيوان مزيف باسم إنسان قدم 

من قرن حجري،
جسمك

أليٌف كهواء خشن
آرٌس كطيف املوت،

مشتعٌل يف فضاء أخرض ال محالة.
جسمك خالصة الرشق يف سكرته،

فاتناً يف خطاه األبديُّ الطويل،
لغٌز يف رقاده الحذر منذ آالف السنني،

جسٌم محبوٌس يف نٍص منفلت.
قاٍس،
محر،
مفتٍت،

راٍع مرع�ب يف بري�ة هائم�ة عىل س�طح 
كتاب،

ص�ورة فجر يتزحلق هنيهة بني أصابعك 
العرشين.

صورة تلميذ يحرتق عىل ساللم الخريطة 
املرسومة خصيصا لخطواتك،

جسمك
شاطئ

حلو املذاق.
3

هل رأيت طيور الفسيفسائية تنط رويدا 
رويدا عىل معصم الكتابة؟

هل نمَت معي لتكتشَف املسافة الصغرة 
بيني وبني الله؟

هل اع�رتف لك املاء، كيف يقفز غرقا من 
بني يدي ويتشقلب يف املاء؟

ولم يرتجف البحر كلما ذكرت له
بأني ماؤه القديم؟

ل�م تهت�ز األرض حينما أص�ف ثوبك ذاك 
بعشبة البابونج؟

ه�ل فكرت مثيل بهذا النهار املتواطئ مع 
ليل نائم منذ برهة..؟

4
أنني أنتظر

قرن أو هذا العمر كله
أنتظر أن تخطئ الحياة، ألقف عىل حافة 

الشعر!

ج�رار  ص�الح  دي�وان  عن�وان  يف�رض 
الجديد، الص�ادر مؤخرا عن اآلن نارشون 
وموزعون يف عّمان بعنوان »ترويدة الغيم 
والشفق« نفس�ه عىل القارئ، تلك العتبة 
األوىل تس�توقفك، قب�ل أن تل�ج إىل عامله، 
فالعن�وان يحم�ل يف طيات�ه زخم�ا تراثيا 
موس�يقيا يتمّث�ل بكلم�ة تروي�دة، التي 
تعن�ي ترديد اللحن وتك�راره، كما نلحظ 

ذلك يف تراويد النس�اء يف تراثنا الشعبي يف 
مناسبات الفرح وغرها، والرتويدة حالة 
م�ن الرضاعة تريد أن تس�تولد الفرح من 
الح�زن، والف�رج م�ن الك�رب واألمل من 

اليأس.
يق�ع ديوان »تروي�دة الغيم والش�فق« يف 
م�ا يق�ارب )200( صفح�ة م�ن القطع 

املتوسط، ويحتوي عىل )74( قصيدة.

وم�ن أه�م املضام�ني الت�ي وق�ف عليها 
ال  ال�ذي  الغ�زل  قصائ�ده:  يف  الش�اعر، 
ي�كاد يخلو منه ديوان عرب�ي، ذلك الغزل 
العفيف، الذي يعاني املحب فيه من الحنني 
والحرم�ان، كم�ا يف قصي�دة »ذه�ٌب عىل 
الخد«، التي ذهب فيها مذهب املوش�حات 
األندلس�ية التي درس�ها ضمن تخصصه 

باألدب األندليس:

َنمٌش يف وجنتيه ُنِقشا
لم أَزْل أْعَشُق ذاَك النََّمشا

فكأنَّ الله قد َزيََّنُه
وكأّن الُحْسَن فيه قد نشا
يا لقلبي من حبيٍب جائٍر
وُقمٍر الح يف األْفِق ِعشا

وحننٍي يف فؤادي قد رسى
واشتياٍق يف ضلوعي قد فشا

أعلن يف العاصمة املغربية الرباط، األسبوع 
الفائ�ت، ع�ن انط�الق »ش�بكة أطي�اف 
الثقافي�ة للدراس�ات والرتجم�ة والنرش« 
كدار نرش تهتم باملعرفة واإلبداع، وتسهم 
يف االرتق�اء بالذائق�ة القرائي�ة لدى املبدع 

والقارئ العربي. 
وأسندت مهمة إدارة الش�بكة إىل الشاعر 
واألكاديم�ي أحمد الفالحي، مدي�ًرا عاًما 
لل�دار، وعضوي�ة هال�ة عثم�ان وأمين�ة 

الصنهاجي.
وجاء اختيار الفالح�ي مديرًا لدار أطياف 

للن�رش إىل جان�ب رئاس�ته لتحرير مجلة 
»نص�وص م�ن خ�ارج اللغ�ة« )الصادرة 
ع�ن الش�بكة(، وه�ي مجل�ة حداثوي�ة 
تهت�م بالش�أن األدب�ي والثق�ايف صدرت 
ش�هرًيا، منذ منتصف عام 2017 املايض، 
وتصدر فصلي�ة محّكمة، ابتداًء من أيلول 
القادم. كما س�تنرش رفقة كل عدد كتاًبا 
يت�م اختي�اره من قب�ل لجنة م�ن النقاد 
واملتخصص�ني وف�ق آلي�ة التناف�س بني 
املبدع�ني الذي�ن طلب منهم إرس�ال كتب 
مخطوطة عر اإليمي�ل، كما جاء يف بيان 

صدر عن رئاسة تحرير املجلة قبل أيام. 
وقال مدير الش�بكة أحم�د الفالحي »دار 
أطي�اف س�تكون ناف�ذة لإلب�داع هدفها 
األس�ايس ن�رش املعرف�ة يف املق�ام األول 
ووضع معاير للنرش تساعد عىل االرتقاء 
بالذائقة بعيًدا عن الربح املادي، ومع أنها 
دار خاص�ة لكنها س�تكون ق�در اإلمكان 
يف ص�ف املب�دع، إضافة إىل أنها س�تكون 
نافذة لتحفيز اإلبداع وتش�جيع نرش كتب 
للمبدعني يف البل�دان التي تعيش تداعيات 

الحرب«.

فؤاد ناجيمي

حكايات الجدات للطفولة

أسماء ضحايا الحرب

مشاهدة البحر أول مرة

ورصاخ أم قبل الوالدة

هي أشياء ال تنىس.

حني عدت يوم حزن

ناقصا منك وقد تركت

بعضك يف املقرة

وأحالمك شاردة هناك

هي أشياء ال تنىس.

الطريق إىل املدرسة

جلوس األحبة حول املساء

غفوة يد أمك عىل وجنتيك

وبكائك سرتها

هي أشياء ال تنىس.

لقاء بعد طول انتظار

ليلة عن حب

ميالد طفل بكر

اللقاء، الليلة وامليالد

هي أشياء ال تنىس.

سفر القلب إىل اسمها

تبادل القبل بني العشاق

حضن بعد حضن

ورسائل حبك القديمة

هي أشياء ال تنىس.

ليل وأنت وحدك

يمتد بك الغياب

إىل أخطائك وذكراها

وتحاور األمس

هي أشياء ال تنىس.

أشياء ال تنسى
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يتم ت�داول مقطع فيديو من كواليس أول حف�ل أحيته بلقيس يف صاللة، 
بعد والدته�ا البنها تركي، وهي برفقة زوجها س�لطان عبد اللطيف الذي 

يدير أعمالها.
وق�د أحي�ت بلقيس حف�اًل ناجًحا عىل مرسح امل�روح، يف إط�ار فعاليات 

مهرجان صاللة يف سلطنة ُعمان، وسط تفاعل جماهريي كبري معها.
م�ن ناحية أخرى أنتهت بلقيس من تصوير كليب جديد مع مخرج إيطايل 
ش�هري، تّم تصوي�ره كاماًل يف إيطاليا، وس�وف ُيعرض ع�ىل قناة بلقيس 
الرسمية عىل يوتيوب يف شهر أيلول/ سبتمرب املقبل، كما أعلنت عن تلّقيها 

عرًضا للغناء عىل أحد مسارح األوبرا العاملية قبل نهاية العام الحايل.

املغربي�ة  الفنان�ة  طرح�ت 
جدي�دة  أغني�ة  جن�ات 
منفردة تحمل عن�وان »إنت 
قناته�ا  ع�رب  اإلحس�اس«، 
الخاصة عىل موقع »يوتيوب« 
روتان�ا  برشك�ة  الخاص�ة 
املتعاقدة  واملرئي�ات  للصوتيات 

معها.
األغنية م�ن إنتاج رشك�ة روتانا، 
وكلم�ات الش�اعر امل�ري أم�ري 
طعيم�ة، وألح�ان محم�د رفاع�ي، 

وتوزيع أسامة سامي.
كم�ا تعت�زم الفنان�ة املغربية طرح 
يف  جدي�دة  منف�ردة  أخ�رى  أغني�ة 
نهاية الصيف الجاري، بعنوان »اليل 
تش�وفه«، تمهي�ًدا إلط�الق ألبومها 
الجدي�د الذي لم تخرت ل�ه عنواًنا إىل 

حد اآلن.
كما تس�تعد جنات لطرح ألبومها 
بع�د  قريًب�ا،  الجدي�د  الغنائ�ي 
املاضية،  الف�رتة  تأجيله خ�الل 
والذي تتعاون فيه مع عدد من 
الش�عراء وامللحن�ن، منه�م 
عزي�ز الش�افعي، ومحمد 
طعيمة،  وأم�ري  يحي�ى، 
أغنيت�ن  إىل  باإلضاف�ة 
م�ع عص�ام كاري�كا، 
وامللح����ن املغرب��ي 

رضوان الديري.

بلقيس وزوجها يف كواليس الدراما السورية بدأت استعدادات املوسم اجلديد
مهرجان صاللة

جنات تطرح 
»انت اإلحساس«

مع انقضاء موس�م الع�رض الرمضاني ال 
ت�زال أغل�ب رشكات اإلنتاج الس�ورية، يف 
حالة م�ن االس�رتخاء والتفكري باملوس�م 
الت�ي  واإلنتاج�ات  املقب�ل،  الرمضان�ي 
ضع�ف  ظ�ل  يف  وخصوًص�ا  س�تقدمها، 
التس�ويق الذي تعيش�ه الدراما السورية، 
يف ح�ن يق�ي أغل�ب النج�وم إجازاتهم 
م�ع عائالتهم بعي�ًدا عن زحم�ة وصخب 
التصوي�ر، وأوق�ات العم�ل الطويلة، ومع 
ذلك تخّرج العديد م�ن الترسيبات عن نية 
رشكات اإلنت�اج تنفي�ذ العديد من األعمال 
للموسم املقبل، فرشكة »سما الفن« تنوي 
إنج�از ج�زء جديد م�ن مسلس�ل »بقعة 
ض�وء«، وهو الراب�ع عرش، وس�تعود من 
خالل�ه للتع�اون م�ع املخرج عام�ر فهد، 
والكات�ب حازم س�ليمان، ليك�ون مرشًفا 
ع�ىل اختي�ار اللوح�ات ، كم�ا أّن بح�وزة 
الرشكة عماًل آخر من تأليف السيناريست 
أمل حنا، ويب�دو أنه ضمن خطط الرشكة 
للموس�م املقب�ل، فيم�ا ل�م يتح�دد اس�م 

مخرجه بعد .
أم�ا رشكة غول�دن الين فتب�دو يف مرحلة 
الرتيث لغاية اآلن، وإن كانت تفكر بإنجاز 
ج�زء ثاٍن م�ن مسلس�ل »وردة ش�امية« 
للمخ�رج تامر إس�حاق، إال أنه�ا لم تتخذ 
قراًرا نهائيًّا بعد، باإلضافة إىل أّن بحوزتها 

عماًل ش�اميًّا آخر، هو »اآلغاوات« للكاتب 
طالل مارديني، يج�ري الحديث عن نيتها 
إنجازه للموس�م املقبل .بينما تعود رشكة 
»إيب�ال« لإلنت�اج، ه�ذا املوس�م، من خالل 

مسلس�ل »دقيقة صم�ت«، حيث ترسبت 
معلوم�ات عن اتفاق الرشك�ة مع املخرج 
ش�وقي املاجري والنجم عابد فهد لبطولة 
املسلس�ل، الذي كتبه السيناريست سامر 

رض�وان، بينم�ا لم تعلن الرشك�ة عن ذلك 
بشكل رسمي .

كما بات م�ن الواضح عودة رشكة »عاج« 
لإلنت�اج الفني، للعمل م�ن خالل الرشاكة 

م�ع رشك�ة ABC، إلنج�از عمل س�يكون 
من تأليف س�امر رضوان، وإخراج سمري 
حسن، وبطولة عابد فهد، فيما لم تتضح 

أية تفاصيل إضافية عن العمل .
م�ن جهة أخرى ال تزال رشكة »ميس�لون 
فيل�م«، يف حال�ة ترق�ب للق�رار النهائي، 
بخصوص مسلس�ل »ب�اب الحارة«، حيث 
إّن املوضوع لن ُيحسم قبل أيلول/سبتمرب 
املقبل، والذي س�يتحدد من خالله إن كان 

العمل سيستمر بجزأين جديدين أم ال.
فيم�ا أعلنت رشكة »قبن�ض« نيتها تنفيذ 
ج�زء ثالث من مسلس�ل »عطر الش�ام«، 
فيم�ا لم تحس�م بقية خياراتها للموس�م 
املقبل.بينما لم تعلن رشكة »إيمار الشام«، 
عن مش�اريعها للموسم املقبل لغاية اآلن، 

يف حن بات من املؤكد عودة النجم يارس 
العظم�ة بج�زء جديد من مسلس�ل 

»مراي�ا« يف موس�م 2019 .إًذا يبدو 
الحدي�ث ع�ن ه�ذه األعم�ال هو 
التصور املبدئ�ي لخريطة الدراما 
الس�ورية ملوس�م 2019 فيما ال 

ي�زال هناك مّتس�ع من الوقت، 
الخريطة  ألن تش�هد هذه 
تعديالت عىل صعيد الزيادة 

أو النقصان.

نفت مصادر داخل قناة DMC املالكة 
لحقوق البث الح�ري ملرسحيات 
التي  الش�ائعة  النجم�ة رشيه�ان، 
الخمي�س، ح�ول  الي�وم  انطلق�ت 
تده�ور الحال�ة الصحي�ة للفنان�ة 
رشيهان بع�د عودة امل�رض اللعن 
ملهاجم�ة جس�مها، وأك�دت القناة 
أن الفنان�ة بخ�ري وانته�ت بالفعل 
م�ن تصوير املرسحية األوىل، وبدأت 
التحض�ري لتصوير ثان�ي العروض 

قريباً.
أك�دت مص�ادر م�ن داخ�ل القناة 
أنها تواصلت م�ع الفنانة رشيهان 
وتأك�دت م�ن ع�دم صحة ش�ائعة 
آالم  ومع�اودة  صحته�ا  تده�ور 
امل�رض لها م�ن جديد، كم�ا أكدت 
رشكة العدل جروب املنتجة ملرشوع 

املرسحيات القص�رية، أن التحضري 
لب�دء تصوي�ر الع�رض الثان�ي لم 
يتوق�ف، وأن كل ما تردد عن مرض 
ق�رار  تراجعه�ا ع�ن  أو  رشيه�ان 

العودة للحياة الفنية غري صحيح.
وأك�دت القن�اة أن رشيهان بصحة 
جيدة وتواص�ل متابعة التحضريات 
النهائي�ة للع�روض املرسحي�ة مع 
واالس�تعراضات  الرق�ص  م�درب 
األجنب�ي، حيث من املق�رر أن تقدم 
الع�روض خالل الف�رتة املقبلة عىل 
امل�رسح وس�يتم عرضه�ا بش�كل 
حري عىل ش�بكة dmc من خالل 
قن�اة »دي إم ىس م�رسح« املق�رر 
الخط�ة  ضم�ن  قريًب�ا  انطالقه�ا 
الربامجية الجديدة للش�بكة مطلع 

العام املقبل.

يش�ار إىل أن تعاق�د رشيه�ان م�ع 
رشكة العدل جروب جاء بعد غياب 
15 عاماً عن الوسط الفني ألسباب 
صحي�ة، وكان من املق�رر أن تقدم 
رشيهان 13 مرسحية اس�تعراضية 
مص�ورة عن ش�خصيات نس�ائية 
أث�رت يف التاريخ م�ن بينهن املمثلة 
واملغنية األمريكي�ة مارلن مونرو، 
ومصممة األزياء الفرنس�ية كوكو 
ورابع�ة  كوي�ن،  م�اري  ش�انيل، 
وأندي�را  وحتشبس�وت  العدوي�ة 
غان�دي، وت�م التعاقد ع�ىل عرضها 
 DMC حرياً عىل ش�بكة قن�وات
املري�ة، وكان من املق�رر البدء يف 
إذاعتها ضمن سهرات موسم دراما 
رمض�ان 2018، ولكن لم يتم تأكيد 

املوعد حتى اآلن.

هل تعرضت رشهيان لـ »نكسة صحية« خطرية؟

بعد الضجة الت�ي أثارها »فانز« 
مرييام فارس بسبب إستعمال 
امل�رسح« يف  ملك�ة   « لقبه�ا 
الحف�ل ال�ذي س�وف تحييه 
الفنانة ش�ريين عبد الوهاب 
مكانها يف لندن بمناسبة عيد 
األضح�ى، تم اس�تبدال اللقب 
يف البوسرت الجديد بالحفل إىل 

»نجمة الوطن العربي«.

وكان »فان�ز« مريي�ام ف�ارس، ق�د 
نرشوا خ�رباً باألمس، إثر اإلعالن عن 
إرتباط ش�ريين بالحف�ل، موضحن 
بأن مرييام اعتذرت عنه بسبب سوء 
وضعها الصحي ولذلك تم استبدالها 
بالفنانة ش�ريين عب�د الوهاب األمر 
ش�ريين،  جمه�ور  اس�تفز  ال�ذي 
فهاجموا مريي�ام بق�وة، واتهموها 
بأنه�ا تح�اول التقلي�ل م�ن ش�أن 

ش�ريين والتصوير بأنه�ا بديلة لها، 
بينم�ا أرجع البعض الس�بب إىل عدم 

الطلب عىل التذاكر.
مرييام فارس التي تمي حالياً فرتة 
إجازة مع عائلتها، كانت قد خضعت 
لعملية جراحية طارئة، مما أجربها 
عىل إلغ�اء كل ارتباطاتها وحفالتها، 
بع�د أن نصحه�ا األطب�اء نصحوها 

باالسرتاحة ملدة 7 أسابيع.

نرشت الفنان�ة ديمة بياعة صورة له�ا وهي تحتضن 
ولديها ورد وفهد، بديا فيها وهما بمثل طولها.

وعلقت ديمة عىل الصورة التي نرشتها عرب حس�ابها 
عىل موقع »إنس�تقرام«: وقت فج�أة بيصريوا والدك 
طول�ك . إيمت�ى وكيف ما بع�رف. مثل رمش�ة الن 

هالعمر عم ّ يمّر . الله يحميهن ويخليهن«.
الكبري ورد الذي يحمل الكثري من مالمح والده املمثل 
تيم حسن، بدا ش�اباً وبطول والدته بينما ظهر رأس 
فهد األصغر س�ناً، وهو ي�كاد يالمس كتفها كما بدت 
مالمحه قريبة جداً من مالمحها.يش�ار إىل أن ورد وفهد 
يعيش�ان مع والدتهما، ولكنهما ينعم�ان بزيارة والدهما 
تيم حس�ن ب�ن وقت وآخ�ر.وكان تيم حس�ن قد نرش يف 
األس�ابيع املاضي�ة ص�ورة له م�ع ولديه خ�الل تمضية 

اإلجازة معاً.

أعلن�ت الفنانة حنان الخرض، عن قرب موعد طرح فيديو 
كلي�ب أغنيتها الجديدة »ش�ناييي« الذي تق�وم بالرتويج 
له عرب مواقع التواص�ل االجتماعي، ورغم أن حنان لم 
تكش�ف رصاحة عن مضمون األغنية التي صورتها، 
إال أنه من خ�الل بعض املقاط�ع املصورة تظهر 

بأنها أغنية »رومانسية«.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الفنانة حنان الخرض 
من موالي�د 23 اغس�طس 1994 بمدينة 
الناظور )شمال رشق املغرب(، شاركت 

يف برنام�ج س�تار أكاديمي 2016، وتأهل�ت إىل الدور قبل 
النهائي.حي�ث تم ترش�يحها من قبل الح�كام أربع مرات 
وف�ازت بتصوي�ت الجمهور ثالث م�رات وكانت آخر مرة 
عندما خرست تصويت الجمه�ور يف الدور نصف النهائي 
من العرض مع املتس�ابق التونيس نسيم راييس، وسجلت 
حن�ان املتس�ابقة األكثر ترش�حاً ممن يف�وز بالتصويت 
العام عىل املوس�م ال�11 ألن جمي�ع الربايمات التي كانت 
فيها حن�ان »نومينيه« ترجع بنس�بة كب�رية إىل تصويت 

الجمهور .

هن�أت الفنانة منة فضايل زميلتها 
مي س�ليم ملناس�بة حصولها 
عىل الطالق من الفنان وليد 
ف�واز قب�ل م�رور ش�هر 
زواجهما.وكتب�ت  ع�ىل 
حس�ابها  ع�رب  من�ة 
عىل موق�ع التواصل 
فيس  االجتماع�ي 
رس�الة  ب�وك 

لصديقته�ا، قال�ت فيها: »مي س�ليم 
ش�ابوه ليك�ي.. احرتام�ك .. مربوك يا 
روح�ي الط�الق، زم�ن الرجالة خلص 
إخص«. وجاء ذلك بعد البيان الصحايف 
ال�ذي أص�دره وليد ف�واز ونرشه عرب 
حس�ابه عىل انس�تقرام، وكش�ف فيه 
ترّسعه يف اتخاذ قرار الزواج، معرّبًا عن 
سعادته ألّن الزيجة انتهت قبل اإلنجاب. 
وهو البي�ان الذي أثار غضب عدد كبري 

من الفنان�ن، منهم إدوارد الذي اتهمه 
بالس�عي وراء الشهرة عىل حساب مي 
سليم، كما هاجمته الفنانة وفاء عامر 
بسبب عدم قدرته عىل اختيار الكلمات 
املناس�بة، ونصحه الكث�ريون بالرتوي 
قبل إصدار أّي تريحات جديدة تيسء 

لزوجته السابقة.
ُيذكر أّن مي سليم سافرت إىل الساحل 
الش�مايل لقض�اء علطته�ا الصيفي�ة، 

الوحي�دة  وابنته�ا  عائلته�ا  بصحب�ة 
له�ا  ع�دة  ص�وًرا  والتقط�ت  يل«،  »يل 
خ�الل وجوده�ا يف املصي�ف، ونرشتها 
ع�رب حس�ابها ع�ىل موق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي انس�تقرام، واكتف�ت مي 
بكتاب�ة تعليق واح�د ع�ىل انفصالها، 
قال�ت في�ه :«أحس�نوا االختي�ار« ولم 
توضح أّي تفاصيل عن أسباب الطالق 

يف منشورها السابق.

منة فضايل لـ مي سليم: مربوك الطالق

للمرة الثانية عىل التوايل قرر الفنان حسن الرداد االبتعاد عن 
زوجته إيمي س�مري غانم يف مرشوعاته الس�ينمائية، وأكد 
أن فيلم�ه الق�ادم بعيد تماماً عن أفالمه الس�ابقة وينتمي 
لتصنيف األكش�ن واإلثارة، وأن إيمي التي ش�اركته بطولة 

مسلس�له األخري »عزمي وأش�جان« ليست مرشحة 
لبطولة الفيلم الجديد.

الرداد لم يحس�م ق�راره بخص�وص تقدم عمل 
درام�ي يف ماراثون دراما رمضان 2019، ولكنه 
أك�د تعاقده عىل بطولة فيلم س�ينمائي جديد 
سيبدأ تصويره قريباً، بعد االنتهاء من اختيار 
بقية نجوم العمل الفتاً إىل أن زوجته إيمي لن 

تشاركه البطولة.
يذك�ر أن آخ�ر أف�الم حس�ن ال�رداد » عقدة 
الخواج�ة« ع�رض بموس�م إج�ازة منتصف 
الع�ام ال�درايس امل�ايض، وكان م�ن بطول�ة 

النجم�ة الش�ابة هنا الزاه�د وإخراج بيرت 
ميم�ي، بينم�ا ش�ارك زوجت�ه بطول�ة 
مسلس�ل »عزم�ي وأش�جان« بموس�م 

دراما رمضان 2018.

حسن الرداد يتخىل عن زوجته إيمي سمري غانم

نرشت الصفحة الرسمية الخاصة ب� »فانز« الفنانة مرييام فارس عىل »انستقرام«، خربًا 
يفيد بأنه تم اس�تبدال الفنانة مرييام فارس بالفنانة ش�ريين عبد الوهاب، إلحياء حفل 

عي�د األضحى املب�ارك يف فندق هيلتون ب�ارك الين يف لندن يف 25 أغس�طس، وذلك بعد 
اعتذار مرييام عنه بسبب حالتها الصحية، كما تم التنوية إىل أنه تم استبدال صورة 

مرييام يف اإلعالن بصورة شريين، ولكنهم نَسوا إزالة لقب مرييام »ملكة املرسح«.
جمهور شريين عبد الوهاب لم يعجبه الطريقة التي ُكتب فيها الخرب فشّن حملة 

عىل مرييام فارس، فكتب أحدهم »الله يعينها ملرييام فارس ع جوع الشهرة 
اليل عندها، يا عيني خايفة تقول إنهم استغنوا عنها بعد ما شريين وافقت 
ع�ىل طول ع الحفل�ة«، وعلق آخر »غرية وحقد بانوا أوي«، وأش�ار ثالث » 
كان ممكن تنزيّل اليل نّزلتيه لو انتي اعلنتي عن حفلتك دي قبل كدا، بس ليه 
تنزيّل بعد ما التِغت وإنتي عارفة أن شريين هي اليل هتعمل الحفلة »، وقال 
رابع »ش�كلو ما يف طلب عالتذاكر«.بالفيديو.. ش�بيهة شريين عبد الوهاب 
عراقي�ة وتعمل »دي 

جي« نسائي
أع�ادت  املقاب�ل  يف 
الصفحة نفسها نرش 
اإلعالن الخاص بحفل 

مرييام فارس ، للتأكيد 
مرتبط�ة  كان�ت  أنه�ا 

بالحف�ل، وأنها اعت�ذرت فعاًل 
عن�ه، وتمّن�ى جمهورها لها 
الش�فاء وكتب أحد املغردين: 
»س�المِتك عنا إياه�ا بالدنيا 
.. الحف�الت م�ا رح تخلص 
ورح يضل يف حفالت تسكر 
م�ن  وتفرجيه�ن  الدن�ي 
إىل  املرسح«.يش�ار  ملك�ة 
أّن مريي�ام ف�ارس كان�ت 
ق�د أعلن�ت ع�ن خضوعها 
طارئة،  جراحي�ة  لعملي�ة 
كما أش�ارت إىل أّن األطباء 
نصحوها باالسرتاحة ملدة 

7 أسابيع.

مرييام فارس تستعيد لقبها من شريين عبد الوهاب

ديمة بياعة تتحدث عن عمر يمر برسعة

حنان اخلرض تستعد إلطالق »شناييي«

اشتباك بني فانز مرييام فارس وفانز 
شريين عبد الوهاب
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وسط أداء سلبي.. يد الشباب خترس أمام البحرين
            صاللة/ حامد عبد العباس

تضاءلت حظ�وظ منتخبن�ا الوطني للش�باب بكرة 
الي�د في المنافس�ة على إحدى بطاقت�ي المجموعة 
األولى للعب�ور الى المرب�ع الذهبي عقب خس�ارته 
أم�ام نظي�ره البحريني بنتيج�ة 29 مقابل 22 هدفا 
ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب السادسة عشر 
والمؤهلة ل�كأس العالم المقامة ف�ي مدينة صاللة 
العماني�ة وبات�ت المهمة صعبة ج�دا إذ يتعين عليه 
الف�وز على عمان وكوريا المرش�ح القوي للبطولة 
أو تعث�ر الفري�ق البحرين�ي وه�و أم�ل ضعيف جدا 
وبذل�ك كانت أمامه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز غير 
مسبوق لكرة اليد العراقية لكنه لم يحسن إستغاللها 
. ورغم البداية القوية للمنتخب لكنه سرعان ماوقع 
في أخطاء كثيرة بسبب التسرع وعدم التسجيل من 
عالمة الجزاء والدخول السلبي على الالعب ) داش ( 
مما منح أفضلية التقدم للفريق البحريني في الشوط 
األول بف�ارق 6 نقاط 15 مقابل 9 ولم يختلف الحال 
في الشوط الثاني رغم تعليمات المدرب الكابتن خالد 
عدنان قبل المباراة وفي فترة األس�تراحة بضرورة 
التركي�ز ف�ي الش�ق الهجومي وع�دم التس�رع في 
التهديف لكن الحال لم يتغير وإس�تمر تفوق الفريق 
البحرين�ي ال�ذي حافظ عل�ى زيادة الف�ارق معتمدا 
عل�ى تح�ركات العبه عب�د الله ياس�ين أفضل العب 

ف�ي المباراة لينته�ي اللقاء بفوز الفري�ق البحريني 
بفارق س�بعة نقاط 29 - 22 . عموما خسارة كانت 
منطقية وس�ط أداء س�لبي للمنتخب الذي إفتقد الى 
التركيز وس�ط حاله من التسرع وإرتكاب األخطاء . 
والعدد ماثل للطب�ع يكون المنتخب قد خاض اللقاء 
الثاني في المجموعة أمام س�لطنة عمان يوم أمس 

الس�بت فيما يختت�م لق�اء المجموعة الي�وم األحد 
الس�اعة الس�ابعة مس�اءا أم�ام المنتخ�ب الكوري 
الجنوبي وفي حالة عدم التأهل سيتنافس المنتخب 
على تحديد المراكز م�ن الخامس الى المركز الثامن 
ومن نتائ�ج دور الثمانية فوز الس�عودية على قطر 
19 مقاب�ل 17 هدفا في مب�اراة مثيرة وتعادل إيران 

مع اليابان 19 - 19 بعد أن كان متقدما بفارق ثالثة 
أهداف في آخر دقيقة وفي المجموعة األولى تفوق 
المنتخ�ب الك�وري الجنوبي على عم�ان بنتيجة 37 
مقابل 20 .من جانبه أوضح مدير المنتخب الوطني 
للش�باب بكرة اليد عالء الحوراني أن بداية المنتخب 
للمب�اراة كانت جيدة  وإس�تطاع ان يقدم مس�توى 
جيد حتى الدقي�ة ١٥ وكانت النتيجة متقاربة ولكن 
حدث�ت االنعطافة بعد ذلك بس�بب تس�رع الالعبين 
واالخط�اء المتكررة وضياع الف�رص المتاحة أمام 
المرمى باالضاف�ة الى عدم التركيز  وإهدار ضربات 

الجزاء مؤك�دا ان الالعبين لم يلتزموا بتعليمات 
ال�كادر التدريب�ي قب�ل المب�اراة واصبح�ت 

حظوظنا بعد الخسارة ضئيلة بالصعود الى 
المربع ولكن ليس�ت مستحلة فلكل مباراة 
حس�اباتها وظروفه�ا . وفي س�ؤال حول 
غياب دوري الشباب وتأثيره على مستقبل 
اللعب�ة أوض�ح الجوران�ي ان كل الالعبين 

الش�باب يلعبون ضمن انديتهم بالدوري 
ولعب�وا موس�ما كام�ال  واالتح�اد 

اعل�ن عن إقامة دوري للش�باب 
االندي�ة  ولك�ن  والناش�يئين 

أحجمت عن المشاركة بسبب 
الظروف المالية التي بالكاد 

تسد مشاركتهم بالدوري .

بنزيام يسري عىل خطى كريستيانو 
رونالدو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ذكرت وس�ائل إعالم إيطالية، أنَّ كريم بنزيما، نجم 
ريال مدريد، وافق عل�ى الرحيل إلى صفوف عمالق 
الكالتشيو، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية. 
وأش�ارت قن�اة “س�كاي إيطالي�ا”، إل�ى أن ممثلي 
بنزيم�ا، اجتمع�وا، اإلثني�ن الماضي، ف�ي إيطاليا، 
م�ع المدي�ر الرياضي لمي�الن، ماس�يمو ميرابيلي، 
والم�درب جينارو جاتوزو، الذي يعد األكثر اهتماًما 
بالحصول على خدمات الفرنس�ي.وأضاف المصدر، 

أنَّ جاتوزو، تواصل مباش�رة مع الالعب، الذي وافق 
بدوره منذ أيام عل�ى اللعب لصالح النادي اإليطالي، 
قب�ل حتى أن يعلم قرار محكم�ة التحكيم الرياضي، 
أمس، بإلغاء العقوبة التي فرضها االتحاد األوروبي 
لكرة القدم “يويفا”، وكانت تقضي بإقصاء الفريق 
م�ن بطول�ة ال�دوري األوروب�ي. وس�يقدم الفريق 
اإليطال�ي لبنزيما، نفس الراتب الذي يتقاضاه حالًيا 
ف�ي ريال مدري�د )حوالي 9 ماليين ي�ورو( مع عقد 
حت�ى 2022، بواقع عام إضاف�ي مقارنة بعقده مع 

الملكي، وفًقا ل�)سكاي إيطاليا(.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ج�ددت الهي�أة العام�ة لن�ادي المين�اء الثق�ة 
برئيسها جليل حنون.

األولمبي�ة  للجن�ة  التنفي�ذي  المكت�ب  وكان 
العراقي�ة، ق�ررت الخميس الماض�ي بناًء على 
توصيات الدائرة القانوني�ة حل الهيئة اإلدارية 
لن�ادي الميناء الرياضي وتش�كيل هيئة مؤقتة 

تدير ش�ؤون الن�ادي خالل م�دة أقصاها ثالثة 
أشهر لحين إجراء االنتخابات.

وحسب القوانين النافذة، تألفت الهيئة المؤقتة 
من كريم س�الم وعقيل عبد المحس�ن وأس�عد 

عبد الرزاق وعلي لفتة ووسام عبد النبي.
يذكر أن ق�رار المكت�ب التنفيذي اتخذ بس�بب 
تقديم أغلب أعضاء إدارة نادي الميناء الرياضي 

استقالتهم.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قدم اإليطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي اإلنجليزي، طلًبا 
غريًبا إلى إدارة البلوز، بعد أيام من تعيينه خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وأكدت صحيفة “ذا صن” أن ساري البالغ من العمر 59 عاًما، طالب إدارة البلوز 
أن يتم توفير طعامه من إيطاليا، وذلك ألنه ال يفضل الطعام اإلنجليزي.

وأوضح�ت أنه طلب أيض�ا إحضار نوع قهوته المفضل منها، كما استش�ار زوال، 
المدرب المساعد للفريق، عن أفضل المطاعم والمتاجر اإليطالية في غرب لندن.

وأقال تشيلسي، أنطونيو كونتي، بعد النتائج المخيبة في الدوري بالموسم الماضي، 
وعين ساري، الذي رحل عن نابولي اإليطالي مؤخرا.

امليناء جيدد الثقة برئيسه حنون

ساري يقدم طلبًا غريبًا إلدارة 
تشيليس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة، أنَّ الفرنس�ي تييري هن�ري، المدرب 
المس�اعد لمنتخب بلجيكا، وأس�طورة آرسنال الس�ابق، يقترب من بدء 

مهمة إنجليزية، خالل الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم السبت، أنَّ أستون فيال، 
يسعى لتعيين هنري، مديًرا فنًيا للفريق، وذلك بعد فشل النادي في 
التأه�ل لبطولة ال�دوري اإلنجليزي الممتاز. وأوضحت أن أس�تون 
فيال، الذي اش�ترى الملياردير المصري ناصيف س�اويرس، معظم 
أس�همه مؤخًرا، ينوي إحداث “تغيير جذري”، حيث يعتزم إقالة 
س�تيف بروس، المدير الفني الحالي للفري�ق، وتعيين هنري، 
بدالً من�ه. وذكرت أن هنري قرر االبتع�اد عن مجال اإلعالم 
والتحلي�ل، والتركيز في التدريب، بعد مش�واره الناجح مع 
بلجي�كا، حيث احتل الش�ياطين الحمر المرك�ز الثالث في 

بطولة كأس العالم.

مهمة إنجليزية تنتظر هنري

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أب�دى م�درب مانشس�تر س�يتي، 
م�ن  غضب�ه  جواردي�وال،  بي�ب 
األداء البدن�ي العنيف الذي قّدمه 
بوروسيا دورتموند أمام فريقه 

ف�ي المب�اراة الت�ي انتهت بفوز أس�ود 
الفيس�تيفال 0-1، في الواليات المتحدة 
مس�اء الجمعة، ضمن مباري�ات بطولة 
كأس األبط�ال الدولي�ة الودية. وتعّرض 
العبا مانشس�تر س�يتي ري�اض محرز، 
ولوكاس نميتشا، لتدّخالت عنيفة خالل 

المباراة التي حصل فيها دورتموند على 
إنذارين من قبل الحكم أرماندو فياريال، 

رغم أن المباراة وّدية تحضيرّية.
وقال جوارديوال ف�ي تصريحات نقلتها 
صحيف�ة “ميرور” بعد انته�اء المباراة: 
إّنه�ا مهّمت�ه،  “له�ذا يتواج�د الحك�م، 

أن�ا قلق، لك�ن هكذا ه�و األم�ر، نحاول 
التعامل على أساس�ه، في بعض الدقائق 
بدأن�ا بش�كل جّي�د، وبع�د ذل�ك مررن�ا 
ببعض المش�اكل، فقدنا الكرة في بعض 
األوض�اع، واس�تخدموا ه�م الهجم�ات 

المضادة”.

جوارديوال ينتقد أداء دورمتوند العنيف

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وّج�ه ري�ال مدري�د، أنظاره ص�وب نجم 
منتخ�ب إنجلترا، الذي توه�ج في بطولة 
كأس العال�م 2018 بروس�يا، م�ن أج�ل 
تدعي�م صفوف�ه خ�الل الفت�رة المقبلة. 
ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبر 
موقعه�ا اإللكتروني، الي�وم، عن مصادر 
مقّربة من الظهي�ر األيمن كيران تريبير، 
أنَّ الالعب على دراية باهتمام ريال مدريد 
بخدمات�ه، بعدم�ا تألّق بش�كل الفت في 

المونديال.
وتعتقد الصحيفة، أنَّ توتنهام، س�يقاوم 
أي عروض مغرية مقّدمة لش�راء تريبير، 
ال�ذي انتق�ل للفري�ق ع�ام 2015 قادم�ا 
م�ن بيرنل�ي، مقاب�ل 3.5 ملي�ون جني�ه 
إسترليني، بيد أن قيمته السوقية ارتفعت 
إلى 50 مليون�ا، بعد عروضه الممّيزة في 
كأس العال�م. ويمّثل تريبي�ر، المجموعة 
التجارية “س�تيالر”، التي سبق لها قيادة 
باي�ل م�ن  انتق�ال جاري�ث  مفاوض�ات 

توتنهام إلى ريال مدريد في 2013.

نجم إنجلرتا عىل أجندة
ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرر مدرب القوة الجوية راضي شنيشل، اليوم ، بالعدول عن قرار والبقاء مع الفريق 
للموس�م المقبل.ونجحت الهي�أة االدارية لنادي القوة الجوي�ة بأقناع المدرب راضي 
شنيش�ل بالعدول عن قراره والبقاء في منصبه كمدرباً للفريق خالل الموسم المقبل، 
وذل�ك بعدما اعل�ن المدرب عن تركه تدريب الفريق نهاية الموس�م. وقال نائب رئيس 
الهي�أة االدارية للقوة الجوية وليد الزيدي ان أدارة النادي نجحت في اجتماعها األخير 
الذي عقد اليوم السبت بمقر النادي، في ثني المدرب راضي شنيشل عن استقالته 
من تدريب الفريق والبقاء في منصبه خالل المرحلة المقبلة. وأضاف ان اجتماع 
اإلدارة مع شنيش�ل كان ايجابي�اً ومثمراً، ونحًن حريص�ون كل الحرص على 
توفير مستلزمات الكادر التدريبي لمواصلة تحقيق النجاحات محلياً وخارجياً 
والفوز بالنجمة األسيوية الثالثة. وأشار الزيدي الى أن الكادر التدريبي بقيادة 
المدرب راضي شنيش�ل سيس�تأنف العمل بالخامس والعش�رون من الش�هر 
الحالي بع�ودة تدريبات الفريق والتحضير لمباراة اتح�اد العاصمة الجزائري 
في ذهاب دور ال�}32{ للبطولة العربية، والتي ستقام على ملعب كربالء 
بالثامن من الش�هر المقبل.يش�ار الى ان ادارة ن�ادي القوة الجوية 
تمس�كها بخدم�ات المدرب راضي شنيش�ل ، مش�يرة الى انها 

ستفعل كل شيء لكي يعدل عن قراره.

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن غضب 
برش�لونة مما يت�ردد من ش�ائعات حول 
نجم الفريق، الفرنس�ي عثم�ان ديمبلي، 
المتوج مع منتخب ب�الده، مؤخًرا، بلقب 
بطول�ة كأس العال�م 2018 ف�ي روس�يا.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، إلى وأش�ارت 
أنَّ ديمبل�ي لي�س للبيع ولن يدخل ضمن أي عملي�ة انتقال، بعدما 
قال�ت تقارير إنجليزية، إنَّ الن�ادي يفكر في إدخاله ضمن صفقة 
ض�م البلجيكي إيدي�ن هازارد من تشيلس�ي.وأوضحت أنَّ الالعب 
الفرنس�ي سيبقى في كامب نو، وأن الجهاز الفني بقيادة إرنستو 
فالفيردي، يراهن على الشاب البالغ من العمر 21 عاًما.وذكرت أن 
إدارة النادي تش�عر بالثقة في ديمبلي، الذي يتمتع بمهارات رائعة 

فضالً عن صغر سنه.

شنيشل يعدل عن قراره ويعود 
لتدريب اجلوية

غضب يف برشلونة 
بسبب ديمبيل

      المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت وسائل اإلعالم اإلنجليزية، 
الي�وم الس�بت، أن البلجيك�ي تيبو 
كورتوا قرر الرحيل عن البلوز مجاناً 
بع�د نهاي�ة عقده ف�ي صي�ف 2019 
العام القادم، لو فشل انتقاله إلى ريال 
مدريد اإلسباني خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وذك�رت صحيف�ة “الديل�ي مي�ل” أن 
البلجيك�ي تيب�و كورت�وا ال يرغب في 
تجديد تعاقده مع تشيلسي مرة أخرى، 
إيمان�اً من�ه أنه ق�دم كل ش�ئ للنادي 
اللندني خالل مس�يرته بعد العودة من 
اإلعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباني.

أن  اإلنجليزي�ة  الصحيف�ة  وأف�ادت 
تيبو كورتوا يري�د العودة إلى الدوري 
اإلس�باني مرة أخرى ولكن من بوابة 
ريال مدريد هذه المرة، النادي الملكي 
ال�ذي يبحث عن حارس مرمى ينافس 
حارسه الحالي الكوس�تاريكي كيلور 
نافاس.وتم�ت إع�ارة كورتوا من قبل 
نادي األصلي تشيلس�ي إل�ى أتليتيكو 
مدري�د اإلس�باني من ع�ام 2011 إلى 

عام 2012.
وتألق كورتوا خالل هذه المواسم مع 
أتليتيكو مدريد وظه�ر في 111 لقاء، 
وقاده إل�ى نهائي دوري أبطال أوروبا 
ع�ام 2014 أمام الغري�م والجار ريال 

مدريد.

حارس مرمى تشيليس يفاجئ البلوز 
بقرار انتقاله!

           المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، 
اليوم الس�بت، ع�ن اقت�راب أتلتيكو 
التعاق�د م�ع صفق�ة  مدري�د، م�ن 
المقبل�ة.  الفت�رة  خ�الل  جدي�دة، 
وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” 
اإلسبانية، فإن أتلتيكو مدريد توصل 
التفاق مع سيلتا فيجو لضم الالعب 
جوني كاسترو، في الصيف الجاري.

وأضاف�ت الصحيف�ة أن أتلتيك�و قد 
يعل�ن صفقة جوني غ�دا األحد، لكن 
ال يس�تبعدون  بالنك�وس  الروخ�ي 
إعارته لفريق في الدوري اإلنجليزي، 
ال��24 عام�ا ف�ي  لرغب�ة صاح�ب 

الحص�ول على خبرة جدي�دة في بلد 
آخ�ر غير إس�بانيا. ويجيد كاس�ترو 
اللعب ف�ي كل مراكز الدفاع، بكفاءة 

كبيرة.

أتلتيكو مدريد عىل أعتاب
ضم العب »جوكر«

            المستقبل العراقي / متابعة
 

شارك البرازيلي رونالدو، في تقديم مواطنه 
فينيسيوس جونيور، اليوم الجمعة، كالعب 

جدي�د ف�ي صفوف ن�ادي ري�ال مدريد 
اإلسباني.

وقال رونالدو، في مؤتمر صحفي أثناء 
تقديم جوني�ور: “إنه العب يملك الكثير 
من الموهبة، كما أنه يمثل مستقبل كرة 

القدم البرازيلية”.
وأض�اف: “ري�ال مدري�د ه�و الم�كان 
األفضل للعب كرة القدم، كما أنه المكان 
ال�ذي حقق�ت في�ه أه�م إنج�ازات ف�ي 

مس�يرتي”.وتابع: “قد يكون األمر صعًبا 
ف�ي البداية، ولكن هن�ا أفضل مكان يمكن 

أن تلع�ب فيه، أتمنى لك حًظ�ا طيًبا في هذا 
التحدي، س�نكون جميًعا بجوارك لنقدم كل 

ما تحتاجه”.
وأت�م: “إنه تحٍد رائ�ع، كل الالعبين يحلمون 
بارت�داء قمي�ص ري�ال مدري�د، واآلن لديك 
فرصة إلثبات جدارتك بهذا المكان، وأن لديك 

رغبة في مواصلة اللعب وتحقيق حلمك”.

رونالدو حيذر فينيسيوس من انطالقته 
مع ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أول هاتف خلوّي من طراز آيفون لم يحتوي عىل متجٍر 

لرشاء الّتطبيقات.
أّن نس�بة األش�خاص الذين يحتفظ�ون يف الّتطبيقات 
التي جربوها للمرّة األوىل عىل هواتفهم الخلوّية ترتاوح 
بني 80% - 90%، حيث يقومون بحذف أغلب الّتطبيقات 

بعد تجربتها.
أّن م�ا ُيقارب 205 مليار رس�الة إلكرتونّية ُترَس�ل عرب 

الربيد اإللكرتونّي بشكل يومّي.
أّن كالً من رشكَتي مايكروس�وفت وآبل كانتا يف املايض 
رشيكَتني يف عالم صناعة الحاسوب؛ إذ كانت رشكة آبل 
تصنع الحواسيب، ومايكروسوفت ُتزّودها بالّتطبيقات 

الربمجّية.
أّن املوس�يقا الت�ي ُتباع ع�رب اإلنرتنت حّقق�ت مبيعات 
أعىل بكثري من املُوس�يقا املُباعة ع�ىل األقراص الرقمّية 

املُدَمجة.
أّن أقوى الحواسيب يف العالم هي التي اخرتعتها الّصني؛ 
إذ ُيعت�رب حاس�وب أو ت�ي أت�ش 2 م�ن أفض�ل أجهزة 

الحاسوب العاملّية.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يحدث يشء ما يغ�ري 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�ني 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 تأثريهم 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 املعارضني لك بوجهة نظرك. استمتع بروح 

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة 

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

عنهم.

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.

تحت�ل مكانة مميزة بني رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا 
غري 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 تغري تفكريك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلوم�ات قد تتغ�ري 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 حني آلخر.

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاعا بني 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 غريك واستغل طاقتك يف التفكري 

بعقالنية لحل مشاكلك.

احلوتالعذراء

األلبان كاملة الدسم تقي من اجللطات !
كش�فت دراس�ة حديثة أجري�ت يف جامعة 
»تكس�اس األمريكي�ة« أن تن�اول األلب�ان 
كاملة الدس�م كالحليب والزب�ادي والجبنة 
والزبدة، يقي من أمراض القلب والجلطات.

وأكدت مارس�يا أوتو رئيسة فريق الباحثني 
أن نتائ�ج الدراس�ة تش�ري إىل أن الحم�ض 
الدهن�ي املوج�ود يف األلبان يمك�ن أن يقلل 
خط�ر الوف�اة بأم�راض القل�ب واألوعي�ة 

الدموية وخاصة الجلطة.
مش�رية إىل أن البحث يؤك�د أن دهن األلبان 
عىل الضد من االعتقاد الشائع، ال يزيد خطر 
اإلصابة بمرض القلب أو الوفاة عموما عند 

كبار السن.
وقالت مارس�يا ل� »مجل�ة نيوزويك« أمس 
األول: إن عين�ة البح�ث التي ش�ملت 3000 
ش�خص تزي�د أعماره�م عىل 65 س�نة، لم 

تظه�ر أي عالق�ة ب�ني األحم�اض الدهنية 
وارتفاع خطر الوف�اة، بل إن أحد األحماض 
يرتبط بتقليل خط�ر الوفاة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
يضاف إىل ذل�ك أن خطر اإلصاب�ة بالجلطة 
يق�ل بنس�بة %42 ل�دى األش�خاص ذوي 
املس�تويات املرتفعة من األحماض الدهنية 

نتيجة استهالكهم األلبان.

حقنة واحدة لعالج الرسطان
كشفت نتائج تجارب مخربية عن دواء مبتكر “يحرق” 
عمليا األنس�جة املصابة بالرسط�ان يف الدماغ، ويحّفز 

نمو خاليا سليمة.
وابتك�ر خرباء مستش�فى ج�ون هوبكن�ز، يف الواليات 
لتدم�ري األورام  املتح�دة األمريكي�ة، طريق�ة جدي�دة 
الرسطاني�ة يف الدماغ يف مراحلها األوىل، واس�تخدموا يف 
اختباراته�م ما يس�مى “microRNAs”، وهي جزيئات 

معدلة تساعد يف الحصول عىل مستحرض جديد.
وج�رت االختبارات عىل فرئان تج�ارب، كان العلماء قد 

زرعوا مسبقا أوراما يف أدمغتها، ثم حقنت باملستحرض 
الجديد، وكانت النتيجة مدهشة، فقد تبني أن هذا الدواء 
قام عمليا ب� “حرق” األنس�جة املصابة، بل وحّفز نمو 
خاليا سليمة جديدة.وتمكن العلماء بذلك من “تخّطي” 
الحاج�ز الطبيع�ي ال�ذي يمّث�ل “البوابة” ب�ني الدماغ 
والجس�م، وقس�م العقار الجديد إىل “أكياس” عضوية 
سمكها أصغر ب�1000 مرة من شعرة اإلنسان، وحينما 
يحق�ن العق�ار يف الجس�م، تح�رر الخالي�ا الرسطانية 

جزيئات “microRNAs” املعدلة.

املفتاح كان قادرًا عىل إنقاذ سفينة التيتانيك
تعد كارثة غرق س�فينة الركاب اإلنجليزية 
#التيتانيك حدثا معروفاً للجميع، فباإلضافة 
لألفالم الس�ينمائية التي لعبت دورا هاما يف 
التعريف بالفاجعة التي وقعت يف 15 ابريل/

نيس�ان 1912 والتي أودت بحي�اة أكثر من 
ألف مس�افر، كسبت التيتانيك شهرة عاملية 
أيضاً بس�بب احتوائها عىل خليط اجتماعي 
تجس�د أساس�ا يف اختالف طبق�ات وأعراق 
إىل  الس�فينة  وتقس�يم  رّكابه�ا  وديان�ات 

درجات.
وأثارت التيتانيك سنة 1912 ذهول الجميع 
بحجمه�ا الهائل ومحركاته�ا، حيث أرشف 
عىل بنائها خرية املهندس�ني، فضالً عن ذلك 
توف�رت فيها معايري س�المة عالية لتلقبها 
الصحاف�ة اإلنجليزي�ة ب�«الس�فينة الت�ي 
يستحيل إغراقها«. لكن خالل رحلتها األوىل 

ما بني بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، 
وبس�بب عدد من األخط�اء حدث ما لم يكن 

يف الحسبان لتغرق الس�فينة التي يستحيل 
إغراقها يف عرض املحيط األطليس متس�ببًة 
يف واحدة من أسوأ الكوارث البحرية عىل مر 

التاريخ البرشي.
ُتصن�ف »فضيح�ة املناظ�ري« ضم�ن أه�م 
األس�باب الت�ي تس�ببت يف غ�رق س�فينة 
التيتانيك، فقبيل انطالقها من ساوثهامبتون 
باتجاه نيويورك يف العارش من شهر أبريل/

نيس�ان 1912، أقدم املرشف�ون عىل الرحلة 
عىل تغيري الضابط الثاني دافيد بلري بزميله 
تشارلز اليتولر والذي تميز بخربته يف مجال 
الرحالت البعيدة ع�رب املحيط األطليس. أثار 
قرار االس�تبعاد من الرحل�ة األوىل للتيتانيك 
غضب دافيد بلري، ال�ذي لم يرتدد يف مغادرة 
املكان مرتكبا خطأ كارثياً ألقى بظالله عىل 

مستقبل السفينة التي يستحيل إغراقها.

أثن�اء مغادرت�ه املكان بش�كل رسيع، نيس 
دافيد بلري أن يسلّم مفتاح خزانة املناظري إىل 
زميله تشارلز اليتولر. من جهته، لم يتحمل 
اليتول�ر عناء الس�ؤال أو البحث عن املفتاح 
قبل بداية الرحلة، لتنطلق التيتانيك عىل إثر 
ذل�ك نحو نيوي�ورك يف ظروف س�يئة حيث 

حرم املراقبون عىل متنها من املناظري.
يوم 14 أبريل/نيسان 1912، تلقت التيتانيك 
تحذي�رات عديدة ح�ول وجود أع�داد هائلة 
من الكتل الجليدية بالجزء الشمايل للمحيط 
األطليس، فقبيل ساعات من الكارثة راسلت 
الباخرة »ميسابا« سفينة التيتانيك محذرًة 
إياها م�ن مغبة اإلبحار ليالً بس�بب ضعف 
الرؤية. لكن املسؤولني عن قسم االتصاالت 
الالسلكية بس�فينة التيتانيك تجاهلوا هذه 

التحذيرات.

ناسا تستعد إلطالق مسبار
تس�تعد إدارة الطريان والفضاء األمريكية 
)ناسا( إلرسال مس�بار إىل مسافة قريبة 
من الش�مس أكثر مما حققته أي مركبة 
فضائي�ة أخ�رى بحي�ث يمر ع�رب الهالة 
الشمس�ية متحم�ال الح�رارة الالفحة يف 
الوق�ت الذي يدرس فيه الج�زء الخارجي 
من الغالف الجوي للشمس والذي يتسبب 
يف حدوث الرياح الشمس�ية.ومن املتوقع 
إطالق باركر س�والر بروب وهي س�فينة 
فضاء آلية بحجم سيارة صغرية من قاعدة 
كيب كنافريال بوالية فلوريدا يف الس�ادس 
من أغس�طس آب لتل�ك املهم�ة التي من 

املقرر أن تستمر سبع سنوات. ومن املقرر 
أن تدخل املركبة الهالة الشمسية لتصبح 
عىل بعد 6.1 كيلومرت من س�طح الشمس 
وهي مسافة أقرب سبع مرات مما وصلت 

إليه أي مركبة فضاء أخرى.وقالت نيكوال 
فوكس وهي من علماء املرشوع يف مؤتمر 
صحفي يوم الجمعة ”إرس�ال مس�بار إىل 
م�كان لم تصل إليه من قبل عمل طموح. 
وإرس�اله إىل مثل هذه األوض�اع الصعبة 
أم�ر طموح للغاية“.وكان مس�بار ُيطلق 
عليه اس�م هيلي�وس 2 قد وص�ل يف عام 
1976 إىل أقرب مس�افة س�ابقة للشمس 
وهي 43 مليون كيلومرت.وتس�بب الهالة 
الشمس�ية الري�اح الشمس�ية التي تمثل 
تدفقا مستمرا لجزئيات مشحونة تتخلل 

النظام الشميس.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 4 أشخاص”

1 كوب ملوخية مجففة “ناشفة”
نصف لرت شوربة دجاج

1 حبة صغرية بصل مفرومة خشن
1 حبة متوسطة طماطم مقطعة صغري

1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ثوم مفروم
عصري ليمونة

ملح
كمون مطحون

فلفل أسود مطحون
طريقة التحضري:

يف وع�اء كبري وعىل نار متوس�طة، نضع الش�وربة والبصل والطماطم 
والثوم، ونقلبها جيداً.

نتبل الشوربة بامللح والفلفل األسود والكمون، ونرتكها حتى تغيل.
نضيف امللوخية املجففة بالتدريج مع التقليب املس�تمر حتى تتجانس 

مع الشوربة وتثقل ثم تغيل.
نرفع الشلولو من عىل النار، ونضيف إليها عصري الليمون.

نوزع الشلولو يف األطباق، ونقدمها ساخنة مع األرز بالشعريية.

الشلولو الصعيدي
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علامء سيبرييا يبتكرون تقنية ناجعة لعالج الرسطان
ابتكر علم�اء معهد عل�م الخالي�ا والوراثة يف 
نوفوسيبريسك تكنولوجيا فعالة لعالج األورام 
الرسطانية، تس�مح بتخفيض جرعات العالج 
الكيميائ�ي عدة م�رات. ويعم�ل فريق البحث 
العلمي برئاس�ة الدكتور يف العل�وم الحيوية، 
س�ريغي بوكاتشيف، منذ س�نوات عىل ابتكار 
تكنولوجيا أطلقوا عليها اس�م »قتل السبب«، 
مبنية عىل ضعف الخاليا الرسطانية يف مراحل 
تقري�ر  يف  حياتها.وج�اء  دورة  م�ن  معين�ة 
صادر عن املعهد أن »الباحثني اكتشفوا خالل 
دراس�تهم للخالي�ا الجذعي�ة خ�واص فريدة 
بإمكانها التقاط أجزاء الحمض النووي خارج 

الخاليا. وبينت الدراسات الالحقة أنه إذا حقنت 
الخاليا بهذه األج�زاء، فإنها، بعد فرتة زمنية 
عىل جرع�ة العالج الكيميائ�ي، تمنع انتعاش 
الخاليا ما يؤدي إىل موتها«. ويش�ري الباحثون 
إىل أن أول 3 حق�ن يف الورم تقتل الجزء األكرب 
من الخالي�ا الجذعية، والرابع�ة تقتل املتبقي 
منها. وقد ت�م اختبار ه�ذه التكنولوجيا عىل 
الف�ران املصاب�ة بمختل�ف أن�واع الرسطان. 
واكتشف خالل هذه االختبارات أن دورة حياة 
الخاليا الرسطانية مختلف�ة من نوع إىل آخر. 
لذلك يجب وضع جدول خاص بخاليا كل نوع 

لتحديد مواعيد حقنها.

االحتباس احلراري يغريرّ لون احليوانات! إشعاع اهلواتف الذكية هيدد ذاكرة الشباب!
اكتش�ف فريق دويل من العلماء أن األرانب البيضاء، وغريها من الحيوانات 
التي تغري لونها إىل األبيض مع قدوم موس�م الشتاء، بدأت تفقد هذا اللون 

بسبب االحتباس الحراري.
وق�ال العلم�اء إن 21 نوع�ا م�ن الحيوانات الت�ي تعيش يف مناط�ق املناخ 

القطبي واملعتدل تستخدم اللون األبيض كوسيلة للتمويه واإلخفاء.
لك�ن، تصبح تلك الوس�يلة أقل فاعلي�ة مع تطور االحتب�اس الحراري، ما 
يدفع الحيوانات إىل تغيري لونها سعيا للحفاظ عىل وجودها يف ظل التغريات 
املناخي�ة. وجمع العلماء معلومات عن املناطق التي تخلت الحيوانات فيها 

ت فرتة استخدام هذا اللون.  عن تغيري لونها إىل األبيض، أو قصرّ
وعىل س�بيل املث�ال، فإن األرانب البيضاء يف إيرلن�دا تحولت إىل اللون البني. 
وتربز هذه الظاهرة يف روس�يا عىل األرانب التي تقطن منطقة الحدود بني 

روسيا وكازاخستان.

كش�فت دراس�ة جديدة مثرية للقلق أجراها املعهد السويرسي للصحة 
االستوائية والعامة، أن اإلشعاعات الصادرة عن الهواتف الذكية قد تؤثر 

عىل الذاكرة.
ودرس الباحث�ون العالق�ة ب�ني التع�رض لإلش�عاع )RF-EMF( م�ن 
الهواتف املحمولة وأداء الذاكرة لدى الش�بان، ووجدوا أن تعرض الدماغ 
لهذا اإلشعاع خالل عام واحد فقط، أثر سلبا عىل أداء أدمغة املراهقني.

ويف هذه الدراس�ة، تم تحليل حالة 700 ش�اب ترتاوح أعمارهم بني 12 
و17 سنة ملدة عام، وذلك لفهم ما إذا كان اإلشعاع الصادر عن هواتفهم 

يؤثر عىل ذاكرتهم.
وأظه�رت النتائ�ج أن الوقت الذي تتع�رض فيه األذن إلش�عاع الهاتف، 

يؤدي إىل إحداث خلل يف أداء الذاكرة.
وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات الستبعاد تأثري 

العوامل األخرى.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ُع�د الفس�اد امل�ايل واإلداري ظاهرة عاملية تعان�ي منها مختلف البل�دان، لكنها 
تتف�اوت من أحدها آلخرى، وتتس�ع يف ظ�ل الحروب وتدهور الحالة املعيش�ية 
واإلقتصادي�ة والصاع�ات املجتمعية والسياس�ية، وتتدنى بمفه�وم املواطنة 
لتكون مناخ مناس�ب لتنام�ي اإلرهاب والجريمة، وس�تنتزف الث�روة الوطنية 
وتأخر التنمية وترض بس�معة البلد وش�عبه، ويعورّق األمن الوطني؛ ما يستلزم 
وض�ع حل�ول سياس�ية وإقتصادي�ة وإجتماعية وتش�خيصية دقيق�ة، لعالج 
توابعه. يواجه املجتمع العراقي فس�اد يتوطن يف مختلف املؤسسات،  ويمارس 
م�ن جماعات وأف�راد، حكوميني ومواطنني وكأنه م�روع بنظرهم. مقدمات 
الفساد كثرية منذ نشأة الدولة العراقية، وما تعاقبت عليها من نظم وإنقالبات 
وحروب وحص�ار، وعجزت الدولة ع�ن التنمية ومواجهة األزم�ات اإلقتصادية 
وإيق�اف ه�در املوارد بس�وء التخطيط أو هيمنة الس�لطة بإس�تفحال فس�اد 
س�يايس، معزز باإلس�تيالء عىل السلطة واإلس�تئثار بالحكم وإساءة إستخدام 
املس�ؤولية. تتضح نتائج الدول األكثر فس�اداً، بإصابتها بالنزاعات السياس�ية 
وتمزي�ق بنية تحتية الحكم، وتفس�يخ املجتم�ع وتضعيف مبادئ�ه األخالقية، 
وبالنتيجة إحباط وال مباالة عند األفراد،  وبروز تطرف فكري يرفض رأي اآلخر، 
بإنقياد لقوى سياس�ية تلغي غريها ونجحت رصاعاتها عىل تقسيم املجتمع اىل 
طوائ�ف حزبية، ال تس�عى لتكافؤ الفرص وعدم عدالة توزي�ع الدخل والثروات 
والحقوق، وإلتصاق أصحاب الس�لطة بمواقعهم، إستناداً لقاعدة شعبية منها 
من يمنحهم صوته وموقفه املجتمعي، وآخر ال ُيبايل يف املشاركة يف صنع القرار 
ويتخىل عن دور مصدرية السلطات. أخطر أنواع الفساد عندما يتشارك املسؤول 
واملواطن يف تهيئة األرضية للفساد، فريبح األول ويخرس الثاني، الذي يفقد ثقته 
باملؤسس�ة الحكومية، فيس�عى ألس�وأ ويعترب الفس�اد طريق حظوة، وأيرسه 
عالقة بنافذ أو إستناد لحزب، أو ما يملكه من مال كفيل بقضاء حوائجه، وبذا 
يتكالب كغريه عىل أبواب األحزاب أو للحصول عىل مال بطرق ملتوية، للحفاظ 
عىل ما عنده من مال ودعم املعنوي، فيما ال يرتدد من إظهار تأيده لهذا وكرهه 
لذاك، وهكذا يكررها  مع كل رأس حاجة، وهنا يربر تصفات املعني، ويش�جع 
ع�ىل إعادة إنتخابه، مازال يحقق مصالح ال مصالح مجتمع غري راٍض عىل أداء 
ذلك املس�ؤول. إن توطن الفساد وإنتش�اره بني أفراد املجتمع أكثر خطورة من 
فس�اد الطبقة السياسية، يمكن تغريها بصندوق إقرتاع، دون بث اليأس وتوليد 
قناع�ة لدى املجتمع من غري املش�اركني، بأن كل فرد يمارس الفس�اد أن وصل 
الس�لطة، وال يش�ارك ويؤثر عىل غريه بمنعه من املش�اركة يف صنع القرار، أو 
توليد هواجس تثري الش�كوك بالعمل السيايس، وإذا شارك هذا األخري فستظلله 
ش�كوكه ليكون إختياره خاط�يء. من حق املواطن اإلع�رتاض عىل كل فعل ال 
يتناس�ب مع إقامة العدالة املجتمعية، وحقه بتغيري ش�خوص السلطة بالطرق 
الس�لمية ومنها التظاهر. كل السبل املروعة مقبولة للمطالبة بالحقوق، لكن 
املمارس�ة األكثر تأثري هي بصندوق اإلقرتاع، فال تكلف املواطن جهداً أو خسارة 
ولن تأخذ الوقت الكثري، بدل من ترك املشكالت ترتاكم، وتدعو املواطن للتظاهر 
واإلعرتاض، ويف الحالة األخرية كان مش�اركاً يف األزمات بصورة مبارشة، أن لم 
يحس�ن اإلختيار أو لم ُيشارك أو نص جهة لغرض مصلحة خاصة، ومن يعتقد 
أن التظاهر حق فهو صادق، لكنه أصدق أن تظاهر يوم اإلنتخاب وحث املجتمع 

عىل تغيري كل فاسد وفاشل.

خالد الناهي
كث�رية هي اتهامات البر للش�يطان، لكن هل فعال الش�يطان يتحمل كل 
أمر سيئ يفعله بني البر؟ القران الكريم يحدثنا بأن الشيطان يعمل عىل 
أغواء األنس�ان عىل فعل الر، لكنه ال يس�تطيع إجباره عىل فعله مطلقاً. 
عندم�ا تحدى الش�يطان خالق الس�ماوات واألرض، قب�ل رب العاملني ذلك 
التحدي، وأخربه بأنه لم ولن يصل اىل عباده املخلصني، أما باقي بني البر 
تتف�اوت قابلياته�م ومقاومته�م لذلك الع�دو الذي عىص رب�ه، وخرج من 
رحمته، بس�بب تعاليه عىل ابو البرية أدم. من خالل كالم القران الكريم، 
يتم االس�تدالل ان أي عمل قبيح نقوم به، هو قرارنا، وليس للشيطان فيه 
أي يشء س�وى الفكرة )اإلغواء(, وحتى األغواء يتربأ منه  الشيطان عندما 
يفعل االنس�ان الرذيلة, لذلك يحاسب العبد عىل االعمال التي قام بها طيلة 
حيات�ه, ف�أن كانت اعمال إيجابية يجازى بها, وان كانت س�يئة يحاس�ب 
عليها, وال تزر وازرة وزر أخرى. جميعنا يعرف الش�يطان ال يريد بنا خريا، 
وان�ه طل�ب البقاء من رب العاملني، من اجل ان يثبت لنفس�ه ولرب العاملني 
انه أفضل من البر، ومع ذلك اغلب البرية تتبعه وتس�تمع اليه، وتعيص 
الل�ه وتخال�ف كالمه، بالرغ�م من ان النج�اة مع رب العامل�ني، والخرسان 
مع الش�يطان. ان العالقة بني الشيطان واألنس�ان عالقة اعداء، أما عالقة 
األنس�ان مع الش�يطان هي عالقة الخ�ل التابع لخليله، ويب�دو ان العالقة 
الثانية قد نالت رىض وقبول الكثري من الش�عب، لذلك عكس�ها عىل مجمل 
الحياة التي يعيشها، فلطاملا كان يحب الخضوع، ليبدوا انه املظلوم والقرار 
لي�س بيده، حتى وان اتيح�ت له الفرصة ليقرر، يح�اول بكل ما اوتي من 

قوة، ان يجد من يختار بالنيابة عنه، لكي يتنصل من مسؤوليته.
ان ما حدث يف االنتخاب�ات األخرية الختيار ممثليه من مجلس النواب، خري 
دليل عىل اتكالية اغلب الشعب، حيث اخذ يطالب ويضغط عىل النجف كما 
ه�ي حاله يف كل انتخاب�ات، لتقول له اختار هذه القائم�ة او تلك، وعندما 
اخربته النجف انه خيارك ابحث واختار، او ان ش�ئت اعزف ال تنتخب، لكن 
ان لم تنتخب سيعود الفاسدين للسلطة. اغلبه ذهب اىل خيار عدم املشاركة، 
اما القس�م االخر راح وانتخب نفس األحزاب التي كان يتهمها طوال الفرتة 
املاضي�ة. لكن الغري�ب ان من تنازل عن حقة يف االختيار، ومن اختار نفس 
الوج�وه واألحزاب اليوم يطالب بخدم�ات وحقوق، لم تحققها الحكومات 
الس�ابقة ط�وال الف�رتة املاضية. الس�ؤال هنا ه�ل لهؤالء ح�ق بالتظاهر 
واملطالبة بالحقوق؟ الجواب التظاهر حق مروع كفلة الدستور، لكن ان 
أمكننا التغ�ري من خالل الصناديق، ملاذا نلجئ للخي�ار األصعب، الذي ربما 
ت�راق فيه الدم�اء، وتدمر فيه البن�ى التحتية للبلد، أكثر مم�ا هي مدمرة، 
القائم�ني عىل الحراك االن ملاذا لم يرش�حوا أنفس�هم لالنتخاب�ات، بقوائم 
مس�تقلة؟ ان كان خلفهم هذا الجمهور كله. السؤال األهم من هم هؤالء؟ 
لغاية االن لم تربز ش�خصية متصديه تقول انا املس�ؤول، وانا سوف أحدث 
التغي�ري ال�ذي يطالب ب�ه الجمهور، انما ش�باب تجوب الش�وارع بعضهم 
يهش�م ويحرق، وبعضهم االخر يرسق ويس�ب ويش�تم، والبع�ض الثالث 

خرج لضنك العيش وبسبب البؤس الذي يعيشه.
املس�ؤول الفاسد)الش�يطان( يغوينا، لك�ن ال يجربنا عىل إع�ادة انتخابه، 

لكننا لألسف نفعل.

توطن الفسادالشيطان يغوينا .. لكن ال جيربنا

اجلمعية العراقية للتصوير تقيم معرضها السنوي 
للصورة الفوتوغرافية 

المستقبل العراقي/ سلمان الشرع

تس�تعد الجمعي�ة العراقي�ة للتصوي�ر املركز 
الس�نوي  املع�رض  إلقام�ة  بغ�داد  الع�ام 
تأسيس�ها  بذك�رى  واالربع�ون  الس�ادس 

مح�اور  ولجمي�ع  الفوتوغرافي�ة  للص�ورة 
الص�ورة الفوتوغرافية وبمش�اركة واس�عة 
ع�ىل النطاق املح�ي ومش�اركة جميع فروع 
الجمعي�ة يف العراق.  وس�وف تش�كل الهيئة 
االداري�ة مجموع�ة لجان منها لجنة اس�تالم 

الصور ولجنة الفرز ولجنة التحكيم لتقس�يم 
االعمال وتصنيف الجوائ�ز الذهبية والفضية 
والربونزي�ة وهن�اك جوائز عدي�دة وتقديرية 
للمش�اركني والفائزين وس�وف يحدد املكان 

والزمان يف االيام القليلة القادمة.

واثق الجابري

الفدرالي�ة  األورال  جامع�ة  يف  العلم�اء  زورّد 
الروس�ية طائرة من دون طيار بروبوت يضع 
الط�الء املق�اوم للجليد والتآكل عىل األس�الك 

الكهربائية.
وج�اء يف بي�ان ص�در ع�ن الجامع�ة أن كل 
ونق�ل  تولي�د  العامل�ة يف قط�اع  ال�ركات 
الكهرب�اء تواجه مش�كلة نش�وء ق�رة من 
الجلي�د أو الص�دأ ع�ىل األس�الك الكهربائية، 

يمكن أن يتسبب وزنها يف انقطاع األسالك.
وابتك�ر العلم�اء روبوت�ا خاص�ا وركبوه يف 
درون وأطلق�وا عىل هذا املجمع األوتوماتيكي 
تس�مية »كاناتوخود« )البهل�وان الذي يميش 

عىل الحبل(.
وحس�ب العلماء، فإن تلك التكنولوجيا تجعل 
الدرون يقلع ويهبط عىل سلك كهربائي حيث 

يضع طبقة من الطالء عىل محيطه كله.
ويق�وم روبوت »البهل�وان« املركب يف الدرون 
بفحص جاهزية األسالك ويشخصها عن بعد، 
ويحدد احتمال انقطاعها، ثم يقوم بتس�جيل 
الخلل ورسم خارطة ونقل املعلومات إىل فريق 
الصيان�ة. وق�ال مدير »مخترب املس�تقبل« يف 
جامع�ة األورال الفدرالي�ة، ألكس�ندر ليميخ، 
إن »البهل�وان« س�يتمكن يف املس�تقبل م�ن 

صيان�ة ما يزيد عىل ألف كيلومرت من خطوط 
نق�ل الكهرب�اء وحتى إصالحه�ا. وأضاف أن 
»امل�روع ال مثي�ل ل�ه يف العال�م«. يذك�ر أن 
م�روع »البهلوان« ت�م تحقيق�ه وتطبيقه 

 Dubai Electricity and Water« يف رشك�ة 
Authority« الحكومية للكهرباء واملاء، وذلك 
يف أعقاب الكش�ف عنه يف مع�رض دبي الذي 

أقيم هناك، يف ربيع العام الجاري.

روبوت »هبلوان« رويس لفحص وإصالح أسالك الكهرباء
توص�ل باحثون م�ن اململك�ة املتح�دة إىل أن 
التخي عن تناول املروبات الكحولية بصورة 
تامة له فائدة كبرية للجسم ويخفض ارتفاع 

ضغط الدم.
تن�اول  ع�ن  التخ�ي  أن  إىل  الخ�رباء  يش�ري 
املروب�ات الكحولي�ة مل�دة ش�هر واحد عىل 

األقل سيساعد يف تخفيض ضغط الدم.
نعلم جميعا فائدة االمتناع عن تناول الكحول، 
لكن العلماء اكتشفوا مؤخرا أنه حتى الجرعة 
التي يسمح بها األطباء، قد تكون خطرة، وقد 
تتس�بب يف ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد، 

بل وقد تتسبب يف الرسطان.
وتابع الباحثون أربع مجموعات من النس�اء 
مل�دة ش�هر، تناول�ت املجموع�ة األوىل منهن 
الجرعة التي يسمح بها األطباء، بينما تناولت 
املجموعة الثانية ضعف تلك الكمية، وأرسفت 
الثالث�ة يف الراب، وتناولت م�ا ال يقل عن 4 
زجاجات من النبيذ يف األسبوع. أما املجموعة 

الرابعة، فلم تتناول الكحول ملدة شهر.
وخضعت املش�اركات قبل وبعد فرتة االختبار 
إىل تحالي�ل للدم وقياس لضغطه، وفحوصات 
لتليف الكبد بغ�رض تقدير حاالتهن الصحية 
العام�ة. وأوضح�ت النتائج بعد مرور ش�هر 

واحد، أن املجموع�ة األوىل ارتفع لديها ضغط 
الدم بمق�دار 6 ملم عمود زئب�ق، وانخفضت 
كثافة الكبد بنس�بة 14%، وانخفض مستوى 

هرمون السيتوكني.
يف املجموع�ة الثاني�ة، ارتف�ع ضغ�ط ال�دم 
زئب�ق،  عم�ود  مل�م   9 بمق�دار  االنقب�ايض 
وانخفض مستوى هرمون السيتوكني بنسبة 
36%. أم�ا يف املجموع�ة الثالث�ة فق�د ارتف�ع 

ضغط الدم االنقب�ايض بمقدار 10 ملم عمود 
زئبق، وانخفض مستوى هرمون السيتوكني 
بنس�بة 40%، وانخفضت كثافة الكبد بمقدار 

.%15
ع�ىل الجانب اآلخ�ر ف�إن املجموع�ة الرابعة 
الت�ي لم تتناول الكحول، انخفض ضغط الدم 
االنقبايض لديها م�ن 132 إىل 113 ملم عمود 

زئبق.

التخيل التام عن تناول الكحول يعالج ارتفاع ضغط الدم


