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»االمام احلسني)عليه السالم(«

إن العز والغنى
 خرجا يجوالن فلقيا التوكل 

فاستوطنا

ص3»املستقبل العراقي« تروي تفاصيل مرعبة عن السجون التي خصصها »داعش« للنساء

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4احتجاجات يف أمريكا ضد »الرشيعة االسالمية«

رئيس الوزراء يوعز باإلرساع يف انجاز معامالت شهداء وجرحى احلشد الشعبي

حتديد »ساعة الصفر« لتحرير تلعفر واحلوجية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت قوات الحش�د الش�عبي تحرير كافة مناطق غرب 
مدين�ة املوص�ل باس�تثناء قض�اء تلعف�ر، ضم�ن العملي�ة 
العس�كرية الهادف�ة إىل دح�ر تنظيم »داعش«، فيم�ا بدا أن 
تجهيزاً حثيثاً، وتحدي�داً ملوعد انطالق عملية تحرير مدينتي 
الحويجة وتلعفر اللتني تأجل تحريرهما ألكثر من مرّة.وقال 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس يف بيان 
بأن قوات الحش�د »تمكنت منذ انطالق عملياتها العسكرية 
يف س�بتمرب العام املايض ولغاية اليوم من تحرير 14 ألف كلم 
وتحري�ر 360 قري�ة وقضاءي�ن«، مؤكدا »قط�ع أي اتصال 

لقواعد داعش مع مدينة املوصل«.
التفاصيل ص3

احلشد الشعيب جاهز لالقتحام وأعد خطة ملرحلة ما بعد »داعش«
»داعش« حياول استهداف اجلنوب واالستخبارات تشن محلة استباقية عىل اخلاليا النائمة

اليوم.. اجتامع عاجل للجامعة العربية بشأن االزمة اخلليجية

احلكيم : معظم ما أصاب العراق باألعوام املاضية كان دخيال عليه من اخلارج

ص3

ص2

ص2

وزيـر الـنــقـل
يطلع عىل أعامل مينـاء 

الفاو الكبري ويوجه 
بتشكيـل جلـنـة عـلـيـا 

ملدراء املوانئ 

مـحـافـظ البـصــرة:
انـجـاز الـبـنـى

 التـحـتـيـة ملنـطـقـة 
اخلربطلية قبـل 

عـيـد الـفـطـر ص6ص6

ص2

اعالن

حسين محسن كاظم 
المدير العام/ وكالة

تعلن املنشأة العامة للطريان املدني العراقية أحدى تشكيالت وزارة النقل عن توفر درجات وظيفية  وبعدد )٢٨( درجة 
وظيفية بعنوان مراقب جوي ومعاون مراقب جوي. 

فعىل الراغبني العمل ضمن مالك املنش�أة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة تقديم طلب التعيني عىل املوقع االلكرتوني 
التايل )hr@geca.gov.iq(وابتداً من يوم االحد املوافق ٢01٧/6/11 ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس املوافق 
٢01٧/6/1٥ عىل ان يكون التقديم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً وسيهمل اي طلب يرد بعد 

هذا الوقت او قبله.
رشوط التعيني:

1-ان يكون عراقي الجنسية والتقديم للذكور فقط. 
٢-ان يكون عمر املتقدم بني ٢0و ٢٧سنة.

3-ان يكون من حملة ش�هادة البكالوري�وس يف االختصاصات التالية حرصاً )انكليزي،فيزياء، رياضيات،  حاس�بات ، 
علوم جوي(.

4-ان يجتاز اختبار الكفاءة الذهنية الخاص باملراقبني الجويني.
٥-ان يكون صالح بدنياً )ان يجتاز الفحص الطبي الخاص باملنظمة الدولية للطريان املدني -الدرجة الثالثة.

6-ان يتقن اللغة االنكليزية كتابة وقراءة )ان يجتاز االختبار الخاص بكفاءة اللغة االنكليزية املستوى الرابع (. 
٧-وسيتم االعالن الحقا بمكان وموعد املقابلة.

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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النزاهة تستعيد ومتنع هدر 92 مليار دينار بالربع األول من 2017
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة، أمس األحد، عن استرجاع 
ومنتع هتدر 92 مليار دينتار خالل الربتع األول من 
العام الحايل، مشترة إىل أنها تلقت ستة آالف و900 

استمارة خاصة بكشف الذمة املالية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املستتقبل العراقي« 
نستخة منه، عتن مجمل إنجازاتهتا للربع األول من 
العام الحايل، إنه »تم اسرجاع وإيقاف رصف ومنع 
هتدر أكثر متن 92 مليار دينار«، الفتتة إىل أن »عدد 
البالغات واالخبارات والقضايا الجزائية بلغت قرابة 
أربعة آالف فيما تم استتصدار قرابة 500 أمر قبض 
وأكثر من ألف و500 أمر استقدام و250 أمر توقيف 

بحق متهمني، منهم وزراء ومن بدرجتهم«.
التتي  العامتة  »األمتوال  أن  الهيئتة  وأضافتت 
استرجعتها أو التي صدرت أحتكام قضائية بردها 
والتتي أوقفت رصفهتا ومنعت هدرهتا والتي تمت 
إعادتهتا إىل حستاب الخزينتة العامة بلتغ مجموع 
مبالغهتا 92 مليارا و102 مليتون و431 ألف و908 
دينار«، مشرة إىل أنها عملت عىل »477 بالغا حسم 

منها 457 بنستبة 95.8 باملائة«. وتابعت الهيئة أن 
»عدد القضايتا الجزائية بلغت 2367 قضية حستم 
منهتا 1062 بنستبة 44.9 باملائتة«، موضحتة أن 
»عدد ملفات تستلم الهاربتني املطلوبني قضائيا بلغ 
84 ملفتا جهتز منها 27 ملفتا، وكان عتدد ملفات 
اسرداد األموال املهربة 11 ملفا مفتوحا منها ملف 

واحد بحتق وزير ومن بدرجتته، وملفان بحق ذوي 
الدرجات الخاصة، وثمانية بحق متهمني آخرين«.

وأوضحتت أنها تلقت خالل الربع األول من العام 
»6,900 استمارة خاصة بكشف الذمة املالية، حيث 
كانت نستبة استتجابة كل من رؤستاء الجمهورية 
والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية %100 

ونواب رئيس الجمهورية 33% ونائبي رئيس مجلس 
النواب 50% والتوزراء 82%، وأعضاء مجلس النواب 
8%، ورؤساء الهيئات والجهات غر املرتبطة بوزارة 
ومتن بدرجتة وزيتر 78%، فيما استتجاب خمستة 
محافظني متن مجموع 15 محافظا بنستبة %33، 
وثالثة فقط من رؤستاء مجالس املحافظات بنسبة 
20%«.يذكتر أن هيئتة النزاهة، هتي هيئة حكومية 
رسمية مستتقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة 
الفساد، أنشتئت يف العراق باستم مفوضية النزاهة 
العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس 
الحكم العراقي وعدها الدستور العراقي الدائم لعام 
2005 إحتدى الهيئات املستتقلة وجعلهتا خاضعة 
لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إىل هيئة النزاهة، 
وتهتدف إىل منع الفستاد ومكافحته ولها وستائلها 
القانونيتة يف تحقيقته وتأديتة وظيفتهتا، ويرأس 
الهيئتة موظف بدرجتة وزير يعينه رئيتس الوزراء 
وال تجوز إقالته إال متن مجلس النتتواب بالطريقة 
نفستها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، 
وتقوم بإصدار استتبيان شهري يبني مؤرش تعاطي 

الرشوة يف العراق.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلتن وزير خارجية قطتر محمد بن عبد الرحمتن آل ثاني أن 
روستيا وإيتران عرضتا تقديم مستاعدات غذائية لبالده. وشتدد 

الوزير عىل أن الدوحة ال تحتاج حتى اآلن لذلك.
وقتال الوزير يف حديث أدىل به لقناة »روستيا 24« التلفزيونية: 
»عرضت علينا إيران املستاعدة كمتا فعلت بعض الدول الصديقة. 
وروستيا عرضت علينا املساعدة يف حال الرضورة. ولكن يف الوقت 
الراهن لم تظهر الحاجة لذلك. ونحن نستخدم حاليا نفس القنوات 

من تركيا والدول األخرى«. 
وشتدد الوزير القطري عىل أن مقاطعتة بعض الدول املجاورة 
لبالده لم تؤثر حتى اآلن بأي شكل من األشكال عىل سكان اإلمارة 
.وقال: »تستر األمور بشتكلها املعتاد ويعيش السكان كما كانوا 

يعيشون. الحياة مستمرة وال توجد أية عواقب جدية«.
وأشتار الوزير إىل أن الدوحة تعترب »القاعتدة ضعيفة« الندالع 
األزمتة الخليجية القطرية وبدء الحملة ضد قطر من جانب بعض 
التدول العربيتة. وقال إن هذه التدول لم تقدم حتتى اآلن الحجج 
والحقائتق التتي يمكتن أن تصبح ستببا للتدهور وأكتد أن بالده 

ستبحث عن مخرج من األزمة من خالل الحوار.
  وذكترت مصتادر يف جامعتة التدول العربية، امتس االحد، أن 
الجامعتة ستتعقد اجتماعتا عاجتال غدا لبحتث االزمتة القطرية 

وتحديد موقفها.
ونقلتت وكالة »إرم نيتوز« االماراتية عن املصتادر يف الجامعة 
قولها، إن »موقف الجامعة العربية من أزمة قطر ستيتحدد خالل 

اجتماع عاجل سيتم عقده اليوم ا االثنني«.
اىل ذلك، قال املستشتار اإلعالمي للجامعة العربية شهاب الدين 
محمتود، إن »موقتف الجامعة من قطر ستيتحدد ختالل اجتماع 
عاجتل ملجلس الجامعة االثنني، حيث من املقرر بحث وضع خطة 

وأطر للتعامل مع املوقف خالل الفرة القادمة«.
من جانبه، قال املتحدث الرستمي باسم األمني العام للجامعة 
العربيتة محمود عفيفتي إن »الجامعة العربية لتم تحدد موقفها 

بعد بشتأن قطر وإن البيان الرباعتي الذي صدر ضد الدوحة يعرب 
حتى اآلن فقط عن رؤية الدول التي تبنته«.

 ويف اطتار محاولة احتواء االزمة قال وزير الخارجية الكويتي 
صباح خالد األحمد الصباح إن الكويت مستتمرة يف جهودها لرأب 
الصتدع واملعالجتة الجذرية لألزمة الخليجية، وأن قطر مستتعدة 

لتفهم حقيقة مخاوف األشقاء يف الخليج.
وقال الوزير يف ترصيح صحفي امس ، إنه »يف ضوء التطورات 
األخترة واملتمثلتة بالتوتتر يف العالقتات األخوية بني األشتقاء يف 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة 
البحريتن ودولتة قطر تؤكتد دولتة الكويت عىل حتميتة حل هذا 
الختالف يف نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بني األشتقاء«، 
مؤكدا استتعداد قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشتاغل أشقائها 

والتجاوب مع املساعي السامية تعزيزا لألمن واالستقرار.
وشتدد الوزيتر عىل أن دولتة الكويت لن تتخىل عن مستاعيها 
وستواصل جهودها الخرة يف سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق 

املعالجة الجذرية ألسباب الخالف والتوتر يف العالقات األخوية.
وأعرب الشتيخ صبتاح الخالد يف ختام ترصيحته عن أمله بأن 
تتكلل املستاعي الخرة ألمر الكويت بالوصتول إىل توافق لتهدئة 
املوقتف ومعالجتة جتذور أستباب الختالف والتوتتر يف العالقات 
األخوية.عتىل صعيتد متصتل حتذر األكاديمتي اإلماراتي أستتاذ 
االقتصاد بجامعة اإلمارات يوسف خليفة اليوسف من أن »جميع 

دول الخليج ستخرس يف األزمة الحالية«.
ويف تحد منته للقرار الصادر عن الحكومتة اإلماراتية بتجريم 
إبداء التعاطف مع دولة قطر، التي قد تصل عقوبتها إىل 15 ستنة 
ستجنا، وغرامتة ال تقل عن 500 ألتف درهم، انتقد اليوستف، يف 

تغريدات عرب موقع توير، التدابر املفروضة عىل الدوحة.
ودعتا األكاديمي اإلماراتي قطر إىل افراض أستوا االحتماالت، 

واالستمرار يف »التعبئة«.
وقال اليوسف معلقا عىل األزمة: »جميع دول الخليج تخرس يف 
األزمة الحالية؛ ألن املجلس أُسس أصال لتحسني الفرص التنموية 

واألمنية ألعضائه، ولكن الخارس األكرب هي السعودية«.

أكادميي إماراتي يتحدى الدول املقاطعة للدوحة ويدعو للتعبئة

اجتامع عاجل للجامعة العربية بشأن قطر واخلارجية الكويتية تؤكد استعداد الدوحة   لتفهم خماوف أشقائها 

       بغداد / المستقبل العراقي

نظم العترات من أهتايل ناحية جديدة الشتط 
يف محافظتة دياىل، أمتس األحد، وقفتة احتجاجية 
للمطالبة بتغير مسار »ستور بغداد« األمني، فيما 

قدموا مقرحاً بديل ملسار السور.
وقال رئيس مجلس جديدة الشتط)30كم شمال 
غرب ب عقوبة( عباس املعمتوري، إن »العرات من 
أهايل جديدة الشتط نظموا وقفتة احتجاجية داخل 
الناحية للمطالبة بتغير مستار ستور بغداد األمني 
الذي التهم أراضياً وبساتني زراعية هي مصدر رزق 

الكثر من العوائل«.
وأضتاف املعموري، أن »الوقفة االحتجاجية هي 
رستالة لقيادة عمليات بغداد بترضورة االنتباه إىل 
تداعيات مروع الستور وأهمية االلتزام بمسارات 
ال تتؤدي إىل رضر بالتغ للمزارعتني«، كاشتفا عتن 
»تقديتم األهايل مقرحاً بديالً ملستار الستور يؤدي 
الغترض األمني ويمنتع التهام األرايض والبستاتني 

الزراعية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس كتلة املواطن النيابية حامد الخرضي، 
أمتس األحتد، الحكومتة اىل تطبيق قانون الحشتد 

الشعبي وإطالق املستحقات املالية ملقاتليه.
وقال الخرضي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نستخة منه »نحتن وإذ نعيتش وهتج االنتصارات 
وستحق  املعتارك  ارض  عتىل  املتحققتة  الكبترة 
العصابات االرهابية ودحرها، البد ان نبارك لشعبنا 
تلتك االنتصتارات الستيما االخرة يف غترب املوصل 
وقطع الطرق اىل سوريا ومسك الحدود معها، والتي 

تحققت عىل أيدي ابطال الحشد الشعبي«.
وأضاف، ان »أفضل ما ينبغي ان تقدمه الحكومة 
البطتال الحشتد يف هتذه االيتام التي نعيتش فيها 
االنتصارات املتحققة بفضل تضحياتهم وبطوالتهم 
هو االلتزام بواجبها تجاههم وتطبيق قانون الحشد 
التذي تم تريعه متن قبل مجلس النتواب وإطالق 
مستحقاتهم املالية أسوة بإخوانهم يف سائر صنوف 

القوات األمنية«.

ناحية جديدة الشط يف دياىل »حتتج« 
لتغيري مسار »سور بغداد«

املواطن الربملانية تطالب احلكومة بشكر 
احلشد عرب إطالق مستحقاته املالية

       بغداد / المستقبل العراقي

 اعترب رئيس التحالف الوطني الستيد عمار الحكيم ورئيس 
ائتالف العربية صالح املطلك، امس األحد، أن حل مشاكل العراق 
لن يكون بمعزل عن املشتكالت التي تعصتف بالدول اإلقليمية، 
فيما أشارا إىل أن معظم ما أصاب العراق يف األعوام املاضية كان 

»دخيالً« عليه من الخارج.
وقال مكتب املطلك يف بيان إن األخر »استتقبل، امس رئيس 
التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم،وبحث املسؤوالن 
قضايتا اإلصتالح الستيايس واملجتمعتي ومتروع التستوية 

واالستعداد ملرحلة ما بعد داعش«.
وأضتاف البيتان، أن »الجانبني بتاركا االنتصتارات الباهرة 
لقواتنتا األمنية واملتطوعني من كافة رشائح الشتعب العراقي، 
واتفقا عىل أن حل مشاكل العراق لن يكون بمعزل عن املشكالت 
التتي تعصف بالتدول اإلقليمية ألن معظم ما أصتاب العراق يف 

السنوات املاضية قد كان دخيال عليه من الخارج«. 

احلكيم : معظم ما أصاب العراق باألعوام 
املاضية كان دخياًل عليه من اخلارج

       بغداد / المستقبل العراقي

جتواد  الشتعبي  الحشتد  يف  القيتادي  كشتف 
الطلبيتاوي أمس االحد عتن ايعاز رئيتس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي لقيادة 
الحشتد الشتعبي باالرساع يف انجاز معامالت ذوي 
الشتهداء والجرحتى، مشترا إىل أن ملتف الحدود 
ستيتم ايكالهتا إىل قيتادة حترس الحتدود التابعة 

لوزارة الداخلية باعتبارها صاحبة الشأن.
وقتال الطليبتاوي إن »اجتمتاع قيادة الحشتد 
الشتعبي مع رئيس التوزراء القائد العتام للقوات 
املسلحة حيدر العبادي، مساء امس، كان برتوكويل 
بمناستبة تحقيتق االنتصتارات يف املحتور الغربي 

وقطع الطريق امام تنظيم داعش االجرامي”.
واضتاف ان ” العبتادي اوعتز لقيتادة الحشتد 
باالرساع يف انجاز معامالت ذوي الشتهداء العطاء 

حقوقهم ومعالجة الجرحى بارسع وقت”، مشرا 
إىل أن “ملف الحدود ستيتم ايكالها اىل قيادة حرس 
الحدود التابعة لوزارة الداخلية باعتبارها صاحبة 

الشأن”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد، مساء 
امس الستبت، اجتماعا موسعا مع قيادات الحشد 
الشعبي وعىل رأسهم نائب رئيس الهيئة أبو مهدي 

املهندس.

رئيس الوزراء يوعز باإلرساع يف انجاز معامالت 
شهداء وجرحى احلشد الشعبي

       بغداد / المستقبل العراقي

فيمتا قتررت وزارة النفتط توزيتع االرايض عتىل منتستبي 
وموضفي رشكة نفط الشتمال، ستارعت ادارة كركوك مجلس 

املحافظة لرفض هذا القرار.
وكانت وزارة النفط قد اصدرت قبل نحو شهر قرارا بتوزيع 
االرايض منتسبي وموظفي رشكة نفط الشمال ومن اجل تنفيذ 
القرار طالبت بالتنستيق مع وزارتي الزراعة واملوارد املائية من 
اجتل القيام باالجتراءات القانونية الخاصة بتلتك االرايض التي 

ستوزع عىل موظفي الركة.
ورأي رئيتس مجلتس محافظتة كركتوك ريبتوار طالباني 
ان القترار جتاء لتشتويه ديموغرافيتا كركوك، مشتددا عىل ان 

املحافظة ترفض مثل هذا القرار لن تسمح بتنفيذه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس األحد، عن تشتكيل لجان 
ملتابعتة عملية توزيتع الطاقة يف بغداد والتجتاوزات الحاصلة, 
فيمتا أكدت منحها صالحية ملجالس االقضية والنواحي لتحديد 

سعر األمبر بالنسبة ألصحاب املولدات األهلية.
وقتال نائب رئيس املجلس رعد جبتار الخمييس إن »مجلس 
محافظتة بغداد ومنتذ بدء ارتفاع درجات الحرارة شتكل لجانا 

ملتابعة ومراقبة عملية التوزيع يف عموم املحافظة«.
وأكتد الخميتيس، أن “هذه اللجتان مستتمرة بالعمل خالل 
فرة اشتهر الصيف حيث تقوم بتزويدنا باملخالفات والتقصر 
وبدورنتا نقتوم بتوحيتد تلتك املخالفتات ورفعهتا اىل التوزارة 

واملحافظة لغرض متابعة ومحاسبة  املقرصين”.
واوضتح الخميتيس، أن “مجلتس املحافظة منتح صالحية 
ملجالس األقضية والنواحي تحديد ستعر االمبر الواحد بالنسبة 
الصحاب املوالدات االهلية وذلك وفق تقديرات ستاعات التجهيز 
من قبل وزارة الكهرباء الرسمية مع توجيهاتنا باالخذ بمراعاة 

املستهلك”.

كركوك تقف ضد توزيع االرايض 
ملنتسبي رشكة نفط الشامل

جملس بغداد يشكل جلـان ملتابعــة 
عمليـة توزيع الطاقة

JAMC / بغداد       

عقد مجلس القضاء األعىل جلستته 
امس األحد برئاسة القايض فائق زيدان 
وحضور جميتع أعضائته، فيما ناقش 
عدداً متن القضايا املدرجتة عىل جدول 
أعماله.وقال القايض عبد الستار برقدار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعىل 
إن »الجلستة عقتدت برئاستة القايض 

فائق زيدان رئيس مجلس القضاء األعىل 
وحضور رؤستاء املناطق االستتئنافية 
كافتة ورئييس االدعاء العتام واإلرشاف 
القضائي«.وأضاف برقدار أن »املجلس 
ناقتش أعمال املحاكم والستبل الكفيلة 
بإنجتاز قضايتا ومعامتالت املواطنتني 
بالرسعة املمكنة«، موضحا ان »الجلسة 
شتهدت ترقية عدد من السادة القضاة 

إىل صنوف متقدمة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائتب عتن محافظة صتالح الدين قتيبة 
الجبتوري، أمتس األحتد، أن الحترب عتىل تنظيم 
»داعتش« ال تنتهتي بمجترد تحريتر املتدن متن 
ستيطرته، عادا »تسلل« عنارص التنظيم إىل قضاء 
الرقاط »مؤرشا خطرا«، فيما دعا رئيس الوزراء 
حيدر العبادي إىل تشتكيل لجنة للتحقيق يف كيفية 
تستللهم.وقال الجبوري يف بيان تلقت »املستتقبل 
العراقي« نسخة منه، »لقد بات من الواضح وأمام 
أنظتار الجميتع أن الحترب عىل داعتش ال تنتهي 

بمجترد التحريتر فدائما هنتاك خترق«، الفتة إىل 
أنته »مع كل خرق يقتع ضحايا، ضحايتا اإلجرام 
والتطرف من جهة، وضحايتا األمن الهش الذي ال 
يعتمد عىل الحماية ونر األمن واألمان واالستقرار 
بل عىل املهاترات وتوجيه االتهامات رشقا وغربا«.

وأضاف أن »النتائج دائما تأتي كما اليوم واألمس، 
ضحايا متن األبرياء يف كل مكان فمعاودة االعتداء 
عتىل أهلنا يف الرقاط مجددا متن قبل الجماعات 
اإلرهابية والظالمية ليس ستوى دليل قطعي عىل 
أن النرص واالنتصتار ال يتحقق بالتحرير فقط بل 

بما بعد التحرير«.

وأوضتح الجبتوري »أنتا اليتوم اعتترب تستلل 
الدواعتش إىل الرقتاط مؤرش خطتر للغاية عىل 
أننتا قد نعود إىل نقطة الصفة يف حربنا ضد داعش 
يف بعتض مدننا«.وتابع أنه »يف الوقتت الذي نثمن 
فيته وقوف أهلنا يف الرقتاط وتصديهم إىل جانب 
القوات املستلحة ضد هذا العتدوان الظالمي فإننا 
نهيتب بأبنائنتا يف الرقتاط وكل مدننتا املحررة 
بأن يحملوا الستالح للدفاع عتن مدنهم فاالنتصار 
الحقيقي هو ذلك اليتوم الذي ينام فيه أهلها وهم 
آمنتون مطمئنتون ال يخشتون متن تستلل ذئاب 

وخفافيش اإلرهاب والتكفر«.

جملس القضاء األعىل يعقد جلسة ملناقشة العديد من القضايا املدرجة
 عىل جدول اعامله

نائب عن صالح الدين: احلرب عىل »داعش« ال تنتهي بمجرد التحرير 
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدي�ن، أمس االح�د، عن تمديد تس�ديد 
القروض املمنوحة للموظفني لتصل اىل 15 سنة.

وقال املكت�ب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« ان »املرف ولكثرة الطلبات الواردة اليه من قبل 
موظفي دوائر الدولة ح�ول تمديد القروض املمنوحة لهم 
وذلك بسبب تخفيض رواتبهم فقد قرر تمديد مدة التسديد 

لتكون 15 سنة بدال من 10 سنوات«.
واضاف ان »نسبة الفائدة لتلك القروض بلغت %8«.

وكان م�رف الرافدي�ن ق�د اطل�ق يف عام 2016، س�لف 
للموظف�ني مقداره�ا خمس�ة ماليني دينار عىل ان تس�دد 

خالل 10 سنوات.

الرافدين يعلن عن متديد تسديد القروض املمنوحة للموظفني لتصل اىل 15 سنة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت قوات الحش�د الش�عبي تحري�ر كاف�ة مناطق غرب 
مدينة املوصل باستثناء قضاء تلعفر، ضمن العملية العسكرية 
الهادف�ة إىل دحر تنظيم »داع�ش«، فيما بدا أن تجهي�زاً حثيثاً، 
وتحدي�داً ملوعد انطالق عملية تحري�ر مدينتي الحويجة وتلعفر 

اللتني تأجل تحريرهما ألكثر من مرّة.
وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس يف 
بيان بأن قوات الحشد »تمكنت منذ انطالق عملياتها العسكرية 
يف س�بتمرب العام امل�ايض ولغاية اليوم من تحري�ر 14 ألف كلم 
وتحري�ر 360 قرية وقضاءين«، مؤكدا »قطع أي اتصال لقواعد 

داعش مع مدينة املوصل«.
وكش�ف املهن�دس أن القوات »ال ت�زال تنتظ�ر أوامر رئيس 
ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة )حيدر العبادي( القتحام 
قض�اء تلعفر«، املعق�ل األخري للتنظي�م غرب املوص�ل باتجاه 

الحدود السورية.
وكانت قوات الحش�د الش�عبي اس�تعادت األس�بوع املايض 
قض�اء البعاج غ�رب املوصل، وقبلها تمكنت من اس�تعادة بلدة 
الق�ريوان يف أي�ار املايض، علم�ا أن القريوان والبع�اج تقعان يف 
محافظ�ة نين�وى، ومن املواق�ع التي تربط املحافظ�ة بالحدود 
الس�ورية والتي اتخذها التنظيم منافذ للتواصل مع عنارصه يف 
س�وريا.ويف هذا الخصوص، أشار املهندس إىل أن »قوات الحشد 
الشعبي لم تقم لغاية اآلن بالدخول إىل العمق السوري«، موضحا 
أنه�ا وصلت »قب�ل يومني إىل إحدى الق�رى الحدودية وهي تبعد 

كيلومرتين عن سوريا«.
ب�دوره، ق�ال رئي�س الحكوم�ة حي�در العب�ادي، ان عملية 
اس�تعادة قضاءي تلعفر بنينوى والحويجة بكركوك س�تنطلق 
قريبا.وقال العبادي خالل كلمته يف اجتماعه مع قيادات الحشد 
الش�عبي »اليوم يت�م اغالق الباب الذي دخ�ل منه الدواعش عرب 
الحدود حيث ان هذه املناطق لم تكن تحت س�يطرة الحكومات 
الس�ابقة«.واضاف »اننا نصل حاليا اىل االشواط االخرية لتحرير 
االرايض وعلين�ا الحيط�ة والحذر واالس�تمرار بنف�س العزيمة 

والوح�دة للقض�اء ع�ىل داع�ش«، مبين�ا ان ج�زءا كب�ريا من 
النجاحات التي تحققت هو اننا حرمنا العدو من الحواضن.

وتط�رق العب�ادي اىل ان تلعفر والحويجة س�يتم تحريرهما 
قريبا.

فيم�ا قال ان »قواتنا ع�ىل الحدود تؤمن ح�دود بلدنا وليس 
عبورها وال نريد الدخول اىل الجانب الثاني«، يف اش�ارة اىل قوات 
الحش�د الش�عبي التي مس�ك املنطقة الواقعة بني حدود العراق 

وسوريا.
وأكد أبو مهدي املهندس بدوره، السعي لتدمري داعش ومنع 

تحوله إىل تنظيم آخر كما حصل مع تنظيم القاعدة.
وقال املهندس يف كلمة خالل االحتفالية التي نظمتها مديرية 
إعالم الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد 
الش�عبي، إن »الفضل األول بتأس�يس الحش�د الشعبي يعود إىل 
املرج�ع الديني االعىل الس�يد عيل السيس�تاني وفت�وى الجهاد 
الكفائ�ي التي اصدره�ا«، مبينا أن »لوال فت�وى املرجع ملا كان 

الحشد الشعبي«.
وأضاف أن »الفضل الثاني يعود إىل األمة التي استجابت لهذه 
الفتوى وقدم�ت التضحيات وماتزال بنفس الحماس«، الفتا إىل 
أن »االالف من الش�باب واملتطوعني مايزال يتدفقون رغم مرور 

ثالث سنوات عىل صدور فتوى الجهاد الكفائي«.
وأكد ان »العراقيني اثبتوا قدرتهم عىل القتال والتحرير بدون 
االس�تعانة باألجنبي« مؤكدا أن »جميع املع�ارك التي خاضتها 

قوات الحشد الشعبي كانت دون االستعانة باألجنبي«.
ونوه املهندس إىل ان »الحش�د الشعبي يتهيأ حاليا ملرحلة ما 
بع�د داعش«، مش�ريا إىل “اننا ال نريد ط�رد داعش اإلجرامي بل 
تدمريه ومن�ع تحوله إىل تنظيم آخر مثلم�ا تحولت القاعدة إىل 
داعش«.وكانت املرجعية الدينية العليا، قد أطلقت فتوى الجهاد 
الكفائ�ي يف 13 من حزي�ران 2014 بعد ثالثة أيام من س�قوط 
مدين�ة املوص�ل بيد داع�ش، ودعت فيه�ا للتط�وع يف التصدي 
لالرهابيني.ولب�ى مئات اآلآلف دعوة املرجعية وحملوا الس�الح 
لقت�ال داعش وت�م تنظيهم تحت إط�ار الدولة ووف�ق القانون 

وعرفوا بعد ذلك بالحشد الشعبي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أثن�اء تقدمه�ا يف أيم�ن املوص�ل، 
لتنظي�م  س�جن  ع�ىل  وزارة  عث�رت 
في�ه نس�اء  يحتج�ز  كان  »داع�ش« 
ايزيديات يف الساحل األيمن من مدينة 
املوص�ل. وقالت ال�وزارة إن »الجيش 
العراق�ي عثر ع�ىل س�جن لعصابات 
داعش اإلرهابية كان يحتجز فيه عددا 
من النس�اء االيزيديات قبل هزيمته يف 

حي 17 تموز بمدينة املوصل«.
اس�تقبل  الس�جون،  ه�ذه  وم�ن 
أقرب�اء كريس�تنيا الرسي�ان، الفت�اة 
الناجي�ة »داعش« بكلم�ات »بريخا.. 
بريخ�ا« حيث بارك أقرباء كريس�تينا 
ذات األع�وام الس�تة واملتح�درة م�ن 
بل�دة قرق�وش املس�يحية بعودتها إىل 
حضن عائلته�ا النازحة إىل اربيل، بعد 
ثالث س�نوات عىل خطفها من تنظيم 

»داعش«.
وتجس�د معاناة هذه العائلة التي 
تكاد ال تصدق »املعجزة« التي حصلت 
معها، مأساة آالف العائالت املسيحية 
يف محافظ�ة نين�وى والت�ي خريه�ا 
تنظيم »داعش« يف صيف العام 2014، 
بني اعتناق اإلس�الم أو دف�ع الجزية، 
املغادرة أو املوت. فكان خيار الغالبية 
العظم�ى الرحيل، والذ 120 ألفا منهم 

بالفرار.
ويف مخي�م أش�تي يف مدين�ة اربيل 
املخص�ص للنازح�ني املس�يحيني من 
محافظة نينوى، خيمت اجواء الفرح 
ع�ىل كرف�ان م�ن غرفتني تقي�م فيه 
عائلة كريس�تينا عزو عب�ادة. يضيق 
باملهنئ�ني الذين يطلق�ون بالرسيانية 

تعبري »بريخا« اي مربوك.
وتطل�ق بع�ض النس�وة الزغاريد 
فرحاً بعودة »صغرية البيت« بعد فراق 

استمر ثالث سنوات.
وتقول والدة كريستينا عايدة )46 
عاما( بتأثر شديد بدون ان تتمكن من 
حب�س دموعه�ا »ان ارى ابنتي يعني 
هذه معجزة« موضحة »صدمت النها 

كربت وتغريت. لم اعرفها«.
وكان�ت عائل�ة كريس�تينا يف عداد 
مئ�ات العائ�الت الت�ي غ�ادرت يف آب 
2014 بل�دة قرقوش الت�ي تعد احدى 

اهم البلدات املسيحية يف العراق.
وتروي والدتها أن تنظيم »داعش« 
أخ�ذ ابنته�ا م�ن حضنه�ا يف 20 آب 
حافل�ة  داخ�ل  كان�ت  فيم�ا   ،2014
اجربه�م عنارصه ع�ىل الصعود اليها 
بع�د طردهم من منازله�م الخراجهم 

من البلدة.
وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر 
عىل خطفها، علم�ت العائلة عرب أحد 
معارفه�ا يف مدينة املوص�ل أن ابنتهم 
تقي�م مع أرسة م�ن 12 ف�رداً يف حي 

التنك يف غرب املدينة.
ويف العامني االخريين كانت تحصل 
ع�ىل معلوم�ات متقطع�ة عنه�ا من 
دون ان يتس�نى له�ا يوم�ا التواص�ل 
معه�ا او االطمئن�ان اليه�ا خصوصا 
بعدما بدأت الق�وات العراقية هجوماً 
واسعا الس�تعادة املدينة وتمكنت من 

السيطرة عىل الجزء االكرب منها. 
ودفعت املعارك العائلة التي »تبنت« 
كريس�تينا عىل حد تعب�ري والدتها اىل 
النزوح مؤخراً. وتلقى شقيقها البكر 

الي�اس )25 عام�ا( مس�اء الخميس 
اتص�االً يطلب منه التوج�ه اىل عنوان 
لتس�لم  املوص�ل  مدين�ة  يف  مح�دد 

شقيقته.
ويف املوع�د املحدد، التقت العائلتان 
وعادت كريس�تينا اىل حض�ن والديها 
الذي�ن يك�ررون ش�كرهم  واخوته�ا 
للعائل�ة الت�ي رعتها خالل الس�نوات 

الثالث املاضية.
وبحس�ب عاي�دة، ب�دات العائل�ة 
املوصلية االهتمام بكريس�تينا بعدما 

عث�رت عليه�ا وحي�دة تبك�ي ق�رب 
مسجد.

وتق�ول الوالدة بانفع�ال »لو كان 
لديهم )تنظيم داع�ش( دين ملا اخذوا 
الطفلة من حضني«، متسائلة بغصة 
»م�اذا يري�دون ان يفعلوا بن�ا؟ بيتنا 
واموالن�ا  أخذوه�ا  وابنتن�ا  فج�روه 

راحت«.
وبنظرات حائرة تراقب كريس�تينا 
الت�ي علق�ت صليب�اً خش�بياً ح�ول 
عنقه�ا، الضيوف املتوافدين. تبتس�م 

لهم أحياناً وتحتفظ بنظراتها الجدية 
أحيان�ا أخ�رى م�ن دون ان ت�رد عىل 

محدثيها.
وتلهو بدمية تعزف املوسيقى عىل 
الكمان قبل ان تبدأ تمشيط شعرها بال 
توقف. دقائ�ق ثم تضع الدمية جانباً. 
وتتوجه اىل كيس ممل�وء بالهدايا من 
اثواب واحذية جديدة حملتها اىل املنزل 
احدى املنظمات الخريية. تبدأ بسحب 
االغراض، واحداً تلو االخر، ثم تعيدها 

بالطريقة ذاتها.

ويف الكرفان الذي يصطف إىل جانب 
1200 عربة اخرى تؤوي خمسة آالف 
نازح مس�يحي م�ن محافظة نينوى، 
يعجز شقيقا كريس�تينا وشقيقتاها 
واألقارب عن وصف شعورهم بعودتها 

إليهم.
ويق�ول والدها الس�تيني الرضير 
خرض »نش�كر الله ال�ذي انقذها من 
ايدي داعش« مضيفاً بكلمات متقطعة 
»كنت اصيل لها يومياً املس�بحة« واىل 
جانبه وضعت صور قديسني اىل جانب 

اسم كريستينا املكتوب عىل الجدار.
لكن اكثر م�ا يؤلم عايدة ان ابنتها 

لم تتمكن من التعرف اليهم.
وتقول »ل�م تتذكر ش�يئاً، اعتادت 
ع�ىل العائل�ة الت�ي كانت معه�ا لكن 
س�نحاول ان نعوده�ا علين�ا لتع�رف 
انن�ي امه�ا الحقيقي�ة وه�ذا والدها 
الحقيقي واخوانه�ا«، مضيفة »هذه 
اىل  أن تع�ود  الحقيق�ة ويج�ب  ه�ي 

الحقيقة«.
وتناش�د الوالدة املنظم�ات املعنية 
بالطفول�ة زي�ارة العائلة ملس�اعدتها 

عىل نقل الطفلة اىل عاملها الجديد.
أي  تزورن�ا  ل�و  »اتمن�ى  وتق�ول 
منظمة وتعاين وضعها. فهي باألمس 
كانت مع عائلة بعدما خطفها داعش 

واليوم اصبحت معنا«.
وتمثل قرقوش مسقط راس عائلة 
كريستينا تحديا للس�لطات العراقية، 
كم�ا ه�و الح�ال بالنس�بة اىل غالبية 
امل�دن واملناطق التي تمت اس�تعادتها 
م�ن اإلرهابيني، لع�دم توف�ر االموال 
والبن�ى  الخدم�ات  الع�ادة  الالزم�ة 

التحتية للبلدة.
انهم محارصون  الس�كان  ويقول 
اقلي�م  ب�ني  س�يايس  رصاع  وس�ط 
كردستان والحكومة املركزية، يف وقت 
ال تزال قرقوش اش�به ببلدة اش�باح، 
خالية اال من بعض املقاتلني واصحاب 

املحال الذين اعادوا فتح ابوابهم.
ويؤك�د الياس )25 عاما( ش�قيق 
اف�ران  اح�د  يف  ويعم�ل  كريس�تينا 
اربي�ل »لم يبق لنا مس�تقبل يف العراق 
براحة، قدمنا قبل ستة اشهر طلبا 
للسفر اىل فرنسا ولم يردنا جواب بعد. 
هنا الكرفان صغري واملعيشة صعبة«.

احلشد الشعيب جاهز لالقتحام وأعد خطة ملرحلة ما بعد »داعش«

حتديد »ساعة الصفر« لتحرير تلعفر واحلوجية

الدفاع توصلت إىل معتقالت اإليزديات يف حي 17 متوز.. وناجية تتحدث عن أساليب اإلرهاب املروعة

»                                   « تروي تفاصيل مرعبة عن السجون التي خصصها »داعش« للنساء
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تعيش المحافظات الجنوبي�ة وضعاً أمنّياً 
ش�به مس�تقر، قياس�ا بالمحافظات األخرى 
التي تس�جل أعمال عنف وتفجي�رات يومية، 
غي�ر أن الق�وات األمني�ة فيها اتخ�ذت أخيًرا 
إجراءات أمنية مش�ددة، إث�ر ورود معلومات 
ع�ن مخط�ط لتنفي�ذ تفجي�رات فيه�ا. وقال 
مس�ؤول في قيادة عمليات الفرات األوس�ط 
إّن »المعلوم�ات االس�تخبارية ال�واردة إل�ى 
القيادة تؤك�د أّن تنظيم )داعش( وضع خطة 
الس�تهداف محافظات جنوب الع�راق، خالل 
ش�هر رمضان«، مبيًن�ا أّن »الخطة تركز على 
تنفيذ تفجيرات بسيارات مفخخة في مناطق 
حساس�ة بتل�ك المحافظ�ات إلرب�اك األم�ن 

فيها«. 
وأش�ار إلى أن »المحافظ�ات التي يخطط 
)داعش( الس�تهدافها هي النج�ف والديوانية 
والمثنى وذي قار«، موضحاً أّن »المحافظات 
التي يخطط )داعش( الستهدافها هي النجف 
والديواني�ة والمثن�ى وذي ق�ار، وذل�ك عب�ر 
اختراقه�ا من الطرق الت�ي تربطها بمحافظة 

األنبار«.
وبحس�ب المصدر، فأّن »هذه المعلومات 
ال تستثني المحافظات الجنوبية األخرى، لكّن 
مخطط التنظي�م يركز على هذه المحافظات 
تحديًدا، وخاص�ة محافظة النجف، وفًقا لتلك 

المعلومات«.

وأض�اف أّن »تل�ك المعلومات ت�م إيصالها 
إلى الجهات المس�ؤولة في تل�ك المحافظات 
»المحافظ�ات  أّن  مبيًن�ا  ال�الزم«،  التخ�اذ 
بدورها رفعت من مستوى إجراءاتها األمنية، 
واتخ�ذت إجراءات جديدة تمثلت بزيادة العمل 
االستخباري، ونشر قوت إضافية في الحواجز 

األمنية، وخاصة الحدودية للمحافظات«.
وأش�ار إل�ى أّن »محافظة النجف ش�ّددت 
إجراءاته�ا ح�ول المدين�ة القديم�ة، والت�ي 
تضم مرقد اإلمام علي عليه الس�الم ومكاتب 
المراج�ع الديني�ة، لمن�ع اختراقه�ا م�ن قبل 
التنظي�م، كم�ا اتخ�ذت المحافظ�ات األخرى 
إجراءات مماثل�ة«، معتبًرا أّن »االس�تعدادات 
األمني�ة في تل�ك المحافظ�ات كافية إلحباط 
مخطط�ات )داع�ش(، وس�تحبط مخططاته 

اإلرهابية«. 
للع�راق  الجنوبي�ة  المحافظ�ات  وتش�هد 
وضًعا أمنيًّا أفضل من باقي محافظات البالد، 
لكّنها تسّجل على فترات متقطعة أعمال عنف 
وتفجيرات تتسبب بسقوط العديد من القتلى 
والجرح�ى، وكان آخره�ا التفجيري�ن اللذين 
ضرب�ا محافظت�ي كرب�الء وباب�ل األس�بوع 
القتل�ى  عش�رات  أوقع�ا  والل�ذان  الفائ�ت، 

والجرحى. 
وأدى التشديد األمني إلى تمكن قوة امنية 
م�ن اعتق�ال مف�رزة اغتياالت تنتم�ي لوالية 

الجنوب في »داعش« جنوبي العاصمة.
وق�ال مصدر ان »ق�وة امني�ة تمكنت من 

اعتق�ال مف�رزة اغتي�االت مكونة م�ن ثالثة 
اش�خاص ينتمون لوالية الجن�وب في تنظيم 

داعش بمنطقة سويب جنوبي بغداد«.
واض�اف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
عن اس�مه، ان »عملية االعتقال اس�تندت الى 
معلومات اس�تخباراتية دقيقة«، مش�يرا الى 
ان »الق�وة ضبطت بحوزة المعتقلين اس�لحة 

كاتمة عدد 2 وعبوة الصقة عدد 1«.
وفي محافظة المثن�ى، أعلن قائد عمليات 
الرافدي�ن الل�واء عل�ي إبراهي�م المكصوصي 
إحباط عملية »إرهابية« الستهداف المحافظة 

المثنى.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  المكصوص�ي  وق�ال 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، إن »دوريات 
الش�رطة المنتش�رة في بادية السماوة وبناء 
على معلومات اس�تخبارية توفرت لدى قيادة 
العملي�ات وت�م متابعته�ا بدق�ة تمكن�ت من 
إحباط عملي�ة إرهابية كان ينوي اإلرهابيون 
القيام بها بقضاء السلمان أو العبور إلى داخل 
المحافظ�ة من خالل محاولة تس�لل عجلتين 
ن�وع بي�ك اب في الس�اعات األول�ى من فجر 
األحد مس�تغلين ظالم اللي�ل وعمق الصحراء 
فتصدت لهم دوريات الش�رطة المنتشرة في 
البادية واشتبكت معهم وأجبرتهم على الفرار 
دون أن يحقق�وا مآربه�م اإلجرامية في النيل 

من سالمة وأمن المواطنين«. 
وأض�اف المكصوص�ي، أن »هناك عمليات 
اس�تباقية يت�م تنفيذها يوميا م�ن قبل قوات 

الش�رطة والجي�ش وال�وكاالت األمني�ة في 
المحافظ�ات الواقع�ة ضمن قاط�ع عملياتنا 
وه�ي واس�ط والمثن�ى وذي ق�ار وميس�ان 
الخارجي�ة  س�يطراتها  ف�ي  وخصوص�ا 
والداخلي�ة والتأكي�د عل�ى التفتي�ش الدقي�ق 
ومتابع�ة المعلومة االمني�ة«، مؤكداً »وجود 
تنس�يق وتعاون مش�ترك مع قي�ادة عمليات 
بغ�داد لتأمين الحدود بين بغداد والمحافظات 
الجنوبي�ة وتش�ديد االج�راءات األمنية لمنع 
تس�لل اإلرهابيين وافشال جميع مخططاتهم 

اإلرهابية«.
بدوره، أكد عضو اللجنة األمنية البرلمانية 
محم�د الكربول�ي أّن »المعرك�ة المقبل�ة مع 
)داعش( ه�ي معركة اس�تخبارات وضربات 
اس�تباقية لخالي�اه النائم�ة ف�ي محافظات 

الوسط والجنوب«.
وقال الكربولي في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إّن�ه »طالم�ا حّذرنا 
األجهزة األمنية باليقظة والحذر من هجمات 
داعش، وضرورة تكثيف الجهود االستخبارية 
لتفويت الفرصة على خالي�اه النائمة بتنفيذ 
الحكوم�ة  رئي�س  مطالًب�ا  مخططاته�ا«، 
ب�«إعادة دراس�ة الجدوى األمنية لتش�كيالت 
قي�ادات العملي�ات وتس�ليم المل�ف األمن�ي 
للداخلي�ة فقط، وإعادة نش�ر قطع�ات قيادة 
العملي�ات عل�ى الح�دود اإلداري�ة الخارجية 
للم�دن، بما يمن�ع مح�اوالت اختراقها ونقل 

الخاليا النائمة إليها«.

قائد عمليات الرافدين يعلن اعتقال »مفرزة االغتياالت« وإحباط خمطط إرهابي يف املثنى

»داعش« حياول استهداف اجلنوب واالستخبارات تشن محلة استباقية عىل اخلاليا النائمة
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نظم محتجون مسريات يف أنحاء الواليات 
املتحلدة للتنديلد بالرشيعة اإلسلامية التي 
يقلول املنظمون إنها تمثلل تهديدا للحريات 
األمريكية لكن منتقدين للمسريات يعتقدون 
أن الكراهية ضد املسللمني هلي الدافع وراء 

التنديد بالرشيعة.
ونظملت مؤسسلة »آكت فلور أمريكا«، 
التي تصلف نفسلها بأنها منظمة شلعبية 
تركلز عىل قضايلا األمن القومي، مسلريات 
يف نيويلورك وشليكاغو وبوسلطن ودنفلر 
وسلياتل إضافة إىل الكثري من املدن األصغر. 
وتعهد مئات األشخاص عرب مواقع التواصل 
االجتماعي باملشاركة يف الحدث الذي وصفته 

املؤسسة بأنه »مسرية ضد الرشيعة«.
مسلرية  يف  مشلحونة  األجلواء  وكانلت 
علىل مشلارف هاريسلربغ عاصملة واليلة 
بنسللفانيا. وفصللت حواجز أمنيلة وأفراد 
رشطلة بلني نحلو 60 متظاهلرا مناهضلا 
للرشيعة اإلسلامية عن علدد مماثل تقريبا 

من املتظاهرين املعارضني لهم.
وارتلدى كثري من املشلاركني يف املسلرية 
املعارضة أقنعة سوداء وهتفوا »ال لرتامب. ال 
ملنظمة كو كلوكس كان )التي تعتقد بتفوق 

العرق األبيض( وال للفاشية األمريكية«.
وقاللت الرشطلة إنله عىل الرغلم من أن 
األجلواء كانلت مشلحونة إال أن االحتجلاج 

جرى دون أي أعمال عنف أو اعتقاالت.
وقالت لني كونلز )35 عاما( من منطقة 
ريكتس جلني يف والية بنسلفانيا إنها شاركت 
يف املسرية »ملنارصة حقوق املرأة والطفل. ال 

يعجبني أسلوب معاملتهم للمرأة«.
وقلال كريس إييش )47 عاما( من مدينة 
ألينتاون يف بنسللفانيا إنه ال يكره املسلمني 
لكنه يعتقد بأن الجزء األكرب من اإلسلام ال 

يتوافق مع ثقافة الغرب.
وأضلاف قائلا »الدسلتور هلو قانلون 
)العيش يف( هذه األرض« مضيفا »ينبغي أن 

نكون حذرين بشلأن من يسلمح له بدخول 
البلد«.

وعىل موقعهلا عىل اإلنرتنلت تصف آكت 
الرشيعة بأنها ال تتوافق مع حقوق اإلنسان 
وتربر قمع النسلاء واملثليني جنسليا وتدعو 

لختان اإلناث.
املنظملة  إن  يقوللون  منتقديلن  لكلن 
تذم املسللمني وسلاوت ملرارا بني اإلسلام 
والتطرف ويعتربون تلك املسلريات جزءا من 

شلعور معاد لإلسلام وللمهاجريلن أثارته 
آراء الرئيس دونالد ترامب الذي دعا إىل حظر 
عىل دخول املسللمني إىل البلاد خال حملته 

االنتخابية.
عاملا(   33( فريلربغ  ملويل  وكانلت 
ملن فيادلفيلا واحلدة ملن املشلاركني يف 
»أملريكا  وقاللت  املضلادة.  االحتجاجلات 
ليسلت يف خطر ملن الرشيعة. هلذا املظهر 
عند الكونغرس هلو يف الواقع طريقة لجعل 

جرياننا املسلمني يشعرون بعدم االرتياح«.
يف  املشلاركني  علدد  كان  سلياتل  ويف 
االحتجاجلات املضادة أكرب ملن املتظاهرين 
املناهضلني للرشيعة الذين بللغ عددهم 75 
محتجلا فقط يف املسلرية التلي تحركت من 
بورتاند يف أوريغون. وتشلهد بورتاند توترا 
منلذ الحادث الذي وقع قبلل عدة أيام عندما 
ردد رجل شلعارات دينية وعنرصية يف وجه 
فتاتني عىل متن قطار للركاب ثم قتل رجلني 

طعنا بسكني بعد أن حاوال منعه.
وقلال بريطاني انتقل إىل الواليات املتحدة 
إنه قرر املشاركة يف االحتجاج بعد الهجمات 

اإلرهابية األخرية التي وقعت يف باده.
العاقلات  مجللس  حلث  جانبله  ملن 
األمريكية-اإلسلامية )كلري(، أكلرب جماعة 
البلاد،  يف  املسللمني  حقلوق  علن  للدفلاع 
األمريكيني عىل املشلاركة يف أحلد الفعاليات 
التعليمية العديدة التي تنظم »يف تحد سلمي 

ملسريات الكراهية التي تنظم«.
وطلب املجلس من املسلمني توخي الحذر 
من أعملال عنف محتملة خال يومي عطلة 

نهاية األسبوع.
وقاللت كلري يف تقريلر نرشتله يف أيلار 
إن الحلوادث ضلد املسللمني زادت بمعلدل 
57 يف املئلة خلال العلام املايض بملا يف ذلك 
زيادة بنسلبة 44 يف املئلة يف جرائم الكراهية 

للمسلمني.

خطاب الكراهية يتصاعد ضد اجلاليات العربية

احتجاجات يف أمريكا ضد »الرشيعة االسالمية«

قوات كردية تدعمها أمريكا تتقدم من عدة حماور باجتاه الرقة السورية

        بغداد / المستقبل العراقي

تحّوللت العديلد من البللدات البحرانية اىل سلاحات من 
املواجهات الشديدة مع قوات مرتزقة آل خليفة.

ففلي بلدة النويلدرات خرجت مسلريات تطالب بإقامة 
نظام جمهوري يف البحرين وبمحاكمة عائلة آل خليفة.

املسلريات  جانبهلا  ملن  الخليفيلة  القلوات  وقمعلت 
مسلتخدمة مختلف أنواع السلحة ووقعت صدامات عنيفة 

مع املتظاهرين ارتفعت خالها ألسنة النريان.
واملا يف بلدة العكر فهاجمت مرتزقة آل خليفة مسلرية 
تدعو اىل اسلقاط النظام الخليفي ودارات مواجهات هاجم 

خالها الثوار مدّرعات خليفية مصّفحة.
وشلهدت بللدات املعامري وامللرخ وأبو صيبع واملقشلع 
والسلنابس مسلريات وفلاء للشلهداء اللذي أراق دماؤهم 
الزاكيلة طاغيلة البحريلن اللذي هتفلت الجملوع منادية 

باسقاطه.
ودارت مواجهات حامية يف العديد من البلدات مع قوات 
املرتزقلة التي واجهلت املتظاهرين العزل بأسللحتها فيما 
لجأ املقاومون اىل تفعيل ادوات الدفاع املقّدس مسلتخدمني 
اإلطلارات املشلتعلة لغللق الطرقلات وغعاقة تقلدم قوات 
املرتزقة.هذا وارتفعت يف املسلريات شعارات الثورة الخالدة 
ويف مقدمتهلا اسلقاط النظلام الخليفلي وتقديلم رموزه 

للمحاكمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت كتيبلة »أبو بكلر الصديلق« اإلفراج عن سليف 
اإلسلام القدايف، تطبيقلا لقانون العفو العلام الصادر عن 
الربمللان، بعلد تربئته ملن التهلم املوجهلة إليه.وأوضحت 
الكتيبلة، وفق موقع »بوابة الوسلط«، أن تنفيذ القرار جاء 
بعد مراسات وزير العدل بالحكومة املؤقتة ومطالبة وكيل 
الوزارة يف مؤتمر صحفي برضورة اإلفراج عن نجل الزعيم 
الليبلي معملر القذايف وإخاء سلبيله طبقا لقانلون العفو 
العلام الصادر من الربملان.وأشلارت إىل أن سليف اإلسلام 
غلادر مدينة الزنتان من تاريخ إخاء سلبيله، داعية »كافة 
مؤسسلات اإلصاح والتأهيلل إىل أن تحذو حذو مؤسسلة 
اإلصاح بالزنتان واإلفراج عن كافة السلجناء السياسليني 
الذين شملهم قانون العفو العام«.ولم تحدد الكتيبة املكان 
الذي توجه إليه سيف اإلسام بعد إطاق رساحه.من جهته 
أكلد خالد الزايدي محامي سليف االسلام نبلأ اإلفراج عن 
موكلله من مكان إقامته يف مدينلة الزنتان.وقال الزايدي يف 
اتصلال مع موقع »املرصد« الليبلي إن موكله غادر الزنتان 
بالفعلل إىل جهلة رافضلا اإلفصاح عنهلا ألسلباب أمنية، 
إضافة إىل أنه غري معني بموضوع املغادرة.وتابع املحامي: 
»سليف اإلسلام اآلن حر طليق تنفيذا لقانون العفو العام، 
الذي أصدره مجلس النواب الليبي سلنة 2015 وله الحرية 

يف اختيار املكان الذي يود البقاء فيه داخل ليبيا«.

بلدات يف البحرين تتحول إىل ساحات 
»مواجهة شديدة« مع قوات النظام 

العفو العام الليبي يشمل 
       بغداد / المستقبل العراقيسيف اإلسالم القذايف  

اعتلرب رجال ديلن ان عزل قطر بسلبب دعمها 
لارهلاب »حلرام رشعلا«، رافضلني ايضلا إدراج 
اسلماء قريبة ملن جماعة االخوان املسللمني عىل 
قوائلم االرهلاب يف السلعودية وملرص واإلمارات 

والبحرين.
وقالت »الجبهة التنسيقية لعلماء أهل السنة« 
خلال مؤتمر صحفلي يف إسلطنبول إن مقاطعة 
دولة قطر وحصارها »حرام رشعا واملشاركة فيه 

ال تجوز بأي وجه من الوجوه«.
وذكرت الهيئة ان تريد توضيح »موقفها ورأيها 
الرشعلي« بعلد أن قطعت اإلملارات والسلعودية 

والبحرين ومرص ودول أخرى عاقاتها مع قطر.
واضافلت الهيئة ان 100 عالم من مختلف دول 

العاللم وقعوا عىل بيلان يقلول ان »الحصار الذي 
فرضتله بعلض اللدول العربية عىل دولة مسللمة 

دون بينة أمر غري مقبول«.
وبذللك يكلون علزل قطلر قلد دخلل »سلوق 
الفتاوى« بحسلب احد املعلقني عىل فيسبوك الذي 
قال ان مؤيدي االسام السيايس من رجال الدين ال 
يمكنهم اال دعم قطر ولو بفتاوى الحال والحرام.

ورفضت الجبهة إدراج يوسلف القرضاوي امللقب 
بمفتلي االخلوان وايضلا الداعية املتشلدد وجدي 
غنيم باالضافة اىل اسلماء اخلرى متورطة يف دعم 

االرهاب.
وكانت السلعودية ومرص واإلمارات والبحرين 
أصدرت الخميس قائمة أدرجت ضمنها 59 شخصاً 

و12 كياناً مرتبطني بقطر عىل لوائح اإلرهاب.
واعتلرب غنيلم اللذي يعد ملن املسلاندين علنا 

لتنظيلم الدوللة االسلامية إن »التحريلض ضلد 
املسللمني إثم بنّي وأن العلملاء البد أن يقفوا وقفة 
من خلفيلة فقهية ودينية وليس وقفة سياسلية 
أمام هذه القرارات التي تستهدف املسلمني بوجه 
عام«.ويف عام 2014،، شلهدت العاقات القطرية 
الخليجيلة ازملة مماثللة قطعلت خالهلا بلدان 
خليجية علدة عاقاتها مع الدوحة قبل ان تعيدها 
الريلاض وابوظبلي  بوسلاطة كويتيلة. وتقلول 
ان الدوحلة للم تلف بالتزاملات تعهدت بهلا قبل 
ثاث سلنوات، وبينها وقف دعلم جماعة االخوان 
املسللمني املصنفة منظمة ارهابيلة يف العديد من 

الدول الخليجية والعربية.
وكانت قطر التي تسلتضيف قادة من االخوان 
وحركة حماس وممثلني عن حركة طالبان، رفضت 

الخميس طرد اي عنارص من عىل اراضيها.

        بغداد / المستقبل العراقي

حلرام  بوكلو  جماعلة  أعلنلت 
التكفريية مسلؤوليتها علن الهجوم 
اللذي وقلع يف مدينلة مايدوجلوري 
بشلمال الباد ليلل األربعلاء املايض 
وأسفر عن سقوط ما ال يقل عن 14 

قتيا.
ووقع هذا الهجوم بعد ستة أشهر 
ملن إعان الرئيلس النيجريي محمد 
بخاري إن بوكو حرام ُهزمت »تقنيا« 
يف حمللة للجيلش دفعلت متمردين 
كثرييلن للجلوء إىل غابة سامبيسلا 

النائية قرب الحدود مع الكامريون.

ومايدوجلوري هي عاصمة والية 
بورنلو ومحلور معركلة مسلتمرة 
منلذ ثمانيلة أعوام ضلد بوكو حرام 
التكفرييلة التلي تسليطر يف شلمال 

رشق الباد.
إن  بالرشطلة  مسلؤول  وقلال 
مقاتيل بوكو حرام هاجموا ضواحي 
مضلادة  بمدافلع  مايدوجلوري 
للطائرات وعدة مهاجمني انتحاريني 

.
وأظهر الرشيلط املصور مقاتلني 
ملن بوكو حلرام عىل ما يبلدو وهم 
ببنلادق  الغابلة  علرب  يتحركلون 
ثقيللة  أسللحة  تعلوهلا  ومركبلات 

وهلو  لهلم  مشلاهد  إىل  باإلضافلة 
يحمللون تصاريح أمنيلة وإمدادات 

عسكرية نيجريية أخرى.
وعلرض الرشيط أيضا رجا يبدو 
أنه أبو بكر شيكاو زعيم أحد فرعني 
لبوكلو حلرام التكفرييلة وهو يقف 
أملام مسللحني ومركبلات تعلوهلا 
أسللحة ويتحدث باللغة العربية عىل 
الرغم ملن إعان الجيلش النيجريي 

مرارا أنه قتله.
وُقتلل أكثلر من 20 ألف شلخص 
يف حمللة بوكلو حلرام التكفريية يف 

حوض بحرية تشاد.
وتسلببت الحمللة يف ترشيد 2.7 

مليون شلخص وفجلرت واحدة من 
أكلرب حاالت الطلوارئ اإلنسلانية يف 

العالم.
وعىل الرغم ملن نجاح الجيش يف 
تحريلر ملدن وبلدات ملا زالت والية 
بورنلو ملن املناطلق التلي يصعلب 
الوصلول إليهلا بملا يعرقلل جهود 
إيصال املساعدات الغذائية لنحو 1.5 
مليون شخص يعتقد أنهم عىل شفا 

مجاعة.
واضطلر برناملج األغذية العاملي 
لتقليص خطط لتوفري غذاء بشلكل 
عاجلل لنحلو 400 أللف شلخص يف 

املنطقة بسبب نقص يف التمويل.

األزمة اخلليجية تدخل »سوق الفتاوى«

بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن هجوم كبري عىل مدينة رئيسية يف نيجرييا

         بغداد / المستقبل العراقي

قالت قوات سوريا الديمقراطية واملرصد 
السلوري لحقوق اإلنسلان إن هلذه القوات 
املدعوملة ملن الواليات املتحلدة تقدمت من 
علدة محاور يف أطلراف مدينلة الرقة املعقل 

األسايس لداعش الوحيش يف الباد.
وبدأت قوات سلوريا الديمقراطية، وهي 
تحالف مقاتلني أكلراد وعرب يدعمه تحالف 
تقلوده الواليات املتحلدة، هجوما عىل الرقة 
يوم الثاثاء املايض بعد حملة استمرت أشهرا 
لعزلها.ويقدر التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة أن ما يلرتاوح بني ثاثة وأربعة آالف 
تكفلريي يقاتللون لاحتفلاظ بالرقلة التي 
انتزعت داعش السيطرة عليها من مسلحني 
يف املعارضة السلورية يف 2014 خال هجوم 
خاطف سليطرت فيه عىل مناطق واسعة يف 

العراق وسوريا.
واسلتخدم التنظيم الوحيش الرقة مركزا 
وكمركلز  واإلداريلني  العسلكريني  لقادتله 

للتخطيط لشن هجمات حول العالم.
وقاللت قلوات سلوريا الديمقراطية إنها 

سيطرت عىل حي املشلب يف أقىص رشق الرقة 
يوم الجمعة وحي الصباحية يف الغرب.

وقال املرصد إن قوات سوريا الديمقراطية 
سليطرت عىل املشللب وعىل أكثر من نصف 

حي السباهية.
وقالت القلوات واملرصد إن القوات تتقدم 

اآلن يف حي الرومانية يف شمال غرب الرقة.
وملازال داعلش الوحليش يسليطر علىل 
الفلرات  نهلر  وادي  يف  واسلعة  مسلاحات 
ومناطلق صحراويلة شاسلعة علىل الرغلم 
من خسلارتها أرايض لصالح قوات سلوريا 
الديمقراطيلة والجيش السلوري وجماعات 
أخرى من الفصائل املسلحة يف اآلونة األخرية.

وقال سكان سلابقون عىل اتصال بأقارب يف 
املدينة املحارصة إن ما ال يقل عن 50 شخصا 
معظمهلم ملن املدنيلني ُقتللوا يف الغلارات 
املتصاعدة التي ُشنت بقيادة الواليات املتحدة 
خلال األربع والعرشين سلاعة املاضية عىل 

مناطق سكنية داخل املدينة.
وأضافلوا أن أكثلر من عرشة أشلخاص 
ُقتلوا كما أصيب عرشات يوم السلبت عندما 
قصفت طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده 

أمريكا شلارع النور الرئييس باملدينة يف قلب 
املنطقة التجارية بالقنابل الفسفورية.

وقلال مهاب نارص الذي كان من سلكان 
الرقة وعلىل اتصال بأقلارب وأصدقاء هناك 
إن الهجلوم اآلخلر اللذي قتل ملا ال يقل عن 
14 شخصا وقع يف حي الجزرة الغربي حيث 

استهدفت طائرات مقهى انرتنت.
بثهلا  مصلورة  رشائلط  أيضلا  ونقللت 
ناشطون من الرقة وحسابات شخصية من 
املدينة عن شلهود قولهلم إن املدينة ُقصفت 

بقنابل حارقة لثاني ليلة عىل التوايل.
وللم ينف التحالف الذي تقلوده الواليات 
املتحدة اسلتخدام قنابل حارقلة ويقول إنه 
ال يمكلن تفلادي وقلوع ضحايلا حتلى مع 
محاولتله تقليل آثار حملته العسلكرية عىل 

املدنيني إىل أدنى حد.
وإىل الغلرب ملن الرقلة تقلدم الجيلش 
السلوري والقلوات املواليلة لله يف مناطلق 
خاضعة لسليطرة داعلش الوحيش ووصلت 
سلوريا  قلوات  لخطلوط  الجمعلة  يلوم 
الديمقراطية قرب مدينلة الطبقة التي تبعد 

نحو 40 كيلومرتا عن الرقة.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1460( االثنين  12  حزيران  2017 اعالنات5

اعالن
عب�د  حي�در  جيه�ان  الرشي�ك  اىل 
الحس�ن تق�رر حضورك�م اىل مقر 
مديريه بلدي�ه التجف لغرض اكمال 
معامله اجازه بناء عىل العقار املرقم 
59167ح�ي النداء وبخالفه س�يتم 
اكم�ال االجراءات ب�دون حضوركم 

طالب االجازه كرار تركي عطيه

بسم الله الرحمن الرحيم 
)اخطار(

من /محكم�ة قوى األم�ن الداخيل 
املنطقة الثانية 

اىل/ املته�م الهارب) ش 1 م س�تار 
احمد حمود محل(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة 
خ�الل م�دة) ٣٠ ( يومآ م�ن تاريخ 
ن�رشه اذا كن�ت داخ�ل الع�راق أو 
الجريم�ة  ع�ن  لالجاب�ة  خارج�ه 
املس�ندة اليك وفق امل�ادة) ٣5 ق .ع 
.د ( وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
بحق�ك  وتطب�ق  ض�دك  القانوني�ة 
أحكام املادة) 69 ( ق. أ .د املتضمنة 

ما ييل:-
1- الحك�م عليك بالعقوب�ة املقررة 

لجريمتك .
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   -٢
صالحي�ة ألقاء القب�ض عليك أينما 

وجدت .
٣- إلزام املواطنن باالخبار عن محل 

اختفائك .
٤- حج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ر 

منقولة.
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

اعالن
ق�دم املواط�ن )أمر احس�ان عبد ( 
طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله 
)الحسني( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام امل�اده ٢٤ م�ن قان�ون 
البطاقه الوطنيه رقم ٣ لسنه ٢٠16 
املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لديه حق 
االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

 
اعالن

ق�دم املواط�ن )احمد س�عيد عبد ( 
طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله 
)الحسني( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام امل�اده ٢٤ م�ن قان�ون 
البطاقه الوطنيه رقم ٣ لسنه ٢٠16 
املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لديه حق 
االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
قدم املواطن )يوسف عيىس كاطع ( 
طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله 
)ج�ر( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل 
احكام املاده ٢٤ من قانون البطاقه 
الوطنيه رقم ٣ لس�نه ٢٠16 املعدل 
ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرس�ميه فمن لدي�ه حق االعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

فقدان شخص
فق�د املدع�و احم�د ع�يل ب�در داود 
مواليد 1986 بتاريخ 7 / 9 / ٢٠1٤ 
كان يرت�دي قمي�ص رصايص نص 
ردن وبنطل�ون اس�ود ل�ون البرشة 
حنطي والشعر اس�ود ويبلغ طوله 
165 سم متوسط البنية الجسمانية 
فمن لدي�ه معلوم�ات االتصال عىل 
الرق�م ٠77٣٣6٠٢87٤ ول�ه االجر 

والثواب .

تنويه
 اشارة اىل االعالن املنشور يف  صحيفة 
املستقبل  العدد 1٤55يف ٢٠17/6/5  
يف اع�الن محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة 
ع�دم  العدد/1/مق�اوالت/٢٠17 
ورود تاري�خ الدعوى ٢9/٢٠17/5 
املبلغ)57٠88557٠(خط�اء  وورد  

والصحيح هو)57/885/57٠(

تنويه
يف   املنش�ور  االع�الن  اىل  اش�ارة 
صحيفة  املس�تقبل  العدد 1٤59 يف 
٢٠17/6/11 ورد يف اع�الن تنفي�ذ 
/٢٠17ورد    655 املرق�م  بعقوب�ه 
التقديرية5٠٠/٠٠٠خطاء  القيم�ه 

والصحيح هو٠٠٠/٠٠٠/5

تنويه
اشارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة 
املستقبل العدد 1٤55 يف ٢٠17/6/5 
ورد يف اع�الن اح�وال  بعقوبه اس�م 
املفق�ود ل�ؤي ق�ادر خلي�ل خط�اء  

والصحيح هو نوري قادر خليل

اعالن
اىل الرشيكة  / عليه رحيمه مواس

 اقت�ىض حض�ورك اىل بلديه التاجي 
للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  الس�تخراج 
1/991٤ سبع البور الرشيك حسان 

نجم عبيد

محكمة جنح املعقل 
العدد:11٢/ج/٢٠17
التاريخ: ٢٠17/6/7

اعالن 
اىل املتهم الهارب / عيل جواد طعمة 
الرويمي / الساكن محافظة البرصة 

– الغر املدينة.
بناءاً عىل الدع�وى الجزائية املرقمة 
ض�دك  واملقام�ة  11٢/ج/٢٠17 
إقلي�م  )مجم�ع  فيه�ا  واملش�تكي 
خدمات سجون الجنوب( وفق احكام 
امل�ادة )٢67 ق.ع( وملجهولية محل 
إقامته وحسب قرار اإلحالة ملحكمة 
تحقيق املعقل بالع�دد ٢٠17/175 
ه�ذه  ق�ررت   ،  ٢٠17/5/16 يف 
املحكمة تبليغك اعالناً يف صحيفتن 
يوميتن رسميتن بالحضور صباح 
يوم املحاكمة املصادف ٢٠17/7/6 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكمة 

بحقك غيابياً.
القايض/اسيل صالح معتوق

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ  � البرصة
العدد: 19٣٣  / ٢٠16

التاريخ : 6/ 6 / ٢٠17
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ البرصة السيارة 
ب�رصة   / أ   /   817٣٤ املرقم�ة 
خص�ويص  / ن�وع س�ايبا / ل�ون 
ابي�ض مودي�ل ٢٠٠9 والعائ�دة إىل 
املدين )س�يف عم�اد عبدالس�تار ( 
لقاء دين الدائنة / ثقيف  حيان عبد 
الغني البالغ )17515٠٠٠ ( س�بعة 
عرش مليون وخمس�مائة وخمس�ة 
ع�رش أل�ف دين�ار فع�ىل الراغب�ن 
بالرشاء الحضور إىل املكان والزمان 
املعينن مس�تصحباً معه التأمينات 
القانونية البالغة 1٠ % م��ن القيمة 

املقرر .
املنفذ العدل
فردوس حسن شاوي

املواصف�ات امل�كان / مع�رض نور 
الهدى شارع املعارض .

الزمان / الخامس�ة من عرص اليوم 
العارش من اليوم التايل للنرش .

 )   55٠٠  ٠٠٠( ة  املق�در  القيم�ة 
خمس�ة مالي�ن وخمس�مائة ال�ف 

دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االحرار
العدد 57 / ش / ٢٠17 

إىل / املدع�ى علي�ه ) نج�اح حمزه 
فاضل ( 

م / تبليغ حكم غيابي
اقامت عليك املدعية ) صفاء عباس 
ستار ( الدعوى املرقمة اعاله والتي 
ادع�ت فيها بان�ك مطلقها بموجب 
قرار الط�الق املرق�م ٢٠٢6 / ش / 
٢٠16 وق�د اس�تولدت م�ن ف�راش 
الزوجي�ة الطف�ل ) احم�د ( وه�و 
االن يف حضانته�ا وص�در قرار فيها 
بتاري�خ ٢5 / 5 / ٢٠17 واملتضمن 
الحك�م بتايي�د حضان�ة املدعي�ة ) 
صفاء عباس ستار ( البنها القارص 
) احم�د نجاح حم�زه تولد 9 / ٢ / 
٢٠1٤ ( لذا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز رشط�ة 
الخنساء ) عقيل عبد ميدان ( يف1 / 
6 / ٢٠17 لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن ولك 
حق االعراض والتميي�ز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 
القطعي�ة ووفق�ا  الدرج�ة  الق�رار 

لالصول .
القايض
خالد محمد االعرجي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف االنبار 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف هيت 

العدد 16٤1 
اعالن

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل 
املس�تدعية ) فخري�ة احم�د عذاب 
( تطل�ب نصبه�ا قيما ع�ىل زوجها 
املفق�ود ) حمي�د صال�ح حم�ادي 
االوراق  يف  فقدان�ه  ثب�ت  وال�ذي   )
التحقيقي�ة املرقم�ة ..... يف ٢8 / 5 
/ ٢٠17 مكت�ب التحقيق القضائي 
يف هي�ت – علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
محليت�ن  صحيفت�ن  يف  االع�الن 
فمن لديه معلوم�ات عنه او عنوانه 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه 
ستمنح هذه املحكمة حجة الحجر 
املس�تدعية  وتنصي�ب  والقيموم�ة 
اعاله قيمة عليه حسباالصول وفق 

القانون .
القايض
سعد سامي جمعة العبيدي

قرارشطب رشكة محدودة
بالنظر الكتمال كافة اجراءات تصفية 
رشك�ة ) الش�اطيء النتاج االلبس�ة 
الجاهزة املحدودة ( واستنادا الحكام 
املادة 177 م�ن قانون الرشكات رقم 

٢1 لسنة 1997 املعدل .
اني مس�جل الرشكات قررت ش�طب 
اس�م الرشكة م�ن س�جالتنا عىل ان 
يتم ن�رش القرار طبقا الح�كام املادة 

املذكورة اعاله .
كت�ب ببغ�داد يف الي�وم الخامس من 

شهر رمضان لسنة 1٤٣8 ه� -
املواف�ق اليوم الح�ادي والثالثون من 

شهر ايار لسنة ٢٠17 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز
املدير العام / وكالة

تنويه 
ورد سهواً بإعالن مرصف االستثمار 
العراق�ي ش. م. خ/ اجتم�اع الهيئة 
العامة للسنة املنتهية يف ٣1/ كانون 

اول/ ٢٠16 كلمة ما همي خطأ 
والصحيح  مساهمي 

كذلك اصافه خطأ والصحيح اصالة 
املنش�ور يف جري�دة الدس�تور بالعدد 
وجري�دة   ٢٠17  /6  /6 يف   ٣9٣٢
 /6  /6 يف   1٤56 بالع�دد  املس�تقبل 

 ٢٠17
لذا اقتىض التنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / ٢٠16/199٢
التاريخ ٤/٢7/٢٠17

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام 
م�ن  العقار تسلس�ل ٣/18٢56 م٤ 
ح�ي النرص  الواق�ع يف النجف العائد 
للمدي�ن   )عليه كاظم عودة( البالغة 
٢1٣ سهم من اصل ٣1٣.66 املحجوز 
لق�اء طلب الدائ�ن )عب�د الرضا عبد 
الرزاق صابر(  البالغ ٠٠٠.٠٠٠.٢75 
مائت�ان وخمس�ة وس�بعون مليون 
دين�ار  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة ثالثن يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والنرش والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :النج�ف /ح�ي 

النرص ٣/18٢56م٤
٢-جنسه ونوعه : دار

٣-حدوده واوصافه :بلدية النجف
٤-مش�تمالته :  العق�ار يق�ع رك�ن 
ع�ىل ش�ارعن 1٠م و1٠م ويتال�ف  
م�ن باب�ن باب ع�ىل كل ش�ارع وله 
دنكه  واحدة دبل فاليوم ويتكون من 
طابقن وواجهته فيها شباك حديدي  
كبر يطل عىل الطابقن وهو يتكون 
من س�احة امامية فيها ممر ارضية 
من الكايش املوزائيك  ومدخل وكلدور 
الكلي�دور يحت�وي ع�ىل غرفتن نوم 
وصحيات مشركة و صالة استقبال 
البورس�لن  م�ن  العق�ار   وارضي�ة 
والج�دران م�ن الس�راميك  والباقي  
من البورك والس�قف من الكونكريت  
املس�لح وس�قف ثانوي ويوجد سلم 
معلق يؤدي اىل الطابق االول والطابق 
االول يحت�وي عىل صحي�ات وصالة 
ومطبخ مفتوح ع�ىل الصالة وغرفة 
ن�وم ارضي�ة الطاب�ق االول صباب�ة 
والج�دران س�راميك والس�قف م�ن 
الكونكريت املس�لح وملبوخ بالبورك  
وس�لم خارجي صبابة من االسمنت 

يؤدي اىل الداخل وخارج البيت .
5-مس�احته : حسب السند املرفق يف 

االضبارة ٣1٣.66م٢
6-درجة العمران : جيدة

7-الش�اغل : عب�اس عب�د الحس�ن 
ويرغ�ب بالعق�ار بعد البي�ع بصفة 

مستاجر عىل لسان ابنته 
8-القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلية 
مائت�ان   ٢19.8٣٠.٠٠٠ للعق�ار 
وثمانمائ�ة  ملي�ون  ع�رش  وتس�عة 
وثالث�ون ال�ف دين�ار قيم�ة س�هام 
املدين 1٤9.596.77٣ مائة وتس�عة 
واربعون مليون  وخمس�مائة  وستة 
وتس�عون ال�ف وس�بعمائة وثالث�ة 

وسبعون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

العدد /٢٠17/195٣
التاريخ ٢٠17/6/11

اىل املفقود /فراس ناظم طه
اعالن

وال�دك  ق�دم   ٢٠17/5/٢٤ بتاري�خ 
املدع�و )ناظ�م ط�ه ( طلب�ا اىل هذه 
املحكمة ي�روم فيه نصب�ه قيما عىل 
املدع�و ول�ده )ف�راس ناظ�م طه ( 
 ٢٠٠8/٢/٢ بتاري�خ  ولفقدان�ك 
ع�رض  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
االمر ع�ىل ق�ايض محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف بيج�ي وق�رر تبليغ�ك 
بصحيفت�ن رس�ميتن للحض�ور اىل 
هذه املحكمة وبعكس�ه سيتم اتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقك واصدار 

الحجة
القايض
مهند عيل عبد الله

وزارة النفط



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اج�رى وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي ، 
جول�ة ميدانية بهدف متابعة مجريات العمل 

يف ميناء الفاو الكبري«. 
وتفقد الحمامي »مراحل ونسب انجاز امليناء 
بع�د لق�اء برشك�ة داي�وو الكوري�ة املنفذة 

لكارس االمواج الغربي«.
وقال الحمامي ان »الوزارة تتابع باس�تمرار 
مراحل العمل يف ميناء الفاو الكبري من خالل 
تقدي�م التس�هيالت الالزم�ة أم�ام الرشكات 
العامل�ة بهدف تق�دم العمل ع�ى الرغم من 
بعض املعوقات س�يما املالية منها لكن هناك 
مساعي وجهود حثيثية تبذل ما بني الرشكة 
وال�وزارة للوص�ول اىل تفاهم�ات مش�ركة 
م�ن اجل اس�تكمال اهم االعمال االساس�ية 

للميناء«. 
واض�اف »س�بق وان دع�ت الرشك�ة العامة 
ملوانئ العراق ) احدى تش�كيالت وزارة النقل 
( كافة الرشكات املختصة يف ادارة و تش�غيل 
مناقص�ة  يف  لالش�راك  الحاوي�ات  موان�ئ 
التش�غيل املشرك BOTلجزء من ميناء الفاو 
الكبري و تحديدا )Terminal A ( الذي سيقام 
يف ش�به جزيرة الفاو عى قناة خور عبد الله 
وبذل�ك ف�ان وزارة النقل قد كلف�ت الرشكة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق )اح�دى تش�كيالت 
الوزارة( لتكون الجهة التنفيذية فيما يخص 

اجراءات املناقصة و تنفيذ املرشوع.
 كم�ا وج�ه وزي�ر النق�ل بتش�كيل اللجن�ة 

التنسيقية العليا ملدراء املوانئ العراقية«.
واوض�ح خ�الل زيارته ملين�اء الف�او الكبري 
وقيامه بجولة ميدانية ع�ى املوانئ العاملة، 
ايع�ازه بتش�كيل لجنة أخرى مل�دراء املوانئ 

العراقية ته�دف اىل توحيد االجراءات االدارية 
بالتعام�ل مع ال�رشكات التجاري�ة والوكالء 
املش�رك  التش�غيل  ورشكات  واملخلص�ني 
وتس�هيل  االخ�رى،  الحكومي�ة  والدوائ�ر 
االجراءات وتقديم افضل مس�تلزمات الدعم 
لتقدي�م افضل الخدمات للس�فن التي تدخل 

املوانئ العراقية.« 
 واش�ار الحمام�ي »بع�د أن نجح�ت أعمال 
اللجن�ة التنس�يقية العلي�ا مل�دراء املط�ارات 
العراقية، وجدنا من الرضوري تش�كيل مثل 
هذه اللجنة تختص بم�دراء املوانئ العراقية 
لغرض توحيد االجراءات وتقديم التس�هيالت 
التي من شأنها جذب رشكات النقل البحري، 
يف ظل االمكانات الواس�عة يف معدات املناقلة 

التي تملكها املوانئ العراقية«.
 ولف�ت اىل أن »الغاي�ة األساس�ية للزي�ارات 
امليداني�ة ه�ي م�ن أج�ل الوقوف ع�ى واقع 
العمل الفعيل ومحاولة رفع كافة االشكاالت 

واملعوقات أمام الرشكات العاملة«.
م�ن جان�ب آخ�ر، اعلن وزي�ر النق�ل كاظم 
فنجان الحمام�ي، عن انته�اء أعمال تأهيل 
محطة اإلدالء البحريني يف الباخرة »ش�مس« 
التي قامت بها الخربات الفنية والهندسية يف 

املوانئ العراقية. 
الفتا اىل أن »املحطة رشعت بتقديم خدماتها 
للسفن القادمة باتجاه املياه العراقية، مبينا 
انه�ا ش�قت طريقها نح�و البح�ر للعمل يف 
مياهنا االقليمية كمحطة عائمة للمرش�دين 
البحريني«. وأش�اد الحمامي باعمال التأهيل 
الت�ي قامت به�ا الك�وادر العراقي�ة، معتربا 
انهم قدم�وا جهودا كبرية باعتبارهم طاقات 
عراقية ق�ادرة عى تحمل املس�ؤولية امللقاة 

عى عاتقهم.

وزير النقل يطلع عىل أعامل ميناء الفاو الكبري ويوجه بتشكيل جلنة عليا ملدراء املوانئ
اعلن من البصرة انتهاء أعمال تأهيل الباخرة مشس بأياٍد حملية
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النفط تعلن عن خطط لرفع 
تصدير ميناء العمية اىل أكثر 

من مليون برميل باليوم

حمافظ البرصة: انجاز البنى التحتية ملنطقة اخلربطلية قبل عيد الفطر

حمافظ بغداد يؤكد عىل رضورة مواكبة التطور العلمي يف النظام اجلامعي
خالل زيارته اجلامعة التقنية الوسطى

الزراعة: هتريب الفواكه مستمر وندعو لتشديد اإلجراءات يف احلدود

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج 
كري�م حطاب ع�ن »خطط ال�وزارة الرامية 
اىل زيادة الطاق�ة التصديرية ملين�اء العمية 
النفط�ي جنوب الب�الد اىل اكثر م�ن مليون 
برمي�ل باليوم«.ونق�ل بيان لل�وزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، عن حطاب قوله خالل 
جولته التفقدية للحقول واملنشاءات النفطية 
ومؤانى الصادرات النفطية يف جنوب البالد، 
ان »رشكة نفط البرصة تقوم حاليا بعمليات 
التاهيل والتطوير مليناء العمية بهدف زيادة 
الطاقة التصديرية والوصول بها اىل معدالت 
كبرية«.وأضاف حطاب ان »الطاقة الحالية 
املتاحة للميناء ه�ي 250 الف برميل باليوم 
ونخطط لتوس�يعها وزيادته�ا بعد االنتهاء 
من مشاريع التطوير التي تشمل مد انابيب 
جديدة وإنش�اء محطات ض�خ وخزانات اىل 
اكثر من 600 الف برميل خالل الفرة املقبلة 
، وصوال اىل معدالت تصديرية تزيد عى اكثر 
من ملي�ون برميل خ�الل الس�نوات القليلة 
القادمة وهذا يأت�ي ضمن خطط الوزارة يف 
زيادة الطاقات الخزنية والتصديرية للمنافذ 

التصديرية من جنوب البالد«.
وتاب�ع وكي�ل ال�وزارة »ان�ه تفق�د املجمع 
الس�كني الجديد يف ميناء العمي�ة النفطي، 
الذي تق�وم بتنفي�ذه رشكة نف�ط البرصة 
اس�تنادا اىل توجي�ه وزير النف�ط جبار عيل 
اللعيب�ي بتوف�ري س�كن يلي�ق بالعاملني يف 
املنافذ التصديرية تثمينا لجهودهم املتميزة 
يف تحمي�ل الناق�الت النفطي�ة العاملي�ة عى 
مدار الع�ام وتحديه�م للظ�روف الطبيعية 

القاسية يف البحر«.
من جهته قال املتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد ان »جولة وكيل الوزارة ش�ملت أيضا 
زي�ارة اىل مين�اء البرصة النفط�ي واالطالع 
ومتابع�ة تأهي�ل بع�ض املراف�ق املهم�ة يف 
امليناء واللقاء بالعاملني واإلشادة بجهودهم 
املتمي�زة فض�ال ع�ن تلبي�ة احتياجاتهم«.

وأضاف جهاد ان »الوفد الوزاري تفقد أيضا 
مركز السيطرة الرئيس للصادرات النفطية 
ع�رب العوام�ات االحادية واس�تمع اىل رشح 
م�ن قبل ممث�ل الرشكة العاملي�ة الفاحصة 
ع�ن آلي�ات التدقي�ق والفح�ص واملراقب�ة 
االلكرونية املتبعة يف عمليات تصدير النفط 

العراقي عرب املنافذ التصديرية.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ البرصة ماج�د النرصاوي عن ق�رب انجاز 
م�رشوع البن�ى التحتي�ة ملنطق�ة الخربطلي�ة وتحدي�دا 
اف�راز )40(، و)51(، والذي يش�تمل عى ش�بكتي للمياه 
الثقيلة واالمطار، وتبليط الش�وارع باإلس�فلت واألرصفة 
باملقرنص.وق�ال محاف�ظ البرصة يف ترصي�ح عقب جولة 
ميداني�ة لإلطالع عى األعمال التي تنجز يف مركز املحافظة 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »هذا املرشوع سيتم انجازه 
بالكام�ل قبل حلول عيد الفطر املب�ارك، فيما بني ان هناك 
اعم�ال مماثل�ة تش�هدها مناطق اخ�رى بمرك�ز البرصة 
وكذلك باالقضي�ة والنواحي«.وتابع، ان »مناطق الش�علة 
والثالثة واملستطيل بحي الحسني سيكتمل العمل بها خالل 

شهر، فيما اكتملت منطقة خمسة ميل، اضافة اىل مناطق 
اخرى«.كم�ا أعلن محافظ البرصة بأنه وجه بإعادة العمل 

بمش�اريع البن�ى التحتية لعدد م�ن املناط�ق وإكمالها يف 
مناطق اخرى«.وقال النرصاوي ان »التوجيه ش�مل إعادة 
العمل يف مرشوع البنى التحتية يف حي عمان وإكمال العمل 
يف م�رشوع البنى التحتية يف الجزء املتبقي من منطقة حي 
الحسني املحال اىل رشكة القسيم املتلكئة بعد وضع الحلول 
املناس�بة عن طريق ادراج رشكة يف العقد من اجل االرساع 

يف االنجاز«.
وتابع ان التوجيهات ش�ملت ايضا اع�ادة العمل بمرشوع 
البنى التحتية ملنطقة أجنادين بعد موافقة لجنة املصادقة 
املركزي�ة.ويف موض�وع متصل افاد املحاف�ظ بأن مرشوع 
البن�ى التحتي�ة للقبلة مس�تمر يف مرحلة االع�الن وقدمت 
عليه اىل االن س�تة رشكات عاملية ، وباقي عى اعالنه قرابة 

االسبوعني فقط .

   بغداد/ المستقبل العراقي
 

تفق�د محافظ بغداد املهندس عط�وان العطواني أمس االحد، 
الجامعة التقنية الوس�طى وكان يف استقباله رئيس الجامعة 
الدكتور ماجد حمي�د مجيد . ويف بيان اورده املكتب االعالمي 
ان العطوان�ي اكد عى رضورة الرؤية والفلس�فة التقليدية يف 
النظام الجامع�ي العراقي ومواكبة التط�ور العلمي من اجل 
خل�ق جيل ابداع�ي الن الش�باب الجامعي هم ق�ادة املجتمع 
الحقيقيون وتجول س�يادته بني القاع�ات االمتحانية للطلبة 
واطمأن عى عملية س�ري العملية االمتحانية من خالل لقاءه 
بع�دد من الطلبة والطالبات . واش�ار اىل ان عملية اعادة بناء 
البلد تقع بالدرجة االساس عى عاتق ابناءه من خالل تفعيل 
اليات اكتش�اف القدرات لدى الطلبة من اجل االستفادة فيما 
بعد من تنش�يط حركة االعمار والبن�اء وتهيئة البنى التحتية 
الس�ليمة والنظام التعليمي املتطور وتنمية الش�عور وثقافة 
االنتم�اء للبلد الواحد حرصا وهجر االنتماءات الفرعية مؤكدا 
ع�ى ان يكون هن�اك تعاون�ا وتوافق�ا يف االراء التي تصب يف 
مصلح�ة العملية التعليمية واالكاديمي�ة مابني املحافظة من 
جهة ووزارة التعليم العايل والجامعات من جهة اخرى. املكتب 

االعالمي ملحافظ بغداد.

    بغداد / المستقبل العراقي
 

أك�دت وزارة الزراع�ة، ان »تهريب الخرض 
والفواك�ه املمنوع�ة من االس�ترياد ال يزال 
مس�تمرا، وفيما دعت الجهات ذات العالقة 
اىل تشديد اإلجراءات يف املنافذ الحدودية ملنع 
تهريب تلك املنتجات، اش�ارت اىل انها تقوم 

وبش�كل دوري بمنع او الس�ماح باسترياد 
بعض املحاصيل بناًء عى املحاصيل املنتجة 
محلياً.وق�ال وكيل ال�وزارة مهدي ضمد يف 
ترصيح اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، 
ان »تهري�ب الخ�رض والفواك�ه املمنوع�ة 
من االس�ترياد ال ي�زال مس�تمرا من خالل 
مرورها بش�كل غري قانوني م�ن املنافذ«، 

داعي�ا ،الجه�ات ذات العالق�ة اىل تش�ديد 
اإلجراءات يف املناف�ذ الحدودية ملنع تهريب 
تل�ك املنتج�ات ومن خ�الل جمي�ع املنافذ 
الربي�ة او البحري�ة او الجوية«.وأوض�ح ، 
ان »الوزارة تق�وم باخطار جميع الجهات 
ذات العالق�ة بمنع االس�ترياد وهي كالتايل 
الحدودي�ة،  املناف�ذ  )الداخلي�ة/  وزارات 

املالي�ة/ الكم�ارك، الصح�ة، التج�ارة( اىل 
جان�ب لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واأله�وار 
النيابي�ة«، الفتا اىل ان »وزارة الزراعة تقوم 
وبش�كل دوري بمنع او الس�ماح باسترياد 
بعض املحاصيل بناًء عى املحاصيل املنتجة 
محلياً وم�دى إمكانية تلبيتها لالس�تهالك 

اليومي للمواطنني«.

الكهرباء: مالكات توزيع الصدر تواصل 
أعامهلا لرفع التجاوزات وفك االختناقات

التجارة تعلن افتتاح مركز تسويق بازوايا 
يف ايرس املوصل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ان م�الكات توزي�ع الص�در تواص�ل أعماله�ا لرف�ع 
التجاوزات وفك االختناقات وتحس�ني الش�بكة الكهربائية.وافاد بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »ب�ارشاف ومتابعة ميدانية من قبل مدير عام 
توزي�ع كهرباء الص�در ويف محمد املياحي, تواصل املالكات الهندس�ية والفنية 
يف املديرية العامة املذكورة أعمالها لرفع التجاوزات وفك االختناقات وتحس�ني 
الش�بكة الكهربائية إليصال التيار الكهربائي بانس�يابية عالية وتقليل نس�بة 
األعطال الحاصلة عليها.وبني املتحدث الرس�مي باسم وزارة الكهرباء مصعب 
رسي امل�درس, بحس�ب البيان  إن »اإلعمال تضمنت زيادة س�عة )3( محوالت 
م�ن )250ك. ف ( اىل )400ك.ف( يف املح�الت) 331 و 345 و 327 ( ضمن فرع 
توزي�ع كهرباء الص�در الش�مايل«.واضاف »اما اعمال قطاع الحس�ينية حيث 
تضمنت االعمال اضافة محولة س�عة )250ك.ف( ملحلة 214, اىل جانب سحب 
اس�الك املنيوم حجم 95  ملم بطول )1000( ال�ف مر للمحالت)214   و 216 
(, واضاف�ة )3( اعمدة م�دورة ملحلة 206, اضافة اىل نصب واس�تبدال )271( 
مقايس�اً كهربائياً مختلف�ة االطوار«.وتابع »فضالً ع�ن ورفع حاالت التجاوز 
الحاصلة من قبل املواطنني وتبادل التغذية وفك االختناقات وتحس�ني الشبكة 

الكهربائية إليصال التيار الكهربائي بانسيابية عالية وتقليل نسبة األعطال .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، عن »افتتاح مركز تس�ويق س�ايلو بازواي�ا يف الجانب 
االيرس من مدينة املوصل للموس�م التس�ويقي الحايل.واك�دت التجارة يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »افتتاح مركز تسويق سايلو بازوايا يف الجانب 
االيرس من مدينة املوصل للموسم التسويقي الحايل«، مؤكداً انه »بارش باستالم 
اول كمي�ة حنط�ة يف الس�ايلو بعد توق�ف دام ثالث س�نوات بس�بب الظروف 
االمنية«.وب�ني ان »س�ايلو بازوي�ا س�يكون ل�ه اهمية كب�رية يف تأمني خزين 
قوي من الحنط�ة بالقرب من مطاحن نينوى التي عادت للخدمة بعد عمليات 
التحرير«.واشارت اىل الوزارة ان »معدل االستالم اليومي لسايلو خان بني سعد 
يتج�اوز ال� 100 مركبة محمل�ة باوزان مختلفة من الحنطة«، مش�رياً اىل انه 
»يت�م رفض مابني 5 اىل 7 مركبات الس�باب تقدير املخترب املس�تند عى نوعية 
الحبوب املس�وقة من قبل الفالحني واملزارعني«.واوضح، ان »الس�ايلو يس�تلم 
الحنطة من مس�وقي الدوائر الزراعية يف بغداد ش�عبة االس�تقالل }الراشدية{ 
وزراعة الرصافة بوب الش�ام وغريها، اضافة اىل اس�تالم الحنطة من مزارعي 
محافظ�ة دي�اىل يف الش�عب الزراعي�ة كنعان وبل�دروز والوجيهي�ة واملقدادية 
والخال�ص، اضافة اىل خان بني س�عد«.واضاف ان »اجمايل الكميات املس�وقة 
لغاي�ة اليوم بلغت } 6٨.9٨2{ الف طن، توزعت مابني حنطة ناعمة درجة اوىل 
}40.552{ ال�ف طن، وحنطة ناعمة درجة ثانية }22.443{ الف طن و حنطة 

درجه ثالثة }5.595{ الف طن.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تستعد للمسامهة بحملة تنظيف واسعة ملحافظة النجف األرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه م�ن الس�يد وزي�ر النف�ط ، و 
بإيعاز من الس�يد وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع تس�تعد رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة وب�إرشاف مبارش م�ن مدير 
ع�ام الرشكة املهندس ع�يل عبد الكريم 
املوس�وي كوادرها وآلياتها للمساهمة 
بحمل�ة تنظيف كبرية و ش�املة ألحياء 
مدين�ة النج�ف األرشف يف ش�هر تموز 
املقب�ل .ورصح املوس�وي ب�أن رشك�ة 
التوزي�ع  ستش�ارك يف حمل�ة تنظي�ف 

املحافظ�ة املقدس�ة عن طري�ق إرشاك 
آلياته�ا املتاح�ة بأنواعه�ا ) قالب�ات – 
حوضيات – ش�فالت - سيارات نظافة 
...ال�خ ( مع س�ائقيها مضيفاً بأن مدة 

الحملة ستستغرق عرشون يوماً .
مدير ع�ام الرشكة بني أيض�ًا بأن هذه 
الحملة ستشمل أحياء ومناطق واسعة 
س�يتم  األرشف  النج�ف  مدين�ة  م�ن 
خاللها رفع كميات كبرية من النفايات 
واألنق�اض وس�تقوم م�الكات رشكتنا 
بإرس�ال آلياته�ا بالتعاون م�ع فرعها 
يف املحافظ�ة وبالتنس�يق م�ع مجل�س 

محافظة النجف  مؤك�داً يف الوقت ذاته 
بأن الرشكة ماضي�ة يف القيام بحمالت 
تنظيف أخرى مس�تقبالً من أجل خدمة 
املواطن�ني وإظه�ار محافظ�ة النج�ف 
األرشف بالشكل الالئق بها كونها تحتل 
مكانة دينية وعلمي�ة عالوًة عى كونها 

عاصمة الثقافة العربية واإلسالمية.
يذكر أن رشكة توزيع املنتجات النفطية 
ش�اركت يف وق�ت س�ابق بالعدي�د  من 
النج�ف األرشف  يف  التنظي�ف  حم�الت 
مم�ا خلق ذل�ك إرتياحاً كب�رياً ملواطني 

املحافظة .
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

تكريت 
العدد 494/ش/2017
التاريخ 2017/6/11

اعالن
اىل املدع�ى عليه )عب�د الباري وليد 

خالد (
اص�درت   2017/5/30 بتاري�خ 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
تكريت بحقك حكما غيابيا يقيض 
)بالتفري�ق للهج�ر ( بين�ك وب�ن 
زوجتك املدعية )سارة عامر سعيد 
( ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن 
محليت�ن ويف حالة ع�دم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا لالع�راض او 
التميي�ز خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوما من تاري�خ النرش يف الصحف 
يعت�ر ق�رار الحك�م ناف�ذا بحقك 

ومكتسبا درجة البتات
القايض

خليل ابراهيم موىس 
قايض محكمة االحوال الشخصية 
يف تكريت

اعالن تبليغ
كري�م  )مه�دي   : ال�رشكاء  اىل 

جاسم(
 تقرر حضورك اىل صندوق االسكان 
النج�ف االرشف  العراق�ي /ف�رع 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشي�كك )محمد جابر محمد 
عيل ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطعة املرقمة 3/43630 حي 
الوف�اء  رق�م املناقصة )4( اس�م 

املقاطعة /جزيرة النجف .
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تاري�خ ن�رش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد :2017/5636

التاريخ 2017/6/11
اعالن

قدمت املس�تدعية )نبعه حسن حمده   
( طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه 
اصدار حج�ر وقيمومة لولدها  املفقود 
) ضي�اء صال�ح س�لمان  ( والذي فقد 
2003/9/23 علي�ه واس�تنادا لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفتن محليتن لغرض التثبت من 

حياة املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى 

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

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد : 1/استمالك /2011
التاريخ 2017/6/5

اعالن
اىل /املستملك منهم :

1-رشيده مشري محمد شخري  2- عبد 
الوهد محمد 3-حس�ن حس�ن حبيب 
4- س�لمان الصالح الحبيب 5- عباس 
خض�ري 6-محم�د كاظ�م الدليمي 7- 
عب�د بك�ش خل�ف 8- عبد عطي�ه ربع 
9- صالح بعيوي الزبيدي 10-س�لمان 
عب�اس  حس�ن   -11 ادري�س  عب�اس 
ادريس 12- جواد عزوز الخفاجي 13- 
عبد الرض�ا  عطيه مه�دي 14- حمزة 
كاظم حس�ون 15- كاظم بخيت 16- 
غضيب كاظم فض�ل 17-جودة كاظم 
حاج�م 18- حمي�د غيدان  ف�رج 19-

حمودي عبد الحسن
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
1/اس�تمالك /2011 يف 2017/5/29 
املرق�م  العق�ار  باس�تمالك  والق�ايض 
7/96م 31 بس�اتن الجلع�ه ملصلح�ة 
املس�تملك مدير بلدية س�ومر /اضافة 
لوظيفته  ببدل قدره )626.750.000( 
فقط ستمائة وس�تة وعرشون مليون 
دين�ار  ال�ف  وخمس�ون  وس�بعمائة  
الغريه�ا ويف حال عدم طعنك�م تمييزا 
خ�الل امل�دة القانوني�ة ويعت�ر القرار 

مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

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

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 2871/ج/2016

التاريخ 2017/6/6
اىل املته�م اله�ارب / عام�ر ظاه�ر 

دبيسان 
ملجهولية مح�ل اقامتك ولصدور امر 
القب�ض بحق�ك وف�ق اح�كام املادة 
1/456/أ .ق.ع ولهروبك فتعذر تبلغك 
قانون�ا لذا ق�رر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليتن واسعتي االنتشار بالحضور 
امام هذه املحكمة يف الساعة الثامنة 
صباحا من صباح يوم 2017/7/20 
الجراء محاكمت�ك يف ادلعوى املرقمة 
2871/ج/2016 واملقام�ة م�ن قبل 
املش�تكي احمد عزيز ع�كال ودوالب 
تب�ور حم�ود وجمي�ل كاظم س�مري 
ويف حال�ة ع�دم حضورك  س�تجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض
عامر عبد الله محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

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

االتحادية
محكمة جنح الدغارة 
العدد 126/ج/2017
التاريخ 2017/6/5

اعالن
اله�ارب /مه�دي ح�واس  املج�رم  اىل 

سلمان 
اص�درت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا 
يف  126/ج/2017  بالع�دد  بحق�ك 
علي�ك  الحك�م  يق�يض   2017/6/4
بالحبس الشديد ملدة ثالث سنوات وفق 
اح�كام امل�ادة 1/459 ق.ع وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
بقرار الحكم املذكور ولك حق االعراض 
ضم�ن امل�دة القانونية والبالغ�ة ثالثة 
اش�هر م�ن تاري�خ االعالن وبعكس�ه 
س�وف يك�ون الحكم الغياب�ي الصادر 
بحق�ك واملرق�م اع�اله بمنزل�ة الحكم 

الوجهي
القايض
زمان عبد االمري محمود

م/ نقل وتفريغ الطحن يف محافظة واسط
يرس )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن و للمرة الثانية عن مناقصة ل)نقل وتفريغ الطحن يف محافظة واسط(

تتوفر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات نقل وتفريغ الطحن يف محافظة واسط .

بامكان مقدمي العطاء الراغبن يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب / القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة 1000000 مليون دينار بموجب صك مصدق من 

احد املصارف الحكومية، بامكان مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن يف اعاله
تسلم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / ساحة عدن 
/مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد ) اقصاه الس�اعة العارشة صباحاً من يوم 2017/7/19 حس�ب توقيت مدينة بغداد( 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبن بالحضور يف ذات 

الوقت والتاريخ والعنوان .
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر 

الرشكة من قبل املناقص حرصاً او من يخوله قانوناً  عىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم تاريخ انتهاء نفاذية العطاء .
كت�اب ع�دم ممانعة من الدخ�ول يف املناقصات من الهيئ�ة العامة للرضائب لع�ام 2017 ومعنون اىل الرشك�ة العامة لتصنيع 

الحبوب حرصاً ) عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته (
وصل رشاء رشوط املناقصة.

تقديم اعمال مماثلة.
س�نويات س�يارات حمل عدد )13( س�يارة مملوكة للرشكة مقدمة العطاء او احد املساهمن فيها ال تقل حمولة كل منها عن 

16 طن .
يف حال�ة تقديم وثائق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تك�ون مصدقة ومختومة طبق االصل من جه�ة االصدار اما بخصوص 
املستمس�كات الثبوتي�ة )هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية ، بطاقة الس�كن وغريه�ا ( تتم مطابقتها م�ع االصل عند 

االحالة 
يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحاً حس�ب توقيت 

بغداد من يوم 2017/7/12 يف مقر الرشكة / القسم القانوني .
يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعداً الستالم وفتح العطاءات.

مالحظة : ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

االجرة التخمينيةالفقرة العاملةت

1
نقل وتفريغ الطحين في محافظة واسط / المركز ويشمل )مركز الكوت – الغراف – سيف بن 

ذي يزن – النعمان – قتيبة – القادسية – الزهراء – المثنى (، الصويرة )في حال التجهيز من 
مطاحن الصويرة ( ، العزيزية ) في حالة التجهيز من مطاحن العزيزية(

375 ثالثمائة وخمسة 
وسبعون دينار

2
نقل وتفريغ الطحين في محافظة الواسط / االقضية والنواحي وتشمل )شيخ سعد – العروبة 
– الحي – الموفقية – البشائر – نبوخذ نصر – االحرار – النعمانية – طارق بن زياد – 

الشحيمية – الزبيدية – الدبوني (
480 اربعمائة وثمانون دينار

480 اربعمائة وثمانون دينارالعزيزية ) في حالة التجهيز من خارج العزيزية (3

480 اربعمائة وثمانون دينارالصويرة ) في حالة التجهيز من خارج الصويرة(4

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب

املهندس
طه ياسني عباس

املدير العام

اعــالن رقم ) 14 / 2017 (

الشركة الحديثة لالنتاج الحيواني والزراعي / المساهمة الخاصة
إلى / السيدات والسادة المساهمين الكرام

م / بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة االستثنائي
تحية طيبة واحرام ....

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املتخذ بجلس�ته 
املنعق�دة بتاري�خ 20 / 5 / 2017 يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة للرشكة املقرر عقده يف 
الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االح�د املصادف 2 / 7 / 2017 والذي س�يعقد يف مق�ر الرشكة الكائن يف 
بغداد / عويريج / املنطقة الصناعية قرب محطة قطار اليوسفية وذلك لغرض انتخاب مجلس ادارة جديد 

يتكون من سبعة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط نظرا الستقالة مجلس االدارة الحايل .
راجن حضوركم بالزمان واملكان املعينن اعاله او انابة الغري من املساهمن بموجب صكوك االنابة املتوفرة 
يف الرشكة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم االصلية يف حالة االنابة 
استنادا ملا تنص عليه املادة 91 من قانون الرشكات النافذ ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل إىل 

االسبوع التايل يف نفس الزمان واملكان املعينن املصادف يوم االحد 9 / 7 / 2017 .
مهند قاسم زغيرمع فائق التقدير واالحرام

رئيس مجلس االدارة
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          مودي بيطار
 

إرنس�ت  مجموع�ة  عن�وان  اس�تعار 
همنغ�واي القصصي�ة ف�ي 1927 التي 
كّرس�ت صورت�ه الرجولي�ة الخش�نة، 
ويخلص للرسالة نفسها. في مجموعة 
الكات�ب األميركي يقول جن�دي إيطالي 
للبط�ل أن عل�ى الرج�ل أال يجد نفس�ه 
ف�ي موض�ع يخس�ر في�ه أح�داً، وبعد 
تس�عين عام�اً يك�ّرر الكات�ب اليابان�ي 
الوصية في فضاء حكائي يمزج الواقع، 
الكثي�رة كالعادة، بالس�حر  بتفاصيل�ه 
والرمزي�ة. »رجال بال نس�اء« الصادرة 
ف�ي بريطانياعن »هارفل ِس�ِكر« ترصد 
وحش�ة الرجال الذين ينأون بأنفس�هم 
عمداً في بحثه�م عن الحماية العاطفية 
من الخس�ارة والح�زن، ويعجزون عن 
التواصل مع اآلخرين وأنفسهم. النساء 
قويات، مس�تقالت، هّدام�ات، كتومات 
غالباً، لك�ن الرجال أيضاً ق�ادرون على 
إلحاق األذى حين ُيجرحون ويتجاهلون 

دمهم المراق.
س�بعة قصص في المجموعة التي نشر 
موراكام�ي أكثره�ا ف�ي »نيويوركر«. 
»كينو« تحمل اس�م البط�ل الذي يمضي 
معظم وقته ي�رّوج لألحذي�ة الرياضية 
الرفيع�ة الت�ي تنتجه�ا الش�ركة الت�ي 
يمثلها. يعود مرة الى البيت قبل يوم من 
نهاية رحلته المقررة، ويجد زوجته في 
الفراش مع زميل صديق. يطأطئ رأسه 
ويغلق الباب بال كلمة واحدة، ويستقيل 
من عمل�ه. يس�تأجر مقه�ى خالته في 
منطق�ة أخ�رى م�ن طوكي�و، ويحّوله 
حانة ج�از. قلما ازدحم�ت الحانة التي 
كانت في شارع خلفي، وظلّلتها شجرة 
األغص�ان.  رائع�ة، واطئ�ة  صفص�اف 
انتظر الزبائن بصبر وهو يقرأ ويس�مع 
الموس�يقى، وامت�ّص الوحدة والصمت 
مث�ل أرض جاف�ة ترّح�ب بالمط�ر. لم 
يع�رف لم�اذا ل�م يغض�ب م�ن زوجته 
وزميل�ه، ولئ�ن صدمت�ه الخيان�ة بدت 
حتمية مع مرور الوقت. لم ينجز ش�يئاً 
طوال حياته، أو يس�عد أح�داً بمن فيهم 
نفسه. افتقر الى معنى واضح للسعادة 

واأللم والغضب والخيبة واالستس�الم، 
وأقصى ما أمكنه فعله فتح هذه الحانة 
التي ش�ّدته لك�ي ال يتيه ب�ال هدف.ذات 
مس�اء ماطر اقتصر زبائن�ه على ثالثة 
تش�اجر اثنان منهم وتحّدياه حين طلب 
منهما خفض صوتيهم�ا. تدّخل كاميتا 
الهادئ الذي أحب القراءة وهو يش�رب، 
وطمأنه الى أنهما ل�ن يرتادا حانته بعد 
ذلك. بعد أس�بوع م�ارس الجنس للمرة 
األول�ى بع�د هج�ره البي�ت م�ع ش�ابة 
قصدت الحان�ة دائماً مع صديق، وذّكره 
همس�هما وهدوءهم�ا وهما يش�ربان 
بالجن�س. انتش�رت حروق الس�يجارة 
البنّي�ة على ظهره�ا وصدرها، وقاربها 
بج�وع صامت، لكنها ع�ادت الى الحانة 
بعد ذلك مع الشاب الذي عّنفها. استغرب 
حي�ن رأى ثالثة ثعابين قرب الش�جرة، 
ونصحه كاميتا الغامض بإغالق الحانة 
والس�فر قائالً إن الذكريات تفيد أحياناً. 
يش�عر خالل طوافه أنه ش�به ش�فاف، 
وأن أحش�اءه مرئية، وحين يعصي أمر 
كاميتا ويبوح بذل�ك لخالته في البطاقة 
البريدية يس�مع طرقاً ملّح�اً على الباب 
فيل�زم س�ريره ويبك�ي وه�و يفكر أنه 
ُجِرح، وجرحه عميق. كان كاميتا مالكه 
الح�ارس ال�ذي أدرك أنه لن ُيش�فى من 
صدمته إن لم يعت�رف ويواجه.ال نعرف 
في »ش�هرزاد« لماذا يل�زم البطل البيت 
ويستقبل فقط ممرضة ُكلّفت االهتمام 
به منذ ُنِقل الى بيت ش�مال طوكيو قبل 
أربعة أشهر. اشترت له ما يلزمه ونامت 
مع�ه، وقال�ت إنها عاش�ت م�ع زوجها 
وطفليها قريباً منه، لكنها كتمت اسمها 
ولم تدُعه إال مرة واحدة باس�مه. امتنع 
التلفزي�ون واس�تخدام  ع�ن مش�اهدة 
الكومبيوت�ر، واكتفى بالقراءة س�لوى 
وحي�دة. كانت في منتص�ف الثالثينات، 
وكبرته بأربعة أعوام، وظّن أنه سيتأقلم 
إذا توقفت عن زيارته ألنه اعتاد الوحدة. 
مع ذلك أزعجه امتناعها عن الكالم أثناء 
الجنس المنظم الذي تمارسه معه، وإن 
أخبرته إثره حكايات تشّده وال يعرف إن 

كانت حقيقية أو مفبركة.
تخب�ره يوماً أنه�ا دخلت خلس�ة منزل 

تلمي�ذ في الص�ف معها لع�ب مع فريق 
كرة القدم، ونال أعلى العالمات. أغرمت 
به، وعجزت عن التنفس كلما رأته، لكنه 
اهتّم بفتاة أخرى في الصف. كانت غرفة 
نومه مرتبة كما تخيلتها، وسرقت قلماً 
منها، ودّس�ت فوطة نسائية نظيفة في 

جارور عربون حّبها. في زيارتها الثانية 
س�رقت ش�ارة رياضي�ة وترك�ت ثالث 
ش�عرات من رأسها، وفي ثالث الزيارات 
تسرق قميصاً فتغّير األم القفل وتتحّرر 
ابنة الس�ابعة عشرة من هاجسها. حين 
تس�ترجع الممرض�ة رغبته�ا بالفت�ى 

تطل�ب من الس�يد هابارا أن ين�ام معها 
ثاني�ة، فيفع�ل ويج�د تجاوب�اً جامحاً 
للم�رة األول�ى. يخش�ى أن تتوق�ف عن 
زيارته ليس فقط ألنها منحته اإلش�باع 
الجنسي، بل ألنها كانت فرصته الوحيدة 

لالتصال بالواقع ونفيه في آن.
ف�ي »أمس« يلتق�ي تانيم�ورا وكيتارو 
ف�ي مقهى الجامعة حي�ث يدرس األول 
األدب ويعمل في المطبخ ويخفق الثاني 
مرتين في امتحان الدخول ويعمل نادالً. 
يكتش�ف تانيمورا المول�ود في منطقة 
كانزاي أن كيتارو ال�ذي ينطق بلهجتها 
الثقيل�ة اب�ن طوكي�و في الواق�ع، وأنه 
درس اللهج�ة وتبّناه�ا حتى ف�ي البيت 
ألن�ه أّيد فريقاً للبيس�بول فيها وأراد أن 
يحس باالنتماء الكامل الى أنصاره كلما 
حضر مباريات�ه في طوكي�و. تانيمورا 
تخلّص من لهجة كانزاي بعد شهر واحد 
في العاصمة ألن�ه رأى حياته محرجة، 
واعتب�ر أن اللغ�ة الت�ي تمّث�ل اإلنس�ان 
تجعله شخصاً مختلفاً. يشّجعه كيتارو 
يوم�اً على الخ�روج مع صديقت�ه التي 
درس�ت األدب الفرنس�ي ف�ي الجامعة 
نفسها. يوضح أنه يشعر بانفصال الذات 
حين يفكر بإريكا التي س�بقته بسنتين، 
لكن�ه يرت�اح ف�ي الوقت نفس�ه لقطع 
العالقة ألنه عرفها منذ الطفولة وعجز 
ع�ن النوم معه�ا. كانت رائع�ة الجمال، 
لطيف�ة، وأحّب�ت كيت�ارو لكنه�ا بدأت 
بمواعدة ش�خص آخر. اختف�ى كيتارو 
فج�أة، وعرف تانيمورا م�ن إريكا حين 
التقاها مصادفة بعد ستة عشر عاماً أنه 
هاجر الى كول�ورادو حيث يعمل طباخ 
سوش�ي. يدرك تانيم�ورا ال�ذي امتهن 
الكتاب�ة أن صديقه ش�اء اختب�ار إريكا 
حين عرض عليه مواعدتها، وأنه حدس 
أنها مارس�ت الجنس للم�رة األولى مع 

صديقها الجديد في الجامعة فرحل.
يقل�ب موراكام�ي قص�ة فران�ز كافكا 
»التحّول« ويس�تبدل الحش�رة بغريغور 
سامس�ا في »سامسا عاشق«. تستفيق 
الحشرة رجالً مشّوشاً، عارياً في غرفة 
أغلق�ت نوافذه�ا بألواح خش�ب. يجهل 
م�ا أو من كان قبل اس�تفاقته، ويش�عر 

بجسده مخّدراً وثقيالً كأنه كان مغموراً 
بس�ائل ل�زج كثي�ف. يعجب م�ن غياب 
وس�ائل الدفاع عن النفس في جس�ده، 
ويتعل�م كي�ف يح�ّرك أصابع�ه، ويقف 
ويمش�ي عل�ى قدمي�ه. يج�وع ويلفته 
عري�ه، وي�درك أن علي�ه أن يبح�ث عن 
طع�ام ولب�اس. حين ت�دق الب�اب فتاة 
حدب�اء تمش�ي كحش�رة لتصل�ح قفالً 
معّطالً يش�تهيها، ويطلب لقاءها ثانية 
وهو يستكشف نفس�ه والعالم بسرعة 
وفرح.ممثل متوس�ط العمر في »قودي 
س�يارتي« يفق�د زوجته بع�د إصابتها 
بالس�رطان. كان�ت خانته م�راراً، لكنه 
أحّبه�ا وصم�ت م�ع أن »قلب�ه تم�ّزق 
وأحشاءه نزفت«. لم يجرؤ على سؤالها 
ما الذي افتقر إليه ووجدته في اآلخرين. 
يبوح لسائقته ميساكي بخيانات زوجته 
الت�ي باتت كوم�ة من الرم�اد والعظام 
المحروق�ة، ويحزنه فش�له في معرفة 
الم�رأة التي أمضى عق�وداً معها. »كان 
هناك شيء فيها، شيء مهم، فاتني. قد 
أكون رأيته وفشلت في تحديد ما كان«. 
يرتبط ت�وكاي، جّراح التجمي�ل، بكثير 
م�ن العالقات في »عضو مس�تقّل« قبل 
أن يعش�ق امرأة متزوجة. حين يكتشف 
انه�ا تخونه ه�و أيضاً مع ش�ريك ثالث 
يموت بقلب محّط�م، ويتذّكر أصدقاؤه 
»بيولولوجية حتمية«:  بنظري�ة  إيمانه 
ُول�دت النس�اء بعضو إضافي مس�تقل 
يمنحه�ن القدرة على الكذب. بطل قصة 
العنوان يقول إن الرجل يخسر كل نساء 
حيات�ه إذا فقد أحداه�ن، ويصبح ممثالً 
لمجموع�ة »الرجال بال نس�اء«، وحيداً 
ولكن ليس فريدأ. يتلقى اتصاالً ليالً من 
شخص يقول إن حبيبة سابقة انتحرت، 
لكنه ال يعلمه بما يس�ّهل معرفة اسمها 
بع�د ال�زواج وطريق�ة العث�ور عليه�ا. 
يفك�ر: »أود حق�اً التفكير بمي�م كفتاة 
قابلته�ا حين كانت في الرابعة عش�رة. 
لم يحدث ذلك ف�ي الواقع، لكن هنا على 
األق�ل، أود أن أتخّيل أن�ه حصل«. حدث 
أنه نظر بعي�داً، وحين التفت اليها ثانية 
كان�ت اختفت. لماذا لم ُيبِق عينيه عليها 

طوال الوقت؟

»رجال بال نساء« للياباين موراكامي

           سيف كريم

بال لون
كما ال تحب النار ما تفعل

ولدت هكذا
وظيفتي

اللحاق بالعدم
هكذا أركل جيب الفكرة

وأستمر بوجهي
كما يستمر صوتي بالهرب

وال أذن تمسكه

           خالد جمال الموسوي 

أركض ُ ورائي
باحثا ً عن وجهي المرتق َ بالمسامير

الجبال ُ تأوي إلى شفتي
متسلقا ً عليها

ألنزل َ من فوقها راية الضباب
التي ضلت عن رجوم الشياطين
عيناي َ بئران كلًما أدلوت ُ بدلو ٍ

استخرجُت منها جثامين الذكريات
المحملة بحقائب الرحيل

يدي فوق َ يدي األنبياء
كلًما أردُت أخراجهم من تلك َ الطرق

بزغ َ في قلبي أسالف ُ المجانين
كلًما أراَد أن ينجينا موسى من الغرق

أنهال َ على عصاه النعاُس
كلًما أردُت أن أقتَل الشيطان َ

صوٌت يراودني 
أًن الملك َ عقيم

ِ في الغِد عاَد جسدي من دفن ِ نفسه 
ورأسه ُ ينادي

لقد توارى فمي عًني
يحرُف المنابَر عن مواضع الجماهير

اآللهة ُ غير مطمئنة ٍ على شعوبها
مازال َ هنالَك فتى يدعى إبراهيم .

بال لون

آيات  من اإلرث القديم

          ترجمة محمد المرادي/عن االسبانية
 

ه�و  مصي�ري  كان  ع�دة  لس�نوات 
الهروب واالنتظ�ار، وها هو ذا العدو 
اآلن في عقر داري. لمحته من النافذة 
يصعد بمش�قة عبر طريق التل الوعر. 
كان يس�تند إلى عكاز؛ ع�كاز طائش 
ف�ي يدين هرمتي�ن ال يمكنه أن يكون 
س�الحا بل صولجان�ا. كلفن�ي جهدا 
إدراك م�ا كنت أتوقع�ه: طرقة خافتة 
على الب�اب. نظرت بن�وع من الحنين 
إلى مخطوطاتي، والمس�ودة التي لم 
أفرغ منها بعد، ورسالة أرطميدورس 
اإلفس�ي حول موضوع األحالم، وهو 
كت�اب غي�ر مأل�وف ف�ي ذاك المكان 
كوني ال أعرف اللغة اليونانية. فكرت: 
إنه ي�وم آخ�ر ضائع. اضط�ررت إلى 
مغالبت�ه بالمفت�اح. خش�يت أن يخر 
الرجل س�اقطا، لكن�ه خطى خطوات 
متعثرة، وألقى بالع�كاز الذي اختفى 

عن بص�ري، ثم ارتمى فوق س�ريري 
مستسلما. كان جزعي يدفعني أحيانا 
كثيرة إل�ى تخي�ل صورته، بي�د أنني 
فق�ط وفي تلك اللحظة فطنت إلى أنه 
يش�به إلى حد ما وبشكل شبه أخوي 
آخ�ر صورة للينكولن. كانت الس�اعة 
تش�ير إل�ى الرابعة عص�را على وجه 

التقريب.
انحني�ت عليه لكي يس�معني ثم قلت 

له:
– الواح�د من�ا يعتقد أن الس�نين تمر 
علي�ه فق�ط هو بال�ذات ولك�ن األمر 
يس�ري أيضا على اآلخري�ن. ها نحن 
أخيرا قد التقينا وكل ما كان قد حصل 

في الماضي ليس له أي معنى اآلن .
بينما كن�ت أتحدث إليه قام بفك أزرار 
المعطف. كانت يده اليمنى مدسوسة 
ف�ي جي�ب الس�ترة، وكان يش�ير إلي 
بشيء ما فشعرت أنه مسدس. حينها 

قال لي بنبرة حازمة:

– لك�ي أدخ�ل إل�ى بيت�ك عم�دت إلى 
الشفقة. واآلن أنت تحت رحمتي ولن 

أكون رحيما بك.
جرب�ت التلفظ ببع�ض الكلمات، فأنا 

لست بالرجل القوي والكلمات وحدها 
هي القادرة على إنقاذي.

تمكنت من أن أنطق:
– صحيح أنني في ما مضى من الزمن 
أس�أت معاملة طفل صغي�ر، لكنك ما 
عدت ذاك الطف�ل وال أنا ذاك المعتوه. 
ث�م إن اإلنتق�ام ال يق�ل س�خافة عن 

العفو والغفران.
– تماما ألنني لم أعد ذاك الصبي- كان 
جوابه- ال بد لي من قتلك. واألمر هنا 
ال يعن�ي االنتقام بقدر م�ا هو إعمال 
للعدال�ة. إن حجج�ك ي�ا بورخيس ال 
تع�دو أن تكون مج�رد حيل نابعة من 
إحساس�ك بالذعر حتى ال أجهز عليك. 

لم يعد بإمكانك فعل أي شيء.
أفع�ل ش�يئا واح�دا-  أن  – يمكنن�ي 

أجبته.
– وما هو يا ترى؟ كان سؤاله.

– أن أستيقظ.
وهكذا فعلت.

           هيثم حسين 

ه�ل ُيقع�د الي�أس الم�رء ع�ن إكمال 
مش�روعه الحيات�ّي واألدب�ّي ويبقيه 
نزي�ل مرارات�ه وخيبات�ه؟ أال يمك�ن 
للخل�ق  طاق�ة  إل�ى  الي�أس  تحوي�ل 

واإلبداع؟
رّبما يس�توطن الي�أس نفوس بعض 
األدباء الذين يعّدون أنفسهم جديرين 
ينفّك�ون  وال  واالحتف�اء،  بالتقدي�ر 
يطالبون غيره�م بتكريمهم بطريقة 
أو بأخ�رى، وأّنهم ل�م ينالوا حّقهم أو 
لم يحظ�وا بفرصته�م، منطلقين من 
فك�رة أّن اآلخرين جميعه�م مدينون 
لهم. وتكون فكرة تقديمهم تضحيات 
أو إبداع�ات أو نتاجات أدبّي�ة أو فّنّية 

باعث�ة لديه�م عل�ى اإلش�عار بأّنه�م 
يفّضل�ون عل�ى اآلخري�ن بأعمالهم، 
رّد  اآلخري�ن  أولئ�ك  عل�ى  وينبغ�ي 
الجميل؛ الدين، له�م، والتعامل معهم 
على أساس تقدير تفّوقهم واالحتفاء 

بإنجازاتهم.
ال يخف�ى أّن أّي أدي�ب أو فّن�ان حي�ن 
ينج�ز عمالً ويحّرره ويطلقه للنش�ر، 
فإّن�ه ال يعطي ِمّن�ة أو هبة ألحد، وال 
يك�ون الق�ارئ أو المتلّق�ي مديناً له 
بشيء، وحين يقبل على اقتناء العمل 
وقراءت�ه فإّنه يقوم بتقدير كاتبه من 
دون أن يش�عر أّن�ه مدين له بش�يء، 
س�وى بالمتع�ة والفائ�دة اللتي�ن قد 
يجنيهما من قراءته أو قد ال يحّصلهما 
ويحّص�ل بدال منهما المل�ل والتكرار، 

أّم�ا أن يرغب ع�ن العمل م�ن القّراء، 
وال يقتنيه، فهذا حّق من حقوقه، وال 
يج�وز للكات�ب التفكير ف�ي التصّرف 
على أّنه ع�دم تقدير له، أو أن ينغمس 
في بحر اليأس جّراء رغبة القّراء عنه 

وعن أعماله.
مساءلة الذات هي أهّم ما ينبغي على 
أّي كات�ب التحلّي به وممارس�ته بين 
العم�ل واآلخ�ر، ك�ي ال يقع فريس�ة 
يأس مدّمر قد ي�ودي به إلى صحارى 
قاحل�ة، ثّم يجد نفس�ه مدين�اً للقّراء 
ألّن�ه يخ�رج لهم أعم�االً ذات س�وّية 
متدّنية، ويفترض منهم تقديراً مبالغاً 
أو احتف�اء عجائبّياً عل�ى ذلك البؤس.

ق�د يخرج الي�أس أديباً م�ا عن طوره 
حي�ن يتلّبس�ه، فيب�دأ بانتق�اد جميع 

م�ن حول�ه من الس�اعين ف�ي دروب 
اإلب�داع والكتابة والنجاح، وقد يعتقد 
أّن س�عي هؤالء هو تعتيم على نتاجه 
وش�خصّيته، فينبغي عليه تجريمهم 
ونس�ف مجهودهم والبحث عن سبل 
لتقزيمهم ك�ي يبقي على وجوده في 
بحي�رة راكدة من االجت�رار والقنوط 

واستعداء اآلخرين.
وقد يدفع اليأس أديب�اً ما إلى اقتراف 
جريم�ة االنتح�ار بح�ّق نفس�ه، في 
ظ�ّن منه أّن�ه يعاق�ب اآلخري�ن على 
تهميش�هم ل�ه وإهماله�م نتاجات�ه، 
رّد  ع�دم  بفك�رة  مدفوع�اً  ويك�ون 
الدي�ن المتمّثل في المطالبة باالعتبار 
والتقدير، والمطالب�ة بمنحه الجوائز 
اإلب�داع  نه�ر  وكأّن  والتكريم�ات، 

س�يجّف بتوّقفه ع�ن الكتاب�ة، أو أّن 
الق�ّراء س�يخرجون ف�ي تظاه�رات 
مطالبين بض�رورة عودته إلى ميدان 
إبداعه المفترض، غير داٍر أّنه ليس إاّل 
نقط�ة صغيرة جّداً ف�ي محيط هائل، 
وأّن النسيان يترّبص به ليغلّفه.يجتاح 
اليأس نفوس األدب�اء والمبدعين في 
فت�رات معّين�ة م�ن حياته�م، لكّنهم 
يتغلّب�ون عليه بالعم�ل واألمل. هناك 
َمن يغّيرون قّوته الهادرة لصالح إنتاج 
أعمال ممّيزة، يك�ون التحّدي دافعهم 
لذل�ك، وهناك َم�ن يركنون لس�طلته 
العمياء فيضيعون في عتمته ويبقون 
نزالء سجونه التي تزداد قهراً عليهم، 
وتخرجه�م عن طوره�م، وتظهرهم 

مثيرين للشفقة والرثاء.

»حادث العدو« قصة خورخي لويس بورخيس

يأس األديب

ملـم تكن انت ..
كتب في عمان وطبع ف�ي بغداد..عن دار 
الجواه�ري ص�در حديث�ا ديوان ش�عري 
يحم�ل عنوان ) ل�م تكن انت ( للش�اعرة 
العراقية المغتربة لن�ا الفاضل .. ما يميز 
قصائد الديوان ذلك الهم الصاخب المتناغم 
مع هم الوطن الذي كان أساس�يا في بناء 
معنى القصيدة ، ويتضح من خالل القراءة 
األول�ى لذلك الدي�وان االهتم�ام الواضح 
من قبل الش�اعرة بالعناوين التي حملتها 
القصائ�د ، وبتجربة الفتة تم إنتاج قرصا 
مدمج�ا قرأت فيه عش�ر قصائ�د من قبل 
الروائ�ي العراقي خالد ال�وادي هدية مع 
كل نس�خة من الديوان ، يذكر أن الفاضل 
أص�درت ديوانها األول ع�ام 2015 حمل 

عنوان )كان لنا (.

 اختّص الكاتب الفلس�طيني األصل نازك ضمرة بكتاب�ة القصة القصيرة والرواية 
ولم يبارحهما، وأصدر في ه�ذا المجال ثالث مجموعات قصصية وثالث روايات،. 
ف�ي مجموعت�ه القصصي�ة األخي�رة “محطات ح�ب”، يتجه نازك ضم�رة إلى فن 
القص�ة القصي�رة ج�دا، متن�اوال قضاي�ا اجتماعية وذاتية تش�مل الح�ب والمرأة 
واألس��رة واألرض، وهم�وم اإلنس�ان بش�كل عام.وتتخ�ذ قص�ص المجموعة، 
وعدده�ا مئة قص�ة وقصة، ش�كل حكايات عايش�ها الكاتب بنفس�ه، أو التقطها 
من مش�اهداته ف�ي األماكن التي زاره�ا أو أقام بها، على تنوعه�ا وثرائها، ومنها 
ما جاء على ألس�نة أصدقائه، بحي�ث تبدو مفعمة بالواقعية، رغ�م صياغتها بلغة 
تصويري�ة وعبارات مكثفة مفتوحة على التأويل.في ه�ذا الكتاب، الصادر مؤخرا 
ع�ن اآلن ناش�رون وموزعون في عّم�ان، يغرف الكاتب نازك ضم�رة من ذكرياته 
وتجاربه الش�خصية، كما يتعايش مع التحوالت االجتماعية والسياسية التي أّثرت 
على فلس�طين واألردن بصفة خاصة،  ُيذك�ر أن الكاتب له عدد من المؤلفات نذكر 
منها المجموعات القصصية “لوحة وجدار” 1994، و”شمس في المقهى” 1996، 
و”المش�لول والج�رف” 2009 ، و”زمارة في س�فارة” 2010. كما كتب العديد من 

الروايات مها “الج�ّرة” 1997، و”غيوم” 1999، و”ظالل باهتة” 2006.

حمطات حب
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تعل�ن محافظ�ة النج�ف االرشف /مديرية بلدي�ة النجف االرشف عن اج�راء )املناقصة العام�ة املبينة ادناه ( 
واملدرج�ة ضم�ن تخصيصات )املوازنة االتحادية لحكوم�ة العراق –املوازنة التش�غيلية –مديرية بلدية النجف 

االرشف ( لسنة )2017( وبالكلف التخمينية املبينة ازاؤها .
فعىل الراغبني باالش�راك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني والرشكات  العربية واالجنبية من ذوي 
الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان التايل ) العراق –النجف االرشف 
–ح�ي الفرات –بناية ديوان محافظة النجف االرشف –لجنة فتح العطاءات –س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( 
عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء و عنوانه االلكروني 

ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات االتية :
-التامينات االولية والبالغة )6.500.000 س�تة مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي(بشكل خطاب ضمان او 

صك مصدق وتكون نافذة ملدة) 120 مائة وعرشون يوما (
-براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل )محافظة النجف االرشف –مديرية بلدية النجف االرشف(

وتكون بالنسخة االصلية 
-شهادة تاسيس الرشكة

-هوية تصنيف  نافذة ومطابقة وصادرة من وزارة التخطيط العراقية
-وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية

-نس�خ مصورة من املستمس�كات الش�خصية للمدير املفوض واملس�اهمني )هوية االحوال املدنية –ش�هادة 
الجنسية –بطاقة السكن(للرشكة املحلية ونسخة مصورة لجواز السفر للمدير املفوض للرشكات االجنبية

-شهادة التاسيس للرشكة االجنبية يف بلد الرشكة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التاسيس
علما ان مبلغ رشاء مس�تندات املناقصة البالغ )50.000 خمسون الف دينار ( غري قابل للرد وان اسلوب الدفع 
س�يتم من خالل الدفع املبارش اىل مس�ؤول صندوق بيع العطاءات يف قس�م الحس�ابات يف بناية مديرية بلدية 

النجف الواقعة يف )حي الحسني(  ويبدا البيع يف يوم الثالثاء املصادف 2017/6/13
ويكون موعد غلق املناقصة حس�ب الجدول ادناه وس�يتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام 
مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم 

تقديمه بعد موعد غلق املناقصة
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

 وس�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 11 الحادية عرشة 
يف ي�وم االحد املص�ادف 2017/7/2 يف )النجف االرشف /حي الفرات /بناي�ة محافظة النجف االرشف /هيئة 
اعمار النجف ( مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا لدرجة التصنيف املطلوبة حسب كل  مناقصة علما 
ان م�دة العمل التتج�اوز )80( ثمانون يوما وتحتفظ دائرتنا بحقها بالغاء االع�الن يف اي وقت ترتئيه واليحق 

للرشكات املقدمة املطالبة بالتعويض

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / لجنة اعادة التقدير  
ذي الع�دد )8 يف 2017/4/30( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية 
بلديات ميس�ان عن تاجري االمالك املدرج�ة مواصفاتها ادناه وملدة 
)3( ثالث سنوات والبالغ عددها )1( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة 
وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 
مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترسوا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العجج 197/ش/2017

التاريخ 2017/6/7
اعالن

اىل املدعى عليه /محمد حس�ن فنش 
/الخالص /التحويله

اقام�ت املدعي�ة ايمان خل�ف محمد 
/197 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب  ش/2017 
للهج�ر م�ن املدع�ى علي�ه ) محمد 
حس�ن فن�ش ( علي�ه ق�ررت ه�ذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور بموع�د املرافعة 
حال�ة  ويف   2017/6/14 املص�ادف 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 
بحقك غيابي�ا وفقا الحكام املادة 21 

من قانون املرافعات املدنية 
القايض
فالح حسن محمود

اعالن جريدة
اىل /الرشيك عيل خلف محمد –صباح 

عباس محمد 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى... 
االسكان العراقي الكائن قرب رشكة 
اش�ور للمقاوالت /ش�ارع خريسان 
وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشي�كك الس�يد ) غني�ة عاتي 
سهل ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمة )338/25( مقاطعة 
)13/خيط الفريس(  لغرض تسليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف 

االعراض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اعالن جريدة
اىل /الرشيك نرباس طارق عبد الله 

اقت�ى... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت 
/ش�ارع خريس�ان وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام رشيكك الس�يد ) يارس 
عب�د الس�تار عي�ادة( بالبناء ع�ىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )1191/1( 
مقاطع�ة )28/البريات(  لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اعالن جريدة
اىل /الرشيك غانم خضري عباس 

اقت�ى... حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراقي الكائن قرب رشكة اشور للمقاوالت 
/ش�ارع خريس�ان وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد ) وسام 
س�حاب خليل( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )94/2( مقاطعة )27/

كاطون(  لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االع�الن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )ثالث سنوات( وفقا 
إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )العباسية( أو اللجنة خالل )30( 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  
القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% م�ن القيمة  املقدرة  
بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب 
محافظ�ة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف 

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

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب ص�ورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكت�ب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجل�ب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

محكمة بداءة بعقوبة
العدد/647/ب2017/1

التاريخ 2017/6/7
اعالن

اىل املدع�ى عليهم /1-فاطمة نجم عبد الله 
2- مراد رحيم ع�يل 3- جميلة ياس عطية 
4- حب�و ياس�ني حتو 5- م�روان بالل بدر 
6- عب�د امللك بالل بدر 7- عبد الله مال الله 

جدعان 
اقامت املدعية سامية نارص حسني الدعوى 
املرقم�ة 647/ب2017/1 والتي  البدائي�ة 
تطالبك�م فيها بازالة ش�يوع العقار املرقم 
348 بهرز وملجهولية محل اقامتكم حسب 
كت�اب مركز رشطة به�رز بالعدد 4232 يف 
2017/6/5 وتايي�د مخت�ار ناحي�ة بهرز 
قرية املصطفى املدعو فاروق علوان املؤرخ 
2017/6/1 واملصدق من قبل املجلس املحيل 
لناحي�ة اش�نونا تق�رر تبليغكم بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور اىل 
محكم�ة بداءة بعقوبة ي�وم 2017/6/18 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم سوف 
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) احمد حميد خماس(
)زوجت�ك(  قدم�ت   2017/6/11 بتاري�خ 
املدع�و )ندى ش�وكت كري�م  ( تطلب فيها 
نصب�ه قيما علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ 
2006/12/22ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر  
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الت�ايل لتاريخ النرش س�وف تنصب زوجتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) عمر لطيف جاسم(
)وال�دك(  قدم�ت   2017/6/11 بتاري�خ 
املدعو )لطيف جاسم سعيد    ( تطلب فيها 
نصب�ه قيما علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ 
2014/7/11 ول�م تع�د لح�د االن لذا تقرر  
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الت�ايل لتاريخ النرش س�وف تنص�ب والدك 

قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

محكمة بداءة بعقوبة
العدد/647/ب2017/1

التاريخ 2017/6/7
اعالن

اىل املدعى عليه / غسان قدوري نارص
اقامت املدعية سامية نارص حسني الدعوى 
املرقم�ة 647/ب2017/1 والتي  البدائي�ة 
تطالبك فيها مع مدعى عليهم اخرين بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 348 بهرز وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
به�رز بالع�دد 4232 يف 2017/6/5 وتاييد 
مخت�ار ناحي�ة بهرز ح�ي ال�راي املدعو 
س�عد حس�ن جب�ارة امل�ؤرخ 2017/6/1 
واملص�دق من قب�ل املجلس املح�يل لناحية 
اش�نونا تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور اىل محكمة 
ب�داءة بعقوبة يوم 2017/6/18 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنكم س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم

فقدان
دفر الصكوك الصادرة من مرصف التنمية 
الدويل /ب�رصة بالحس�اب الج�اري املرقم 
 fajer( بأس�م   )0401021400001000(
aljinoob compa( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 2188/ش/2017
التاريخ 2017/6/11

اعالن
اىل املدعى عليه )عيل حنون حسون(

اقامت املدعية )وسن كريم حميدي  ( الدعوى 
الرشعية املرقمة )2188/ش/2017( لدى 
هذه املحكم�ة تطالبك فيه�ا الحكم بتاييد 
حضانته�ا للطفلة الق�ارصة مريم  لغرض 
مراجعة الدوائر الرس�مية وش�به الرسمية 
ودائرة الجوازات الصدار جواز سفر للطفلة 
خ�ارج  للس�فر  باصطحابه�ا  له�ا  والذن 
العراق ( وقد عني ي�وم 2017/7/5 موعدا 
للمرافع�ة وملجهولية  محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقة الرباط الكبري وحس�ب كتاب مركز 
رشطة الرباط العدد 5865 يف 2017/5/23 
انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة ق�ررت تبليغك  
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم 
حضورك اىل املرافعة فأنه س�وف يتم اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض شاكر محمود حمود

حمافظة النجف االرشف
مديرية بلدية النجف االرشف

اعالن مناقصة الشعبة القانونية /وحدة العقود
العدد : ب/ 19797
التاريخ 2017/6/6

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 97

التاريخ 2017/6/7

درجة التصنيف الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
المطلوبة

موعد غلق 
المناقصة

1لسنة 12017
تبليط سايد واحد لشارع )30متر ( في حي القدس 
الثاني باالضافة الى )170 م.ط( من شارع )60 
متر الرابط بين شارع 30م وشارع نجف مناذرة

620.750.000دينار 
ستمائة وعشرون مليون 
وسبعمائة وخمسون الف 

دينار عراقي

لغاية التاسعة

الساعة الثانية 
عشر ظهرا ليوم 

الخميس المصادف 
2017/7/6

لؤي جواد اليارسي
حمافظ النجف االرشف

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 162 
التاريخ: 2017/5/10

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

حوانيت1

-70/8-70/4-70-3-70/2-70/1-70/20-70/19
-70/14-70/13-70/12-70/11-70/10-70/9

-70/24-70/23-70/22-70/21-70/16-70/15
-70/30-70/29-70/28-70/27-70/26-70/25
-70/38-70/37-70/36-70/34-70/33-70/31
-70/44-70/43-70/42-70/41-70/40-70/39
-70/50-70/49-70/48-70/47-70/46-70/45

12م2

السوق 
العصري 
/مقابل 
المحكمة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية سنوياالمساحةموقعهنوع الملك

1157/1 مق  دكان
380000 ثالثمائة 25م392النجيدية

وثمانون
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منتخب إنجلرتا بطال ملونديال الشباب
        المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح صغ�ار إنجل�را يف تحقي�ق ما لم 
يستطع الكبار تحقيقه منذ عام 1966، 
ورفعوا كأس العالم تحت 20 س�نة التي 
اختتم�ت يف كوري�ا الجنوبي�ة، بفوزهم 
عىل فنزويال 1-0 ام�س األحد، يف املباراة 

النهائية.
الفوز وإن كان صعبا فقد جاء مستحقا، 
ليت�وج املنتخ�ب اإلنجلي�زي مجهوداته 
الوف�رة ط�وال البطول�ة الت�ي ش�هدت 
اس�تقرارا الفتا يف مستواه منذ مباريات 

الدور األول.
املنتخ�ب  أظه�ر  النهائي�ة،  املب�اراة  يف 
م�ع  التعام�ل  يف  مه�ارة  اإلنجلي�زي، 
معطيات املب�اراة، وظهر جليا أن املدرب 
بول سيمبسون، درس املنافس الفنزوييل 
جي�دا، فوض�ع خطة محكم�ة للحد من 
خطورة مفاتيح اللعب الخصم، مستعينا 
بعدد من الالعبني الذين سيكونون عماد 

املستقبل يف الكرة اإلنجليزية.
الثالث�ي  اعتم�د اإلنجلي�ز ع�ىل رسع�ة 
دوميني�ك كالف�رت لوي�ن، ودوميني�ك 
س�والنكي، وأديم�وال لوكم�ان، يف الخط 
األمامي، وهم العبون يتمتعون بمهرات 
فني�ة ممي�زة تمكنه�م م�ن االخ�راق 
بسالسة، وتواجد جوش أونوماه يف خط 
الوسط، وكان ش�علة نشاط حقيقية ال 
س�يما يف الش�وط األول من عمر املباراة، 
يف وقت غاب�ت فيه فنزوي�ال عن معركة 

منتصف امليدان.
وق�ام القائ�د لويس كوك، ب�دور دفاعي 
مه�م، وس�اهم يف بن�اء الهجم�ات م�ن 

الخل�ف أيض�ا، وتأل�ق الح�ارس فريدي 
وودم�ان كعادت�ه وتمك�ن م�ن تجنيب 

فريقه خوض شوطني إضافيني بإنقاذه 
ركلة جزاء يف الشوط الثاني.

م�ن ناحيت�ه، ل�م يق�رأ م�درب املنتخب 
الفنزوي�يل رفاييل دوداميل املباراة جيدا، 

الش�وط  أداء العبي�ه يف  التوت�ر  وغل�ف 
الالعب�ني  اعتم�اد  األول، وب�دا واضح�ا 

ع�ىل التس�ديدات بعي�دة امل�دى التي لم 
تجد نفع�ا، ألن الدف�اع اإلنجلي�زي كان 

صع�ب االخراق.وكان�ت هن�اك فجوات 
واسعة يف خط الدفاع الفنزوييل، والدليل 
لقطة هدف املب�اراة الوحيد الذي أحرزه 
كالف�رت لوين باس�تقباله ك�رة طويلة 
وج�ود  رغ�م  الج�زاء،  منطق�ة  داخ�ل 

مدافعني اثنني حوله.
أنش�ط العبي املنتخ�ب الفنزوييل خالل 
املباراة، وكم�ا كان متوقعا، هو أدالربتو 
بيناران�دا، لكن�ه أفس�د مجهوداته كلها 
بإضاع�ة ركل�ة جزاء يف الش�وط الثاني، 
وكان األجدر باملدرب إخراجه من امللعب 
ف�ورا بع�د الركلة ألن�ه تأثر نفس�يا بما 
حدث، ولم يكن منطقيا تبديله يف الدقيقة 
األخرة م�ن زمن املب�اراة، وإرشاك جان 
هورتادو.صحي�ح أن املنتخب الفنزوييل 
نشط يف الش�وط الثاني، وكان قريبا من 
إحراز التعادل، إال أن العشوائية يف تنفيذ 
الهجمات تواصلت رغم مجهودات القائد 
يانجل هريرا، يف وس�ط امللعب ورونالدو 

بينا يف خط الهجوم.
وسدد املنتخب اإلنجليزي 20 كرة مقابل 
19 لفنزوي�ال، 8 منه�ا ب�ني الخش�بات 
الثالث مقابل 4 للخصم، وتفوق اإلنجليز 
يف نس�بة الس�يطرة ع�ىل الك�رة )52 % 
مقابل 48%(، واحتس�بت ل�ه 9 ركنيات 

مقابل 3 فقط ضده.
والجمه�ور  اإلع�الم  أن  املؤك�د  وم�ن 
اإلنجليزي س�يتغنى كثرا به�ذا اإلنجاز، 
خصوصا وأن هذا الجيل سيقود املنتخب 
املقبل�ة،  الس�نوات  يف  األول  اإلنجلي�زي 
واألمر نفس�ه ينطبق ع�ىل فنزويال التي 
التف�اؤل بمس�تقبل م�رق  تس�تطيع 

بوجود بيناراندا وزمالئه.

للمرة األوىل يف تارخيه

حكم عراقي يشارك يف البطولة العربيةالربازييل فيريا يقود نجوم العراق أمام أساطري العالـم

موراتا قريب من لقب 
أغىل العب إسباين

              بغداد/ المستقبل العراقي

أب�دى الم�درب البرازيلي جورف�ان فييرا، 
موافقت�ه الرس�مية عل�ى قي�ادة نج�وم 
المنتخب الوطني بكرة القدم ، في مواجهة 
أساطير العالم، في المباراة المقررة لها أن 
تقام مطلع شهر آب أغسطس المقبل، في 

ملعب البصرة الدولي.
للنق�ل  عش�تار  ش�ركة  مدي�ر  وق�ال 
التلفزيون�ي محم�د هيج�ل، ف�ي تصريح 
تابعته “المس�تقبل العراق�ي”، “ لم يتأخر 
البرازيل�ي فيي�را ف�ي الرد عل�ى مقترحنا 
بقي�ادة المنتخب الذي س�يواجه أس�اطير 
العالم، وأجاب بش�كل مباش�ر بالموافقة 

عل�ى العرض، لما تربط�ه من عالقة طيبة 
مع الالعبين، وحب كبير مع الجماهير”.

وأش�ار إل�ى أن “ المب�اراة ثبتت رس�ميا، 
وس�تقام في البصرة بالمدين�ة الرياضية 
في األول من آب أغس�طس المقبل “، الفتا 
إلى “ أنها رس�الة واضحة لالتحاد الدولي، 
يأم�ل أن يوفق من خاللها في كس�ب قرار 

رف�ع الحظ�ر بش�كل نهائي ع�ن المالعب 
س�بق  فيي�را  أن  إل�ى  يش�ار  العراقي�ة”. 
وأن ت�وج م�ع المنتخ�ب العراقي }اس�ود 

الرافدي�ن{ بلقب كأس آس�يا 2007، 
النهائي�ة  المب�اراة  بف�وزه ف�ي 

السعودي بهدف  المنتخب  على 
يونس محمود.

ليفربول جيهز 40 مليون إسرتليني
لضم العب أرسنال

بوفون يلمح ملوعد اعتزاله

برشلونة يقدم عرضًا ضخاًم للتعاقد مع فريايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

قالت صحيفة “ ذا صن” البريطانية، إن نادي برشلونة 
اإلسباني، سيقدم عرضا للتعاقد مع اإليطالي ماركو 
فيراتي، العب باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة 

87.9 مليون إسترليني اليوم االثنين.
وذكرت الصحيفة، أن برش�لونة استغل طلب الالعب 
من باريس سان جيرمان، بالسماح له بالرحيل ليقدم 

عرضا كبيرا لكي يتمكن من اس�تقدام فيراتي لقلعة 
“كامب نو”.

وأش�ارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي برش�لونة 
اإلس�باني، وباي�رن ميوني�خ األلمان�ي ويوفنت�وس 

اإليطالي في الحصول على توقيع الالعب.
وأك�دت صحيف�ة “ليكي�ب” الفرنس�ية أن فيرات�ي 
تحدث مع المدير الرياضي الجديد للنادي الباريس�ي، 
أنتيرو هنريكي، لمطالبته بالموافقة له على مغادرة 

الفري�ق، ف�ي الوقت ال�ذي ال يمانع ناص�ر الخليفي، 
رئيس النادي، بيع الالعب بمبلغ 80 مليون يورو.

وأوضح�ت “ذا ص�ن” أن أنطوني�و كونت�ي، م�درب 
تشيلس�ي، يحاول التعاقد معه وقّدم عرًضا س�ابًقا 

وص�ل إل�ى 65 ملي�ون يورو. وأش�ارت إل�ى أّن 
هن�اك عدًدا م�ن األندية ستس�عى للتعاقد معه 

بعد إع�الن رغبته في الرحي�ل، ومن أبرزهم 
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يجهز نادي ليفربول اإلنجليزي 40 مليون إس�ترليني، لضم  العب وس�ط أرسنال، أليكس أوكسالد 
تشامبرلين، وبراتب يصل إلى 100 ألف إسترليني أسبوعًيا.

وانضم تش�امبرلين ألرس�نال ف�ي 2011 قادًما م�ن س�اوثهامبتون بصفقة بلغ�ت 12 مليون 
إسترليني، ولعب 194 مباراة مع الجانرز مسجاًل 20 هدًفا، وصانًعا ل� 32 أخرى.

وأشارت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إلى أن األلماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، 
يتمسك بالتعاقد مع تشامبرلين، باإلضافة إلى التعاقد مع المصري محمد صالح، العب روما 

اإليطالي، بمبلغ 35 مليون إسترليني.
ويقترب أرسنال من تعديل عقد الالعب، الذي ينتهي في 2018، ليقطع الطريق على محاوالت 

األلماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، للتوقيع معه.
وحقق تش�امبرلين 3 بط�والت كأس االتحاد اإلنجليزي مع الجانرز، آخرها الموس�م الحالي 

أمام تشيلسي، كما فاز بالدرع الخيرية مرتين.

المستقبل العراقي/ متابعة              

ألم�ح اإليطال�ي جيانلوجي بوف�ون، حارس مرمى يوفنت�وس، إلى إمكانية االعت�زال بنهاية 
الموس�م المقبل بعد وصوله إلى عامه ال� 40، والمشاركة في بطولة كأس العالم في روسيا 

.2018
وخس�ر بوفون فرصة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خس�ارته للنهائي الثالث يوم 
3 يونيو/حزيران الماضي، أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4، وكان خسر من قبل في 2015 من 

برشلونة و2003 من ميالن.
وق�ال بوفون ف�ي تصريحات نقلتها صحيف�ة “تريبل فوتب�ول” اإليطالية عن إذاعة 

“راي”: “هذا العام قد يكون األخير لي في كرة القدم، فأنا أعلم أني لست مخلًدا، 
وأفك�ر في فريقي المنتخب اإليطالي الذي يمتلك خطًطا في المس�تقبل ال تعتمد 
فق�ط عل�ى مجموعة أفراد”. وتابع: “قلت من قبل أنن�ي ال أرغب في أن أكون مدرًبا، 

وحينما اعتزل أود الحصول على بعض الراحة للتفكير في خططي المستقبلية.

إنفانتينو: ال أشعر بالقلق جتاه 
ملف مونديال 2022

             بغداد/ المستقبل العراقي

اخت�ارت لجنة الح�كام ف�ي االتحاد العرب�ي لكرة 
الق�دم، الحك�م العراق�ي الدول�ي عل�ي صباح، 
للمشاركة في إدارة مباريات البطولة العربية 
لألندية، التي ستنطلق منافساتها في مصر 
م�ن 21 يولي�و تم�وز وحتى 5 أغس�طس 
آب المقبلين.وق�ال الحك�م عل�ي صب�اح، 
ف�ي تصري�ح اطلع�ت علي�ه “المس�تقبل 
العراقي”، “س�عيد ج�داً باختياري ضمن 

طواق�م إدارة مباري�ات البطولة التي يش�ترك فيها 
12 فريق�اً، يمثلون أبرز أندي�ة الوطن العربي بكرة 
القدم، بينهم ممثل الكرة العراقية فريق نادي نفط 
الوس�ط”.وتابع ان “المهمة الجديدة تضعني تحت 
األض�واء خاصة وأن المنافس�ات س�تكون مثيرة 
كما يتوقعها الجميع نظراً لقوة األندية المش�اركة 
فيها”.وأكد صباح أنه “اس�تعد للبطولة، واستكمل 
جاهزيت�ه البدني�ة، ويأمل من خالل ه�ذه البطولة 
تقديم صورة ممي�زة عن الحك�م العراقي، وإثبات 

قدراته الفنية ليكون متواجدا في أبرز البطوالت.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اقترب اإلسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، من االنضمام 
لصف�وف مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي، خالل الصي�ف المقبل 
بصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، ليصبح أغلى إس�باني في 

التاريخ.
وس�جل موراتا 20 هدًفا هذا الموس�م في 43 مباراة لعبها 
ه�ذا الموس�م، والتي ش�ارك ف�ي معظمها بدي�اًل، بعد 
عودت�ه لصفوف ريال مدريد مطلع الموس�م الجاري، 

من يوفنتوس اإليطالي.
وذك�رت صحيفة “م�اركا” اإلس�بانية أّن ريال مدريد 
طل�ب في البداية 90 مليون يورو للموافقة على بيع موراتا، إال 
أن الصفق�ة س�تتم بمبلغ 70 مليون يورو فقط، مم�ا يجعله أغلى العب 
إس�باني في التاري�خ متفوًقا على فيرنان�دو توريس.وانض�م توريس لصفوف 
تشيلس�ي قادًما من ليفربول بصفقة بلغت 58.5 مليون يورو في 2010 ليصبح 
أغلى صفقة لالعب إسباني حتى اآلن.ويأتي خلف توريس، صفقة انتقال جازيكا 
مندييت�ا إلى التس�يو اإليطالي بصفقة بلغت 48 مليون ي�ورو، ثم انضمام خوان 

ماتا لمانشستر يونايتد في 2014 بمبلغ 44.7 مليون يورو.

              بغداد/ المستقبل العراقي

أكد السويس�ري جياني إنفانتين�و، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه ال يش�عر 
بالقلق إزاء ملف مونديال 2022، رغم التوتر السياسي الذي يحيط بقطر.

وقطعت السعودية ومصر ودولة اإلمارات العربية والبحرين العالقات مع قطر في خطوة 
منسقة يوم االثنين الماضي.

وفازت قطر بحق استضافة مونديال 2022،  وهو ما أثار جدال كبيرا في األوسط الرياضية، 
لك�ن إنفانتين�و قال في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمانش السويس�رية، إنه يتوقع أن يتم 

تسوية األزمة.
وأض�اف: “نحن نواجه أزمة دبلوماس�ية في قطر حاليا، لكني مقتن�ع ومتفائل بأن الوضع في 

المنطقة سيتحسن مجددا”.
وش�دد إنفانتينو على أن فيفا على اتصال مع الس�لطات في قطر، ومس�تعد للمساعدة إذا طلب 

منه ذلك.
ورفض رئيس الفيفا بش�كل غير مباش�ر دعوات من بعض رجال السياسة األلمان لسحب ملف 

مونديال 2022 من قطر.
وق�ال إنفانتينو: “المهمة الرئيس�ية لفيف�ا هي العناية بك�رة القدم، وليس التطرق إلى أس�ئلة 

الجغرافيا السياسية”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي عىل الفور.

* ه�ل تعل�م أن األم�اك الفلس�طينية يف الق�دس ال 
تتجاوز 10 يف املائة فيما تس�يطر إرسائيل عىل 86 يف 

املائة من مساحة القدس.
* هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم.

* ه�ل تعل�م أن أول جب�ل نص�ب يف األرض جبل أبي 
قبيس بمكة املكرمة.

* ه�ل تعل�م أن أول بي�ت بن�ي يف األرض الكعب�ة 
املرشفة.

* هل تعلم أن أول مس�جد وضع للناس هو املس�جد 
الحرام.

* هل تعلم أن أول ولد آدم عليه السام ابنه قابيل.
أن أول األصوات التي يس�تطيع الطفل تمييزها، هو 

صوت األم
أن مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..أكرب 
من مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع تحري�ك آذانها 

اللتقاط أضعف األصوات
العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه،ويموت

األفيال تبكي عندما تكون حزينة

مهني�اً: تنهي عم�ًا جامعياً تن�ال عىل أثره 
عامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�اذك األخ�ر يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�رات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرة 

طابعاً مختلفاً جمياً ومميزاً.

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلياً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبر بس�هولة 
وطاقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثر 

إعجاب الرشيك.

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقاً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفات الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املاحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 

أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: ترك�ز ع�ىل العاق�ات االجتماعية 

وخصوصاً مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
500 جم عجينة جاش - 2/1 كيلو كبدة مقطعة - 2/1 
كوب زبدة مذابة - 2/1 كوب لبن - 1 ثمرة بصل مقطعة 
- 2 ثمرة فلفل أخرض مقطعة - 1 قرن فلفل أخرض حار 
مف�روم - 2 فص ثوم مقروم - 2 ملعقة كبرة زيت - 1 
بيضة - 2/1 ملعقة صغرة بهارات – ملح - فلفل أسود 

مطحون
طريقة التحضر:

يف بول�ة كب�رة الحجم اخفق�ي البيض و اللب�ن و امللح 
و الفلفل األس�ود جيدا.س�خني الزي�ت يف مقاة عىل نار 

مكتوسطة ثم ضعي الكبدة تتشوح.
أضيفي البصل و الثوم و الفلفل األخرض و الفلفل الحار 

و البهارات اىل الكبدة و قلبي ملدة 5 دقائق.
سخني الفرن عىل درجة حرارة 180درجة مئوية.

قوم�ي بدهن صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن بالقليل 
من الزبدة.

ضعي ورقة من الج�اش يف الصينية ثم ادهنيها بالزبدة 
ث�م ضعي ورقة اخرى وادهنيها بالزبدة حتى تنتهي من 

نصف كمية الجاش.
ضع�ي الكبدة ف�وق ورق الج�اش ثم ضع�ي ورقة من 
الجاش فوق الكب�دة ثم ادهنيها بالزبدة ثم ضعي ورقة 
اخ�رى وادهنيه�ا بالزبدة حت�ى تنتهي م�ن باقي كمية 

الجاش.
قومي بتقطيع الجاش اىل مربعات ثم ضعي الصينية يف 

الفرن ملدة 15 – 20 دقيقة.

غوغل تطلق خدمة
خاصة باملصلني

أعلنت رشك�ة »غوغل«، الخميس، إط�اق موقع خاص 
باملصلنّي إليجاد اتجاه القبلة بدقة وس�هولة، بمناسبة 

شهر رمضان املبارك.
ويبحث عدد كبر من مس�تخدمي اإلنرتنت املسلمني عن 
برنامج أو موقع أو تطبيق لتحديد اتجاه القبلة للصاة 
باس�تخدام هواتفهم.وقدم »غوغل عربية« عىل حسابه 
الرس�مي بموق�ع »توي�رت« فيدي�و توضيحي، يكش�ف 

طريقة استخدام املوقع لتحديد موقع القبلة.
 g.co/QiblaFinder ويكفي أن يدخل املستخدم إىل املوقع
وتحدي�د »م�كان تواجده«، ثم يبح�ث املوقع عىل مكان 
القبلة، وعند إيجادها يخ�ربك »أنت اآلن باتجاه القبلة« 
ويق�دم ل�ك املس�افة الت�ي تبع�دك ع�ن الكعب�ة يف هذا 

االتجاه.

سبب عدم اهتزاز الرؤية أثناء احلركة
ي�رى امل�رء العال�م من حول�ه بطريقة مس�تقرة نس�بيا يف أثناء امليش 
والرك�ض، بس�بب وجود خايا خاص�ة يف األعني، تلعب دور التس�ارع 

واستشعار الحركة.
ويق�ول ديفيد برس�ون من جامعة ب�راون بالواليات املتح�دة إن »أي 
كام�را جيدة لديها مجموعة من أجهزة االستش�عار التي تحافظ عىل 

استقرار الصورة يف أثنا الحركة«.
وأض�اف قائا: »أم�ا يف أجس�امنا فإن خايا ش�بكية الع�ني والجهاز 
الدهلي�زي تلع�ب نفس ال�دور. وإال فإن الصورة س�تهتز عند امليش أو 
الج�ري، ولن نس�تطيع عندها رؤي�ة أي يشء، األمر ال�ذي تعتمد عليه 

حياتنا بشكل رئييس«.
ه�ذا وقد وجد برس�ون وزماؤه أن نظام »الضب�ط الذاتي للرؤية« ال 
يق�ع يف الدم�اغ وإنما يف العني البرشية نفس�ها، بعد أن راقبوا نش�اط 
الخايا العصبية يف ش�بكيات أعني مجموعات مختلفة من الفرئان.وال 
ي�زال العلماء ال يعرفون كيفية عمل هذه الخايا، وكيفية تعرفها عىل 
الح�ركات الدورانية حتى اآلن، لكنه�م يخططون لفهم آلية عملها من 

خال التجارب املقبلة.

الزواج مفيد للصحة
توصلت دراس�ة حديثة إىل أن الزواج جيد للصحة، ويزيد من 
فرص النجاة يف حال معاناة األفراد من الحاالت التي قد تؤدي 
إىل إصابتهم بأمراض القلب مثل ارتفاع نس�بة الكوليسرتول 
يف الدم.وأك�د الباحثون أن نتائج الدراس�ة التي ش�ملت نحو 
مليون بالغ يف بريطانيا، تبني أن الزوج املحب قد يجرب زوجه 

عىل العناية بنفسه بشكل أفضل.
وكان املش�اركون يف الدراسة ممن يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم وداء السكري.وسبق 
وأن كشف الدكتور، بول كارتر، املرشف عىل البحث، وزماؤه 
من كلية أس�تون الطبية أن لل�زواج عاقة وثيقة باحتماالت 
النجاة م�ن النوبات القلبية، وحاول كارتر وفريقه من خال 

الدراسة الجديدة التعمق يف أسباب ذلك.
ويش�ر الباحث�ون إىل أن الزواج يس�هم يف وقاي�ة القلب من 
عن�ارص الخط�ورة املعروف�ة مث�ل الكوليس�رتول وارتف�اع 
ضغط الدم.وخلصت نتائج الدراس�ة إىل أن النس�وة والرجال 
يف الخمس�ينيات والس�تينيات والس�بعينيات م�ن أعمارهم 
واملصابني بارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم من املتزوجني، 
كان لديه�م ف�رص أك�رب للبقاء عىل قي�د الحياة عن�د نهاية 

الدراسة التي استغرقت 14 سنة.

1أعىل قمة يف أفريقيا 2يهتز o خياء
 o 3جرس عىل ماء 4خصوم اليونانيني يف قربص

حرف عطف 5حسام o ضعف لدرجة املرض
6بحرة يف أمركا الجنوبية األعىل يف العالم عن 
سطح البحر 7جدة )باللهجة املرصية( o جمع 
رسي�ر )معكوس�ة(. 8الذهب البني o أش�هر 

ملكة فرعونية امتاز عرصها باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

10سلسلة قصص تجسس س�ينمائية كتبها 
إيان فلمنج

1أعىل قمة يف أفريقيا 2يهتز o خياء
3جرس عىل ماء 4خصوم اليونانيني يف قربص 
o حرف عطف 5حسام o ضعف لدرجة املرض 
6بحرة يف أم�ركا الجنوبية األع�ىل يف العالم 
عن س�طح البحر 7جدة )باللهجة املرصية( 

o جمع رسير )معكوسة(.
8الذهب البني o أش�هر ملكة فرعونية امتاز 
عرصه�ا باالس�تقرار 9يده�ش o ارتف�ع يف 
السماء 10سلسلة قصص تجسس سينمائية 

كتبها إيان فلمنج

عموديافـقـي

بدون تعليق

جالش بالكبدة
والفلفل احلار

ق اليوم..
درب التبانة داخل فراغ كوين عمالق!طب

توص�ل فريق دويل من علماء الواليات املتحدة 
والصني إىل أن مج�رة درب التبانة تقع داخل 
فراغ كوني عماق..تعت�رب الفراغات الكونية 
عن�ارص ضخم�ة يف بني�ة الك�ون، وتقع بني 
“خطوط” تش�كلها تجمعات املجرات، وتمتد 
عىل مس�افات كبرة، ابت�داء من 130 مليون 
س�نة ضوئية. أما كثافة امل�ادة املرئية داخل 
هذه الفراغات فتكون أقل بكثر من متوسط 
قيمته�ا يف الكون..كم�ا أظه�رت حس�ابات 
العلم�اء أن مج�رة درب التبان�ة تقع وس�ط 

فراغ س�موه ب�KBC، يبل�غ قطره نحو مليار 
س�نة ضوئية، م�ا يجعله من أضخ�م املواقع 

الكونية.
هذا والتقط مرصد Hubble الفضائي صورة 
ملنظومة MCG+01-02-015 الحلزونية من 
النجوم، التي تقع داخ�ل الفراغ أيضا. وفيما 
لو وقعت مج�رة التبانة مكان تلك املنظومة؛ 
لكان من املستحيل اكتشاف املجرات األخرى 
الفل�ك وس�ائل رص�د  إذا امتل�ك علم�اء  إال 

متقدمة.

امللوثات البيئية هتدد األجنة بالتوحد

قال باحث�ون إن التعرض لعنارص 
غذائي�ة ومع�ادن مث�ل الرصاص 
خ�ال  أو  األم  رح�م  يف  والزن�ك 
يرتب�ط  ربم�ا  املبك�رة  الطفول�ة 
بخط�ر تعرض الطف�ل الضطراب 

طيف التوحد.
وق�ال الدكت�ور ماني�ش أرورا من 
مرك�ز ماون�ت س�ايناي الطبي يف 
نيوي�ورك “ح�ددت بح�وث كثرة 
حتى اآلن عن�ارص وراثية ال يمكن 

تغيرها”.
وأض�اف لرويرتز هيلث يف رس�الة 
“دراس�تنا  اإللكرتون�ي  بالربي�د 
خط�وة مهمة لفهم عوامل الخطر 
املتغ�رة مث�ل التع�رض للملوثات 
البيئية ونقص العنارص الغذائية”. 
لكنه أكد قائا “من الس�ابق ألوانه 
طبية”.وحل�ل  توصي�ات  إص�دار 

أرورا وزم�اؤه أس�نان 16 زوج�ا 
م�ن األطف�ال التوائ�م يف الس�ويد 
عان�ى واحد م�ن كل توأمني منهم 
اضطراب طيف التوحد عندما كان 
عم�ره 18 عام�ا. ولعق�د مقارنة 
حللوا أسنان 22 زوجا من األطفال 
الباحثون  التوائم األصحاء.والحظ 
فروقا واضحة ب�ني املجموعتني يف 
ما يتعلق بامتصاص املعادن خال 
مراح�ل نم�و األجن�ة واألطف�ال، 
بحسب ما ذكر الباحثون يف دورية 
نيترش كوميونيكيشنز.وعىل سبيل 
املثال ظهر أن أسنان األطفال الذين 
عانوا من اضط�راب طيف التوحد 
تمتص ق�درا أكرب م�ن الرصاص، 
وهو مادة س�امة للمخ، وقدرا أقل 
من العن�ارص الغذائية األساس�ية 

مثل املنغنيز والزنك.
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عن املحكمة االحتادية العليا 
»الطعن يف القوانني«

تأثري تطور جماالت االتصاالت يف طلب 
تسليم واسرتداد املجرمني

فتحي الجواري
القسم الثاني

أياس الساموك
الحلقة السادسة

كما ذكرنا في مقاالت س�ابقة فأن للمحكمة االتحادية العليا 
اختصاص�ات مح�ددة بموجب الدس�تور العراقي لس�نة 2005، 
وجاءت بالنص الواضح في الم�ادة )93( منه، لعل أهمها النظر 
في دس�تورية القوانين وتفسير النصوص الدس�تورية، إضافة 
إلى مه�ام أخ�رى كالمصادق�ة على نتائ�ج االنتخاب�ات العامة 
والنظر في االتهامات الموجه�ة ضد رئيس الجمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء.
فالنسبة إلى مهمة النظر في دستورية القوانين النافذة، فأن 
النف�اذ في المفه�وم الفقهي والقانوني لي�س بمجرد التصويت 
عل�ى القانون داخل مجلس الن�واب، أو حتى بعد المصادقة عليه 
من رئاسة الجمهورية، بل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 
)الوقائع العراقية( ما لم ينّص القانون بخالف ذلك كما هو الحال 
عن�د صدور قانون العفو العام رقم )27( لس�نة 2016 فقد نص 
ف�ي المادة )16( منه على: )ينفذ ه�ذا القانون من تاريخ إقراره 

في مجلس النواب(.
كما ان نفاذ القانون معن�اه أن أحكامه ال زالت قابلة للتنفيذ 
عند الطعن بها، أما اذا صدرت بمناس�بة معينة ونفذت في حينه 
على واقعة أو قائ�ع محددة، وال يمكن تنفيذها مجددا فال تعتبر 
من القوانين التي تختص بالنظر في عدم دس�توريتها المحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا، وهذا الش�رط ق�د أوردته الم�ادة )93/ أوالً( 
من الدس�تور عند التطرق إلى اختصاص�ات المحكمة االتحادية 
العلي�ا ومن بينه�ا )الرقابة على دس�تورية القواني�ن واألنظمة 
الناف�ذة(، وقد ذه�ب القضاء الدس�توري في ق�رارات عديدة له 
ه�ذا المنحى، نذكر من بينها القرار رقم )88/ اتحادية/ 2016(، 
حي�ث تم الطعن بالمادة )14( من قانون واردات البلديات لس�نة 
)2016(، حيث وصفها المدعي بأنها مخالفة لمبادئ الدس�تور، 
وقد أقيمت الدعوى في )26/ 10/ 2016( أي بعد أربعة أيام من 
تاري�خ التصويت عليه داخل مجلس النواب، وفي ذلك التاريخ لم 
يكن القان�ون نافذاً، وبالتالي ردت المحكمة االتحادية العليا تلك 

الدعوى.
كم�ا تلق�ت المحكمة االتحادي�ة العليا دعوى أخ�رى أقيمت 
حول نص تش�ريعي انتهى نفاذه وصدر بمناسبة محددة وحول 
موض�وع محدد ونفذ ف�ي حينه وأنتج آث�اره القانونية ولم يعد 
قابالً للتنفيذ مجدداً الن موضوعه قد حسم، وبذا ردت المحكمة 
االتحادي�ة الدعوى المرقم�ة )27/ اتحادي�ة/ 2017( موضوع 

الطعن.
*كاتب في الشؤون القانونية

اطلقت الش�رطة البريطانية حملة لمكافحة االرهاب، كان من 
بي�ن اهدافها ح�ث الجماهير على ابالغ الش�رطة عن أي ش�خص 
يتصرف بطريقة تثير الشبهات، خاصة اذا ما كان يمتلك عدة هواتف 
محمولة. ودعت الش�رطة عن طري�ق االنترني�ت والملصقات الى 
القيام بإبالغها عن أي ش�خص يتصرف بطريقة مثيرة للش�بهات. 
ويتضم�ن اح�د الملصق�ات عب�ارة )ان االرهابيي�ن يحتاجون الى 
االتصاالت، ولذل�ك فانهم يقومون باس�تخدام هواتف نقالة تعمل 
بطريقة الدفع المباش�ر وتغيير الهواتف عل�ى نحو متكرر(. وبّين 
ملص�ق آخ�ر : )ان االرهابيين يحتاجون الى االم�وال ولذلك فانهم 
يقوم�ون بأعم�ال الغش والتزوي�ر للبطاق�ات االئتماني�ة ودفاتر 

الصكوك(.
وقد حس�م وزراء الداخلية العرب ف�ي اجتماعهم الذي عقد في 
تونس العاصمة موض�وع الحرب على االرهاب، حين قرروا تعديل 
المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب :)ليتم تجريم 
التحري�ض على الجرائم اإلرهابية او اإلش�ادة بها ونش�ر وطبع او 
اعداد محررات او مطبوعات او تسجيالت ... بهدف تشجيع ارتكاب 

تلك الجرائم(.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستقوم الحكومات بتطبيق ذلك 
القرار، وأمامها آالف الجرائم االلكترونية تنش�ر أدبيات الكراهية، 
والتحري�ض، بعضه�ا صري�ح تحت مس�مى )محارب�ة االجنبي(، 
اضافة للمحط�ات الفضائية الدينية، والسياس�ية، تطرح أفكارها 
لنش�ر اإلرهاب األعمى ال�ذي يريد وقف كل تح�ول ديمقراطي، او 
اتجاه نحو الحداثة، واحترام حقوق االنسان، ونبذ العنف، والتداول 
الس�لمي للس�لطة، واالحت�كام لصنادي�ق االقت�راع. وتعم�ل على 
تحويل البلدان االس�المية )خاصة( الى خزان بشري لرفد جماعات 
االرهاب، والتطرف، والتعصب، واعادة العالم االس�المي الى عصر 
الطوائف، والملل، بما يمثل اختطافا واضحا لالسالم بكل ما يمثله 

من سماحة، وقيم نبيلة، ودعوة لإلخاء، واعمار األرض.
ويستخدم اإلرهابيون ش�بكة االنترنيت من خالل الهجوم على 
المواق�ع االلكتروني�ة، واختراقها، وهي من الجرائم الش�ائعة في 
العال�م اليوم. وتش�مل تلك الجرائ�م تدمير المواقع االس�تراتيجية 
الحكومية، اختراق المواقع الرسمية والشخصية، اختراق االجهزة 
الش�خصية، اختراق البري�د االلكتروني للغير، او االس�تيالء عليه، 
او اغراقه، االس�تيالء على اش�تراكات اآلخرين، وارقامهم السرية، 
وارس�ال الفيروس�ات. وليس ببعيد عنا الهجم�ة التي تعرضت لها 
شبكة االنترنيت وغيرها من المواقع االلكترونية قبل ايام وشملت 

دوال كبرى مثل )روسيا(، وستكشف االيام لنا اهدافها.
ويس�تخدم هؤالء برنامجا يدمر البيانات، او قد يستخدمون ما 
يس�مى ب��)حصان طروادة(، وهو برنامج القتح�ام امن النظام، 

يتنكر في شكل بريء، حتى يدخل الى النظام فيدمره.
لق�د زادت التكنولوجي�ا المتقدمة من قدرات االي�ذاء، والتدمير 
ع�ن طريق ما يس�مى )االقتحام او التس�لل(، به�دف الوصول الى 
معلوم�ات معينة، او تدميرها . ولعل بعضنا يتذكر قيام متس�للين 
باقتحام نظام الحاس�ب الذي يتحكم ف�ي تدفق الكهرباء في والية 
كاليفورنيا األميركية، حيث اس�تطاع المتس�لل فصل الكهرباء عن 

بعض أنحاء الوالية.
ان هذه االخطار التي يتعرض لها النظام االلكتروني، وخاصة في 
عالم اصبح يعتمد بش�كل كبير على انظمة الحاسب، تدعو للتعاون 
الدولي في مجال تس�ليم المجرمين القراصنة الذين يخترقون نظم 
المعلومات، فهي من الخطورة بمكان بحيث ال يمكن تجاهلها. ففي 
احدى العمليات تم اختراق خمسين حاسبا عسكريا في البنتاجون، 
وعددا من الشركات المتعاونة مع البنتاجون، ومعمل الطاقة الذرية 
بلوس االم�وس، ومعمل ارجونا القومي، وقس�م النظم الفضائية 
بالقوات الجوية، وعددا من القواعد العسكرية األميركية المنتشرة 
ف�ي أرجاء العالم. وطبقا لتقرير صدر عن مكتب المحاس�بة العام 
فان نظم البنتاجون هوجمت اكثر من 250000 مرة. وقد اتضح ان 
هذه االختراقات قام بها ش�اب بريطاني عمره 16 عاما اطلق على 
نفسه )راعي بقر تيار المعلومات(، وقد اتجهت شكوك المخابرات 
األميركي�ة في البداية ال�ى انه قد يكون له عالق�ة بمخابرات دولة 
معادي�ة، اال ان التحقيق انته�ى الى انه يبحث عن دالئل تؤيد وجود 

ملفات تتعلق بالمخلوقات الفضائية. 
يتب�ع – )االتفاقي�ات والمعاهدات التي تتعلق بتس�ليم مجرمي 

الحاسب اآللي(.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

خط�اط لبنان�ي أنهى نس�خ أول مصح�ف بالخط 
الديواني في خطوة يعتقد أنها األولى في لبنان، 

يعتب�ر الخط�اط اللبنان�ي محمود بعي�ون أن أبرز 
إنجازاته بع�د رحلة نصف قرن في عالم الخطوط، 
هو إكماله قبل أيام كتابة المصحف الشريف بالخط 

الديواني، وهو ما استغرق عاما 
ونص�ف العام، ليصبح على حد 
قوله، “أول مصحف ينسخ في 

لبنان بالخط الديواني”.
عام�ا(   81( بعي�ون  وأض�اف 
بالمدرس�ة  ج�دا  “تأث�رت 
التركية، التي تتميز بخط الثلث 
)خط عربي ظهر ألول مرة في 
الهجري ويكتب  الراب�ع  القرن 
بقلم بُس�ْمك ثلث قط�ر القلم(، 
وهو من أروع فنون التخطيط، 
إل�ى جان�ب الخ�ط الديوان�ي، 
ال�ذي أخ�ذه األت�راك من خط 
الرقعة، وأضافوا إليه لمس�ات 
جمالي�ة تركية، وأبدع�وا فيه، 
وق�د س�مّي بالديوان�ي نس�بة 
إل�ى الدواوين والقص�ور التي 
كان يكت�ب فيها”.وتاب�ع خط 

الرقع�ة هو خط عربي حدي�ث ابتكره العثمانيون، 
يّتس�م بسهولة قراءته وس�رعة كتابته وبعده عن 
التعقيد، وهو معروف بحروفه القصيرة المتقطعة 
المستقيمة وانحناءات بس�يطة أغلبها يكون شبه 

مستقيم.

تعاني طفلة أميركية لم تتجاوز من العمر 6 سنوات 
م�ن مرض وراثي نادر، يجعلها تبدل جلدها بش�كل 
يومي وذلك ألن الجلد ينمو بش�كل أسرع بكثير من 

المعتاد.
وش�ّخص األطباء إصابة هانا باروت بداء »الس�مك 
الرقائق�ي«، وه�و اضط�راب جين�ي، يجع�ل خاليا 

الجلد تنمو بسرعة كبيرة. وبحسب صحيفة ميرور 
البريطانية، فإن تش�خيص الحال�ة التي يعاني منها 
أكثر من 600 ألف شخص بجميع أنحاء العالم، جاء 
بع�د أن ُول�دت الطفلة مع طبقة س�ميكة من الجلد 

تسّمى غشاء الكولوديون.
وتحتاج هانا إلى جلس�تين يوميا من ترطيب الجلد، 
الجف�اف والتش�قق  لمنع�ه م�ن 
والنزي�ف، باإلضافة إل�ى احتمال 
اإلصاب�ة بالعدوى القاتلة، ويقوم 
وال�دا الطفل�ة ميغ�ان )26 عاما( 
وتايس�ون )30 عام�ا( بمراقبتها 
عل�ى مدار الس�اعة، وذل�ك خوفا 
من ارتف�اع حرارته�ا ألن ذلك قد 
ي�ؤدي إل�ى وفاتها.وتضطر هانا 
ووالداها لش�رح حالتها لآلخرين 
وذلك نتيج�ة النظرات والتعليقات 
الس�لبية التي تتعرض لها بش�كل 
دائم بسبب شكلها.وقالت والدتها 
“حالة هانا تعن�ي أن جلدها ينمو 
بش�كل أس�رع من باقي األطفال، 
وهي تعاني عندما تكون الحرارة 
عالي�ة، ألنه�ا غي�ر ق�ادرة عل�ى 

التعّرق”.

أول مصحف باخلط الديواين  طفلة تغري جلدها بشكل يومي


