
Issue No  ( 1462 )  June  14  Wed 2017    العدد ) 1462( 14 حزيران 2017           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

»االمام احلسني)عليه السالم(«

اعلموا أن حوائج الناس
 إليكم من نعم اهلل عليكم فال متلوا النعم 

فتحور نقما

ص3أصابع االهتام تتجه إىل منظمة قطرية.. سموم يف أجساد النازحني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4السعـوديـة تـزعـزع استقـرار العاملـم

الـريـاض لـدول أفـريـقـيـة: أمـا مـقـاطـعـة قـطـر أو الـحـرمـان مـن »الـحـج«!

املحكمة االحتادية ترد دعوى ضد رئيس اجلمهورية وأخرى للطعن باستجواب وزير الرتبية

ثالثة أعوام عىل تأسيس احلشد الشعبي: نرص مستمر
      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقام الحشد الش�عبي، أمس الثالثاء، 
االحتف�ال الرس�مي بمناس�بة الذك�رى 
الس�نوية الثالث�ة إلعالن فت�وى الجهاد 

الكفائي، وتأسيس الحشد الشعبي.
وأقي�م الحفل من قب�ل مديرية اعالم 
هيئة الحشد الشعبي تحت شعار }ثالثة 

اعوام .. والنرص مستمر{.
وألقى رئي�س رئيس ال�وزراء القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة حي�در العبادي 
كلم�ة خ�الل االحتف�ال، وق�ال العبادي 
يف االحتف�ال املرك�زي بالذك�رى الثالثة 

لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد 
الش�عبي، إن »فت�وى الجه�اد الكفائي 
للمرجع الديني الس�يد عيل السيستاني 
غريت معادل�ة الواقع من االنكس�ار إىل 
الظف�ر والن�رص«، داعي�ا إىل »االحتفال 
واالحتفاء بهذه الذكرى باعتبارها عيدا 
وطنيا«.وأضاف العبادي، أن »التضحيات 
الت�ي قدمها ال يمك�ن أن توصف«، الفتا 
إىل أن »داعش انهزم نفس�يا يوم انطلق 

الحشد الشعبي«.
واش�ار العبادي إىل أن »هناك من اراد 
تخري�ب العالقة بني الحكومة والحش�د 
الش�عبي فأثبتت الوقائع خ�الف ذلك«، 

مؤكدا أنه »سيستمر بالدفاع عن الحشد 
الش�عبي«. بدوره، أشاد رئيس التحالف 
الوطن�ي عم�ار الحكيم بفت�وى الجهاد 
الكفائ�ي، وق�ال الحكي�م يف كلم�ة ل�ه 
ضم�ن االحتفالية إن »الفتوى املقدس�ة 
واالس�تجابة الرسيع�ة ألبن�اء الش�عب 
والق�درة العالية للتنظيم والتي اس�تمر 
بها أصحاب الجهاد املقدس الذين وقفوا 
بوجه الدكتاتورية، فأنتجت دوراً أساسياً 
يف إس�قاط الدكتات�ور باألمس والوقوف 
بوجه اإلرهاب وإسقاط املؤامرة الكربى 

عىل العراق«. 
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت الحكومة األميركية إن سلطات 
عراقيي�ن  مهاجري�ن  تعتق�ل  الهج�رة 
ص�درت بحقه�م أح�كام بالترحيل بعد 
ارتكابهم »جرائ�م خطيرة« وذلك بعدما 
وافق العراق على استقبال المرحلين من 
الواليات المتحدة ضمن اتفاق إلسقاطه 

من قائمة دول استهدفها الرئيس دونالد 
ترامب بحظر للسفر.

وق�ال محامون وأقارب إن عش�رات 
من أبناء الطائف�ة الكلدانية الكاثوليكية 
العراقيين في ديترويت بوالية ميشيغان 
كان�وا بي�ن المس�تهدفين ف�ي عمليات 
نفذته�ا الس�لطات تتعل�ق بالهجرة في 
مطلع األسبوع ويخش�ى بعضهم القتل 

إذا تم ترحيلهم إلى بلدهم حيث يقولون 
إنهم يواجهون االضطهاد.

وذكر محامون ونشطاء وأقارب في 
تصريح�ات لوكال�ة رويت�رز لالنباء أن 
أكرادا عراقيين اعتقلوا أيضا في ناشفيل 

بوالية تنيسي خالل األيام الماضية.

التفاصيل ص3

القوات الكردية 
املدعومة من أمريكا تتوغل 

أكثر يف الرقة 

واليتان أمريكيتان 
تقاضيان ترامب: لقد خرق 

الدستور

عمليات بغداد تلقي القبض
 عىل اثنني من امـراء »داعـش« 

غريب العاصمة

ريال مدريد 
يربط جوهرته برشط 

جزائي خرايف

رئيس الوزراء يريد حتويل فتوى اجلهاد الكفائي إىل »عيد وطين« والقادة: مستمرون يف املعركة ضد قوى الشر
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السلطات البحرينية تستدعي رجل دين بتهمة حتريض السجناء عىل االحتجاج!جملس نينوى يعلن عودة أكثر من 98% من نازحي اجلانب األيرس للموصل
الغارديان تكشف »أرسار خطرية« وتروي تفاصيل تواجد املجرم البغدادي يف البعاج جملس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشان رواتب املوظفني النازحني واستكامل الدرجات الوظيفية لوزارة الصحة

حمافظ البرصة يؤكد نجاح احلكومة املحلية 
يف ادارة ملف الكهرباء

وزيـر الـنـقـل يفتتـح مبنـى G4 خلـدمـات 
املسافرين يف الريموك ببغداد

القوات األمنية حتكم قبضتها عىل »الزنجييل« 
وتقتحم »الشفاء«

        بغداد / المستقبل العراقي

قال قائد عمليات قادمون يا نينوى إن القوات 
العراقي�ة أحكمت أم�س الثالث�اء قبضتها على 
ح�ي الزنجيلي بالكامل واقتحمت حي الش�فاء 
المج�اور عل�ى ضف�ة نه�ر دجلة في الس�احل 
األيم�ن للموصل.وأوض�ح الفري�ق الركن عبد 

االمير رش�يد يار الله في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« أن »قطعات الشرطة االتحادية والرد 
الس�ريع تحرر الجزء الش�مالي لحي الزنجيلي 
وتقتح�م حي الش�فاء في الس�احل االيمن من 

مدينة الموصل.
وأض�اف ي�ار الل�ه أن�ه »بذل�ك ت�م تحري�ر 
ح�ي الزنجيل�ي بالك����امل من قب�ل الجيش 

الع��راقي والش��رطة االتح��ادية«.
وال ي�زال تنظي�م داع�ش يس�يطر على حي 
الش�فاء فضال ع�ن أجزاء من المدين�ة القديمة 
وه�و كل ما تبقى للتنظيم ف�ي الموصل، حيث 
خس�ر أحياء المدينة واحدة تل�و األخرى خالل 
حمل�ة عس�كرية واس�عة بدع�م م�ن التحالف 

الدولي بدأت في تشرين األول الماضي.
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محلة اعتقاالت أمريكية ضد املهاجرين العراقيني:
 1400 شخص سيعادون إىل العراق
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الغارديان تكشف »أرسار خطرية« وتروي تفاصيل تواجد املجرم البغدادي يف البعاج
        بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت صحيف�ة الغاردي�ان يف عدده�ا الص�ادر، أمس 
الثالثاء، تقريراً ملارتن ش�لوف بعنوان »املوت يرتبص يف كل 
زاوية يف املعقل السابق للبغدادي«، وفيما كشفت الصحيفة 
تفاصي�ل تتعلق بمنازل آمنة س�كن فيها زعي�م التنظيم يف 
البع�اج ورعب الس�كان منه، لفت�ت اىل أن البع�اج املحررة 
س�تبقى واحدة من البلدات العراقية التي ستحتاج ألسابيع 

لفك »أرسارها الخطرية«. 
وقال كاتب املق�ال، »يف قلب البلدة التي احتضنت تنظيم 
داع�ش يف البعاج يف العراق، ف�إن وجوده ما يزال يرتبص يف 

امللفات املنهوبة واملباني املدمرة«.
وأض�اف كاتب املقال، أن »عن�ارص التنظيم حرصوا عىل 
أخ�ذ ما اس�تطاعوا حمله خ�الل توجهه�م إىل الصحراء يف 
س�وريا، إال أنه�م خلف�وا وراءهم أدلة تعك�س أهمية هذه 
البل�دة ايل تق�ع يف ش�مال غربي الع�راق بالنس�بة لقائدها 
الهارب وللتنظيم الذي يعترب من أخطر التنظيمات اإلرهابية 
يف العال�م«. وألقى الكات�ب الضوء عىل أح�د املباني يف هذه 
البلدة إذ علق عىل أحد جدرانها حزاماً ناسفاً ووجدت بعض 
البن�ادق يف أح�د زواياها، فض�اًل عن قناب�ل موقوتة وبقايا 

أرشط�ة الصق�ة عىل أرض مليئ�ة بالبنزين، مضيف�اً أنه يف 
إح�دى غرف املبنى وجدت س�رتات ناس�فة وملفات ترح 

كيفية معاملة رقيق البر وكيفية اللبس والترصف.
وأردف أن نص�ف املبنى كان عب�ارة عن مصنع لتصنيع 
القذائف والنصف اآلخر إلدارة املؤسسة اإلرهابية حيث كان 

يتم إصدار الغرامات والفواتري والهويات الفردية.
ويف مقابل�ة أجراها كاتب املقال مع أحد س�كان البعاج، 
قال صبحي محمد إنهم تعلموا خالل س�يطرة التنظيم عىل 
البلدة أال يطرحوا أس�ئلة عن زعيم التنظيم بالرغم من أنهم 
كانوا عىل دراية أنه عاش بينهم، ويقول إنه »من الخطر جداً 
الذهاب الس�تقصاء ما الذي يجري أو مجرد طرح موضوع 
البغ�دادي«. وعل�ق رجل آخ�ر أن »البغ�دادي كان لديه نحو 
10 بي�وت آمنة يف البلدة، إال أنه ما من أحد امتلك الش�جاعة 

الكافية للسؤال عن املنزل الذي يقطن فيه البغدادي«.
وأردف »نح�ن نعلم أنه كان يعيش بيننا وأنه أمىض نحو 

عامني يف البلدة وبقى هنا حتى آذار بالتأكيد«.
ويخت�م كاتب املق�ال بالق�ول إن »تنظي�م داعش خلف 
العدي�د من األفخاخ بني البلدة والح�دود وذلك لعرقلة تقدم 
القوات«، مضيفاً أن »هذه البلدة ستبقى واحدة من البلدات 

العراقية التي ستحتاج إىل أسابيع لفك أرسارها الخطرية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة، أمس 
الثالث�اء، ع�ن رد دع�وى ض�د رئي�س 
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم واخ�رى 
للطعن باس�تجواب وزير الرتبية، فيما 
كلف�ت ثالث�ة خ�رباء بتقدي�م تقري�ر 
يتضمن الجوانب الفنية لدعوى الطعن 

ببعض مواد قانون املوازنة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املحكم�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه ان 
»املحكم�ة عق�دت جلس�تها ونظ�رت 
ع�ىل  املدرج�ة  الدع�وى  م�ن  بع�دد 
ج�دول اعماله�ا«، مبينا ان »الجلس�ة 
ش�هدت تكلي�ف الخ�رباء املنتخبني يف 
دع�وى الطع�ن ببع�ض م�واد قانون 
املوازن�ة العام�ة بمهته�م«. واضافت 
ان »املحكمة س�لمت الخ�رباء مفردات 
الدع�وى من عرائ�ض ولوائح االطراف 
وقررت تأجي�ل املرافع�ة اىل يوم )12( 
من الش�هر املقبل لغرض تمكينهم من 
تقديم تقرير يتضم�ن الجوانب الفنية 
»رد  اىل  مش�رية  الطع�ن«،  ملوض�وع 
دعوى اقيم�ت بحق رئيس الجمهورية 
املحكم�ة  اىل وظيفت�ه ك�ون  اضاف�ة 
ملزم�ة بموجب املادة )93/ سادس�اً( 
من الدستور وجود قانون ينظم عملية 
الفصل يف االتهامات املوجهة ضد رئيس 
الجمهوري�ة ورئي�س مجل�س الوزراء 
والوزراء، وان هذا القانون لم يّسن من 
مجلس النواب حتى االن، لذا فأن النظر 

يف الدعوى ال سند له من الدستور«.
وتابعت ان »املحكمة نظرت بدعوى 
للطعن، بالفق�رة )أ( من البند )1( من 
املادة )19( من قان�ون الخدمة املدنية 
رقم )24( لس�نة 1960، وكذلك الطعن 
بالفق�رة )أ( م�ن البند )2( م�ن املادة 
)6( من قان�ون رواتب موظفي الدولة 
والقطاع العام رقم )22( لسنة 2008، 
وق�ررت الحك�م برد الدع�وى كونها ال 
تستند اىل سند من الدستور«، موضحة 
انه »تم رد دع�وى وزير الرتبية اضافة 
بق�رار مجل�س  للطع�ن  اىل وظيفت�ه 
الن�واب باس�تجوابه«.واكدت املحكمة 
انه�ا »وج�دت أن ال�روط الش�كلية 
ويف  الدس�تور  يف  عليه�ا  املنص�وص 
النظ�ام الداخيل ملجلس الن�واب كاملة 
يف طلب االستجواب، وان توجيه سؤال 
النياب�ي يشء واالس�تجواب يشء اخر، 
وكل منهم�ا يرت�ب أث�را مختلف�ا عن 
اآلخ�ر، وان تقيي�م الوقائع املوضوعية 
يف االس�تجواب والتحق�ق منها يخضع 
اىل تقدي�ر مجل�س الن�واب«. وعق�دت 
املحكمة االتحادية العليا، اليوم الثالثاء، 
للنظر يف الدع�اوى املدرجة عىل جدول 
أعمالها بينها اس�تئناف النظر بدعوى 
الطع�ن ببع�ض م�واد قان�ون املوازنة 
العام�ة للع�ام 2017، فيم�ا لفت�ت اىل 
أنها س�تنظر بدعوى أخرى أقيمت عىل 
رئي�س الجمهوري�ة ملا وصف�ه املدعي 
أح�كام  ومخالفت�ه  باليم�ني  بحنث�ه 

الدستور.

كلفت ثالثة خرباء بتقديم تقرير عن بعض مواد املوازنة

املحكمة االحتادية ترد دعوى ضد رئيس اجلمهورية وأخرى للطعن باستجواب وزير الرتبية

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت خلي�ة اإلعالم الحربي، أم�س الثالثاء، أن 
الق�وات األمني�ة تنفذ عملي�ات تفتي�ش يف مناطق 
مختلف�ة م�ن ص�الح الدين.وقالت الخلي�ة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »قطعات 
رشق دجل�ة ب�ارشت بعملي�ات مداهم�ة وتفتيش 
وتطهري ابتداء من املنطقة املحصورة من تل گصيبة 
وس�يطرة الفرس�ان وصوال إل قضاء الدور والقرى 

املحيطة بها«.
وأفادت الخلية بتنفي�ذ عمليات دجلة مداهمات 
وتفتيش يف من مناطق متفرقة من محافظة دياىل.

وقال�ت إن »قطعات قي�ادة عمليات دجل�ة املتمثلة 
مداهم�ة  بعملي�ات  ب�ارشت  الخامس�ة  بالفرق�ة 
وتفتي�ش يف عدد م�ن مناط�ق املحافظة«.وأضاف 
البيان، أن »املناطق شملت الهاشميات وسيف سعد 

والغالبية وهبهب وبساتني هبهب«.
كم�ا أش�ارت إىل أن عملي�ات الجزي�رة ب�ارشت 

بتنفيذ عمليات تفتيش شمال بحرية القادسية.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعت النائبة عالية نصيف، أمس الثالثاء، رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي اىل التدخ�ل واطالق رساح 
الهكر حس�ني العراقي البرصاوي، فيما شددت عىل 
رضورة االس�تفادة م�ن خربت�ه بتحص�ني املواقع 
الحكومية. وقالت نصيف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، نس�خة من�ه ان »عىل رئيس 
ال�وزراء والجه�ات املعني�ة ان تطل�ق رساح الهكر 
حس�ني العراق�ي الب�رصاوي املته�م باخ�رتاق أحد 
املواق�ع األلكرتونية الحكومية«، مبينة انه »إذا كان 
هذا الش�اب اليحمل أية نوايا سيئة للعراق فال مانع 
م�ن إطالق رساح�ه، وإتاح�ة الفرصة ل�ه للتكفري 
ع�ن ذنبه من خالل قيامه باس�تخدام خربته يف هذا 
املجال لتحصني املواق�ع األلكرتونية الحكومية ضد 

االخرتاق ومعالجة الثغرات التي قد توجد فيها«.
وأضاف�ت ان »مث�ل هكذا ش�خص م�ن املمكن 
االستفادة منه يف مثل ظرفنا الراهن الذي نشهد فيه 
حرباً الكرتونية من قبل جهات معادية التريد الخري 

واالستقرار للعراق«.

عمليات تفتيش عن جيوب »داعش« 
يف ثالث حمافظات

نائبة تدعو رئيس الوزراء إىل اطالق 
رساح »هكر« واالستفادة من خربته

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، عن إلقاء القبض 
ع�ىل اثنني م�ن »ام�راء« تنظيم »داع�ش« يف أبو غري�ب غربي 

العاصمة بغداد.
وقال إعالم القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »قوة من مقر اللواء الس�ابع رشطة اتحادية وبناًء عىل 
معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض عىل اثنني 
مما يس�مى بامراء داع�ش اإلرهابي، ضمن قاط�ع ابي غريب 
غرب�ي بغ�داد«. يذك�ر أن قوة أمني�ة اعتقلت مف�رزة اغتياالت 
تنتمي ل�«والي�ة الجنوب« يف تنظيم »داعش« بمنطقة س�ويب 

جنوبي العاصمة بغداد.

عمليات بغداد
 تلقي القبض عىل اثنني من امراء »داعش« 

غريب العاصمة
       بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س الوزراء جلس�ته االعتيادية امس 
الثالثاء برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء الدكتور 
حي�در العب�ادي .وتم التصويت ع�ىل اقرار توصية 
االجتم�اع الط�ارىء لخلي�ة ادارة االزم�ات املدنية 
واالس�كان  اإلعم�ار  وزارة  باس�تثناء  واملتعلق�ة 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة وامان�ة بغ�داد من 
الفق�رة )3( من قرار مجلس ال�وزراء رقم )329( 
لس�نة 2015 الخاص بحماية املنت�ج الوطني من 
مادة الكلور السائل لغاية 31-12-2017 الغراض 
تصفي�ة املاء حرصا .كما ت�م عرض موقف باعداد 
املناط�ق  يف  رواتبه�م  تس�لموا  الذي�ن  املوظف�ني 
املحررة واعداد الذين لم يتسلموا رواتبهم مع بيان 

االسباب،  حيث تم
التصويت عىل اطالق رواتب موظفي محافظة 
نين�وى الذين ُدقق�وا امنيا من قب�ل فريق التدقيق 
االمن�ي ل�وزارة الداخلية او من قب�ل جهات االمن 

الوطني .وقرر املجلس تش�كيل غرف�ة عمليات يف 
وزارة املالية لحس�م االش�كاالت الت�ي تظهر لدى 
تدقيق وزارة املالية لقوائم الرواتب ويستمر عملها 
بع�د الدوام الرس�مي لحني انج�از املهمة بحضور 
مدي�ري التش�كيالت املس�ؤولة ع�ن الروات�ب من 
الوزارات التي تأخرت رواتب منتسبيها يف محافظة 
نينوى.وتمت مناقش�ة موضوع توفري الكهرباء يف 
محافظ�ة نينوى والتنس�يق مع اقليم كردس�تان 

لتأمني نقل النفط الخام من كركوك اىل نينوى.
ووّج�ه مجل�س ال�وزراء بقي�ام وزارة الصحة 
باس�تكمال االرق�ام املطلوبة للدرج�ات الوظيفية 
)التعيين�ات املركزي�ة( ورفعه�ا اىل وزارة املالي�ة 
وقيام وزارة املالي�ة بإدراج التخصيصات املطلوبة 

ضمن املوازنة التكميلية لعام 2017.
 وصّوت مجل�س الوزراء عىل اعتبار مش�اريع 
الجباي�ة والصيان�ة والتأهي�ل يف قط�اع الكهرباء 
من املش�اريع الس�رتاتيجية ذات الطابع االتحادي 
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة )4/اوال/7( م�ن نظام 

االس�تثمار رق�م )3( لس�نة 2009 ، وتقوم الهيئة 
الوطنية لالس�تثمار باص�دار اجازات االس�تثمار 

الخاصة باملشاريع آنفا.
كما تم التصويت عىل رصف مس�تحقات مالية 
اىل س�ائقي ش�احنات وزارة التجارة التي تساهم 
يف دع�م الق�وات االمنية.وج�رى التصوي�ت ع�ىل 
تموي�ل تخصيصات وزارة الرتبي�ة، وتوجيه وزارة 
املالي�ة بفت�ح االعتماد املس�تندي الخ�اص براء 
الكتب املدرس�ية بالصيغة االمثل ماليا وباالعتماد 
عىل التخصيصات املق�ّرة للوزارة.وناقش املجلس 
معالج�ة االختناق�ات املروري�ة يف محافظة بغداد 
وتم تقديم دراسة عىل املستوى القصري واملتوسط 

والطويل.
كم�ا ناقش املجلس اوض�اع النازحني يف نينوى 
اضاف�ة اىل الحادث الذي جرى ي�وم امس وادى اىل 
تس�مم 800 نازح يف مخيم حسن شام U2 ووفاة  
طفل وامرأة ، حيث تم فتح تحقيق بالحادث والقاء 

القبض عىل سبعة اشخاص عىل ذمة التحقيق .

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس  محافظة نين�وى عن عودة أكثر 
من 98% من نازح�ي الجانب االيرس  للموصل بعد 
ع�ودة الحياة بش�كل طبيع�ي، مبين�ا ان ما تبقى 
يؤدون االمتحانات يف كردستان وسيعودون قريبا.

وق�ال عضو مجلس املحافظة  خل�ف الحديدي إن 
“الحي�اة عادت بش�كل طبيع�ي إىل الجانب األيرس 
من املوصل  واألس�واق العام�ة والخدمات ودوائر 

الدولة بارشت جميعها”.
وأض�اف الحدي�دي أن “اغلب النازح�ني عادوا 
بش�كل طبيع�ي اىل منازله�م خاصة مم�ن كانوا 

يقطنون املخيمات  اىل الجانب االيرس”، مش�ريا اىل 
ان “نسبة العودة  يف الجانب األيرس للنازحني تصل 

اىل اكثر من %98”.
وأكد الحديدي، أن “م�ا تبقى هم فقط العوائل 
الذي�ن لديه�م طلب�ة ي�ؤدن االمتحان�ات يف اربيل 

وسيعودون قريبا اىل منازلهم”.

جملس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشان رواتب املوظفني النازحني 
واستكامل الدرجات الوظيفية لوزارة الصحة

       بغداد / المستقبل العراقي

قتلت الق�وة الجوي�ة العراقية، ع�رات االرهابيني بقصف 
مواق�ع لعصابات داعش االرهابية ش�مال بح�رية حديثة غرب 

محافظة االنبار.
وذكر بيان لخلية االعالم الحربي تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه أنه »وبالتنس�يق مع الخلية الجوية التابعة لقيادة 
العمليات املش�رتكة صقور الجو يوجه�ون عدة رضبات جوية 
أس�فرت ع�ن تدم�ري معمل�ني لتفخي�خ العج�الت ومخزني�ني 
لالسلحة وثالثة اوكار تابعة لعصابات داعش االرهابية وتدمري 

االعتدة واألسلحة واملواد املتفجرة التي كانت داخل املخازن«.
وأض�اف ان الرضب�ات »قتل�ت الع�رات م�ن االرهابيني يف 

شمال بحرية حديثة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدير ناحية لي�الن يف محافظة كرك�وك محمد ويس، 
أم�س الثالثاء، عن الس�يطرة عىل حريق اندل�ع يف احد خطوط 
نق�ل النفط الخام الواصل م�ن حقول جمبور اىل مصايف االنتاج 

جنوب املحافظة، فيما اكد فتح تحقيق بالحادثة.
وق�ال ويس ان »حريقا اندلع باحد انابيب نقل النفط الخام 
الواص�ل من حقل جبمور الواقع بقضاء داقوق جنوب كركوك، 
وال�ذي يمر من منطق�ة تقع بني ناحية ليالن وت�ازة خورماتو 
جن�وب املحافظ�ة«، مبيناً ان »املعلومات االولي�ة كانت عىل انه 
احرتاق صهريج لنقل النفط الخام يف ذات املوقع ولكننا خرجنا 
مع قوة امنية وفرق االطفاء ولم نعثر عىل اي آثار للصهريج بل 

ان االنبوب النفطي استهل النريان فيه«.
واض�اف ان »ف�رق الدف�اع املدني س�يطرت ع�ىل الحريق«، 

مشريا اىل ان »اسبابه ما زالت غري معروفة«.
وتاب�ع انه »تم فتح تحقيق بالحادثة لتحديد ان كان عرضيا 
او محاولة للرسقة او غ�ريه«، الفتا اىل ان »املوقع الذي وقع به 
الحري�ق يخضع امني�اً لناحية ليالن وهو طريق مؤمن بش�كل 

كامل«.
ويقع حقل جمبور النفطي بقضاء داقوق يف املدخل الجنوبي 
ملحافظة كركوك )255 كم شمال العاصمة بغداد(، وتنتج هذه 
الحقول بحدود 10 االف برمي�ل من النفط الخام يوميا، وينقل 
النفط املنتج منه اىل مصايف االنتاج والتكرير بركة نفط الشمال 
وي�دار من قبلها ايضاً وكان الخطر كبرياً عىل هذه الحقول بعد 
س�يطرة »داعش« عىل الجهة املقابلة مل�روع ماء كركوك، اال 
ان قوات البيش�مركة حررت القرى الخاضعة لسيطرة التنظيم 

العام املايض وامنت الحقول وطريق كركوك بغداد.

قتل عرشات االرهابيني بقصف مواقع
 لـ »داعش« شامل بحرية حديثة

كركوك:
 السيطرة عىل حريق اندلع يف احد انابيب 

نقل النفط اخلام

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و مجل�س املفوضني 
محس�ن املوس�وي، أم�س الثالث�اء، 
من�ح إجازة تأس�يس لثالث�ة أحزاب 
املتقدم�ة  األح�زاب  داعي�ا  جدي�دة، 
قطع�ت  والت�ي  التأس�يس  لغ�رض 
املدة القانونية الس�تكمال اإلجراءات 

تمهيداً ملنحها إجازات تأسيس. 

وق�ال املوس�وي يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن »مجل�س املفوض�ني من�ح إجازة 
تأس�يس لثالثة أحزاب جديدة وهي، 
حرك�ة الع�راق الوطني�ة، والتق�دم 
الديمقراط�ي  واالتح�اد  االيزي�دي 
»األح�زاب  أن  مؤك�دا  الكلدان�ي«، 
اإلج�راءات  اس�تكملت  املذك�ورة 
والتعليم�ات الص�ادرة عن املفوضية 

وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون 
األحزاب«. 

ودع�ا املوس�وي جمي�ع األحزاب 
املتقدم�ة لغ�رض التأس�يس والت�ي 
القانوني�ة  امل�دة  وقطع�ت  س�جلت 
اىل »اس�تكمال اإلج�راءات املتعلق�ة 
بالتس�جيل تمهي�داً ملنحه�ا إجازات 

تأسيس«.
يذكر أن قانون األحزاب السياسية 

رشع�ه   2015 لس�نة   )36  ( رق�م 
مجلس الن�واب وب�ارشت املفوضية 
العمل بموجبه بعد نره يف الجريدة 
الرس�مية، حي�ث تقدم�ت األح�زاب 
السياس�ية الت�ي تروم املش�اركة يف 
املقبل�ة  االنتخابي�ة  االس�تحقاقات 
لغ�رض التس�جيل وفق�اً لإلجراءات 
التي  والتعليم�ات وقواع�د الس�لوك 

أصدرتها املفوضية.

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح إجازة تأسيس لثالثة أحزاب جديدة

جملس نينوى يعلن عودة أكثر من 98% من نازحي اجلانب األيرس للموصل
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مرصف الرافدي�ن، أمس الثالثاء، ان ق�روض 15 مليون 
دينار تش�مل املواطنني م�ن ذوي اصحاب امله�ن والحرفيني 

وصغار التجار واصحاب املحال التجارية«.
وقال املكت�ب االعالمي للم�رصف، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه،  ان >املرصف وضمن سياسته الهادفة 
لتنوي�ع الخدم�ات املقدم�ة من قبل�ه قرر منح ق�روض 15 
ملي�ون دين�ار او 10 االف دوالر ]أكثر م�ن 12 مليون دينار[ 

للمواطنني«.
وأش�ار اىل ان »هذه الخطوة تأتي من اجل تمويل املش�اريع 
املختلف�ة والتقلي�ل م�ن البطال�ة وتش�غيل االي�دي العاملة 

وتشغيل املشاريع الصغرية.

الرافدين: قروض الـ)15( مليون دينار تشمل أصحاب املهن واملحال التجارية

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أق�ام الحش�د الش�عبي، أم�س الثالثاء، 
االحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية 
الثالث�ة إلع�الن فت�وى الجه�اد الكفائ�ي، 

وتأسيس الحشد الشعبي.
وأقيم الحفل من قبل مديرية اعالم هيئة 
الحشد الش�عبي تحت شعار }ثالثة اعوام .. 

والنرص مستمر{.
وألق�ى رئي�س رئي�س ال�وزراء القائ�د 
العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي كلمة 
خ�الل االحتفال، وقال العب�ادي يف االحتفال 
املرك�زي بالذك�رى الثالث�ة لفت�وى الجهاد 
إن  الش�عبي،  الكفائ�ي وتأس�يس الحش�د 
»فت�وى الجه�اد الكفائ�ي للمرج�ع الديني 
السيد عيل السيستاني غريت معادلة الواقع 
م�ن االنكس�ار إىل الظف�ر والن�رص«، داعيا 
الذك�رى  به�ذه  واالحتف�اء  »االحتف�ال  إىل 

باعتبارها عيدا وطنيا«.
وأض�اف العب�ادي، أن »التضحيات التي 
قدمه�ا ال يمك�ن أن توص�ف«، الفت�ا إىل أن 
»داع�ش انهزم نفس�يا يوم انطلق الحش�د 

الشعبي«.
واش�ار العب�ادي إىل أن »هن�اك م�ن اراد 
تخري�ب العالق�ة ب�ني الحكوم�ة والحش�د 
الشعبي فأثبتت الوقائع خالف ذلك«، مؤكدا 
أنه »سيستمر بالدفاع عن الحشد الشعبي«. 
بدوره، أش�اد رئيس التحالف الوطني عمار 
الحكي�م بفت�وى الجه�اد الكفائ�ي، وق�ال 
الحكي�م يف كلم�ة ل�ه ضم�ن االحتفالية إن 
»الفت�وى املقدس�ة واالس�تجابة الرسيع�ة 
ألبن�اء الش�عب والق�درة العالي�ة للتنظي�م 
والتي اس�تمر بها أصح�اب الجهاد املقدس 
الذي�ن وقفوا بوج�ه الدكتاتوري�ة، فأنتجت 
دوراً أساس�ياً يف إس�قاط الدكتاتور باألمس 
والوق�وف بوجه اإلرهاب وإس�قاط املؤامرة 

الكربى عىل العراق«. 
وأضاف الحكيم، أن »الش�عب هو املحور 
يف التغيري واالنتصار إلرادته وحفظ كيانه«، 
مشيدا ب�«دور إيران الداعم للعراق، حيث ال 
يمكن لشعبنا أن ينىس هذه الوقفة لتحقيق 

االنتصار وتحقيق التوازن لصالحه«. 
وتابع الحكيم، »هن�اك فرق كبري بني ما 
كنا عليه قب�ل 3 أعوام م�ن القلق والتخبط 
املس�لحة،  للق�وات  الرسيع�ة  واالنهي�ارات 
واليوم لدينا اليد الطوىل يف تحقيق االنتصارات 

الكبرية وكرس شوكة العداء«. 
واالس�تفادة  »االنس�جام  أن  اىل  وأش�ار 
م�ن الق�درات العراقية ومش�ورة األصدقاء 
ورعاي�ة املرجعية كانت الس�بب األس�ايس 
يف تحقي�ق االنتص�ارات«، مبين�ا أن »العالم 
ينحني احرتاما لش�عبنا وتضحياته وأصبح 

اسم العراق عاليا يف كل امليادين«. 
وقال الحكي�م، »نفتخر ونعتز بحش�دنا 
وقواتن�ا«، مح�ذرا م�ن »دخ�ول الغ�رور يف 
النف�وس يف هذه اللحظ�ة الخطرية، ويجب 
تحمل املس�ؤولية والتواض�ع واالنحناء بني 

يدي الله بعد تحقيق االنتصار«. 
واك�د الحكي�م، أن »االنتص�ار يج�ب ان 
يواكب�ه م�روع س�يايس ووض�ع حل�ول 
ومعالجة«، مبينا أن »التسوية الوطنية فيها 
استراق الس�تحقاقات املس�تقبل وتوفري 
بيئة سياسية مالئمة ويجب مللمة الصفوف 
الداخلي�ة«.  وأكد الحكيم من أن »اإلرهاب ال 
يتخىل عن إساءته بسهولة، وسيعود ليبحث 
عن خاليا نائمة الس�تهداف املدنيني، ويجب 
العمل جاهدين ملالحقة هذه الخاليا«، داعيا 
اىل »رضورة الحذر من أية اخرتاقات محتملة 

يريدها األعداء«.
أم�ا رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح 
الفي�اض فق�ال أن الحش�د الش�عبي أع�اد 

للعراق وجوده وهيبته.
أع�اد  الش�عبي  »الحش�د  أن  إىل  وأش�ار 

للعراق هيبته وبث ال�روح يف األمة مجددا«، 
الفت�ا إىل أن »الحش�د الش�عبي يمث�ل اليوم 

درعا للحكومة والعكس صحيح«.
وأضاف، أن »الحش�د ضمانة املس�تقبل 
وكل من يعتقد ان الحش�د مس�تلزم ملرحلة 
انم�ا ه�و يعي�ش الوه�م«، مش�ريا إىل أن 
»املنطق�ة مازلت تح�رتق ومازالت االخطار 

واالعداء يرتبصون بنا من كل جهة«.
وأكد الفياض، أن »الحش�د اثبت أنه قوة 
ال تقه�ر وأبع�د بالتعاون مع بقي�ة القوات 
األمني�ة املؤام�رة ع�ن العراق«، الفت�ا إىل أن 
»الحش�د ليس مرحل�ة عاب�رة وتنتهي ألنه 

حالة تجذرت يف نفوس هذا الشعب«.
ب�دوره، أكد نائ�ب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي أب�و مه�دي املهن�دس أن الحش�د 
الش�عبي لم يتحرك »مرتاً واحداً« منذ بدايته 

إىل الي�وم خارج إطار القيادة العامة للقوات 
املسلحة.

الش�عبي  »الحش�د  إن  املهن�دس  وق�ال 
ل�م يرتاج�ع ع�ن أي مرت ت�م تحري�ره منذ 
صدور فت�وى الجهاد الكفائ�ي وهو يقاتل 
يف مس�احات شاسعة ويمس�ك اليوم حدود 

العراق لتطهريها«.
وأض�اف املهن�دس، »ل�م نتح�رك م�رتا 
واح�دا منذ بداي�ة عملنا يف الحش�د إىل اليوم 
خ�ارج إط�ار الدولة وخ�ارج إط�ار القيادة 
العامة للقوات املسلحة«، معترباً أن »العراق 

سيتحول إىل قوة أساسية يف املنطقة«.
وبش�أن الدعوات إىل »إنهاء« دور الحشد 
الش�عبي بعد تحري�ر مدينة املوص�ل، تابع 
املهن�دس قائ�اًل إن »الخط�ر م�ا زال يه�دد 
العراق«، الفتاً إىل أن »الحش�د الشعبي عامل 

من عوامل الوحدة«.
إىل ذلك، أكد األمني العام لحركة »عصائب 
أهل الحق« الشيخ قيس الخزعيل أن االنتصار 
العس�كري س�يذهب »أدراج الرياح« يف حال 

عدم تحقيق انتصار سيايس.
وقال الخزعيل إنه »اذا لم يتحقق االنتصار 
الس�يايس فان االنتص�ار العس�كري يكون 
قد ذه�ب أدراج الرياح، وال أقصد املش�اركة 
يف االنتخاب�ات أو الف�وز وتحقيق مكاس�ب 

ضيقة«.
»االنتص�ار  أن  الخزع�يل،  وأوض�ح 
الس�يايس ه�و إفش�ال املش�اريع التي كان 
يري�د أن يحققه�ا عدونا يف الع�راق وهو يف 
إفش�ال الفتنة الطائفية واالقتت�ال الداخيل 
بش�كل كامل، واالنتصار الس�يايس يتحقق 
باالس�تقرار األمن�ي يف املدن ووض�ع نهاية 

للخروق األمنية والتفجريات«.
وأضاف، أن »االنتصار السيايس يف حرص 
الس�الح بيد أجه�زة الدولة ودعم اس�تمرار 
عملية تحويل الحشد الش�عبي إىل مؤسسة 
عس�كرية مهني�ة مرتبط�ة بالقائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، وباملحافظة ع�ىل وحدة 

العراق وسيادته وهيبته«.
وتاب�ع قائ�اًل، »وقب�ل كل ه�ذا االنتصار 
الس�يايس هو يف إنهاء الفس�اد واملحاصصة 
الت�ي كان�ت أس�اس ال�ر ل�كل املصائ�ب 
الت�ي حل�ت ببلدن�ا«، ماضياً إىل الق�ول »اذا 
كن�ا حريص�ني ع�ىل الدم�اء والتضحي�ات 
واالنتص�ارات فيج�ب أن نعال�ج ونتص�دى 
لحالة الفساد«.ويف س�ياق منفصل، أضاف 
الخزع�يل »م�ن الغريب أو املري�ب أن تصدر 
دع�وات م�ن أط�راف داخلي�ة أو خارجي�ة 
تطالب بحل الحش�د الشعبي«، معترباً هذه 
الش�عب  إلرادة  اح�رتام  »ع�دم  املطالب�ات 

العراقي، وعدم احرتام للحكومة العراقية«.
ولف�ت إىل أن »الذي يطالب بحل الحش�د 
الش�عبي م�ن حي�ث يعل�م أو ال يعل�م يريد 
أن يجردن�ا من س�الحنا ال�ذي دافعا به عن 
حارضن�ا، ويري�د أن يرتكن�ا مجردين أمام 
الوح�وش الت�ي أرادت وتري�د ال�ر به�ذا 

البلد«.

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

ف�ي  تحقيق�اً  الحكوم�ة  ب�دأت 
مس�ؤولية منظمة قطرية عن تقديم 
افط�ار بطع�ام فاس�د لنازحي�ن من 
الموص�ل الليلة الماضية، ما تس�بب 
ف�ي تس�مم المئ�ات منه�م، ووف�اة 
ام�رأة وطفل. وقال�ت وزارة الهجرة 
والمهجري�ن إن ح�االت تس�مم ق�د 
حصل�ت في مخي�م للنازحين ش�رق 
الموص�ل اث�ر توزي�ع وجب�ة فطور 
جاه�زة م�ن قب�ل إح�دى المنظمات 
الخيري�ة. وأك�دت الوزارة ف�ي بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن هناك حاالت تسمم في مخيم 

الخازر »حسن شام« للنازحين.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة 
الصحي�ة  الف�رق  ان  ن�وروز  س�تار 
واالغاثي�ة المعنية باش�رت بمعالجة 
الحاالت ميدانياً ونقلت المصابين الى 
مستشفيات اربيل والمناطق القريبة 
من المخيم.  واض�اف ان المعلومات 
االولية تش�ير الى أن س�بب التس�مم 
توزيع فط�ور جاهز م�ن قبل إحدى 
المنظمات الخيرية )القطرية(، حيث 
يج�ري التحقي�ق حالًي�ا بالموضوع 

إلطالع الرأي العام على نتيجته.
من جانبه، قال رئيس لجنة الهجرة 
والمهجري�ن النيابي�ة رع�د الدهلكي 
إن وفًدا م�ن اللجن�ة ووزارة الهجرة 
توج�ه إل�ى مخيم الخ�ازر بمحافظة 
نين�وى للتحقي�ق بتس�مم 700 نازح 
بس�الت غذائية تالفة. واش�ار الى أن 
المعلوم�ات تفيد بتس�مم 700 نازح 
الخ�ازر بمحافظ�ة نين�وى  بمخي�م 
بع�د تناولهم س�الت غذائي�ة منتهية 
الصالحية، بحسب المعلومات األولية 
م�ن منظم�ة إغاث�ة، ما دف�ع اللجنة 
الى تش�كيل وفد تحقيق مشترك مع 

وزارة الهج�رة توج�ه ال�ى المخي�م 
لكش�ف الحقائق ومعرفة مالبس�ات 
م�ا حصل. واف�ادت وزارة الصحة أن 
750 حال�ة اصابة بالتس�مم حصلت 
بين النازحين في المخيم، ما ادى الى 
وفاة امرأة وطفل. وقالت الوزارة في 
بيان، »حدثت حاالت تسمم غذائي ليل 
االثني�ن في مخيم الخ�ازر بعد تناول 
وجبة اإلفطار، وهناك 750 مصاًبا تم 

نقل 100 منهم إلى مستشفيات اربيل 
والباقي تم�ت معالجتهم موقعًيا من 
قبل كوادر صحة نينوى بالتنسيق مع 
طبابة اربيل، كما تم توفير س�يارات 
اإلسعاف وفتح مخازن صحة نينوى 
والمس�تلزمات  االدوي�ة  لتجهي�ز 
ال�وزارة أن  الضروري�ة«. واوضحت 
عدد الوفيات اثنان، طفل وامرأة، من 
الذين تم اخالؤهم . وطالبت المنظمة 

العالمية لحقوق اإلنس�ان بالتحقيق 
ف�ي الحادثة والكش�ف عن مس�ؤول 
منظم�ة »راف« القطري�ة، والمطعم 
ال�ذي ق�دم وجب�ات الطع�ام منتهية 

الصالحية للنازحين.
ام�ا مدي�ر مخيم�ات الخ�ازر في 
محافظ�ة نين�وى رزكار عبي�د، فقد 
اش�ار ال�ى تس�مم مئ�ات النازحي�ن 
بسبب وجبات فاسدة قدمتها منظمة 

قطرية للنازحين العراقيين. واوضح 
أن حاالت اإلصابة بالتسمم شملت ما 
بين 700 و 800 نازح، والسبب وجود 
لب�ن منته�ي الصالحي�ة وّزع بوجبة 
إفط�ار م�ن قب�ل إح�دى المنظمات 
ث�الث  ان  ال�ى  واش�ار  القطري�ة. 
ش�احنات محملة بال�رز والفاصوليا 
والدج�اج جاءت م�ع منظمة قطرية 

ضمن مشروع افطار صائم.

ويعد مخيم الخازر »حس�ن شاه« 
الواق�ع على مس�افة 37 كلم ش�رق 
الموص�ل أح�د 4 مخيم�ات أقامته�ا 
األمم المتح�دة بالتعاون مع حكومة 
إقلي�م كردس�تان الع�راق وع�دد من 
المنظمات اإلنسانية إليواء النازحين 
الفاري�ن م�ن مناطق س�كناهم، منذ 
ب�دء العمليات العس�كرية الس�تعادة 
مدينة الموصل من تنظيم داعش في 

17 اكتوب�ر ع�ام 2016 . وظهر أمس 
الثالث�اء، أعل�ن محافظ أربي�ل نوزاد 
ه�ادي أعتقال س�بعة أش�خاص من 
المحتاجي�ن والمطعم  منظمة عي�ن 
إفط�ار  وجب�ة  بإع�داد  ق�ام  ال�ذي 
للنازحي�ن ف�ي مخيم الخ�ازر والذي 
تس�بب بوفاة طفل وتس�مم أكثر من 

800 شخص.
وقال محافظ أربي�ل نوزاد هادي 
في مؤتمر صحفي إن أغلب المصابين 
بالتس�مم هم من االطفال والمسنين 
المستش�فيات  ال�ى  احالته�م  وت�م 
وتمك�ن الفرق الطبية من الس�يطرة 
عل�ى الوض�ع. وأض�اف ان “اللج�ان 
التحقيقي�ة باش�رت اعماله�ا وتبين 
في التحقيق�ات االولية بأن المنظمة 
طلب�ت م�ن المطع�م بتجهي�ز وجبة 
إفطار ل�� 2000 ن�ازح، وأن المطعم 
بدأ باع�داد الوجب�ات من الس�اعة 4 
فج�را م�ن ي�وم االثني�ن 12-6 وتم 
تجهيز الوجبات في الساعة التاسعة 
م�ن صباح نفس اليوم وتم إرس�الها 
ال�ى المخيمات عند الس�اعة الواحدة 
ظه�را لتوزيعها عل�ى النازحين قبل 
االفطار”.واض�اف “النع�رف س�بب 
التسمم بالتحديد في الوقت الحالي ما 
ان كانت تجهيز الطعام في وقت مبكر 
كان الس�بب ام ان المواد المتسعملة 
في الوجبات كانت منتهية الصالحية 
أصال وان التحقيقات مس�تمرة حول 
الح�ادث”. وتاب�ع محاف�ظ أربيل ان 
“ادارة المحافظ�ة اصدرت التعليمات 
بع�دم الس�ماح بادخال وجب�ات الى 
الخ�ارج، وتجهي�ز  المخيم�ات م�ن 
الوجبات ف�ي المخيم�ات حصرا من 
اجل الحفاظ على سالمة النازحين”.

وكشف هادي عن “اعتقال سبعة 
أشخاص من المنظمة والمطعم وان 
التحقيقات مستمرة مع المعتقلين”.

رئيس الوزراء يريد حتويل فتوى اجلهاد الكفائي إىل »عيد وطين« والقادة: مستمرون يف املعركة ضد قوى الشر

ثالثة أعوام عىل تأسيس احلشد الشعبي: نرص مستمر

وفاة امرأة وطفلة وتسمم 900 شخص من املوصل بـ »طعام فاسد«.. وأصابع االتهام تتجه إىل منظمة قطرية

سـمــوم فـي أجـســاد الـنـازحـيــن

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الحكوم�ة األميركي�ة إن س�لطات 
الهج�رة تعتق�ل مهاجرين عراقيي�ن صدرت 
بحقهم أحكام بالترحيل بعد ارتكابهم »جرائم 
خطي�رة« وذل�ك بعدم�ا واف�ق الع�راق عل�ى 
استقبال المرحلين من الواليات المتحدة ضمن 
اتفاق إلس�قاطه م�ن قائمة دول اس�تهدفها 

الرئيس دونالد ترامب بحظر للسفر.
وق�ال محامون وأق�ارب إن عش�رات من 
أبناء الطائفة الكلدانية الكاثوليكية العراقيين 
ف�ي ديتروي�ت بوالي�ة ميش�يغان كان�وا بين 
المس�تهدفين ف�ي عمليات نفذتها الس�لطات 
تتعلق بالهجرة في مطلع األس�بوع ويخش�ى 
بعضهم القتل إذا تم ترحيلهم إلى بلدهم حيث 

يقولون إنهم يواجهون االضطهاد.
وذك�ر محام�ون ونش�طاء وأق�ارب ف�ي 
تصريح�ات لوكال�ة رويترز لالنب�اء أن أكرادا 
عراقيي�ن اعتقل�وا أيض�ا في ناش�فيل بوالية 

تنيسي خالل األيام الماضية.
وج�اءت تل�ك اإلج�راءات في إط�ار حملة 

إدارة ترام�ب لزيادة تنفيذ األح�كام المتعلقة 
بالهج�رة وحم�ل ال�دول الت�ي عارض�ت في 
الماض�ي اس�تقبال مواطنيها الذي�ن صدرت 

ضدهم أحكام بالترحيل على قبول ذلك.
وقالت جيليان كريستنسن المتحدثة باسم 
إدارة إنف�اذ قوانين الهجرة والجمارك »نتيجة 
الوالي�ات  بي�ن  لمفاوض�ات ج�رت مؤخ�را 
المتح�دة والع�راق وافق�ت بغداد ف�ي اآلونة 
األخي�رة على قب�ول عدد م�ن العراقيين ممن 

صدرت بحقهم أوامر ترحيل«.
وقالت كريستنس�ن إن اإلدارة اعتقلت في 
اآلون�ة األخيرة عددا من األش�خاص المدانين 
جنائيا بارتكاب جرائم خطيرة والذين صدرت 
أوام�ر قضائي�ة بترحيلهم. ورفض�ت إعطاء 

مزيد من التفاصيل.
البعث�ات  إن  عراق�ي  مس�ؤول  وق�ال 
الدبلوماس�ية والقنصلي�ة العراقية ستنس�ق 
مع الس�لطات األميركية إلصدار وثائق س�فر 
للمرحلين »الذين يمكننا إثبات أنهم عراقيون 

استنادا إلى سجالتنا وتحقيقاتنا«.
وأضاف المس�ؤول العراقي أن قرابة 100 

ش�خص اعتقل�وا ف�ي ديتروي�ت وحدها في 
مطلع األسبوع.

وتأتي الخطوة بعد أن اس�تبعدت الحكومة 
األميركية العراق من قائمة دول يش�ملها أمر 

تنفيذي معدل بحظر السفر صدر في آذار.
وكان�ت النس�خة األولى من الحظ�ر، التي 
وقع�ت بعد أيام من تولي ترامب الس�لطة في 
كان�ون الثاني، تش�مل ف�ي األس�اس العراق 
إلى جانب إيران وليبيا والصومال والس�ودان 

وسوريا واليمن.
وجاء في األمر التنفيذي المعدل أن العراق 
اس�تبعد من القائم�ة ألن »الحكومة العراقية 
اتخذت خطوات لتحسين توثيق حركة السفر 
وتبادل المعلومات واستعادة العراقيين الذين 

صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل«.
وهناك نح�و 1400 عراقي صدرت بحقهم 
أوامر نهائية بالترحيل في الواليات المتحدة.

وق�د ذك�ر نش�طاء ف�ي مواق�ع التواصل 
الجتماع�ي أن ضباط إدارة الهجرة والجمارك 
األمريكي�ة ألق�وا القب�ض على أكث�ر من 40 
عراقي�ا، ووضعوهم ف�ي حافالت متجهة إلى 

مراكز الهجرة تمهيدا لترحيلهم إلى العراق.
م�ن جهته ذك�ر أح�د الخب�راء القانونيين 
أن ق�رار الترحي�ل يطبق على م�ن ال يملكون 
الجنس�ية األمريكية، ولديهم سجالت جنائية 
لدى القضاء األمريكي أو ألغيت إقاماتهم ولم 

تجدد.
وأعرب العديد من العراقيين عن استيائهم 
أن بع�ض  م�ن ه�ذه اإلج�راءات، مؤكدي�ن 
المبعدين يعيش�ون منذ أكثر من 10 أعوام في 
الوالي�ات المتحدة مع عوائلهم، مس�تهجنين 
القب�ض عل�ى الكلدانيي�ن وهم م�ن الطوائف 
المسيحية حيث اس�تغلت السلطات تجمعهم 
صباحا.وقال مارتن مانا، وهو من الكلدانيين 
 Detroit األمريكيين من أصل عراقي، لصحيفة
Free Press، إن إرس�ال هؤالء »يشبه عقوبة 
اإلع�دام« حي�ث أن األقلي�ات الديني�ة تعان�ي 
األمري�ن في العراق مع اس�تمرار الحرب ضد 

تنظيم »داعش«.
ونشر بعض النشطاء مقطع فيديو يوضح 
عملي�ة ترحيل مجموع�ة من الرجال وس�ط 

بكاء أهلهم وتوسلهم إلطالق سراحهم.

بعد اتفاق بني بغداد وواشنطن على استقبال »املرفوضني« واملتورطني بـ :جرائم«

محلة اعتقاالت أمريكية ضد املهاجرين العراقيني: 1400 شخص سيعادون إىل العراق
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         بغداد / المستقبل العراقي

قبل بضعة أش�هر، بدا أن ترشح محافظ 
جاكرت�ا أك�ر مدين�ة يف إندونيس�يا، إلعادة 
انتخاب�ه أكثر س�هولة عىل الرغ�م من كونه 
مس�يحيا يف بلد أغلبيته مسلمة. فجأة ذهب 
كل يشء باالتج�اه املعاك�س بش�كل عنيف 
إىل  الغاضب�ن  املس�لمن  جماه�ر  ونزل�ت 
الش�وارع للتنديد ب�ه. ويف وقت قصر خرس 
االنتخاب�ات، وألق�ي القب�ض علي�ه، وحكم 

عليه بالسجن ملدة سنتن.
ه�ذه الحلقة مثرة للقلق بش�كل خاص 
ألن اندونيس�يا، أكر دولة مسلمة يف العالم، 
كانت منذ فرتة طويلة واحدة من أكثر الدول 
تس�امحا. نظام اإلس�ام اإلندوني�ي، مثل 
معظ�م نظ�م املعتق�دات عىل ه�ذا األرخبيل 
الشاس�ع، يعد متس�امحاً، ومتفتح الذهن. 
لكن س�قوط محافظ جاكرتا املذهل يعكس 
األمر بش�كل مختلف: التعص�ب، والكراهية 
الطائفي�ة، وازدراء الديمقراطية، واألصولية 
اآلخ�ذة يف االرتف�اع يف إندونيس�يا. ه�ذا ل�م 

يحدث وحده بشكل طبيعي.
م�ا زال�ت الس�عودية تعم�ل من�ذ عقود 
لسحب إندونيسيا بعيدا عن اإلسام املعتدل، 
وإىل الشكل الوهابي املتقلب الذي هو منهج 
الدول�ة الدين�ي يف الس�عودية. وكانت حملة 
السعودين صبورة ومتعددة األوجه وممولة 
بسخاء. وهو يعكس العمل الذي شنوه أيضا 
يف البل�دان اإلس�امية يف جميع أنحاء آس�يا 
وأفريقيا.وق�د أكد لنا الرؤس�اء األمريكيون 
املتعاقب�ون أن الس�عودية صديقتنا وتتمنى 
لن�ا التوفي�ق. لكننا نع�رف أن »أس�امة بن 
 11 هجم�ات  يف  خاطفي�ه  ومعظ�م  الدن« 
سبتمر/أيلول كانوا سعودين، وكما كتبت 
وزيرة الخارجية »هياري كلينتون« يف برقية 
دبلوماس�ية من�ذ ثماني س�نوات، »يش�كل 
املانحون يف الس�عودية أه�م مصدر للتمويل 
للس�نة الجماعات اإلرهابية ىف جميع أنحاء 
العال�م«.إن األح�داث األخرة يف إندونيس�يا 
تس�لط الضوء عىل م�روع س�عودي أكثر 
رضاوة لتموي�ل اإلرهابين. وقد اس�تخدمت 
الس�عودية ثروته�ا التي يأت�ي معظمها من 
الوالي�ات املتح�دة لتحوي�ل دول بأكملها إىل 
بؤر لإلس�ام الراديكايل. وبرفضنا االحتجاج 
أو حتى االعرتاف رسميا بهذا املروع البعيد 

املدى، فإننا نمول قتلنا واإلرهاب العاملي.
لتحوي�ل  الس�عودية  حمل�ة  مرك�ز  إن 
اإلندونيسين إىل اإلسام الوهابي هو جامعة 
خالية من الرسوم الدراسية يف جاكرتا تعرف 
اختصارا باسم »LIPIA«. جميع تخصصات 
التعلي�م فيها باللغة العربي�ة، ويتم إعدادها 
بش�كل رئيي من قبل الدعاة من السعودية 
والبل�دان املج�اورة. ويج�ري الفص�ل ب�ن 
الجنس�ن؛ يتم فرض قوانن لباس صارمة؛ 

وكذلك الحال مع املوس�يقى، والتلفزيون، و 
»الضحك الصاخب« كلها ممنوعة.

ويأت�ي العدي�د من الطاب م�ن أكثر من 

100 مدرس�ة داخلية تدعمها الس�عودية يف 
إندونيسيا، أو يحرضوا من املساجد ال� 150 
التي أنشأها السعوديون هناك. وتعطى منح 

للواعدي�ن منهم للدراس�ة يف اململكة العربية 
الس�عودية، والذي�ن يع�ودون م�ن خاله�ا 
باس�تعداد كامل إلثارة الفوىض االجتماعية 

والسياس�ية والديني�ة يف وطنه�م. بعضهم 
يش�جع جماع�ات إرهابي�ة مث�ل حم�اس 
إندونيسيا وجبهة املدافعن اإلسامين، التي 

لم تكن موجودة قبل وصول السعودين.
وكان امللك »سلمان«، حريصا عىل الضغط 
من أجل مصلحته، يف زيارة استغرقت تسعة 
أيام إىل اندونيس�يا يف أذار، رافق�ه فيها وفد 
من 1500 ش�خص. وقد وافق الس�عوديون 
عىل الس�ماح ألكثر م�ن 200 ألف إندونيي 
بالح�ج إىل مك�ة كل ع�ام، أكثر م�ن أي بلد 
آخ�ر، والتمس�وا اإلذن بفتح ف�روع جديدة 
لجامعته�م. بعض اإلندونيس�ين ال يريدون 
االعتداء الس�عودي ع�ىل قيمه�م التقليدية، 
ولك�ن م�ن الصع�ب رف�ض اإلذن للمدارس 
الدينية الجديدة عندما ال تكون الدولة قادرة 
عىل توفر بدائل علمانية الئقة. يف إندونيسيا، 
كما هو الحال يف البلدان األخرى التي ينشط 
فيه�ا الس�عوديون من خ�ال الوهابية، بما 
يف ذل�ك باكس�تان وأفغانس�تان والبوس�نة، 
فإن ضع�ف الحكومات املركزية وفس�ادها 
يخلق�ان مجمعات من العاطل�ن عن العمل 
الذين ال يستطيعون مقاومة اإلغراء بسهولة 
ع�ن طريق وعود الطع�ام املجاني ومكان يف 
جيش الل�ه.إن األصولية املتزايدة التي تحول 
إندونيس�يا حاليا تعطينا عدة دروس. األول 
هو ما يجب أن نتعلمه بالفعل، حول طبيعة 
الحكومة السعودية. إنها ملكية مطلقة تدعم 
واح�دة من أكثر الطوائف الدينية الرجعية يف 
العالم. وهي تعطي رجال الدين مبالغ كبرة 
لتعزي�ز العواطف املعادي�ة للغرب، واملضادة 
للمسيحية، واملعادية للسامية يف الخارج. يف 
املقاب�ل، نجد امتناع رج�ال الدين عن انتقاد 
النظام امللكي السعودي أو اآلالف من األمراء 
الذين يعيش�ون بش�كل مرتف كبر. ويقدم 
الس�عوديون الذي�ن لهم عاق�ات وثيقة مع 
األرسة الحاكم�ة دعم�ا حاس�ما ملجموعات 
مث�ل القاع�دة وطالب�ان وتنظي�م داع�ش. 
وينبغ�ي أن تكون ه�ذه الحقيقة يف مقدمة 
عقولنا عندما ننظر يف سياستنا تجاه الرق 
األوسط.إن نجاح السعودية يف إعادة تشكيل 
إندونيس�يا يدل عىل أهمي�ة املعركة العاملية 
حول األف�كار. ويرى الكثرون يف واش�نطن 
أن اإلنفاق ع�ىل املش�اريع الثقافية وغرها 
من مشاريع »القوة الناعمة« يكون أمرا غر 
مجد. الس�عوديون يشعرون بشكل مختلف. 
أنهم يصبون األموال وامل�وارد لتعزيز وجهة 
نظرهم يف العالم. وتظهر الحملة الس�عودية 
لن�ر صورتها املتش�ددة من اإلس�ام أيضا 
أن األح�داث التي تهز األرض غالبا ما تحدث 
ببطء وهدوء. ترك�ز الصحافة باهتمام عىل 
األخبار اليومية، وغالبا ما تغيب عن قصص 

أعمق وأكثر أهمية. 
الس�عودية  وينطب�ق ه�ذا ع�ىل حمل�ة 
الطويلة الرامية إىل إعادة 1.8 مليار مسلم يف 
العالم إىل القرن السابع. نحن بالكاد ناحظ 
ذل�ك، ولكن كل يوم، يحدث هذا من مومباي 

إىل مانشسرت، ونحن نشعر بآثاره.

آل سعود يزرعون »الوهابية« لتدمري اإلسالم املعتدل

الـسـعـوديـة تـزعـزع اسـتـقـرار الـعـاملـم

واليتان أمريكيتان تقاضيان ترامب: لقد خرق الدستور
         بغداد / المستقبل العراقي

رف�ع مس�ؤوالن قضائي�ان يف العاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن، ووالية 
مريان�د )رشق( دعوين قضائيتن ضد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
اتهمتاه فيهما بأنه »خرق« الدس�تور، ع�ىل خلفية تعاماته التجارية مع 
دول أجنبي�ة )ل�م تس�مها(.واتهم النائب العام لواش�نطن العاصمة كارل 
راس�ن، والنائ�ب العام ملريان�د بريان ف�روش، ترامب ب�«خ�رق قوانن 
مكافحة الفس�اد، عر اس�تمراره يف ملكي�ة رشكات )يف كل منهما( قبلت 
ماين من الدوالرات من حكومات أجنبية خال فرتة َش�غله مهام منصبه 
)كرئيس للواليات املتحدة(«، حس�ب صحيفة »واشنطن تايمز« األمريكية 
)يمينية محافظة(.وذكرت الصحيفة أن كلتا الدعوين املقدمتن أشارتا إىل 
أنه عىل الرغم من إعان ترامب، يف كانون الثاني املايض، إحالة إدارة وقيادة 
»منظم�ة ترامب«، وهي الركة األم، التي ترعى جميع مصالحه التجارية 
واملالية، إىل ولديه إيريك ودونالد االبن، فإن إجراء الرئيس األمريكي، آنذاك، 
ل�م يش�مل »التخيل عن ملكية مصالح�ه التجارية أو وضعه�ا فيما ُيعرف 
باسم بايند ترست«.ويحّول الرؤس�اء األمريكيون إدارة أعمالهم الخاصة 
إىل أفراد أو رشكات مستقلة عنهم، ليديروا شؤون أعمالها حسب معرفتهم 
ودون تدخ�ل )من الرئيس( أو معرفته؛ لك�ي ال يحدث تضارب يف املصالح 
ب�ن التج�ارة واملصال�ح العليا للب�اد، وهو م�ا ُيعرف يف الوالي�ات املتحدة 
باس�م »بايند ترس�ت« أو »الثقة العمياء«.ورفض الرئيس األمريكي، بعد 
ف�وزه يف االنتخابات الرئاس�ية للباد، أن يضع مصالح�ه التجارية ضمن 
»بايند ترس�ت«؛ بحجة أن القانون األمريكي ال يفرض عليه ذلك، مفضاً 

عوضاً عن ذلك إحالة إدارة أعماله إىل ابنيه األكرين س�ناً.ووفقاً للصحيفة 
األمريكية، فق�د اعترت الحكومتان أن احتف�اظ الرئيس بملكية رشكاته 
»يجعله منغمس�اً بش�دة مع مجموع�ة كبرة من األط�راف يف الحكومات 
األجنبية واملحلية )لم تحددها(؛ ما يخرق الدس�تور، ويدعو للتس�اءل عن 

سلطة القانون ونزاهة النظام السيايس للباد«.
ويهيم�ن ع�ىل مريان�د، والعاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن، التوج�ه 
الديمقراط�ي، ع�ىل الرغم من حكمهما من ِقبل ع�دد من الجمهورين بن 

الحن واآلخر.
يف املقاب�ل، ردَّ املتح�دث باس�م البي�ت األبي�ض، ش�ون س�بايرس، عىل 
الدعوي�ن يف املوج�ز الصحفي اليومي، الذي عقده بواش�نطن، بأن »هذه 
الدعاوى القضائية ما هي إال تكرار لدعوى رفعتها مجموعة مواطنن من 

أجل املسؤولية واألخاق، وتم تقديمهما من ِقبل املحامن أنفسهم«.
ومجموعة »مواطنن من أجل املسؤولية واألخاق«، هي منّظمة مدنية 
مختصة بمراقبة النش�اطات الحكومية، كانت قد تقدمت بدعوى قضائية 
ضد الرئيس األمريكي حول األمر نفسه يف كانون الثاني املايض، إال أن وزارة 
العدل األمريكية رفضت الدعوى وقتها؛ بحجة »عدم وجود أساس قانوني 
لها«.واعتر س�بايرس أنه »ليس من الصعب استنتاج أن السياسة الحزبية 
هي الدافع الرئيس خلف الكواليس«، يف إشارة إىل وجود أياٍد للديمقراطين 
خلف الدع�وى املقدمة.وأض�اف: »الدعوى مرفوعة من ِقب�ل 2 من مّدعي 
العم�وم الديمقراطين«، يف إش�ارة إىل النائب العام بوالي�ة مرياند برايان 
فروش، ونظره بالعاصمة واش�نطن كارل رايسن، املعروفن بانتمائهما 

إىل الحزب الديمقراطي.

الرياض لدول أفريقية: أما مقاطعة قطر أو احلرمان من »احلج«!
       بغداد / المستقبل العراقي

قالت مص�ادر متطابقة إن الس�عودية 
تهدد دول أفريقية بتأشرات الحج والعمرة 

ملشاركتها يف خطوة مقاطعة وعزل قطر.
صحيف�ة  أوضح�ت  جهته�ا،  فم�ن 
»لوموند« الفرنسية أنه يف إطار محاوالتها 
املستمرة لفرض حصار عىل قطر، تمارس 
الس�عودية ضغوط�ا ع�ىل عدد م�ن الدول 
األفريقي�ة لدفعه�ا إىل قط�ع عاقته�ا مع 
الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها 
التهديد بتعقيد الحصول عىل تأشرات أداء 

مناسك الحج.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن »الس�عودية 
ال�دول  ع�ىل  ش�ديدة  ضغوط�ا  تم�ارس 

األفريقية لتقطع عاقتها مع قطر«.

ولفتت إىل أنها تعتمد طريقتن للضغط 
عىل هذه الدول، األوىل: التهديد بقطع بعض 
املس�اعدات التي وصفتها ب�»املتواضعة«، 
أم�ا الثانية فه�ي »التهديد املبط�ن بتعقيد 
إج�راءات الحص�ول عىل تأش�رة للحج أو 

العمرة«.
ولفت�ت إىل أّن�ه يف ح�ن بع�ض ال�دول 
س�ارعت للرضوخ إىل الضغوط السعودية، 
فضل�ت بعض ال�دول العربي�ة واألفريقية 
الحفاظ عىل حيادها، مثل املغرب والجزائر 
وتون�س والس�ودان والصوم�ال، داعيًة إىل 
الحوار لحل األزمة، وفق »العربي الجديد«.

ويف الس�ياق أفاد موقع »جيوبوليتيكال 
فيوترز« األمريكي، بأن املوقف السعودي 
ضع�ف لدرجة أنه يح�اول اآلن إظهار قوة 
بإضافة إريرتيا وصومالياند )إقليم يتمتع 

بالحكم الذات�ي يف الصومال(، إىل تحالفها، 
ويف الوق�ت نفس�ه، يح�اول األمريكي�ون 

والكويتيون التوسط.
وأضاف املوقع أن جهود اململكة العربية 
الس�عودية يف ع�زل قط�ر تب�دو متخبطة، 
مش�را إىل دعم تركيا للقطرين، وإرس�ال 
إيران إمدادات غذائي�ة إىل الدوحة، وتقديم 
روس�يا الدع�م أيض�ا، ومحاول�ة الواليات 

املتحدة أن تظل محايدة.
وكانت تقارير  إعامية نقلت عن وزارة 
اإلع�ام اإلريرتية، قولها يف بيان، إن مبادرة 
م�ر والس�عودية والبحري�ن واإلم�ارات 
وغره�م بقطع العاقات م�ع قطر، تعتر 
»خط�وة ىف االتجاه الصحيح« تنطوى عىل 
تحقي�ق كام�ل لألمن والس�ام ىف املنطقة، 
دون اإلع�ان ع�ن إج�راءات واضح�ة ضد 

قطر.
فيم�ا ح�ل مبع�وث العاهل الس�عودي 
املستشار امللكي »أحمد بن عقيل الخطيب«، 
الجمع�ة، بأديس أبابا، يف زي�ارة مفاجئة، 
التقى خالها رئيس الوزراء اإلثيوبي »هييل 

ماريام ديسالن«.
كما س�تزور »ريم إبراهيم الهاشمي«، 
وزي�رة الدول�ة لش�ؤون التع�اون ال�دويل، 
مس�ؤولة مل�ف أفريقي�ا يف حكوم�ة دولة 

اإلمارات، إثيوبيا، الثاثاء املقبل.
الس�ودان،  أعلن�ت  س�ابق  وق�ت  ويف 
والصومال، وإثيوبيا، دعم الجهود الكويتية 
إليجاد حل لألزمة الخليجية مع دولة قطر، 
داعي�ة إىل تغليب الحوار والدبلوماس�ية يف 
األزمة الخليجية؛ والعمل عىل حل الخافات 

بصورة سلمية.

           بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت مص�ادر خاصة من داخل س�جن ج�و املركزي يف 
البحرين بأن سلطات السجن استدعت الشيخ فاضل الزاكي 
للتحقيق بتهمة الوقوف وراء الدعوة إىل اإلرضاب يف السجن 

احتجاجا عىل منع السجناء من إقامة الشعائر الدينية.
وأوضح�ت املص�ادر ب�أن هناك “مخ�اوف جدي�ة” من 
تعريض الش�يخ الزاكي لاعتداء بالرضب وغره، وأش�ارت 
إىل أن “تهمة التحريض داخل السجن تواَجه عادًة بعقوبات 
انتقامية قاس�ية، وأن قوات املرتزق�ة ال ُتراعي يف ذلك كبرا 

أو صغرا”.
وق�د ُحكم عىل الش�يخ الزاكي بالس�جن س�نتن بتهمة 
املش�اركة يف اعتص�ام ال�دراز بج�وار منزل آية الله الش�يخ 
عيي قاس�م، وال�ذي ت����ع�رض لهجوم دم�وي يف مايو 
املايض، أس�فر عن استش�هاد 5 مواطنن وجرح العرات، 

مع اعتقال املئات.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر من الس�جن بأن املعتقل 
املري�ض هش�ام عىل منص�ور ُنقل مج�ددا األح�د إىل العزل 
اإلنفرادي، رغم وضعه الصحي املتدهور ومعاناته النفسية 

التي ال تسمح بعزله يف الحجز.
كما أُفيد بأن املعتقل محمد القرش شوهد وهو يتعرض 
لل�رضب، وأن آثار االعت�داء عليه بدت يف جبين�ه، إضافة إىل 

معصميه من أثر القيد عليهما.
وكشفت املصادر أيضا بأن سلطات السجن وضعت قبل 
نحو أس�بوع كامرا يف “الكابينة” )الغرفة الخش�بية( التي 
اعتادت ق�وات املرتزقة عىل حجز الس�جناء فيه�ا لاعتداء 

عليهم بالرضب ومختلف أنواع التعذيب.
وبعد وض�ع الكامرا غ�ّرت القوات “م�كان التعذيب”، 
حيث تم اختيار الباص مكاناً بديا لذلك، فيما توقف الرضب 
داخل الكابينة التي تحدث عنها الس�جناء مرارا يف اإلفادات 
والتقاري�ر الت�ي وثقت االنته�اكات واالعت�داءات املمنهجة 

داخل السجن.

السلطات البحرينية تستدعي رجل دين بتهمة 
حتريض السجناء عىل االحتجاج!            بغداد / المستقبل العراقي

قال املرصد الس�وري لحقوق اإلنسان ومتحدث 
باس�م جماع�ة مس�لحة إن تحالف قوات س�وريا 
الديمقراطية توغل أكثر يف مدينة الرقة معقل داعش 
الوحيش من الرق ووصل إىل أسوار املدينة القديمة.

وب�دأ التحالف ال�ذي يض�م مقاتل�ن غالبيتهم من 
األك�راد وكذلك من العرب بدعم من التحالف بقيادة 
الوالي�ات املتح�دة هجومه ع�ىل الرقة ي�وم الثاثاء 
به�دف انتزاعه�ا م�ن التكفري�ن بعد حص�ار دام 
ش�هورا.وقال املرصد إن قوات سوريا الديمقراطية 
استعادت السيطرة عىل حي الصناعة يوم االثنن يف 
إطار مسعاها للتوغل يف الشطر الرقي من املدينة 

ووصلت إىل أسوار حي املدينة القديمة.
وق�ال أحمد محمد املس�ؤول اإلعام�ي يف قوات 
س�وريا الديمقراطي�ة إن التحالف وصل إىل أس�وار 
املدين�ة لكن ال تزال هناك اش�تباكات عنيفة يف حي 

الصناعة ولم يتم تأمن املنطقة بالكامل بعد.
وتقع املدينة القديمة إىل الرق من وسط الرقة 
وه�ي عبارة ع�ن حي من املس�اكن العرية توجد 

عىل جانبيه أسوار حصينة شيدتها الدولة العباسية 
يف الق�رن الثام�ن إذ اتخ�ذت م�ن الرق�ة يف يوم ما 

عاصمة لها.
وق�ال س�كان ي�وم االثن�ن إن منطق�ة املدينة 

القديمة تتعرض لقصف مكثف.
ويقدر التحال�ف بقيادة الوالي�ات املتحدة أن ما 
بن ثاث�ة آالف وأربعة آالف تكف�ري يدافعون عن 

الرقة التي انتزع داعش الوحيش السيطرة عليها من 
جماعات مس�لحة يف 2014 خال تقدمها الخاطف 

يف سوريا والعراق.
والرق�ة مركز للق�ادة العس�كرين وغرهم من 
املس�ؤولن بالتنظيم االرهابي وش�هدت التخطيط 

لهجمات ارهابية يف دول مختلفة.
وتقدمت قوات س�وريا الديمقراطية من شمال 
املدين�ة يوم االثنن وس�يطرت عىل مصنع للس�كر 
شمال رشقي الرقة.ويشر مقطع مصور تظهر فيه 
عىل ما يبدو عنارص من قوات س�وريا الديمقراطية 

داخل املصنع إىل وجود تلفيات كبرة به.
س�وريا  ق�وات  نجح�ت  الحمل�ة  ب�دء  ومن�ذ 
الديمقراطي�ة يف االس�تياء ع�ىل أراض إىل الغ�رب 
وال�رق والش�مال م�ن املدينة بدعم م�ن رضبات 

جوية مكثفة للتحالف.
وتس�بب القتال يف فرار أعداد كبرة من السكان 

من املدينة واملناطق املحيطة.
وقصفت طائرات تابعة للتحالف تقوده أمريكا 
بالقنب�ال الفس�فورية مدينة الرقة، مما تس�بب يف 

مقتل املدنين .

القوات الكردية املدعومة من أمريكا تتوغل أكثر يف الرقة 
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تعل�ن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديري�ة بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 
2013 املع�دل فع�ى الراغبني االش�راك باملزايدة مراجع�ة املديرية اعاله خالل 30 يوم�ا تبدا من اليوم التايل للن�ر مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة املقدرة وستج�ري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من الي�وم االخري من مدة االعالن 
املنش�ور فعى الراغبني االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة البلدية لدفع التامينات القانونية البالغ�ة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  
مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل الي�وم التايل عى ان يتحمل املستاجر اجور نر االعالن واجور اللجان واملصاريف 

االخرى املرتبة عى ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الروط  االيجار:
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

4-عى املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر تاريخ االحالة.

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عى املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عى املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

محافظة املثنى
مديرية بلدية السماوة

شعبة تنظيم املدن
العدد 9157

التاريخ 2017/6/7
اعالن

مديري�ة  كت�اب  اىل  استن�ادا 
املثن�ى  يف  العمران�ي  التخطي�ط 
 2017/6/1 (يف   692( املرق�م 
تعل�ن مديرية بلدية السماوة عن 
التصميم القطاعي املرقم )703( 
و)704( الخاص باف�راز القطع 
املرقم�ة 7/20م6 اب�و مح�ار و 
1408/7 م6 اب�و محار والعائدة 
اىل مديريتن�ا ملدة 30 ثالثون يوما 
بموج�ب امل�ادة )43 ، 44( م�ن 
قان�ون ادارة البلدي�ات املرقم 65 
لسن�ة 1964 املعدل فع�ى كافة 
الرسمية  الرسمية وشبه  الدوائر 
والقطاع الخاص واملختلط تقديم 
اعراضه�م خ�الل م�دة االعالن 
اعاله وستتم مصادقة التصميم 

اعاله بعد انتهاء الفقرة املذكور
ر.مهندسني 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة

محافظة املثنى
مديرية بلدية السماوة

شعبة تنظيم املدن
العدد 9478

التاريخ 2017/6/12
اعالن

مديري�ة  كت�اب  اىل  استن�ادا 
املثن�ى  يف  العمران�ي  التخطي�ط 
املرقم )758 (يف 2017/6/6تعلن 
ع�ن  السم�اوة  بلدي�ة  مديري�ة 
التصميم القطاعي املرقم )702( 
الخاص بمنطق�ة املباني العامة 
والخدمات ملدة )30( ثالثون يوما 
بموج�ب امل�ادة  )43 ، 44( م�ن 
قان�ون ادارة البلدي�ات املرقم 65 
لسن�ة 1964 املعدل فع�ى كافة 
الرسمية  الرسمية وشبه  الدوائر 
والقطاع الخاص واملختلط تقديم 
اعراضه�م خ�الل م�دة االعالن 
اعاله وستتم مصادقة التصميم 

اعاله بعد انتهاء الفقرة املذكور
ر.مهندسني 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة

رئاس�ة محكم�ة استئن�اف صالح 
الدين

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 72/ش/2017

اىل املدعى عليه عب�د الرزاق حمادي 
صالح

اقام�ت املدعي�ة زكية احم�د هذال 
الدع�وى الرعي�ة املرقم�ة اع�اله 
تطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم 
للهج�ر  القضائ�ي  بالتفري�ق  له�ا 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اشعار املختار ومركز رشطة السالم 
املرق�م 1091 يف 2017/5/31 ل�ذا 
تبليغ�ك بواسط�ة صحيفتني  تقرر 
محليت�ني رسميتني للحض�ور امام 
هذه املحكمة بتاريخ 2017/6/22 
الساع�ة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
سوف تج�ري املرافع�ة بحقك وفق 

القانون
القايض
عامر رشيد حمادي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة : 2017/663
التاريخ 2017/6/12

اىل املنفذ عليه 
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل 
كتاب مديرية تنفيذ املروع بالعدد 
ان  املتضم�ن   2017/6/4 يف   141
املدين ارتحل لجهة مجهولة وحسب 
اشعار مختار املحلة خضري محسن 
راه�ي /مخت�ار منطق�ة الزه�راء 
–قض�اء الكوثر ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء  مؤق�ت  
التبلي�غ علي�ه واستن�ادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الكوف�ة خ�الل خمسة ع�ر يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
باملعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حض�ورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية 
امل�روع بالع�دد 91/ش/2017 يف 
املتضم�ن نفقة ماضية   2017/28
ملدة سن�ة كامل�ة بواق�ع خمسون 
ال�ف دينار ش�هريا ونفقة مستمرة 
له�ا مائ�ة ال�ف دين�ار م�ن تاريخ 
وتحميله  وللمستقب�ل   2017/2/5

الرسوم واملصاريف

مديرية التسجيل العقاري العام 
يف  العق�اري  التسجي�ل  مديري�ة 

الكوفة
العدد 3618

التاريخ : 2017/6/11
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل هذه 
 2015/8/10 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتسجيل تمام العق�ار املرقم 2401 
محلة الرشادية يف الكوفة اىل طالبة 
التسجي�ل املج�دد ) حن�ان محسن 
باسم�ه  مج�ددا  لتسجيل�ه  عب�د( 
بصفته املالك الحائز للمدة القانونية 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة لها 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري) 43( لسنة 1971 
قررنا اعالن هذا الطلب فعى كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عى ه�ذا العقار تقدي�م مالديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة 
ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
النر هذا االع�الن  وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف نينوى 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

القيارة
العدد/503

التاريخ 2017/5/29

نر مفقود
تق�رر نر فقدان املدع�و )قحطان 
عك�اب خل�ف مري�ر ( وال�ذي فقد 
حال�ة  ويف   2014/12/18 بتاري�خ 
ع�دم العث�ور علي�ك س�وف نقي�م 
حج�رك ونص�ب السي�دة ) ماني�ه 
سليمان خليف�ه ( قيمة عليك وعى 

اوالك القارصين 
القايض عامر عبد الله خرض

مجلس القضاء االعى
الب�رة  استئن�اف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري

العدد 1246/ش/2017
التاريخ 2017/6/12

اعالن
اىل املدعى عليها )كالرا الصلو كودو(

عب�اس  )ع�ي حس�ني  املدع�ي  اق�ام 
املرقم�ة اع�اله  الدع�وى الرعي�ة   )
الت�ي يطلب فيه�ا ايقاع الط�الق منك 
ول�دى تبليغ�ك بموج�ب كت�اب مركز 
رشط�ة ابي الخصي�ب بالعدد 6356 يف 
2017/5/29 تبني انك مرتحله اىل جهة 
مجهول�ة عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امام 
هذه املحكمة يوم 2017/7/4 الساعة 
العارشة صباحا ويف حال عدم الحضور 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

مجلس القضاء االعى
نين�وى  استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف القيارة

العدد/بال
التاريخ 2017/6/11

نر مفقود
تق�رر ن�ر فق�دان املدع�و )وض�اح 
ابراهي�م حس�ني ( والذي فق�د بتاريخ 
2014/7/15 ويف حال�ة ع�دم العث�ور 
علي�ك س�وف نقي�م حج�رك ونص�ب 
السيدة ) ايمان جمال عطشان ( قيمة 

عليك وعى اوالك القارصين 
القايض

عامر عبد الله خرض 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكم�ة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي 

العدد 2017/187
التاريخ 2017/6/13

اعالن
قدم�ت زوجتك املدع�وة )حمدية احمد 
دوش�ان ( بتاريخ 2017/6/7 طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة تروم في�ه نصبها قيما 
عليك ولفقدانك من تاريخ 2015/7/1 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتني رسميتني للحضور اىل هذه 
املحكمة وبعكسه يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك واصدار الحجة 
القايض
مهند عي عبد الله

اش�ارة اىل ماج�اء بكت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف /مكت�ب السيد 
املحاف�ظ ذي الع�دد 7146 يف 2017/6/8 واملبل�غ الين�ا بكتاب مديرية 
بلدي�ة الكوفة /الواردات ذي العدد 6256/443 يف 2017/6/12 وكتاب 
محافظ�ة النجف االرشف /مكت�ب السيد املحاف�ظ ذي العدد 6342 يف 
2017/5/24 واملتضمنة اجراء املزايدة العلنية الخاصة بتاجري قطعتي 
االرض املرقمت�ني )3/102545م4 و 13/599م18( بنظ�ام املساطحة 
والعائ�دة اىل بلدية الكوفة النش�اء ملعب خمايس عى كل منها يف ديوان 
محافظ�ة النجف االرشف بدال من ديوان بلدية الكوفة والحاقا  باعالننا 
املرقم 81 يف 2017/5/16 واملنشور بصحيفة املستقبل العراقي بعددها 
املرق�م 1443 يف 2017/5/18 سيت�م اج�راء املزاي�دة العلني�ة الخاصة 
بتاجري القطعتني املش�ار اليهما اعاله يف مبن�ى ديوان محافظة النجف 
االرشف )قاع�ة االستعالمات ( بدال من ديوان بلدية الكوفة ويف الساعة 
الحادية عرة صباحا من يوم االحد املصادف 2017/6/18 لذا اقتىض 

التنويه

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 98 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة 
العلني�ة عن اعالن تاجري املساحة املبين�ة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية  وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 
44 لسن�ة 1987 يف الي�وم الثالث�ني من اليوم الت�ايل لنر االع�الن يف الصحيفة او يوم 
العم�ل الذي يليه  يف ح�ال مصادفة املوعد عطلة رسمية وستك�ون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة زراعة اللطيفي�ة ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا 
لالطالع عى الروط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيم�ة التقديرية من ب�دل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة 

اجور نر االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 100 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغداد / لجنة تاج�ري االرايض الزراعية باملزايدة 
العلني�ة عن اع�الن تاجري املساحات املبين�ة اوصافها ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق 
قان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رق�م 21 لسنة 2013 املع�دل والقانون 35 لسنة 
1983 يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحيفة او يوم العمل الذي 
يلي�ه  يف حال مصادفة املوع�د عطلة رسمية وستكون املزاي�دة يف الساعة العارشة 
صباحا يف مقر  شعبة زراعة الكاظمية ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع 
عى الروط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور 

نر االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اىل/الريك / عي خلف محمد 
صباح عباس محمد

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن قرب 
رشكة اش�ور للمقاوالت/ ش�ارع خريسان وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عى قيام رشيكت�ك السيدة) غنية عاتي 
منهل(بالبن�اء عى حصتها املش�اعه يف القطع�ه املرقمة 
)338/25( مقاطعه ) 13 خيط الفرس( لغرض تسليفها 
ق�رض االسك�ان وخالل مده اقصاه�ا خمسة عر  يوم 
داخل العراق وش�هرخارج الع�راق من تاريخ نر االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال0
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة

العدد 385 / ب / 2017 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) امجد مفيد هيالن ( 
اقام املدعي ) صالح حسن نعيم ( الدعوى البدائية املرقمة 
385 / ب / 2017 يطل�ب فيه�ا اع�ادة الح�ال عن رشاء 
السي�ارة املرقمة 115873 بغداد هون�داي سوناتا موديل 
2008 – وملجهولي�ة محل اقامتك يف الوقت الحارضقررت 
املحكم�ة تبليغك بواسط�ة صحيفتني محليت�ني استنادا 
لن�ص امل�ادة 21 من قان�ون املرافعات املدني�ة والحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 18 / 6 / 
2017 وبخالفه سوف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القايض عبيد صالح محيميد 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 72 / ش / 2017 

م / اعالن
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف االسحاقي قرارها 
املرق�م 72 / ش / 2017 يف 30 / 5 / 2017 املقام�ة م�ن 
قب�ل املدعية ) فريال مزهر مجب�ل ( املتضمن تفريق للهجر 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامة املدع�ى عليه ) نارصجاسم 
محم�د ( لذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف الرسمية ويف حال 
ع�دم اتباعك ط�رق الطعن القانونية س�وف يكتسب القرار 

درجة البتات .
للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير 

القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

دارالقضاء يف بغداد الجديدة
محكمة االحوال الشخصية يف بغداد الجديدة

رقم الدعوى / 5126 / ش / 2017 
م / اعالن

املدعية / وسن عي كاظم
املدعى عليه / ضياء حسن حسني 

اقامت املدعية وسن عي كاظم الدعوى املرقمة اعاله تطلب 
التفري�ق وبالنظ�ر لثب�وت مجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفت�ني محليتني وعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف الساع�ة التاسعة من صب�اح يوم 20 / 6 
/ 2017 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض بكر ابراهيم الصالحي

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد/وكالة

مدير بلدية الساموة

اعالن
العدد/89

التاريخ 2017/6/13
حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه
العدد /98

التاريخ 2017/6/12

غرض االستعمالمبلغ االيجار السنوي الحاليالموقع الموقع اسم العقارت
تجاري800000 ثمانمائة الف دينار2×3م2قرب كراج اليات البلديةكشك1
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2في حي الزهراء قرب مركز الشرطةكشك2
تجاري1150000 مليون ومائة وخمسون الف دينار2×3م2قرب دائرة الماء سابقاكشك3
تجاري525000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار2×3م2حي اوركشك4
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار 2×3م2شارع الجسركشك5
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك6
تجاري900000 تسعمائة الف دينار 2×3م2ضمن متنزه حي الجمهوريكشك7
تجاري1100000 مليون ومائة الف دينار2×3م2قرب غرفة التجارةكشك8
تجاري850000 ثمانمائة وخمسون الف دينار2×3م2في الضجريةكشك9

تجاري1000000 مليون دينار2×3م2االسكانكشك10
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك11
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2الضجريةكشك12
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك13
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2الخشابةكشك14
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2الخشابةكشك15
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2حي الصدر كشك16
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2االسكانكشك17
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2االسكانكشك18
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2مقابل التربيةكشك19
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2حي الجمهوريكشك20
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك21
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2حي العسكريكشك22
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2ضمن متنزه حي المعلمينكشك23
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2ضمن متنزه حي المعلمينكشك24
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك25
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2االسكانكشك26
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك27
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار 2×3م2قرب الزقورةكشك28
تجاري1250000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار2×3م2قرب الجسر المعلقكشك29
تجاري750000 سبعمائة وخمسون الف دينار2×3م2حي الزهراءكشك30
تجاري850000 ثمانمائة  وخمسون الف دينار2×3م2الذجريةكشك31

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

زراعية 159/اللطيفية1/5381
5400 دينار خاليةمستصلحة جزئيا

رقم 
المساحة رقم المقاطعةالقطعة

المشيدات المواصفاتبالدونم
والمغروسات

بدل االيجار السنوي المقدر للدونم 
الواحد /دينار عراقي

غير 224/5/صابيات8/12
4500 دينار خاليةمستصلحة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يف كرنفال يعد االول من نوعه، افتتح 
وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي 
املسافري�ن يف  مبن�ى G4 لخدم�ات 
منطق�ة الريم�وك ببغ�داد بحض�ور 
الوكيل الفني عباس عمران والوكيل 
االداري احم�د كريم عبد ايوب وعددا 

الشخصيات الرسمية.« 
الحمام�ي الذي استقب�ل باجواء من 
الفرحة والبهجة اطلع عىل إمكانات 
املبنى الجديد ال�ذي يمنح العديد من 

الخدمات والتسهيالت للمسافرين. 
 واك�د الحمام�ي يف كلم�ة باملناسبة 
انه »من دواعي الف�رح والرسور ان 
يصل واقع الخدمات اىل هذا املستوى 
الرائع باالستفادة من تجربة القطاع 
الخاص الذي اضاف خدمات مكملة 

تهم املسافرين«.
 واضاف ان »رشكة الخطوط الجوية 
العراقي�ة الي�وم تس�ري بنهج واضح 
لالرتق�اء يف مست�وى الخدم�ات من 
خ�الل افتت�اح مث�ل ه�ذه املكات�ب 
الخدمي�ة للمسافري�ن بالتعاون مع 
الجه�ات العامل�ة يف مط�ار بغ�داد 
ال�دويل سيم�ا يف التنقل ع�ر تاكيس 
االمني�ة  االج�راءات  وكذل�ك  بغ�داد 
املتبع�ة والتنسيق م�ع G4s من أجل 
الحفاظ عىل امن وسالمة املسافرين 

وصولهم اىل املطار بسالم.« 
مثني�ا عىل جه�ود القط�اع الخاص 
واالضاف�ات املتطورة  الت�ي يقدمها 
من خالل استخ�دام العلوم الحديثة 

يف العمل. 
»الخط�وط  ان  الحمام�ي  وش�دد   
الجوية العراقية ستستقبل يف الشهر 

الق�ادم طائرت�ن جديدت�ن لتنضم 
اىل اسطوله�ا الجوي بقي�ادة طاقم 
عراق�ي ِمن املصن�ع يف مدينة سياتل 

ان  اىل  الفت�ا  بغ�داد،  اىل  االمريكي�ة 
»ال�راء سيكون بأم�وال الخطوط 
دون االعتم�اد ع�ىل االق�راض م�ن 

البنوك«.
  G44 من جانبه اش�اد مدي�ر رشكة
حسن املوسوي بدور وزير النقل عر 

تسهيالت العمل التي قدمها وأضفت 
اليوم بش�كل واضح ع�ن ذلك املنجز 
ال�ذي يعد من الخدم�ات املتطورة يف 

خدمة املسافرين«. 
 واضاف ان »رشاكة العمل مع وزارة 
النق�ل تمت�د لع�دة سنوات م�ن تلك 
الراكة الناجحة عىل عدة مستويات 
يف تطوير واالرتق�اء بواقع الخدمات 

يف قطاع النقل« .
من جانب آخر بحث وفد من الركة 
العام�ة لنق�ل املسافري�ن والوف�ود 
مع مس�ؤول املتابع�ة لهيئة مجمع 
بسماية السكني اآلليات والتوقيتات 
لعم�ل حافالت النق�ل ذات الطابقن 

املخصصة. 
وب�ن مدي�ر ع�ام الرك�ة العام�ة 
للمسافري�ن والوفد عب�د الله لعيبي 
يف بيان تلقته »املستقب�ل العراقي«، 

ان »توجيه�ات وزي�ر النقل بتوسيع 
احي�اء  الرك�ة يف كاف�ة  خدم�ات 
ومناط�ق بغداد السكني�ة من خالل 
شمول مجمع بسماية بخدمة النقل 
عر ربطه�ا بمناطق العاصمة بغداد 

بخطوط النقل. 
واض�اف انه »تم االتفاق مع املعنين 
يف املجم�ع ع�ىل توقيت�ات مح�ددة 
النط�الق حاف�الت الرك�ة للقي�ام 
بواجبه�ا الخدمي هناك، موضحا أن 
»هناك خط نقل سينطلق من مدينة 
بسماية يف الساعة السادسة والنصف 
صباحا اىل منطق�ة البياع عر الخط 
الرسيع، وأخ�ر سينطلق من املجمع 
ايضا يف السادس�ة والنصف صباحا 
واىل منطق�ة البي�اع يم�ر بمنطقتي 

الكرادة والجادرية. 
فيم�ا ستنطل�ق حافل�ة يف الساع�ة 
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا ايضا اىل 
املناطق الحيوية يف العاصمة بغداد ، 
اما اوقات العودة ستكون يف الساعة 
الواح�دة والنص�ف اىل الثاني�ة ظهرا 
م�ن نفس نقطة نهاي�ة الخط خالل 

شهر رمضان املبارك«.
 الفت�ا اىل ان »مكان توقف الحافالت 
سيك�ون عىل الش�ارع العام بدل من 
للجمي�ع  ليتسن�ى  الساب�ق  املك�ان 

رؤيتها. 
الرك�ة   « ان  اىل  البي�ان  واش�ار 
العام�ة لنق�ل املسافري�ن والوف�ود 
احدى تش�كيالت وزارة النقل تسعى 
النق�ل  خدم�ات  افض�ل  تقدي�م  اىل 

للمواطنن يف مجمع بسماية .

وزير النقل يفتتح مبنى G4 خلدمات املسافرين يف الريموك ببغداد
حافالت الطابقني تعمل يف جممع بسماية السكين
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إعادة تأهيل وافتتاح مرشوع 
ماء الفلوجة اجلديد

التعليم: توفر »10« مقاعد دراسية من اجلامعة األمريكية يف اإلمارات

التجارة تعلن اعتامدها الكيل عىل السكر والزيت املحيل لتوفري مفردات البطاقة التموينية

التخطيط تبحث مع ميسان واقع املشاريع اخلدمية واالستثامرية وسبل انجازها يف املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة، عن »اعادة تأهيل وافتتاح مروع 
ماء الفلوج�ة الجديد يف قض�اء الفلوجة، 
مبينة انه تم انجاز املروع بدعم وتمويل 
منظم�ة undp، التابع�ة لألم�م املتح�دة 
بمنحة قدرها مليوني دوالر«.وقال املركز 
االعالمي للوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »مديرية املاء العامة، احدى 
تشكيالت الوزارة ارشفت عىل اعادة تأهيل 
وافتتاح م�روع م�اء الفلوج�ة الجديد 
يف قض�اء الفلوجة”، مبين�ا ان “املروع 
يق�ع يف منطق�ة االرزكي�ة ش�مايل غ�رب 
الفلوج�ة حي�ث تبل�غ الطاق�ة االنتاجية 
للم�روع )2160م2/ سا( بواقع خطن 
االول )1080م2/س�ا( ام�ا الخ�ط الثاني 
االنتاجي�ة )1080م2/سا(  فتبلغ طاقته 
ال�ذي يجه�ز 60٪ م�ن االحي�اء السكنية 
باملدينة باملاء الصالح للرب بعد تعقيمه 
وفلرته، وان املروع بدأ فعلياً بضخ املاء 
الصالح لل�رب ألهايل الفلوجة”.واضاف 
ان�ه “ت�م انجاز امل�روع بدع�م وتمويل 
منظم�ة undp، التابع�ة لألم�م املتح�دة 
ألع�ادة  دوالر  مليون�ي  قدره�ا  بمنح�ة 
تأهيل املروع بالكام�ل والعمل بطاقته 
الفعالي�ات  جمي�ع  وتش�غيل  القص�وى 
الخاصة ب�ه بأحدث الطواق�م، باالضافة 
اىل تش�غيل منظومت�ي الش�ب والكل�ور، 
حي�ث ت�م انج�از امل�روع وف�ق احدث 
املواصف�ات الفنية والهندسي�ة العاملية”.

واوض�ح ان “امل�روع يحت�وي عىل )3( 
احواض كونكريتية للرسيب تتناسب مع 
طاقة امل�روع وفالت�ر كونكريتية بعدد 
)10( خاصة باعم�ال التصفية باالضافة 
اىل قاع�ة طواقم الدف�ع والسحب وقاعة 
منظومة الش�ب وقاعة منظوم�ة الكلور 
الكهربائي�ة )محوالت  املنظوم�ة  وموقع 
كهرب�اء(، وكذل�ك يحت�وي ع�ىل ع�ىل 4 
طواقم سحب ق�درة كل طاقم )720م2/

سا( وبارتفاع )20م(.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، عن »توفر 
10 مقاع�د دراسية م�ن الجامعة األمريكي�ة يف اإلمارات 
لني�ل ش�هادتي البكالوري�وس أو املاجست�ري يف عدد من 
التخصص�ات العلمي�ة واإلنساني�ة، موضح�ة أن آخ�ر 
موع�د للتقدي�م 2017/6/18«.وقال املتح�دث الرسمي 
باس�م الوزارة حي�در العبودي يف بي�ان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »الجامعة االمريكي�ة يف االمارات ستتكفل 
بالرسوم الدراسية للطالب املرشحن يف التخصصات التي 
تعرضها الجامع�ة وذلك بعد االستيف�اء لروط القبول 
الخاصة بالجامعة لكل تخصص«.وبن ان »التخصصات 
لدراس�ة البكالوريوس تش�مل االداب يف االعالم واالتصال 
الجماهريي، واالداب يف الدراسات االمنية واالسراتيجية، 

وادارة االعم�ال والربي�ة والقان�ون وعل�وم الحاس�وب 
والتصميم، يف حن ش�ملت تخصص�ات املاجستري علوم 
املكتبات واملعلوم�ات، والدبلوماسية، والدراسات االمنية 
الرياضي�ة،  واالدارة  االعم�ال،  وادارة  واالسراتيجي�ة، 
»ال�روط  ان  العب�ودي،  الريايض«.وتاب�ع  والقان�ون 
املطلوبة للمتقدم لش�هادة البكالوري�وس أالّ يقل معدله 
عن 70٪، وأالّ يزيد عمره عن 23 سنة، فضال عن رضورة 
خضوعه لروط الدولة املانحة« مبينا ان »املستمسكات 
املطلوبة للمتقدم لش�هادة البكالوريوس وثيقة ش�هادة 
االعدادي�ة ص�ادرة م�ن وزارة الربي�ة ومصدقة بحسب 
املطلوب�ة  »ال�روط  ان  العب�ودي  االصول«.واوض�ح 
للمتقدم لش�هادة املاجستري االّ يكون منتسبا للدراسات 
العلي�ا داخل العراق، فضال عن رضورة خضوعه لروط 
الدولة املانحة، »مبينا أن »املستمسكات املطلوبة للتقديم 

ه�ي كت�اب ترش�يح مثبت في�ه اس�م املرش�ح واملعدل 
والخدم�ة الوظيفي�ة بعد اخر ش�هادة واملوالي�د واللقب 
العلم�ي }بالنسبة لحملة ش�هادة املاجست�ري{ وخالصة 
البكالوري�وس مرجم�ة ومصدق�ة  الخدم�ة، ووثيق�ة 
بحسب االصول، وتوصيات ع�دد 3 باللغة االنكليزية من 
أسات�ذة معروفن يف االختص�اص نفسه«.ودعا املتحدث 
الرسمي الراغبن بنيل هذه املنح الدراسية من املوظفن 
يف ال�وزارات كافة والجامعات كافة وكذلك غري املوظفن 
اىل التقدي�م الكرونيا عر الرابط الرسمي الخاص بدائرة 
scrdgate.scrdiraq.gov.{ البعثات والعالقات الثقافي�ة

iq{ ويف ح�ال تعذر ذلك فان�ه سيتم تسلم ملفاتهم ورقيا 
يف مبنى دائ�رة البعث�ات والعالقات الثقافية، مش�ريا اىل 
أن اخ�ر موعد للتقديم سيكون ي�وم األحد املوافق الثامن 

عر من حزيران الحايل.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلن�ت الرك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد 
الغذائي�ة يف وزارة التجارة، عن اعتمادها 
ع�ىل املنت�ج املح�ي يف توف�ري مف�ردات 
البطاق�ة التمويني�ة من مادت�ي السكر 
وزيت الطع�ام بصورة كامل�ة الول مرة 

منذ عام 2003 .
وق�ال مدير ع�ام الركة قاس�م حمود 
يف بي�ان ورد ل�«املستقب�ل العراقي«، ان 
»الرك�ة تعاق�دت لتجهي�ز م�ادة زيت 
الطعاًم من املنت�ج املحي وبكمية تكفي 
لثالث�ة أش�هر ضم�ن مف�ردات الحصة 
التمويني�ة بع�د اعتماده�ا ع�ىل السكر 
املنت�ج محليا من رشكة االتحاد وانتظام 

الش�هرية  الحص�ص  ضم�ن  توزيع�ه 
ملفردات البطاقة التموينية.«

وأض�اف ان »التلك�ؤ الذي ح�دث بتوفري 
مف�ردات الحص�ة التمويني�ة يف الف�رة 

رصف  تأخ�ر  بسب�ب  كان  املاضي�ة 
التخصيص امل�ايل وان توفري املادة محليا 
يسهل من عملي�ة التعاقد وم�ا يرافقها 
م�ن تسهي�الت يف توفري العمل�ة الصعبة 

ك�ّون التسدي�د بالدين�ار العراق�ي م�ع 
سهولة وصول املواد بعد التعاقد مبارشة 
استم�رار توفره�ا«، مطمئنا  وسهول�ة 
املواطن�ن اىل »استق�رار تجهيز مفردات 

الحصة التموينية يف الفرة القادمة« .
م�ن جانب اخر اش�ار حم�ود اىل وصول 
4 ش�احنات محملة ب�� 2000 كيس من 
مادة السكر من مخازن فرع صالح الدين 
اىل مخ�ازن املوصل بازوايا وذلك من اجل 
تأمن خزي�ن من امل�واد الغذائية ملناطق 

املوصل املحررة ومخيمات النازحن.
امل�واد  مناقل�ة  عملي�ة  ان  اىل  مش�رياً 
تس�ري  املوصلي�ة  للعوائ�ل  وتجهيزه�ا 
بانسيابي�ة عالي�ة وب�دون معوق�ات او 

مشاكل تذكر .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

بح�ث وزير التخطيط سلمان الجمي�ي يف مكتبه بمقر 
ال�وزارة م�ع محاف�ظ ميس�ان ع�ىل دواي الزم  واقع 
املش�اريع الخدمي�ة والتنموية املستم�رة  يف املحافظة 
واولوي�ات تل�ك املش�اريع يف اطار الرنام�ج الحكومي 
به�دف العمل عىل انجازه�ا  يف ظل االزم�ة املالية التي 

تواجه العراق«.
ونقل بيان اصدره املكتب االعالمي لوزارة التخطيط ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان » الجميي اكد لدى استقباله 
محاف�ظ ميسان  ان االستقرار  السيايس واالداري الذي 
تش�هده املحافظة انعكس ايجابا عىل مستوى التنفيذ 

للمشاريع وبالتايل توفري الخدمات للمواطنن ».

وب�ن ان »وزارة التخطي�ط تعمل ع�ىل تقديم كل انواع 
الدع�م والتسهي�الت للحكوم�ات املحلي�ة فيم�ا يتعلق 
باملش�اريع االستثماري�ة املدرج�ة يف برنام�ج تنمي�ة 

االقاليم بهدف تمكينها من انجازها«.
 داعي�ا املحافظات إىل استثمار ه�ذا الدعم الذي تقدمه 
ال�وزارة له�ا يف تنفيذ مش�اريعها السيم�ا ذات الطابع 
الخدمي«.م�ن جانب�ه استعرض محاف�ظ ميسان عي 
دواي املش�اريع املوج�ودة يف املحافظ�ة والتي  تش�مل 
م�روع ماء العم�ارة املوحد وملعب ميس�ان االوملبي 
فض�ال عن مجرس كبري ومش�اريع اخرى تخص قطاع 
الكهرباء، مبينا ان »انجاز هذه املش�اريع التي شهدت 
نسب انجاز متقدمة من ش�أنه ان يوفر خدمات جيدة 
البن�اء املحافظة ، مضيفا ان »االزمة املالية كان لها اثر 

كبري يف تأخ�ري انجاز العديد املش�اريع التي كان يمكن 
لها ان تخدم املحافظة بنحو افضل«.

وجرى خالل اللقاء ايضا بحسب بيان الوزارة مناقش�ة 
واقع خطة تسويق الحبوب )الحنطة والشعري (  لسنة 
2017 الخاصة بمحافظة ميسان وامكانية فتح مراكز 
تسوي�ق يف االقضية والنواحي البعيدة لتمكن املزراعن 
من تسويق محاصيلهم بدال من بيعها للمرابن باسعار 
اق�ل ، وق�د ب�ن الجمي�ي ان وزارة التج�ارة ستعم�ل 
ع�ىل دعم املزارعن يف ه�ذا املجال وبحس�ب االمكانات 

املتوفرة«.
كما بحث الطرفان واقع املطاحن املوجودة يف املحافظة 
وسبل االستفادة منها يف توفري مادة الطحن من خالل 

تأهيلها او استثمارها .

حمافظ البرصة يؤكد نجاح احلكومة 
املحلية يف ادارة ملف الكهرباء

حمافظ بغداد يناقش مع هيئة املستشارين يف رئاسة 
الوزراء املعوقات التي يواجهها القطاع الزراعي

   البصرة / المستقبل العراقي

أكد محافظ البرصة ماجد النرصاوي عىل »نجاح الحكومة املحلية يف ادارة ملف 
الكهرب�اء، مش�رياً اىل ان »املحافظ�ة استطاعت ان تصل اىل طاق�ة انتاجية لم 
تستط�ع ان تصل اليها اي محافظة أخرى يف العراق«.وقال محافظ البرصة، يف 
ترصي�ح تلقته »املستقبل العراقي«، ان »التقدم الحاصل يف ملف الكهرباء جاء 
نتيجة العمل املستمر والتنسيق العال مع الجهات ذات العالقة لغرض الوصول 
اىل ه�ذه االنتاجية بخص�وص الطاقة الكهربائية«، مبين�اً ان هذه »الخطوات 
الج�ادة، وجدت هناك من يحاول عرقلتها تزامن�اً مع قرب موعد االنتخابات«.

وتاب�ع النرصاوي ان »البرصة انفردت وانفقت ام�واالً مللف الكهرباء، ونجحت 
يف يف ه�ذا امللف الصعب، حيث وصلت اىل رقم ل�م تصل اليه اي محافظة اخرى 
بطاق�ة 3100 ميكاواط«.واش�ار اىل ان »املتنقالت املوج�ودة يف البرصة تعادل 

متنقالت العراق ككل، إضافة اىل رشاء الطاقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش محاف�ظ بغداد عط�وان العطوان�ي مع هيئ�ة املستش�ارين يف رئاسة 
مجلس الوزراء املش�اكل واملعوق�ات التي تواجهها العاصم�ة والسبل الكفيلة 
اليجاد الحلول املناسبة لها وحرض االجتماع املستش�ار الزراعي لرئيس الوزراء 
حسن جابر و رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ومدراء الزراعة 
يف جانب�ي الكرخ والرصافة وعدد من الخراء واملستش�ارين املهتمن بالقطاع 

الزراعي«.
 وذك�ر بي�ان اورده املكتب االعالمي تلقت�ه »املستقبل العراق�ي«، ان محافظ 
بغداد ش�دد ع�ىل »رضورة ان تاخ�ذ املحافظ�ة دورها بعدم السم�اح بادخال 
امل�واد الزراعية املست�وردة بهدف حماية املنتج املحي وتش�جيع املواطنن عىل 
استهالك�ة مؤك�دا ع�ىل اهمية االستف�ادة من مب�ادرة رئيس ال�وزراء يف دعم 
القطاع الزراع�ي واالروائي والقروض امليرسة والخالية م�ن الفوائد بالتنسيق 
م�ع امل�رصف الزراعي ودع�م الفالحن واملزارع�ن مع العمل بق�وة عىل عودة 

املنتج املحي اىل االسواق«.
واضاف البيان ان العطواني اش�ار اىل »تشكيل لجان مشركة مرتبطة برئاسة 
مجل�س الوزراء لحماية االرايض الزراعية الت�ي لها حصص مائية والعمل عىل 

تغري استخدام االرايض الزراعية التي ليست لها حصص مائية«.
 هذا واشاد املستش�ار الزراعي لرئيس مجلس الوزراء بالدور الكبري الذي لعبه 
محاف�ظ بغداد من خ�الل قراره الذي اتخذ مؤخرا بمن�ع كافة التجاوزات عىل 
االرايض الزراعي�ة وام�الك الدول�ة بالتنسيق مع قي�ادة عمليات بغ�داد والتي 

بدورها ارسلت قوة لفرض سلطة القانون ومحاسبة املتجاوزين ».
 من جانبه ثمن املحافظ جهود هيئة املستشارين يف رئاسة مجلس الوزراء عىل 

دعمهم الكبري لعمل محافظة بغداد.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تقرر زيادة حصة حمافظة صالح الدين اليومية من منتوج زيت الغاز
    بغداد / المستقبل العراقي

قررت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
زيادة الحص�ة اليومية ملحافظة صالح 
الدي�ن من منت�وج زيت الغ�از، وبواقع 
)150( أل�ف ل�ر/ ي�وم ع�ن الحص�ة 
املقررة، وذلك بتوجيه معايل وزير النفط 
وبإيع�از م�ن وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون 

التوزيع. 
رصح بذلك مدير عام الركة املهندس 

عي عبد الكريم املوس�وي وأضاف بأن 
ه�ذه الزيادة جاءت تلبي�ًة الحتياجات 
النازحن املتواجدين يف املحافظة، مبيناً 
يف ذات الوقت أن حصة محافظة صالح 
الدي�ن م�ن منتوج زي�ت الغ�از ُرفعت 
م�ن )600( ألف ل�ر اىل )750( ألف لر 

يومياً.
وأكد املوسوي أن وزارة النفط واملتمثلة 
برك�ة التوزيع ماضي�ة بنهجها الذي 
انتهجت�ه بإدارته�ا ومنسبيها بمتابعة 

مل�ف املناط�ق املح�ررة والنازحن من 
خ�الل توفري وإيص�ال أن�واع املنتجات 
النفطي�ة إليه�ا لس�د احتياجاته�م ملا 
يعان�وه من ظ�روف استثنائية تتطلب 
وقف�ة ج�ادة إلع�ادة الحي�اة اىل امل�دن 
املت�رضرة واملواطنن.يذك�ر إن رشك�ة 
تح�رص  النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع 
باستمرار عىل زيادة حصص املحافظات 
م�ن الوق�ود بن ف�رة وأخ�رى ملواكبة 
حاجاتها من املشتقات النفطية وحسب 

الظ�روف التي تطرأ عىل ك�ل محافظة 
كمناسبات دينية و ظ�روف استثنائية 
اقضي�ة  كالزي�ادة يف حص�ة  وغريه�ا 
سام�راء والدجي�ل وبلد من املش�تقات 
النفطية البيضاء إحياءاً لذكرى شهادة 
اإلمام الهادي »ع«  سبقها بفرة زيادة 
حصة محافظت�ي االنبار وصالح الدين 
م�ن منت�وج البنزي�ن دعم�اً للنازحن 
وكذلك زيادة الحصة املقررة من منتوج 
النفط األبي�ض ملحافظة ص�الح الدين 

أيضاً لتلبية احتياجات العوائل النازحة 
، إضاف�ة اىل قيام الركة بزيادة حصة 
محافظ�ة أربيل من منت�وج زيت الغاز 
خالل شهر كانون الثاني املايض لغرض 
دعم عملي�ات تحرير املوص�ل والزيادة 
األخ�رية خ�الل الش�هر الفضي�ل م�ن 
منتوج البنزين بواقع )200( لر يوميا 
، تلتها منذ أي�ام قليلة تخصيص )40( 
لر مجاناً من النفط األبيض لكل عائلة 

نازحة يف محافظة صالح الدين .
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اعادة اعالن مناقصة رقم 4 لعام 2017 للمرة االوىل
تعل�ن دائ�رة صحة االنبار / ش�عبة العقود عن اعادة اع�ان مناقصة تأهيل قسم الطواريء والعناية املركزة ملستش�فى الرم�ادي التعليمي للمرة االوىل 
ضمن مش�اريع املوازنة الجارية لعام 2017 فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة من الرشكات واملقاولني من ذوي االختصاص مراجعة مركز الدائرة / 
الحساب�ات لغ�رض الحص�ول عىل العطاء الخاص باملناقصة مقابل مبلغ ) 000 ، 100 ( مئة ال�ف دينار عراقي  غري قابل للرد مدة تنفيذ املرشوع ) مئة 
وع�رشون يوم�ا ( علم�ا ان اخر موعد الستام العطاءات الساعة العارشة والنصف من يوم االثنني 3 / 7 / 2017  وسيكون موعد الفتح  يف نفس الوقت 
فعىل من يرغب من املتقدمني الحضور يف الزمان واملكان املحددين الجراء عملية فتح العطاءات وان مبلغ الكشف التخميني للمرشوع هو ) 000 ، 635 
، 393 ( ثاثمائ�ة وثاث�ة وتسعون وستمائ�ة وخمسة وثاثون الف دينار  ، علما انه سيعقد مؤتمر لاجابة عن االستفسارات بالساعة العارشة صباحا 

يف مركز الدائرة / شعبة العقود يوم الخميس املوافق 22 / 6 / 2017 علما ان هناك زيارة للموقع بنفس اليوم للراغبني بذلك.
املستمسكات املطلوبة 

1 – هوية تصنيف الرشكة ذات االختصاص ) انشائية ( صادرة من وزارة التخطيط لغاية الدرجة التاسعة نافذة املفعول .
2 – تقديم تامينات اولية حسب ماموجود يف الوثائق القياسية وتكون بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ مع نفاذية العطاء صادر من مرصف 
معتمد لدى الدولة العراقية مقبوضة من املدير املفوض او من يوكله رسميا وتستكمل التامينات لتصبح 5 % من مبلغ االحالة نافذة ملدة تنفيذ وصيانة 

املرشوع وعىل ان يتم جلب وثيقة التامني عىل املرشوع صادرة من رشكة التامني الوطنية ضد خسائر الرشكة بعد االحالة وقبل توقيع العقد .
3 – براءة ذمة او عدم ممانعة من االشراك باملناقصة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء .

4 – وصل رشاء العطاء باسم الرشكة او املقاول .
5 – قائمة مفصلة باالعمال املماثلة وتكون مؤيدة بكتب رسمية من الجهات املنفذة لديها العمل الخر خمس سنوات .

6 – تقديم شهادة تاسيس الرشكة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الرشكات .
7 – تزويدنا برقم الحساب الجاري وبيان املوقع االلكروني والربيد االلكروني للرشكة يف وثائق العطاء .

8 – تقديم الرشكة وثائق ثبوتية عن كفائتها املالية من خال تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثاث سنوات وحسب 
االصول.

9 – جلب كتاب يؤيد فيه حجب البطاقة التموينية صادر من الجهة املختصة .
الرشوط :

10 – تكون العطاءات نافذة ملدة ) 90 تسعون يوما (  بعد غلق املناقصة واليجوز املطالبة بالتامينات االولية اال بعد صدور امر االحالة وتوقيع العقد .
11 – يت�م  التسع�ري لك�ل وحدة او فقرة رقما وكتابة بالدينار العراقي واملجموع رقما وكتابة  وبش�كل واضح ودقيق عىل جدول الكميات وسوف يهمل 
اي عط�اء ي�رد فيه حك او ش�طب او مكتوب بالقلم الرص�اص وتهمل جميع التحفظات من قب�ل املتقدمني واليجوز تقديم الع�رض مستنسخ وتكون 
جمي�ع اوراق الع�رض موقعة من قبل املدير املف�وض للرشكة او من يخوله رسميا مع ختم الرشكة ويذكر عدد االوراق املقدمة بما فيها جدول الكميات 
واملستن�دات االخ�رى يف ملحق الكش�ف ويقدم العرض بظرف مغلق ومخت�وم ومكتوب عليه اسم الرشكة وختمها وسح�ب اوراق الوثائق القياسية من 
الق�رص املدم�ج املرفق مع الكش�ف التخميني وتكون موقعة من قبل املدير املفوض للرشكة او من يخول�ه رسميا مع ختم الرشكة بعد امائها من قبل 

املدير املفوض او من يخوله رسميا .
12 – الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

13 – يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان وكافة الرسوم والرضائب املرتبة عىل العقد .
14 – يهمل اي عطاء يرد بعد وقت وتاريخ غلق املناقصة .

15 – ع�ىل مق�دم العطاء قراءة بنود املناقصة وجدول الكميات واملواصفات والوثائق القياسية املرفق�ة بعد سحبها من القرص املدمج املرفق وقراءتها 
واالجابة عىل الفقرات الخاصة بالرشكة وبشكل دقيق واليقبل منه اي تغيري بعد التعاقد .

16 – التتحمل الدائرة اي تعويض للمتقدمني يف حال اعادة املناقصة او الغائها او حذف اي جزء منها .
17 – اليجوز اضافة اي مستمسك او بيانات من املتقدمني بعد غلق املناقصة .

18 – يف حال ثبوت اي من الوثائق املقدمة غري صحيحة او مزورة او محرفة يتحمل املتقدم كافة التبعات القانونية واالدارية واملالية املرتبة عىل ذلك .
19 – يعترب االعان جزء اليتجزء من املناقصة .

20 – يف حال�ة موافق�ة تاريخ موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق لليوم الذي يليه ويكون الفتح بنفس اليوم من تاريخ غلق املناقصة 
وبالساعة املذكورة .

Alanbar health@yahoo.com   الربيد االلكروني لدائرتنا

بن�اء ع�ىل ماج�اء بكت�اب مديري�ة بلدي�ة املج�ر الكب�ري ذي الع�دد )8238 يف 
2017/5/15( تعلن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجري 
االماك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل البلدية اعاه  وملدة )سنة واحدة( 
وباملزاي�دة العلنية  استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013. فعىل من يرغب االشراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– سكرت�ري اللجن�ة وخال )30(ثاثون ي�وم تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعان 
مستصحب�ا معه تأمين�ات قانونية ال تقل ع�ن 20 % من القيم�ة املقدرة لبدل 
االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة خال الدوام الرسمي من اليوم االخري من 
م�دة االعان ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل 

من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/291/ب/2017

اعان
اىل املدعى عليه/ فاضل حمادي علوان

قد اقام املدعي )حسني عيل جاسم ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاه والتي يطلب فيه�ا الحكم بالتعويض 
عن ال�رضر والتي يصادف موع�د املرافعه فيها يوم 
2017/6/18الساع�ه الثامنة والنص�ف وملجهولية 
محل اقامت�ك حسب رشح القائ�م بالتبليغ ومختار 
املنطق�ة علية اقت�ى تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارسال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

مديرية تنفيذ الحلة / الصوب الكبري
العدد/748/ت/2017

اعان
اىل املدين/ ميثم كاظم عبيد

بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب اش�عار مختار 
منطق�ة االسات�دة الثانية سعد ي�ارس تعيب وكتاب 
وح�دة التبليغ�ات القضائي�ة بالع�دد 2017/748يف 
2017/6/8نخربك�م بانه تقرر حج�ز االموال الغري 
منقول�ة وهي سهام�ك يف العقار املرق�م 5608/23 
م 11 ويسي�ة والت�ي ستؤول اليك م�ن مورثك هدية 
عباس كاظم لقاء طل�ب الدائن رائد سعدون حسني 
البال�غ )300/000/000( ثاث مائ�ة مليون دينار 
فعليك�م مراجعة املديرية خال ع�رشة ايام تبدا من 
الي�وم التايل للن�رش لتسديد املبلغ املذك�ور اعاه واال 
فان هذة االموال املحجوزة ستباع وفق قانون التنفيذ 

استنادا الحكام املادة 87من قانون التنفيذ 
القائم بمهام منفذ العدل
املعاون القضائي/ عباس حسن كاظم

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب الص�ادرة من املعه�د التقني 
البرصة –قسم املساح�ة بأسم )عباس عيل حسني( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب الص�ادرة من املعه�د التقني 
البرصة –قسم املساحة بأسم )احمد مؤيد عبد الله( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من الجامعة 
االسامية قسم هندسة الحاسبات املرحلة 
الثانية باسم ) المع ستار حميد( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة /447/ت/2016

اعان
تبيع مديرية تنفيذ املسيب العقار تسلسل 
سه�ام املدي�ن يف العقار املرق�م 4/101م 
9هور حسني الواقع يف هور حسني العائد 
للمدين هادي صال�ح عبيد املحجوز لقاء 
طلب الدائن )عقي�ل محمد عمران(البالغ 
فع�ىل  دين�ار  ملي�ون   )45/583/500(
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذة املديرية 
خ�ال م�دة ثاثون يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
التايل للن�رش مستصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغ�ة 10%من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسي�ة العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل
مهند عبداله مكطوف

املواصفات
1/ موقعه ورقمه/ املسيب/ هور حسني 

4/101 م9 هور حسني 
2/جنسه ونوعه/بستان مملوكة للدولة

3/ح�دودة واوصافه/ يقع عىل الش�ارع 
العام املؤدي اىل طريق كرباء /املسيب 

بست�ان مغروس باش�جار النخيل املثمرة 
ال�دور  م�ن  مجموع�ه  عليه�ا  املش�يدة 

السكنية
4/مشتماته/ كما يف فقرة االوصاف

سه�ام  مساح�ة   2302 مساحت�ه/   /5
املدين

6/الش�اغل/ مجموعه م�ن الرشكاء مع 
املدين

 )92/800/000( املق�درة/  7/القيم�ة 
اثن�ان وتسع�ون ملي�ون وثمنمائ�ة الف 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 283 / ش / 2017 
اعان

اىل املدعى عليه – حسني احمد حسني 
– مجهول محل االقامة .

اقام�ت املدعي�ة راوه خلي�ل ابراهيم 
الدعوى املرقم�ة 283 / ش / 2017 
والتي تطلب فيها التفريق للهجربينها 
مح�ل  ملجهولي�ة  وبالنظ�ر  وبين�ك 
اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني وق�د تم تحديد 
ي�وم 5 / 7 / 2017 موعدا للمرافعة 
الحض�ور  اع�اه وعلي�ك  بالدع�وى 
باملوعد اعاه ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة  بحقك وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان 

اعان
إىل الرشيكة / حكمه عطي�ه عب�اس

اقت�ى حض�ورك إىل بلدي�ة التاجي 
الستخراج اجازة بن�اء للعقار 4639 

– سبع البور .
الرشيك
حيدر جاسم نصيف

تنويه
سق�ط سه�وا يف صحيف�ة املستقبل 
الصادرة الخميس 2017/6/8 العدد 
1458 يف اعان محكمة بداءة البرصة 
التاري�خ  1561/ب/2012  الع�دد 

2017/6/4 ماييل : 
)وان املحل�ني م�ن املح�ات الثاث�ة 
مش�غولني من قب�ل املدع�ى عليهما 
االول والثاني واللذان يرغبان بالبقاء 
كمستاجري�ن بعد البيع  املحل الثالث 
مش�غول م�ن قبل مستاج�ر اخر لذا 

اقتى التنويه

مجعية 6 كانون التعاونية االستهالكية 
م / اعالن

تعلن جمعية 6 كانون التعاونية االستهاكية 
عن تاجري املحل رقم ) 7 ( التابع لجمعيتنا 
وباملزاي�دة العلنية وفق نظ�ام بيع وتاجري 
اموال وعقارات التنظيمات التعاونية فعىل 
الراغب�ني باالش�راك باملزاي�دة الحضور يف 
مق�ر الجمعي�ة الكائن يف ح�ي االمني / 2 
مج�اور محط�ة الوقود ويف تم�ام الساعة 
العارشة من صباح يوم الثاثاء املصادف 4 
/ 7 / 2017 مستصحبني معهم التامينات 
القيم�ة  م�ن   %  20 والبالغ�ة  القانوني�ة 
التقديري�ة وعىل م�ن ترسو علي�ه املزايدة 
يتحمل اج�ور نرشاالعان والداللية البالغة 

2 % واي مصاريف اخرى  ... مع التقدير

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 339/حجج/2017

التاريخ 2017/6/13
اعان فقدان

قدم السيد وسن يونس هاش�م طلبا اىل ه�ذه املحكمة بتنصيب نفسها 
قيم�ا ع�ىل زوجه�ا ) اسام�ة رمض�ان ع�يل ( وذل�ك مخط�وف بتاريخ 
2015/11/8 فم�ن لدي�ه االعراض الحضور امام ه�ذه املحكمة خال 
سبع�ة ايام م�ن اليوم التايل للن�رش لتقديم اعراض�ه واعامنا وبخافه 

سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض تحسني حسني فزع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 891/ب2016/3
التاريخ 2017/6/12

اعان
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاه  والقايض بازالة 
ش�يوع العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد للسدية ) خريية ش�اكر عبد 
اللطي�ف (ورشكائة  والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر االعان عن 
بيعه يف الصحف املحلية )ملدة ثاثون يوما ( اعتبارا  من اليوم التايل للرش 
فع�ىل من له الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مستصحب�ا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة له البالغ�ة 299.500.000 
مائت�ان وتسعة وتسع�ون مليون وخمسمائة  ال�ف دينار بصك مصدق 
لحس�اب ه�ذه املحكمة ان لم يك�ن رشيكا وستج�ري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان 

الداللية ورسوم التسجيل عىل املشري
القايض

االوصاف :
1-ان العق�ار املرقم 82 مقاطع�ة 61 هويدر مساحته )1 دونم و4اولك( 
يق�ع يف منطقة الهوي�در منطقة الدوزة قرب الس�وق عبارة عن بستان 
مغروسة باش�جار النخيل والحمضيات وجزء منه مشيد عليه ثاث دور 
سكنية مشغولة من قبل املدعية واوالدها الدار االول مشيد من الطابوق 
واالسمن�ت ومسق�ف بالكونكري�ت املسلح ويتكون م�ن طابقني وتبلغ 
مساحت�ه 250 مر و 8 سم ومش�غول م�ن قبل مهند حق�ي اسماعيل 
والدار الثاني�ة تتكون من طابقني وغرفة نوم وصالة ومطبخ وصحيات 
ومش�يد م�ن الطابوق واالسمن�ت ومسقف بالكونكري�ت ومجهز باملاء 
والكهرب�اء وتبل�غ مساحته 440 مر ومش�غول من قب�ل املدعية والدار 
الثالث�ة تتكون من طاب�ق واحد يحتوي عىل غرفتني ن�وم وصالة وهول 
ومطبخ وصحيات ومشيد بالطابوق واالسمنت والسقف من الكونكريت 
املسلخ ومش�غول من قب�ل امجد حقي اسماعيل وان الش�اغلني للعقار 

يرغبون بالبقاء فيه بصفة مستاجرين
2-قيمة الدار االوىل ) 70.000.000( سبعون مليون دينار

3-قيمة الدار الثانية ) 50.000.000( خمسون مليون دينار 
4-قيمة الدار الثالثة )35.000.000( خمسة وثاثون مليون دينار

5-قيم�ة العقار ارض�ا ) 144.500.000( مائة واربع�ة واربعون مليون 
وخمسمائة الف دينار 

6-القيمة الكلية للعقار ارض�ا وبناءا ) 299.500.000( مائتان وتسعة 
وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار

مستشفى ابن النفيس
اعالن مناقصة رقم)1( 2017 للمرة الثانية

 تنظيف مبنى مستشفى ابن النفيس التعليمي
 تعل�ن مستش�فى ابن النفي�س التعليمي اح�دى املؤسسات التابع�ة اىل دائرة صحة 
بغداد/ الرصافة عن اعان مناقصة تنظيف املستش�فى, فعىل الراغبني باالشراك يف 
املناقصة من مكاتب ورشكات من ذوي االختصاص واملسجلني رسميا داخل العراق, 
مراجع�ة وحدة الحسابات يف املستش�فى لغرض رشاء التندر لق�اء مبلغ )50,000( 
خمس�ون الف دينار غري قابلة للرد يف املستش�فى الكائ�ن يف ساحة االندلس, عىل ان 
تقدم العروض داخل ظرف مغلق ومختوم يدون عليه العنوان الكامل واسم املناقصة 

ورقمها بشكل واضح وتسلم للوحدة القانونية يف املستشفى.
علم�اً ان اخر يوم لقبول العطاءات سيكون نهاية ال�دوام الرسمي لليوم العارش من 
تاريخ نرش االعان, علماً ان الكلفة الشهرية للمناقصة )19,800,500( تسعة عرش 
ملي�ون وثمان مائة ال�ف وخمسمائة دينار فقط. وترفق م�ع العطاء املستمسكات 
التالي�ة: 1/ هوية غرفة التجارة اختصاص تنظيف وتعهدات عامة. 2/ كافة اوليات 
تأسي�س الرشك�ة. 3/التأمين�ات املطلوب�ة بنسبة 1% م�ن قيمة العطاء عىل ش�كل 
خط�اب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد بأسم املدير املفوض حرصاً 
وبف�رة نفاذ العط�اء )90( تسعون يوماً. 4/ب�راءة ذمة صادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائب قسم ال�رشكات للدخول باملناقصة 2017. 5/وصل رشاء التندر 6/ قائمة 
باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املعنية. 7/مدة العقد )6( اشهر. 8/ الحسابات 
الختامية صادرة من محاسب قانوني للسنتني االخرية. 9/ كتاب ش�مول صادر من 
دائ�رة الضمان االجتماع�ي لنهاية 2016. ماحظة: الدائرة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /با

التاريخ 2017/6/13
اعان فقدان

قدم السي�د مثنى ياسني جعفر طلبا اىل هذه املحكمة 
يطل�ب في�ه االعان ع�ن فقدان ول�ده ح�ارث مثنى 
ياسني  جعفر ونصبه قيم عليه الدارة ش�ؤون ووصيا 
مؤقتا عىل ابنتي�ه القارصتني )بتول واية ( منذ تاريخ 
2015/11/27 وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الخاصة 
بح�ادث الفق�دان فع�ىل املفق�ود او م�ن يع�رف عن 
مص�ريه يشء او تتوفر  لديه معلوم�ات عنه مراجعة 
هذه املحكمة او اقرب مركز رشطة خال مدة ثاثون 
يوما اعتب�ارا من تاريخ الن�رش وبعكسه سوف تنظر 

املحكمة بالطلب وفق القانون
القايض

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعان 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2017/5/16 لتسجي�ل تم�ام العق�ار تسلس�ل 360 
محل�ة الع�رب  بأسم )مديري�ة بلدية الزب�ري(  مجددا 
باعتبار حائز له بصيغة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة تمهي�دا للتسجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رق�م 13 لسنة 1971 قررنا 
اعان ه�ذا الطلب فعىل كم من يدعي بوجود عاقة او 
حقوق  معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه من بينات 
اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعان وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا من الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

محكمة بداءة البرصة 
العدد 746/ب/2017
التاريخ 2017/6/13

اعان
املدعون /احمد وسارة وفاطمة وسهاد وبتول ومحمد 
وعيل وزين�ب اوالد جواد كاظم وعم�اد وسجاد وفؤاد 

ورشادو طلبه اوالد كاظم جاري
املدعى عليه /عطور عبد الرضا صنيخ وسليمه عودة 

شغاتي ونهاد كاظم جاري
الشخص الثالث /مدير رعاية القارصين يف البرصة /

اضافة لوظيفته
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 2521/259 
الرباط الكب�ري ومساحته 162 م2 وهو عبارة عن دار 
قديم�ة جدا تق�ع يف منطق�ة االصمع�ي  القديم ركن 
عيل ش�ارع فرعي مبلط متكون من مدخل واستقبال 
وث�اث غ�رف من�ام ومطبخ وحم�ام ولوح�ظ وجود 
حديقة تقع يف الخلف البناء عموم العقار من الطابوق 
ومسقف بالشيلمان االرضية قسم من الكايش وقسم 
من االسمنت وانه مشغول من قبل الوريث نهاد كاظم 
جاري م�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
مع دفع التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة البالغة مائة وسبعة وثاثون مليون وسبعمائة 
الف دينار وستج�ري املزايدة الساعة الثانية عرش من 
ظهر اليوم الثاث�ون ليوم التايل لنرش االعان ويتحمل 

املشري اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

اعان
رقم االخطار :2013/201

من/محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطق�ة الخامسة 
بالبرصة

اىل /املته�م اله�ارب ) الرشط�ي ع�يل مجي�د عزي�ز( 
املنسوب اىل مديرية رشطة البرصة

ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 2009/6/2 

ولحد االن 
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�ان ع�ىل ان تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�يل الخامسة بالب�رصة خال م�دة ثاثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االع�ان يف محل اقامتك وتجيب  
عن التهم�ة  املوجة ضدك وعند ع�دم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

محكمة بداءة البرصة
العدد 1561/ب/2012

التاريخ 2017/6/4
اعان

املدعي –سامية غضبان عبد الكريم
املدع�ى علي�ه /كاظ�م ورواء وش�كرية وكاظمية 

وميساء وهيفاء اوالد غضبان عبد الكريم
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العق�ار تسلسل 698 
السي�ف ومساحت�ه 258.68 م2 وه�و عب�ارة عن 
دار قديم�ة جد تق�ع يف منطقة السي�ف ويف مركز 
س�وق الب�رصة مقابل القس�م البلدي مف�رزة منه 
ثاثة محات تجارية بصورة غري رسمية وان الدار 
تحوي ثاث غرف نوم وهول وانها متخذة كمخزن 
درجة عمرانه قديمة البناء  من الطابوق ومسقفة 
بالش�يلمان ) العك�ادة والجن�دل ( وان املحلني من 
املح�ات الثاث مش�غولني من قل املدع�ى عليهما 
االول والثاني واللذان يرغبات بالبقاء كمستاجرين 
بع�د البيع املحل الثالث مش�غول من قبل مستاجر 
اخر فمن له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة البالغ�ة اربعمائة وع�رشة مايني 
دين�ار وستج�ري املزاي�دة الساع�ة الثاني�ة عرش 
م�ن ظهر الي�وم الثاثون ليوم الت�ايل لنرش االعان 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعان 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/6/5 لتسجيل تم�ام العقار تسلسل 1676 
محلة الكوت  بأسم )خديجة جاسم نارص(  مجددا 
باعتب�ار حائز ل�ه بصيغة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اعان هذا الطل�ب فعىل كم من يدعي 
بوج�ود عاق�ة او حق�وق  معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بينات اىل هذه الدائرة خال مدة 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعان 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا من الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

 دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد 14665/سجل /74

اعان 
اىل السي�د )صف�اء عبد ال�رزاق عبد الل�ه ( يسكن 
الب�رصة /اب�ي الخصيب بن�اءا عىل االن�ذار املوجه 
الك م�ن قبيل املحامي /خال�د ثويني محمد حسب 
وكالت�ه العامة املرقم�ة  )6651( يف 2012/2/28 
الص�ادرة م�ن كاتب ع�دل الب�رصة الصباحي عن 
موكل�ه صبي�ح حيدر حس�ن املتضم�ن مطالبتكم 
لدفع بدالت االيجار  عن استاجاركم مكتب الش�قة 
العائ�د ملوكل�ه  الرب�اط  العق�ار 157/61  ضم�ن 
والبالغة ) 6.000.000( ستة مايني دينار بموجب 
العقدين املؤرخني 2017/3/17 نظرا لعدم دفعكم 
لايج�ارات لاش�هر الراب�ع والخام�س والسادس 
لسنة 2017 وحيث يتع�ذر تبليغكم بخصوص ذلك 
استن�ادا لرشح املبل�غ مركز رشطة اب�ي الخصيب 
واملؤي�د يف املجل�س البل�دي لقاضء اب�ي الخصيب 
املرسل بموجب كتاب  دائ�رة الكاتب ابي الخصيب 
بالعدد 529 يف 2017/6/11 نظرا للمجهولية محل 
اقامتك لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف الرسمية 

استنادا لقانون تبليغات القضائية والعدلية
كاتب عدل البرصة الصباحي

محمد جاسم عبود 

فقدان
هوي�ة الطالب )حيدر حميد كاظ�م ( الصادرة من 
معهد التدريب النفطي /ب�رصة اختصاص اللحام 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب الصادرة من املعه�د التقني 
البرصة –قسم املساحة بأسم )احمد امني حسني ( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

الدكتور 
عبد الستار كاظم لواص 

املدير العام

مدير املستشفى
 الدكتور عيل حمي الشمري

ستار جبار حسني
رئيس جملس االدارة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 189 
التاريخ: 2017/6/1

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت
3000000 ثالثة ماليين دينار500م2على رصيف كورنيش الصناعةكازينو1
3000000 ثالثة ماليين دينار500م1على رصيف كورنيش الصناعةكازينو2
3000000 ثالثة ماليين دينار350م2على رصيف كورنيش الغربيةكازينو3
3000000 ثالثة ماليين دينار500م2على رصيف كورنيش الغربيةكازينو4
3000000 ثالثة ماليين دينار500م2على رصيف كورنيش الغربيةكازينو5
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          عبدالرضا صالح محمد

هل رأيت بكاء الس�ماء ، وغضب الشمس 
و غيابه�ا ع�ن الك�ون ليحل الظ�ام كلَّ 
الوجود ؟ ذلك يوم انحسارها في مساحة 
ين�دى لها جبين اإلنس�انية ، ج�رٌم َفَعلَُه 
أصحاب الراي�ات الس�ود الموغلة بدماء 
األبرياء .  استش�عرت مجس�ات حواسي 
الخامل�ة أصوات�ا ، كأنها تأت�ي من خلف 
اآلف�اق ، م�ا لبث�ت أن اتضح�ت تتجس�د 
من أنفاس�ها : همهم�ة وضجيج وعراك 
وازدراد فأدرك�ت إنه�ا تص�در عن هوام 
الجزيرة ، تواصل ضجيجها إلى مسامعي 

. بقيت ساكنا أفكر :
� أي�ن أن�ا ؟ م�اذا ح�ل ب�ي ؟ وم�ا ه�ذه 

األصوات ؟
فجأة تحرك الجسد الذي فوقي ، ارتعدت 
فرائصي ولم أحرك س�اكنا ، راح يتراجع 
إل�ى الخل�ف ثم توق�ف ، وعاد م�ن جديد 
يصحبه صوت ازدراد وخيوط ماء لزجة 
، أرهفت السمع فاذا هو كلب يسحل به . 
فتحت عيني ، كان القمر قد أرسل ضوءه 
الحزي�ن ،فرأيت�ه كلبا مس�عورا ، وكلما 
سحبه كشف عن جسدي أكثر حتى ظهر 
رأسي ، وما أن رآني وما ان تقاطع شعاع 
نظ�ري بش�عاع نظ�ره استش�اط غضباً 
وغيضاً ، ت�رك الجثة وتقدم نحوي يزأر ، 
ثم فتح فكيه ليكش�ف عن أنياب متسخة 
بالدماء ، تراجعت إلى الخلف قليا فازداد 
شراس�ة حتى جثم فوق صدري ، حينها 
راح�ت يداي تبحثا با ش�عور عن ش�يء 
تدافعا به عن�ي : حجر أو قطعة لحم ، أو 
ي�د مقطوعة أو عظم مت�روك ، فلم تجدا 
س�وى كتلة دماء متخث�رة ، تناولتا الدم 
وقذفتا به على وجهه ، تراجع وهو يلعق 
الدم بلس�انه ويهز رأس�ه بقوة للتخلص 
م�ن الدماء التي علقت بعينيه . ثم تركني 
ومض�ى يول�ول بعي�دا .وأن�ا أق�ول في 

نفسي:
� ألي�س غريب�ا أن أنج�و م�ن رص�اص 

األوباش ألكون ضحية لكلب عقور .
بقي�ت على وضع�ي أتحس�س المكان ال 
يزال هناك الكثير من الكاب منتشرة على 
حافة الحفرة التي ُملئت بأجساد إخوتي 
الجن�ود النازحي�ن م�ن قاعدة إس�بايكر 
إلى ديارهم !! بعد حين س�معت من بعيد 
صوت إطاق نار كثيف اخذ يقترب رويدا 

نح�و الحف�رة ، هرب�ت اله�وام وانقطع 
الرصاص وساد المكان السكون .

جمعت قواي وسحبت نفسي نحو حافة 
الحفرة انزلق فوق األجس�اد المتضمخة 
بالدم�اء ، تلمس�ت جس�دي باحث�ا ع�ن 
الج�روح فلم أجد س�وى جرحا بس�يطا 
في ذراعي ما إن تحركت حتى بدأ الجرح 

ينض�ح ، مزق�ت ردن قميص�ي وضمدت 
الجرح بواس�طة يدي األخرى وأسناني ، 
تركت الحفرة ورح�ت أحبو بعيدا عنها ، 

ولمسافة قريبة توقفت اسأل نفسي :
� هل أنا أسير باالتجاه الصحيح ؟

نظرت إلى السماء ابحث عن النجم القطبي 
، ف�اح لي باهتا حزينا ، ومنه عرفت إني 

أس�ير باالتجاه المعاكس الذي يؤدي إلى 
معس�كر التكفيريين . عدُت مسرعاً حتى 
وصل�ت إل�ى األجس�اد المخضب�ة بدماء 
الش�هادة ِ توس�دوا الثرى كفتي�ة الرقيم 
نيام وهم رقود ، أو كاألجس�اد الطاهرة 

في يوم عاشوراء .
تج�اوزت م�كان المج�زرة ، وقفت على 

قدمي وبدأت السير فش�عرت ببقية قوة 
ف�ي جس�دي ، ع�دوت وتس�ارعت حتى 
اجت�زت مس�افة كبي�رة محافظ�ا عل�ى 
اتجاه�ي . كاد الفج�ر ينبج�س نظ�رت 
في جمي�ع االتجاه�ات ، فرأيت بس�تانا 
بعي�دا ف�ي الجه�ة الغربية م�ن المكان ، 
قصدته مسرعا ألختفي فيه وأنال قسطا 
م�ن راح�ة .، مكث�ت فيه حتى أش�رقت 
الش�مس ، ومن دفئها وإعش�اب األرض 
ارتوي�ت ، أرى م�ن بعي�د الطري�ق تمرح 
ب�ه عجا المجرمين ، برح�ت في مكاني 
متواري�ا خلف أجم�ة كثيف�ة األغصان ، 
تداعت أنفاس�ي وداعب الك�رى جفوني 
، نمت نوم�ا عميقا ، وف�ي الفجر الثاني 
اس�تيقظت على ص�وت الرع�اة . ذهبت 
نحوه�م أس�تجير به�م واطل�ب األم�ان 
،فأمنون�ي عل�ى حيات�ي وألبس�وني من 
ثيابه�م ، ورحنا نقطع المس�افات عبرنا 
الكثي�ر من نق�اط تفتي�ش التكفيريين ، 
كان القطي�ع يقوده ش�يخ كبير معروف 
وما أن نصل إلى نقطة تفتيش يسمحون 

له بالعبور .
وصلن�ا إل�ى قريته�م ف�ي أط�راف مدينة 
األس�حاقي وهناك جثم الضأن واستقبلتنا 
نس�ائهم بالترح�اب ، اف�ردوا ل�ي غرف�ة 
مفروشة ودخل علي الشيخ رحب بي قائا 

 :
� حلل�ت س�ها ، أه�ا ب�ك أن�ت ف�ي بيتك 
سأفديك بنفسي وعائلتي ، فارتح هذا اليوم 
وغدا تصل اهلك ودعا احد أوالده طالبا منه 
أن يتصل بأهل�ي ، أعطيته الرقم ، طمأنهم 
بسامتي ، خرجا ودخلت علي امرأة طويلة 
وضعت على رأسها شاال واتزرت بعباءتها 
وفي يدها صينية فيها إناء من لبن ورغيف 
خب�ز وتمر قالت : أها بك يا ولدي ومرحبا 
، حم�دا لله على س�امتك ، وضعت الطعام 
أمام�ي وخرج�ت ، وم�ا ان تناول�ت اللبن 
والخبز حتى نمت نوم�ا عميقا .في صباح 
اليوم التالي أفرجت الش�مس عن أجنحتها 

طائرا يحلق نحو مدينتا .

قصة قصرية.. والدة من رحم املجزرة

           الشاعرة ميثاق كريم الركابي

عيناَك كوكبان
أعلقهما على جدار ليلي 

واصابعك أبجدية ،
تعلمني لغة الربيع 

أيا رجا بهيبته 
ينفي كل الحضارات 

سأعلمك كيف يكون العشق بالكلمات
سأعلمك كيف تحكم دولة شفتي 

بدستور القبات 
وحدك من يغير لون مزاجي 

من يضيف شمسا أخرى لنهاري
من يصنع تقويما من الورد 

أعد أيامه بالعطر
فجواز سفري ال يأخذني

إال...لبادك
وحدودي ممنوعة على أنفاس غيرك 

فما أجمل أن اتمادى
 في حلمي ألحبك اكثر 

ان اتمادى في اشتياقي 
ألثمل بك أكثر 

فوجهَك سر الحلم 
وندى الشعر 

وعنوان القمر

           رجب الشيخ

أوغلت في براثن
العشق

أحببت الصدى في عوالم الصمت
ابحرت في أشياء 

لم تشبهني
احتدمت بمسافات

ربما اخذلتني
بنيت قصرا في خيال

يسكنه الحالمون
ينتابني الحزن في متاهات الوعي

اعلق نوافذ الضوء
اعشق الظلمه

اعلن حربا مع النوارس .
ابحر مدنا وهمية

يسكنها الواهمون
واترك ذكرياتي.

وجهك رس احللم 

اعرتاف ...قديم

          محمد جبر علوان

 بمناس�بة الذك�رى االول�ى لرحي�ل 
الفنان منقذ شريدة 

المدخل 
قرأت الخبر عبر الفيس بوك ، بوست 
للروائ�ي والق�اص جمع�ه الام�ي ، 
ق�ال فيه رحيل النحات العراقي منقذ 
ش�ريده ، اصبت بما يشبه الذي يقف 
با حراك ، الشيء سوى انهمار شال 
الص�ور .. صورة تتبعها صورة هكذا 
.... فكانت س�بعة ص�ور .. وكالتالي 

الصورة االولى 
في اواسط سبعينات القرن الماضي .. 
كنت امارس النحت مع نفسي هاويا 
، عرفن�ي صديق ل�ي الاتذكر اس�مه 
قائا اقدم لك “ النحات منقذ ش�ريدة 
“ كان ثم�ا .. ل�م يس�عفني الوق�ت 
القول له اني نح�ات هاو .. لم ادرس 
النح�ت ، قلت ل�ه امارس�ه بالفطرة 
، انتب�ه ل�ي منق�ذ بعيني�ن نفاذتي�ن 
وش�عر كث وطويل .. قام�ة ممتلئة 
تشبه قامة من يمارسون العاب رفع 
االثقال ، اشار ناحية “ اريكة خشبية 

في احد المقاهي المطلة على ش�ارع 
السعدون “ فلنجلس ، اخرجت بخجل 
ونحن نحتس�ي الش�اي ، من خقيبة 
باستيكية زرقاء ، بضعة تخطيطات 
بالقلم الرصاص لمشاريع كنت انوي 
ان انفذها بالجبس ، وبمس�اعدة احد 
اصدقائ�ي م�ن طلب�ة الص�ف االول 
معه�د الفنون الجميل�ة.. اخرج قلما 
من جيبه ووضع لمس�اته الس�احرة 
على ورق�ة بيضاء .. مح�وال الفكرة 

الى مجموعة افكار ..
الصورة الثانية 

بعد ش�هور من لق�اءات متفرقة في 
مقهى “ ابراهيم “ التي يعرفها الكثير 
باسمها الشهير “ المعقدين “ قال لي 
منقذ شريدة وبصافة بصرية ودودة 
.. عزي�زي محم�د “ ات�رك النح�ت “ 
ومارسه كهواية ... ركز على القصة 
.. ركز على ان ترس�م مشاريعك على 

هيئة قصص ..
  الصورة الثالثة 

ش�كرت منق�ذ ش�ريدة كثي�را عل�ى 
نصيحته ، وفكرت ان الرجل بوخزته 
المحبب�ة تلك قد ازاح عن كاهلي ثقا 

كاد يخنقن�ي .. وم�ن يومه�ا كلم�ا 
حاول�ت ان اقت�رب م�ن تنفي�ذ عمل 

نحتي اتذكر منقذ .
  الصورة الرابعة 

كان�ت المناس�بة تحري�ر فيتن�ام .. 
وترش�يح “ هوش�ي من�ه “ رئيس�ا 

.. احتفلن�ا كم�ا ه�و ح�ال مش�اعر 
اليس�ار العالم�ي والعراقي الذي كان 
مهيمن�ا عل�ى الش�ارع الس�بعيني ، 
امتدت س�هرتنا كنا انا ومنقذ شريدة 
وشخص اخر اسمه علي حتى ساعة 
متأخ�رة من اللي�ل ... ادركن�ا الفجر 
ونح�ن في زق�اق من ازق�ة “ حافظ 
القاضي “. جلس�نا ق�رب مدخل احد 
االزق�ة .. بانتظار من “تتكرم” علينا 

وتدعونا للدخول الى بيتها .
الصورة الخامسة

 اش�تعلت الح�رب االول�ى ... ح�رب 
الرحم�ة فيه�ا والب�وادر لنهايته�ا ، 
ربم�ا كن�ا ف�ي الع�ام 1983 .. وقف 
الجن�دي المكلف منقذ ش�ريدة امام 
مقهى ابراهيم معلن�ا عن رغبته في 
بي�ع حذائ�ه الجدي�د ، حاس�ر الرأس 
.. اش�ار الى حذائه الجدي�دة .. وقال 
م�ن يش�تري .... قلن�ا له ل�م ؟. قال 
س�التحق غدا صباح�ا .. وحدتي في 
منطقة بنجوين والحاجة لي بالحذاء 
الخفيف .. النني سارتدي “ البسطال 
“ من�ذ الغد وانا بحاجة الى اجرة نقل 
ال�ى وحدتي .. انبرى اح�د االصدقاء 

واشترى الحذاء منقدا الجندي المكلف 
االحتياط منقذ ش�ريدة مبلغا جيدا .. 
عزل منه القليل .. قال هذا للسفر غدا 

وهذا للسهرة هذه الليلة ...  
الصورة السادسة 

كانت تلك الس�فرة ه�ي االخيرة الى 
منقذ ش�ريدة الذي حس�ب ماسمعت 
فيم�ا بعد ان هجوما واس�عا تعرض 
له اللواء الذي نس�ب اليه منقذ ، وانه 
تم اس�ره .. وهو االن في ايران اسيرا 
.. لكني سمعت انه استطاع ان يطلب 

اللجوء الى مكان ما
  الصورة السابعة

 اليوم س�معت ان منقذ ش�ريدة مات 
في منف�اه االمريك�ي .... وداعا ايها 
المعل�م .. وداعا ايها البصري الضخم 
الذي تملك قلب طفل ... منقذ شريدة 
.. اهم نحات عراق�ي بموازاة فنانين 
عراقيي�ن كبار امثال اس�ماعيل فتاح 
الت�رك ومحم�د غني حكم�ت وخالد 
الرحال وضياء العزاوي .. ذكرت هذه 
االس�ماء النه�ا تعد قريب�ة من جيله 
لكنه تفوق عليهم ل�وال ظروفه التي 

سردت اغلبها. 

           هيثم حسين 

تس�تفيد الرواي�ة الحديث�ة م�ن تط�ّور العل�وم 
لدراس�ة  والنفس�ّية  والفلس�فّية  االجتماعّي�ة 
المجتمع�ات التي تعالج واقعه�ا، أو تغوص في 
دواخل ش�خصّيات منحدرة منها، ذلك أّن البيئة 
االجتماعّية تلقي بظالها التي تتقاطع لتساهم 

في بلورة صورة المرء المنتمي إليها.
تس�اعد الرواي�ة على تقري�ب الص�ورة العامة، 
م�ن خال التركي�ز على صور قريبة، ومش�اهد 
مح�ّددة بدّق�ة، يتعّم�ق الروائّي ف�ي تصويرها 
وتوصيف مابس�اتها وتأثيراته�ا، الدوافع التي 
تق�ود أصحابه�ا، والوس�اوس الت�ي تس�كنهم 
حين الرضوخ لدافع يتس�ّيد ويقود دون آخر قد 
يتراجع، ومن خال تقريب الصورة االجتماعية 
والتاريخي�ة فإّنه�ا تس�اهم ف�ي زي�ادة فه�م 

المجتمعات التي تعالج واقعها وتاريخها.
تكون الرواية بمعنى م�ن المعاني العين الثالثة 
للق�ارئ، وللكات�ب، وللباح�ث مًع�ا، وذل�ك من 
تظهيره�ا األف�كار المطم�ورة ف�ي الدواخ�ل، 
وكشفها أسرارا ال يراد توثيقها وإشهارها، وكأّن 
من ش�أن إبقائها س�ارحة ومتداول�ة بين أبناء 
المجتمع شفهيا أن تنسى، في حين أن توثيقها 
روائّي�ا يرفع عنه�ا احتمال النس�يان ويوّطنها 
كعامة من عامات المجتمع الدالّة على ذهنّيته.

ال يمكن ألّي روائّي أن يس�تهّل مشواره الروائّي 
بعيداً عن خصوصّيته المحلّّية، وإن بدأ س�يكون 
ذل�ك محفوف�اً بالكثير م�ن المزال�ق. والمحلّّية 
تظ�ّل بّواب�ة أّي كاتب إل�ى اآلخر، وَمعب�ره إلى 
أعماقه أكثر، قد يكتشف أثناء الكتابة الكثير من 
التفاصيل واألشياء والخبايا عن مدينته وأهلها. 
ويكون االشتغال على الرواية بمثابة النظر عبر 

العين الثالثة، كي يرى ما هو فيه.
فك�م من القّراء تعّرف إلى واقع أميركا الاتينّية 
من خال قراءة أعمال روائّيين من مختلف دولها 
كغابريي�ل غارس�يا ماركيز، خولي�و كورتاثار، 
إيزابيل الليندي، ماريو بارغاس يوس�ا، إدواردو 
غاليانو، أرنستو ثاباتو، ألبرتو مانغويل وآخرين 
كانت وال تزال لهم بصم�ات واضحة في إيصال 
واق�ع مجتمعاتهم وأصوات أبنائه�ا وأحامهم 

ومآسيهم إلى اآلخرين..
عربّي�اً ب�رزت أص�وات روائّي�ة خط�ت خط�وة 
كبي�رة في تقريب ص�ورة مجتمعاته�ا ألبنائها 
ولآلخرين أيضا، على س�بيل المثال تحفل قراءة 
أعم�ال الراحل عبدالرحمن منيف بقدرة تحليلّية 
فري�دة على تفكي�ك التاريخ الحدي�ث للمنطقة، 
والمتغّيرات التي اجتاحته�ا وأّثرت عليها وعلى 
تفكير أبنائها من خالها. وال غنى لَمن يوّد فهم 

التاري�خ المص�رّي القديم والحدي�ث، ولمن يوّد 
التغلغ�ل في فهم الش�ارع المص�رّي، عن قراءة 
أعم�ال الراح�ل نجي�ب محفوظ الذي اس�تطاع 
بإده�اش صياغ�ة عي�ن ثالثة لقارئه ليكتش�ف 

ذاته، واآلخر، من خال قراءته.
يلغ�ي عم�ل الروائ�ّي الح�دود بي�ن م�ا يوصف 
بالمحلّّية والعالمّية، ذل�ك أّن أّي محلّّي هو جزء 
من مشهد عالمّي واسع، وتراكب األجزاء يساهم 
في بناء تفاصيل الصورة بين األمكنة المتباعدة، 
ويق�ّرب تفكير أبنائها لبعضهم بعضاً، بحيث أّن 
أّي روائّي ه�و عالمّي بق�در محلّّيته، وهو عين 
وفية لذاته وتاريخه وحاضره، ألّنه المتبّصر في 
التواري�خ والمصائر وأصناف البش�ر، ومن هنا 
ف�إّن الروائّي م�ؤّرخ عصره بمختلف تش�ّعباته 
وتفاصيل�ه، وأحد الناهضين بمهّمة حماية إرثه 

من االندثار.

سبع صور ملنقذ رشيدة

عني ثالثة لفهم املجتمعات

»الذرائعية يف التطبيق يف حتليل النص األديب« 
ص�در حديث�ا ع�ن مؤسس�ة الكرم�ة للتنمي�ة الثقافية 
واالجتماعي�ة كت�اب »الذرائعية في التطبي�ق في تحليل 
الن�ص األدبي« لألديب العراقي عبد الرزاق عودة الغالبي, 
يع�رض فيه نظرية ف�ي النقد تعتمد في آلي�ات النقد من 
زاوية التحليات النفسية والفلسفية في تحليل النصوص 
األدبية. وقدم للكتاب الش�اعر محمود حسن عبد التواب 
رئي�س مجلس األمناء لمؤسس�ة الكرم�ة وعضو اتحاد 
كتاب مصر بقوله:تتكئ على فهم عميق وكبير ومتشعب 
لوظيفة النقد األدبي إنه لمن دواعي الس�رور بل والفخر 
الثقافي�ة  للتنمي�ة  الكرم�ة  مؤسس�ة  م�ن  تنطل�ق  أن 
واالجتماعية هذه الحركة النقدية الرائدة التي تتكئ على 
فهم عميق وكبير ومتش�عب لوظيفة النقد األدبي والتي 
ع�رج صاحبها األدي�ب العراقي الكبير عب�د الرزاق عودة 
الغالبي عل�ى كتب ونظري�ات المش�تغلين بالنقد األدبي 

غربا وشرقا وشماال وجنوبا 

صدر حديثاً الش�اعر » رش�يد جم�ال » ديوان ش�عر بعنوان ) 
رس�ائل منس�ية على هوام�ش الح�ب والوط�ن ( الكتاب من 

القطع الوسط يقع في 112 صفحة . 
يتضم�ن الكت�اب فصلين من الش�عر الحدي�ث األول بعنوان » 
رس�ائل منسية على هوامش الحب » والفصل الثاني بعنوان » 

رسائل منسية على هوامش الوطن » 
الرحي�ل ، االنتظ�ار ، األح�ام ، الوداع ، المس�افات ، الزمان ، 
الح�ب ، الضي�اع ، الموت ، الف�راغ ، األرق ... به�ذه العناوين 
يجس�د الش�اعر فصاً م�ن التراجيدية ، حيث يرس�م لوحات 
سوريالية ، ويبحث عن ذاته الوجودي بين هذا الكم الهائل من 

المشاعر واألحاسيس فهنا يجسد الشاعر 
ل�ه ديواني�ن ش�عر األول » الح�ب اليتيم » صدر ع�ام 2005  ، 
والثان�ي » تراني�م الحب » صدر ع�ن دار الزمان ع�ام 2009 ، 
وهن�اك ديوان تحت الطبع بعن�وان » ومضاءات » ورواية قيد 

اإلنشاء .

رسائل منسية عىل هوامش احلب والوطن
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يف فضل شهر رمضان وأعامله 
روى الّصدوق بسند ُمعترب عن الرّضا 
)عليه السلام(، عن آبائه، عن أمري 
املؤمنلن عليه وعىل أوالده الّسلام 
قال : إّن رسول الله )صىل الله عليه 
وآله وسلم( خطبنا ذات يوم فقال : 
أّيها الّناس أّنه قد أقبل إليكم شلهر 
اللله بالربكلة والرّحملة واملغفلرة، 
شلهر هو عند الله أفضل الّشلهور، 
وأّيامه أفضل األّيلام، ولياليه أفضل 
اللّيايل، وسلاعاته أفضل الّسلاعات، 
هلو شلهر دعيتلم فيله اىل ضيافة 
اللله، وجعلتلم فيه من أهلل كرامة 
الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم 
فيله عبلادة، وعملكم فيله مقبول، 
ودعاؤكلم فيه مسلتجاب، فسللوا 
اللله رّبكلم بنّيات صادقلة، وقُلوب 
طاهرة أن يوّفقكم لصيامه، وتاوة 
كتابه، فإّن الّشقي من حرم غفران 
الله يف هذا الّشلهر العظيم، واذكروا 
بجوعكم وعطشلكم فيه جوع يوم 
القياملة وعطشله، وتصّدقلوا عىل 
ووقلّروا  ومسلاكينكم،  فقرائكلم 
كباركلم، وارحموا صغاركم، وصلوا 
ألسلنتكم،  واحفظلوا  أرحامكلم، 
وغّضلوا عّملا ال يحلّل الّنظلر إليله 
أبصاركلم، وعّما ال يحّل االسلتماع 
إليه اسلماعكم و تحننلوا عىل أيتام 
النلاس يتحّنن علىل أيتامكم وتوبوا 
إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم 
بالّدعلاء يف أوقات صلواتكلم فاّنها 
أفضل الّسلاعات ينظر الله عزوجل 
فيهلا بالرّحملة اىل عبلاده يجيبهم 
نلادوه،  إذا  ويلّبيهلم  ناجلوه،  إذا 
ويستجيب لهم اذا دعوه .أّيها الناس 
بأعمالكلم  مرهونلة  أنفسلكم  إّن 
ففّكوهلا باسلتغفاركم، وظهوركم 
ثقيللة ملن أوزاركم فخّففلوا عنها 
بطلول سلجودكم، واعلملوا أّن الله 
تعاىل ذكره أقسَم بعزّته أن ال يعّذب 
املصلّن والّساجدين، وأن ال يروعهم 
بالّنار يوم يقوم الّناس لرّب العاملن 
، أّيهلا الّناس من فّطر منكم صائماً 
مؤمنلاً يف هلذا الّشلهر كان له بذلك 
عنلد اللله عتق رقبلة، ومغفلرة ملا 
ملى من ذنوبله ، قيل : يا رسلول 
اللله )صىل اللله عليه وآله وسللم( 
وليلس ّكلنا يقلدر عىل ذللك ، فقال 
)صىل الله عليه وآله وسللم( : اّتقوا 

الّنار ولو بشلّق تمرة اتّقوا الّنار ولو 
برشبلة من ماء، فإّن الله تعاىل يهب 
ذلك األجر ملن عمل هذا اليسري إذا لم 
يقلدر عىل أكثر منه ، يلا أّيها الّناس 
من حّسن منكم يف هذا الّشهر ُخلقه 
كان له جلواز عىل الّصاط يوم تزّل 
فيله االقلدام، وملن خّفلف يف هلذا 
الّشلهر عّما ملكت يمنيه خّفف الله 
عليه حسلابه، ومن كلّف فيه رّشه 
كّف اللله عنله غضبه يلوم يلقاه، 
ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم 
يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله 
اللله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع 
فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم 
يلقاه، ومن تطّوع فيه بصاة كتب 
الله له براءة من الّنار، ومن أّدى فيه 
فرضاً كان له ثواب َمن أّدى سلبعن 

فريضة فيما سواه من الّشهور، من 
أكثر فيله من الّصاة علّي ثقل الله 
ميزانه يلوم تخّف املوازين، ومن تا 
فيله آية من القرآن كان له مثل أجر 
من ختم القرآن يف غريه من الّشهور 
، أّيهلا الّنلاس إّن أبلواب الجنلان يف 
هذا الّشلهر مفتحة فسلوا رّبكم أن 
ال يغلقهلا عليكلم، وأبلواب الّنريان 
مغلقة فسللوا رّبكلم أن ال يفتحها 
عليكم، والّشلياطن مغلولة فسلوا 
رّبكلم أن ال يسللّطها عليكم ، إلخ . 
وروى الّصلدوق )رحمله اللله( إّن 
الّنبلي )صىل الله عليه وآله وسللم( 
كان إذا دخلل شلهر رمضان فّك كّل 
أسري وأعطى كّل سائل . أقول : شهر 
رمضان هو شلهر اللله رّب العاملن 
وهلو أرشف الّشلهور شلهر يفتح 

فيه أبواب الّسلماء وأبلواب الجنان 
وأبلواب الرّحمة ويغلق فيله أبواب 
جهّنم، ويف هلذا الّشلهر ليلة تكون 
عبادة الله فيهلا خرياً من عبادته يف 
ألف شهر فانتبه فيه لنفسك وتبّص 
كيف تقى فيه ليلك ونهارك وكيف 
تصلون جوارحلك وأعضائلك علن 
معلايص رّبلك، واّيلاك وأن تكون يف 
ليلتلك ملن الّنائملن ويف نهارك من 
الغافلن عن ذكر رّبك، ففي الحديث 
اّن الله عزوجّل يعتق يف آخر كّل يوم 
من أّيام شلهر رمضان عند االفطار 
ألف أللف رقبة من الّنلار فاذا كانت 
ليللة الجمعة ونهارها اعتق الله من 
الّنلار يف كّل سلاعة أللف أللف رقبة 
مّمن قد اسلتوجب العذاب ويعتق يف 
اللّيللة ا الخرية من الّشلهر ونهارها 

بعدد جميع من أعتق يف الّشهر كلّه، 
فاّيلاك يا أّيهلا العزيلز وأن ينقيض 
عنك شلهر رمضان وقلد بقى عليك 
ذنب ملن الّذنوب واّيلاك أن تعد من 
املُذنبلن املحرومن من االسلتغفار 
)عليله  الّصلادق  َفَعلِن   ، والّدعلاء 
السلام( اّنله : » َمْن لَلم ُيغَفر لَه يف 
َشهر َرَمضان لَم ُيغَفر لَُه اىل قاِبل ااِلّ 
أن َيشلَهَد َعرََفَة « وصن نفسك مّما 
قد حرّمه الله ومن أن تفطر بمحرّم 
عليلك، واعمل بملا أوىص به موالنا 
الّصادق صلوات الله وسلامه عليه 
، فقلال : اذا أصبحت صائماً فليصم 
سلمعك وبلصك وشلعرك وجلدك 
وجميع جوارحك ، أي عن املحرّمات 
بلل املكروهلات أيضاً، وقلال )عليه 
السلام( : ال يكن يوم صومك كيوم 

افطارك ، وقال )عليه السلام( : اّن 
الّصيلام ليس ملن الّطعام والرّشاب 
وحدهملا فلاذا صمتلم فاحفظلوا 
وغّضلوا  الكلذب،  علن  ألسلنتكم 
أبصاركم عّما حرّم الله، وال تنازعوا 
وال تحاسلدوا وال تغتابوا وال تماُروا 
وال تخالفوا )كذباً بل وال صدقاً( وال 
تسابوا وال تشلاتموا وال تظلموا وال 
تسلافهوا وال تضاجلروا وال تغفلوا 
عن ذكر اللله وعن الّصلاة وألزموا 
الّصمت والّسكوت والّصرب والصّدق 
ومجانبة أهل اللرّش، واجتنبوا قول 
الّزور والكذب والفلرى والخصومة 
والّنميملة  والغيبلة  الّسلوء  وظلّن 
االخلرة  علىل  مرشفلن  وكونلوا 
منتظريلن الّيامكم )ظهلور القائم 
)عليه السلام( من آل محّمد )صىل 

اللله عليله وآله وسللم(( منتظرين 
ملا وعدكم اللله متزّودين للقاء الله، 
وعليكم الّسكينة والوقار والخشوع 
والخضلوع وذّل العبيلد الخّيف من 
ولتكلن  راجلن،  خائفلن  موالهلا 
أنلت أّيهلا الّصائلم قلد طهلر قلبك 
من العيوب وتقّدسلت رسيرتك من 
الخبث ونظف جسمك من القاذورات 
وتربّأت اىل الله مّمن عداه وأخلصت 
الواليلة له وصمّت مّما قد نهاك الله 
عنله يف اللّ� والعانيلة وخشليت 
اللله حّق خشليته يف رّسك وعانيك، 
ووهبت نفسلك اللله يف أّيام صومك 
وفرغت قلبك له ونصبت نفسلك له 
فيما أمرك ودعلاك اليه ، فاذا فعلت 
ذلك كلّله فأنت صائم للله بحقيقة 
صومله صانع لله ما أملرك، وكلّمأ 
انقصت منها شليئاً فيملا بّينت لك 
فقلد نقص من صومك بمقدار ذلك، 
واّن أبي )عليه السلام( قال : سمع 
رسلول اللله )صلىل الله عليله وآله 
وسلم(امرأة تساب جارية لها وهي 
صائمة فدعا رسلول الله )صىل الله 
عليه وآله وسلم( بطعام فقال لها : 
ُكي ، فقاللت : أنا صائمة يا رسلول 
اللله )صىل الله عليه وآله وسللم( ، 
فقلال : كيلف تكونلن صائمة وقد 
سلببت جاريتلك اّن الّصلوم ليلس 
ملن الّطعلام واللرّشاب واّنما جعل 
اللله ذلك حجابلاً عن سلواهما من 
الفواحلش ملن الفعل والقلول، ما 
أقّل الّصوم وأكثر الّجوع، وقال أمري 
املؤمنن صلوات الله وسامه عليه : 
كم من صائم ليس له من صيامه ااّل 
الّظماء، وكم ملن قائم ليس له من 
قيامله ااّل العناء، حّبذا نوم االكياس 
وافطارهلم، وعلن جابلر بلن يزيد 
عن الباقر )عليه السلام(قال : قال 
الّنبلي )صىل الله عليه وآله وسللم( 
لجابلر بلن عبد اللله : يلا جابر هذا 
شهر رمضان َمن صام نهاره وقام 
ورداً ملن ليلته وصان بطنه وفرجه 
وحفلظ لسلانه لخرج ملن الّذنوب 
كما يخرج من الّشلهر ، قال جابر : 
يا رسلول الله )صىل اللله عليه وآله 
وسلم( ما أحسنه من حديث ، فقال 
رسلول اللله )صلىل الله عليله وآله 

وسلم( : وما أصعبها من رشوط .

يف رحاب الضيافة اإلهلية
 متابعة/  ابو تراب كرار العاملي

اللهلم عجلل لوليلك الفلرج والنلص 
والعافية.

أقامت مؤسسة الزهراء)ع( وجمعية 
أيتلام علي)ع( اإلفطلار الثانلي لهذا 
العام الرمضاني، يف مدينة »مونرتيال« 
يف »كندا«، وذلك مسلاء يوم الجمعة 9 
حزيلران 2017 )ليللة الخامس عرش 
ملن شلهر رمضلان املبلارك(، حيث 
أُقيمت صاة الجماعة بإمامة الشيخ 
الطائلي« يف مسلجد  نديلم  »محملد 
فاطمة الزهلراء)ع(، وملن ثم توجه 
املؤمنلون اىل املائلدة الرمضانيلة - يف 
لت َجْمعاً  قاعة املؤسسلة - التي ضمَّ
من أبناء الجالية الكريمة. كما وتخلل 
اإلجتماع قراءة دعاء اإلفتتاح، وكلمة 
لسماحة الشيخ من َوْحِي ذكرى والدة 

اإلمام الحسن )عليه السام(.
ونسلأل الله عز وجل، ونحن يف رحاب 
هذه األيلام والليايل املباركة، أن يتقبل 
والعاملن بأحسلن  املسلاهمن  ملن 
القبول، وأن ُيديم هذه املحبة بن أبناء 
الجالية العزيزة، وأن يوفقها ملزيد من 
املفيدة  الصالحة والنشاطات  األعمال 
بملا يقربها أكثلر اىل الله تعلاىل وأهل 
البيت )عليهم السام(، وُيَمتِّن عاقات 

أبنائها بعضهم ببعض.
كملا ونرفلع أسلمى آيلات التهنئلة 
والتربيك، ملقام إمامنا وسيدنا صاحب 

وجميلع  والزمان)علج(،  العلص 
مراجعنلا الكلرام، واملؤمنلن املوالن 
املحبلن، بالذكرى املباركة واملناسلبة 
الحسلن  إمامنلا  للوالدة  امليمونلة 

املجتبلى)ع( ]15 رمضلان[، ونسلأل 
اللله تعاىل بحرمة هلذا اإلمام العظيم 
َل يف فرج املوىل صاحب الزمان  أن ُيَعجِّ
أنصلاره  ملن  يجعلنلا  وأن  )علج(، 

واملستشهدين بن يديه.
وِمسك الختام، مع ما ُرِوي عن اإلمام 

الحسن املجتبى )عليه السام(:      
»ال تعاجلل الذنلب بالعقوبلة واجعل 

بينهملا لاعتلذار طريقلاً« )املصدر: 
}الدّرة الباهرة{(

َعملَُكم  اللُه  فسريا  اعملوا  }وقل 
ورسوُلُه واملؤمنون{

فروض 
ومستحبات الصوم

وتواصا مع االفياء الرمضانية نكون االن عند 
:

)الفلروض الواجبة للصيلام (ويف مقدمتها : ) 
النيلة (..والنية عند عاملة املجتهدين هي عند 
القللب عىل الفعلل لقوله صىل اللله علية واله 

وسلم :
» انملا االعمال بالنيلات ..وانما لكل امرىء ما 

نوى »
وثانيلا : وجلوب امتناعله عن االكلل والرشب 
والجملاع من طلوع الفجلر الصادق اىل غروب 

الشمس .
وثالثلا : كف لسانه وجوارحله عن اذى الناس 
يف كل ماهو قبيح منكر ..لقوله صىل الله عليه 
والله وسلم : »من لم يدع قول الزور والعمل به 

فليس لله حاجة يف ان يدع طعامه ورشابه ».
كما علينا ان نعللم ان للصوم اداب مستحبات 
اذا فعلهلا الصائم نال االجلر ..وان  لم يفعلها 

فا يشء عليه منها وهي :
اوال / السحور لقوله صىل الله عليه واله وسلم 

:«تسحروا فان السحور بركة » 
وثانيلا/ تعجيلل الفطلر متى تحقلق الغروب 
لقولله صللوات الله عليله وسامله : )اليزال 

الناس بخريما عجلوا الفطر (.
ثالثا/الدعلاء عنلد الفطر لقولله عليه افضل 
الصاة وازكى السام :« ان للصائم عند فطره 

دعوة الترد » .
رابعا/ من اداب الصوم ومستحباته : ) السواك 
( فانله صىل الله عليه والله وسلم  كان يساك 

وهو صائم .
وخامسلا/ الجلود والكلرم حسلب املستطاع 
حيلث كان صلوات الله عليه وسامه من اجود 

مايكون يف رمضان .
وسادسلا / مدارسلة القران الكريلم ويف ذلك 
يقلول صلىل الله عليله واله وسللم : )الصيام 

والقران يشفعان للعبد يوم القيامة (.
وسابعا/ االجتهاد يف العبادة  حسب املستطاع  
حيلث كان الرسلول االعظم يجتهلد يف العرش 
االواخلر ملا اليجتهد يف غريها  ..كملا علينا ان 
نعللم  ان الصوم هو تهذيلب للنفس وتوجيها 
لها نحلو الخري .. وتربية لحواسها عىل ما اراد 
الله ان تكون عليه نفلوس املؤمنن واملؤمنات 
..والحملد لله  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

لوال ان هدانا الله سبحانه وتعاىل .

افياء رمضانية

سعدون شفيق سعيد 

عال العناتي 

رمضلان شلهر رمضلان هو شلهر الرحمة 
والعتق من النريان، وهو الشلهر الذي يمتنع 
فيه املسلملون عن تناول الطعلام والرشاب 
ملن آذان الفجر وحتلى آذان العشلاء، وهو 
شلهر فضيل وهلو الركن الرابع ملن أركان 
اإلسام الستلة، حيث نزل فيه القرآن يف ليلة 
القدر علىل سيدنا محمد وهلو يتعبد يف غار 
حلراء، وليلة القدر من أحلب الليايل عند الله 
حيث يعلادل األجر فيها أجلر العبادة يف ألف 
شلهر، ويوجد سلورة يف القلرآن باسم هذه 

الليلة، وألّن شهر رمضان من أفضل الشهور 
كانلت العبادة فيله أوجب، وعلىل املسلم أن 
يستغّل شلهر رمضلان بالعبلادة وال يفّوت 
الفرصة، وسنتعرف يف هذا املقال عىل أفضل 

العبادات يف شهر رمضان. 
أحلب األعملال إىل اللله يف رمضلان عملرة 
رمضان من األعمال التي ُيستحب القيام بها 
يف شلهر رمضان أداء العمرة، وذلك ألّن األجر 
يكلون مضاعفاً، حيلث يسافلر الصائمون 
لزيلارة بيلت الله ويقومون الليلل يف املسجد 
الحرام، ويصلون فيله صاة الرتاويح، ويدّل 
عىل ذللك قول الرسلول الله صلىل الله عليه 

وسلم:«عمرة يف رمضان كحّجة معي«. 
السحور

 و قلد أشلارت الدراسلات إىل أهمّيلة تناول 
وجبلة السحلور، وذللك ألنهلا تملد الجسم 
بالطاقلة الازمة إلكمال الصيلام دون تعب 
أو إرهلاق، كما ُينصح بتنلاول بضع تمرات 
علىل السحلور ورشب امللاء أو تنلاول اللبن، 
فعلن أنلس رىض الله عنه أن نبلي الله صىل 
اللله عليه وآله وسلم قلال: )تسحروا فإن يف 

السحور بركة(. 
تعجيل الفطر

 أشلار النبي صىل اللله عليه وسلم إىل أهمّية 

التعجيلل يف تنلاول طعلام اإلفطلار وعلدم 
تأخلريه إىل ملا بعد العشلاء، لذللك يتوّجب 
علىل الصائم أن يفطر متلى تأّكد من غروب 
الشلمس، وُيستحلّب اإلفطلار علىل بضلع 
تملرات، فلإن لم يجلد الصائم التملر ُيفطر 
علىل املاء، ويدعلو قبل اإلفطلار، فعن سهل 
بلن سعد ريض الله عنه أن الرسول صىل الله 
عليه وآله وسلم قال: )ال يزال الناس بخري ما 

عّجلوا الفطر(. 
الدعاء عند الفطر

و أثنلاء الصيام ُيستحلّب أن يتوّجه الصائم 
إىل اللله بالدعاء قبل الفطلور ويف نهار صوم 

رمضان، فقلد تعّهد الله بأن يستجيب دعوة 
الصائلم، حيلث إّن الرسول صلىل الله عليه 
وآلله وسللم قلال: )إّن للصائم عنلد فطره 
دعلوة ما ُتلرّد( وقال أيضلاً يف حديث رشيف 
آخلر: )ثاثة ال ُتلرّد دعوتهلم: الصائم حتى 
يفطلر واإلمام العلادل واملظللوم(. التسوّك 
ُيستحلب أن يحافظ املسلم علىل رائحة فمه 
عطرة ومنعشلة، وذلك من خلال استعمال 
السلواك، فقلد أملر الرسول صلىل الله عليه 
وسلم باستعمال السلواك، ولعل الفائدة من 
ذلك ظهلرت بعد ما أثبته العللم الحديث من 

أهمّية استعمال السواك للثة واألسنان.

أحب األعامل إىل اهلل يف شهر رمضان
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وزير الشباب والرياضة يوجه دعوة ألندية ومنتخب امريكا لزيارة العراق وتعزيز ملف رفع احلظر
        بغداد/ المستقبل العراقي

التقى وزير الش�باب والرياضة عبد الحسني 
عبط�ان، القائم باعمال السف�ارة االمريكية 
يف بغ�داد السي�دة ستيفان�ي وليامز، وجرى 
خالل اللقاء استعراض العالقات بني البلدين 

والسيما يف الجانبني الشبابي والريايض«.
واكد عبطان بحسب بي�ان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »الوزارة ومنذ اليوم االول تبنت 
موضوع رف�ع الحظر عن املالع�ب العراقية 
وبذل�ت الجه�ود املضني�ة وطرق�ت جمي�ع 
االب�واب لتحقيق الحلم الذي تحقق بعد عمل 
كبري وصع�ب للغاية ل�م يك�ن ليتحقق لوال 
دعم املؤسس�ات الحكومية الساندة وحرص 
الجماه�ري العراقي�ة والرغب�ة الصادقة لدى 
االع�الم العراق�ي مضيف�ا ان كل م�ا تحقق 
يعت�ر بداية الطريق لتحقي�ق الرفع الكامل 
ع�ن املالع�ب العراقي�ة وع�ودة املنتخب�ات 

الوطنية للعب يف العاصمة بغداد« .
ووج�ه عبط�ان »دع�وة رسمي�ة للمنتخب 
االمريكي لكرة الق�دم وجميع االندية لزيارة 
العراق وخوض مباريات ودية تساهم بتعزيز 
ملف رفع الحظر عن املالعب العراقية، مبينا 
أن »الوزارة تسعى وبشكل جاد للتعاون مع 
السفارة االمريكية يف مش�اريع دعم ورعاية 
الشباب من خالل اقامة االنشطة والفعاليات 
وال�دورات العلمي�ة ووض�ع برام�ج رصينة 
لتنمي�ة الش�باب وتطوي�ر العم�ل الريايض 
واألوملبي�اد  الخاص�ة  االحتياج�ات  ل�ذوي 
الخاص وعم�ل تؤامة لالتح�ادات الرياضية 
االوملبي�ة العراقية مع نظرائه�ا من الجانب 

االمريكي« .
م�ن جانبها باركت القائمة باعمال السفارة 
االمريكية يف بغ�داد السيدة ستيفاني وليامز 
لوزارة الش�باب والرياضة رف�ع الحظر عن 
املالع�ب العراقية وع�ودة املنتخبات الوطنية 

واالندية العراقية اللعب عىل أراضيها ».
وقال�ت وليام�ز »انن�ا كن�ا نتاب�ع باهتمام 

ش�ديد الجهود االستثنائية التي بذلتها وزارة 
الش�باب والرياضة وتحركاتها املستمرة من 

اجل الحص�ول عىل قرار يقيض برفع الحظر 
ع�ن املالع�ب العراقي�ة وهو م�ا تحقق عن 

جدارة واستحق�اق بعد ان اثب�ت العراق انه 
يستحق رفع الحظر بفضل مالعبه الرياضية 

الحكيمة  املتكامل�ة واملتط�ورة والسياس�ة 
الت�ي اتبعها السي�د الوزير خ�الل مباحثاته 
مع رؤس�اء االتح�ادات اآلسيوي�ة والدولية 
واتباع الطرق الدبلوماسية للوصول اىل اغلب 
اتحادات العالم ووصلتنا عدة رسائل اشارت 
اىل ذل�ك« . واضاف�ت ان »السفارة االمريكية 
تتطل�ع بش�دة للتع�اون مع وزارة الش�باب 
الحكوم�ي  الراع�ي  بصفته�ا  والرياضي�ة 
االول للش�باب والرياض�ة يف الع�راق، وكم�ا 
نأم�ل ايضا يف فت�ح افاق جديدة م�ع وزارة 
الشباب لعودة االنشطة الرياضية يف املناطق 
املحررة اضافة اىل اقامة العديد من االنشطة 
الشبابية املشرتكة التي تنمي قدرات الشاب 
العراقي« . ويف ختام اللقاء قدم وفد السفارة 
االمريكي�ة ش�كرهم وتقديره�م للوزير عىل 
حس�ن استقبال�ه العض�اء الوفد مش�يدين 
بالجه�ود الت�ي يبذله�ا لتطوي�ر الرياضي�ة 
العراقية، مؤكدين عىل حرصهم واستعدادهم 
الدائم الي نوع من ان�واع التعاون مع وزارة 

الشباب«.
من جانب آخر  اكد وزير الش�باب والرياضة 
ع�ىل » تضاف�ر جه�ود جمي�ع املؤسس�ات 
الحكومي�ة والرياضية سيسه�م يف االرتقاء 

بالنشاط الريايض املدريس يف عموم العراق.
 وقال عبطان خالله استقباله وفدا من نقابة 
املعلم�ني العراقي�ني، ان »املعل�م العراقي له 
دورا كب�ريا يف بناء املجتمع والسيما مايتعلق 
بالرياض�ة املدرسي�ة الت�ي له�ا دور كبري يف 

تنمية املواهب«.
واض�اف ان »الوزارة تعمل بش�كل كبري عىل 
اعادة الرياضة املدرسية من خالل توفري كل 

سبل النجاح بالتنسيق مع وزارة الرتبية.
 م�ن جانبه�ا، قدم�ت نقابة املعلم�ني درع 
االب�داع والتميي�ز لوزير الش�باب والرياضة 
نظرا لجه�وده املتميزة يف انج�اح ملف رفع 

الحظر عن املالعب العراقية.

أكد على أهمية الرياضة املدرسية

رحيمة يقرتب من متثيل نفط الوسطالطلبة خيوض مبارياته املوسم املقبل عىل ملعب الشعب
يف البطولة العربية

كريستيانو متهم ب »4« جرائم.. 
والنادي يرفض التعليق

رئيس برشلونة يثق يف وفاء 
مييس بوعده

              بغداد/ المستقبل العراقي

وافقت وزارة الش�باب والرياضة على منح 
الطلب�ة، ملع�ب الش�عب كأرض مفترض�ة 
للفري�ق الموس�م المقبل، وف�ق عقد إيجار 

الطرفين،  بي�ن 
�رت  أجَّ كم�ا 

الملعب ذات�ه أيًضا لفريقي الق�وة الجوية، 
والزوراء.

وقال حي�در محمد، عضو المكتب اإلعالمي 
للطلبة في تصريحات لموقع كورة تابعتها 
“المستقب�ل العراق�ي”، إن وزارة الش�باب 
والرياض�ة، أبدت تعاونها مع جميع األندية 
من أجل تسهي�ل مهمتها في ض�وء األزمة 

المالية التي تضربها.
وأش�ار إلى أن توقي�ع عقد إيج�ار باعتماد 
ملعب الش�عب الذي تع�ود ملكيت�ه لوزارة 
الرياضة كأرض مفترضة لفريق الطلبة في 
الموس�م المقبل، دليل على تع�اون الوزارة 

الدائم مع األندية.
وأش�ار إل�ى أن الطلبة ب�ات قريًب�ا من نيل 

الرخصة اآلسيوية حيث أنهى تقريًبا جميع 
النقاط المتعلقة بنظام التراخيص ، وقضية 
ملع�ب النادي كانت هي العق�دة األكبر وتم 

حلها من خالل بتأجير ملعب الشعب.
ه�و  الحال�ي،  األسب�وع  نهاي�ة  أن  يذك�ر 
آخ�ر موع�د لألندية إلنه�اء ش�روط نظام 

التراخيص اآلسيوية.

تشكيل جلنة للتفاوض مع الرشكة املنظمة 
ملباراة االساطري يف البرصة

ريال مدريد يربط جوهرته برشط جزائي خرايف

أتلتيكو مدريد جيدد عقد جريزمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني، رسميا تجديد 
عق�د المهاج�م الفرنس�ي، أنط�وان جريزم�ان، 
لموسم واح�د ينتهي في 30 يونيو/حزيران 

.2022
ويأت�ي إع�الن التجديد لينهي الش�ائعات 
حول رحيله المحتمل عن صفوف الفريق 

المدريدي.
وبمج�رد معرفة رفض محكم�ة التحكيم 

الرياضية للطعن الذي تقدم به نادي أتلتيكو، على 
عقوب�ة االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، التي 
تمنعه م�ن التعاقد مع العبين ج�دد هذا الصيف، 
بسبب مخالفات في ضم العبين ناش�ئين، نش�ر 
المهاج�م الفرنسي رسالة عل�ى مواقع التواصل 
االجتماعي تفيد باستمراره في صفوف الروخي 
بالنكوس.وق�ال جريزم�ان، إن�ه يري�د “تقدي�م 
االعتذار” ألولئك “الذين فهموا تصريحاته بالخطأ 
مؤخرا”.وف�ي تصريحات نش�رت عل�ى الموقع 
االلكتروني للنادي، ذكر جريزمان “أوال أود تقديم 

اعت�ذاري ألولئك الذين أساءوا فه�م تصريحاتي. 
ربما عبرت بش�كل خاطئ”.وتاب�ع “منذ قدومي 
للروخي بالنكوس وحتى اليوم، أعطي كل ش�يء 

للنادي ولزمالئي وللجهاز الفني”.
جدي�ر بالذك�ر أن جريزم�ان لعب ثالث�ة مواسم 
لصالح أتلتيكو، ش�ارك خاللها ف�ي 161 مباراة، 
سجل خاللها 83 هدفا.م�ن جانبه، وصف المدير 
الرياض�ي ألتلتيك�و، خوسي�ه لوي�س كامينيرو، 
االتفاق بأنه “خبر عظيم”، وقال “جريزمان أحد 

أفضل الالعبين في العالم”.

              بغداد/ المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة الش�باب والرياض�ة، لجنة من اجل االع�داد للصيغة التي سيتم عل�ى ضوئها اقامة 
المب�اراة المرتقبة بين اساطي�ر العالم واساطير العراق.وذكر بيان للوزارة، تلق�ت “المستقبل العراقي”، نسخة 
من�ه، ان “اللجنة ستقوم بالتفاوض مع ش�ركة تواصل االماراتية من اج�ل اقامة المباراة المرتقبة بين اساطير 
العالم واساطير العراق في موعدها المحدد في االول من شهر اب المقبل في ملعب البصرة الدولي”.وأوضح 
“سيت�م االتفاق على اسم�اء الالعبين والمبال�غ المطلوبة وآلية حض�ور النجوم الى الع�راق والتفاصيل 
األخرى”.وكان مدير شركة عشتار للنقل التلفزيوني محمد هيجل، أعلن في الثامن من حزيران الجاري، 
ع�ن اتفاق أولي على خوض مب�اراة بين فريق أساطير العالم، ونجوم الك�رة العراقية، في ملعب جذع 
النخل�ة، في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة.وأوض�ح ان “االتفاق األولي يقضي بإقامة المباراة 
في ش�هر اب المقبل”.وأش�ار الى ان “فريق أساطير العالم، أبدى موافقته عل�ى اللعب في العراق”، 
مبين�ا ان “المب�اراة تأتي ضمن مساع�ي العراق لرفع الحظر الكلي عن مالعبه�ا، بعد أن تركت مباراة 
األردن التجريبي�ة في ج�ذع النخلة، انطباعا إيجابي�ا بعد قرار االتحاد الدولي برف�ع الحظر عن العراق، 

لمدة 3 أش�هر”.وأضاف انه “فاتح الجهات ذات العالقة، وأن وزير الشباب والرياضة رحب بفكرة إقامة 
المباراة، وكذلك االتحاد العراقي لكرة القدم، الذي سيشرف على االتفاق النهائي إلقامة المباراة”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل التفاق  ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد توصَّ
لتجديد عقد العبه الش�اب مارك�و أسينسيو، لمدة 6 
سنوات.وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، “سيتم 
إع�الن تجدي�د عق�د أسينسيو لع�ام 2023 خالل 
ل الن�ادي الملكي  األي�ام المقبل�ة بع�د أن توصَّ

التفاق مع ممثلي الالعب الشاب”.
وأضاف�ت الصحيفة: “هذا ه�و التمديد الثاني 

لعقد أسينسيو، 21 عاًما، الذي أثبت أهميته في تشكيلة 
ريال مدريد في الموسم المنصرم”.

وتابعت: “مع هذا التجديد الثاني ستصبح قيمة الش�رط 
الجزائ�ي في عقد أسينسيو 350 ملي�ون يورو، وسيتم 
تعدي�ل راتب�ه ليتساوى مع ك�ل من ل�وكاس فاسكيز، 
وماثيو كوفاسيتش، ودان�ي كارفاخال”.وأتمت: “ريال 

مدريد أراد مكافأة نجمه، وتمديد عقده لينتهي في 2023 
ب�دالً من 2022، بع�د األداء الذي قدم�ه، وأيًضا من أجل 

قطع الطريق على األندية المهتمة بالتعاقد معه.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اتفقت إدارة نفط الوسط م�ع الدولي السابق علي 
حسي�ن رحيمة العب الوك�رة القطري، على تمثيل 
الفري�ق ببطولة األندية العربية الش�هر المقبل في 
مصر.ويلعب نفط الوسط خ�الل البطولة المقررة 
خ�الل الفترة من 22 يوليو/تموز إلى 5 أغسطس/

آب المقبل، ضمن المجموعة الثالثة مع فرق الترجي 
التونسي، والمري�خ السوداني، والهالل السعودي.

وق�ال ف�راس بحر العل�وم عض�و الهيئ�ة اإلدارية 
لنف�ط الوسط في تصريح اطلعت عليه “المستقبل 

العراقي”، ان “اإلدارة اتفقت بشكل نهائي مع علي 
حسين رحيم�ة، لتمثيل الفريق بالبطولة العربية”، 
مش�يًرا إلى أن الالعب أبدى رغب�ة كبيرة في اللعب 
بالبطولة”.وبيَّ�ن أن “رحيمة أك�د بأنه سيلعب مع 
نفط الوسط حتى في حال تجديد عقده مع الوكرة، 
حيث سيتفق مع إدارة النادي القطري على خوض 
منافس�ات البطول�ة العربية معنا”.وأش�ار إلى أن 
“ إدارة الن�ادي تسعى الستقط�اب العبين دوليين 
آخري�ن لضمه�م للفريق، وهن�اك منهم م�ن أبدى 
رغبته، لكن المفاوضات مؤجلة لحين اتضاح رؤية 

الدوري وانتهاء مهمة المنتخب الوطني الحالية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اتهم�ت نيابة العاصمة اإلسبانية مدريد، البرتغال�ي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، 
د”.وأش�ارت النياب�ة في بالغها  بالته�رب الضريب�ي بقيمة 14.7 مليون يورو بش�كل “متعمَّ
المقدم ضد كريستيانو للمحكمة المختصة، أن البرتغالي، متهم ب�4 جرائم ارتكبها بين عامي 
2011، و2014 وتمثل تهرًبا ضريبًيا بقيمة إجمالية قدرها 14 مليوًنا، و768 ألًفا، و897 يورو.

رت في دعوتها بحكم المحكمة العليا الصادر ضد مهاجم برش�لونة  وأوضح�ت النيابة، التي ذكَّ
األرجنتيني ليونيل ميسي، أن كريستيانو استغل ش�ركة تأسست في عام 2010، كي ُيخفي الدخل 
ال�ذي حققه في إسباني�ا نظير حقوق تسويق صورت�ه، وهو ما يعني عدم 
�د” بواجباته الضريبية ف�ي إسبانيا. التزامه بش�كل “طوع�ي”، و”متعمَّ

ورف�ض ريال مدريد التعليق، بينما ل�م ترد الوكالة، المسؤولة عن تمثيل 
رونالدو، عل�ى محاوالت للتواصل.وقال االدع�اء، إن رونالدو تهرب من 
سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011، و1.7 مليون يورو 
في 2012، و3.2 مليون يورو في 2013، و8.5 مليون يورو في 2014.

وأضاف البيان أن رونالدو، أصبح مقيًما في إسبانيا ويدفع الضرائب 
د في نوفمبر/تش�رين  بداي�ة من يناير/كان�ون الثاني 2010، وتعهَّ
الثان�ي 2011 باتب�اع نظ�ام الضرائ�ب الذي يطبق عل�ى األجانب 

العاملين في إسبانيا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، عن ثقته في أن ميسي سيفي بما قاله 
حول استمراره في صفوف البرسا حتى االعتزال.

وأش�ار بارتوميو إلى أن “ليو أوضح منذ أيام أنه يرغب في االعتزال في صفوف البرسا. لذا 
سأعتم�د على كلمته بغض النظر عن أي ع�رض”، لتجديد عقد الالعب األرجنتيني الملقب 

ب�”البرغوث”.
ول�م يتم حتى اآلن، تأكيد إتمام اتفاق تجدي�د تعاقد ميسي من قبل النادي الكتالوني، أو 

الالعب نفسه، علًما بأن عقد األرجنتيني سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2018.
ويمث�ل ميسي أح�د الركائ�ز الرئيسية لم�درب البرسا، إرنست�و فالفي�ردي، الذي أبدى 

حماسته للعمل مع الالعب.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
الطف�ل ال يمكن�ه البكاء حقيق�ة قبل مرور خمس�ة أسابيع عىل 
األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ حينئٍذ فقط القنوات الدمعية يف عملها

أن املخ الب�رشى يتكون من أثنى عرش ملي�ون خلية تسيطر عىل 
العضالت واألعصاب وأجهزة الجسم املختلفة

أول برئ نفطية ُحفرت يف العالم كانت يف والية بنسلفانيا األمريكية 
عام 1859

أن أط�ول الح�روب يف العال�م ه�ي حرب املائ�ة عام ب�ن فرنسا 
وبريطانيا، ع�ام 1338م، واستمرت حتى ع�ام 1453، أي دامت 

115 عاماً
أن أول حديق�ة حيوان انش�ئت يف العالم . . كان�ت يف باريس عام 

1793م
تحتوي طبق�ة األيونسفري وهي الطبقة العلي�ا يف الغالف الجوي 
ع�ىل جسيمات ذرية مش�حونة له�ا أهمية بالغ�ة يف االتصاالت، 

وانتقال موجات الراديو
أن أك�ر بيض�ة يف العال�م اآلن ه�ي بيض�ة النعام�ة، وزنه�ا 2 
كيلوج�رام تقريباً، ُوسم�ك قرشتها فيبل�غ 5ر1 ميليمرت تقريباً، 
ويمكن لش�خص وزن�ه 98 ر126 كيلوج�رام أن يقف عليها دون 

أن تتحطم
البعوض�ة . . لها أسن�ان، وعدد أسنانها 47 سن�ة ولألرنب . . 28 

سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42
تتجدد رموش عن االنسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش 

الواحد حوايل 150 يوما
ان ك�ل الكائن�ات تحرك فكه�ا السفيل عند األكل، ع�دا التمساح، 

الذي يحرك فكه العلوي

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الحم�ل مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
قوة اليوم وإرصاراً يف التمسك بمبادئك مهما 
كانت املغريات عاطفياً:تشعرين أنك تحررتي 
من املايض وأنك عىل إستعداد لبدء قصة حب 

جديدة.

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 
ب�رج الث�ور مهنياً:قد تنتابك بعض مش�اعر 
القل�ق الي�وم بسبب ش�ائعات تتح�دث عن 
وضعك بالرشك�ة عاطفياً:ال تفك�ري بقلبك 

فقط أيضاً عليكي أن تتبعي عقلك.

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك لليوم:املرأة 
م�ن ب�رج الج�وزاء مهنياً:لدي�ك براع�ة يف 
التف�اوض ح�اويل أن تستغ�يل ه�ذه املهارة 
اليوم عاطفياً:تش�عرين أن مش�اعر الحبيب 
أصبحت باردة تجاهك عليك أن تواجهيه بما 

تشعرين.

أصح�اب برج الرسط�ان حظ�ك لليوم:املرأة 
م�ن برج الرسط�ان مهنياً:عليك�ي أن تثقي 
بقدرات�ك أكث�ر فأنت تعرفن أن�ك قادرة عىل 
الوص�ول اىل أهداف�ك عاطفي�اً:ال يمك�ن أن 
تكميل حياتك دون الحبيب عليكي أن تدركي 

أنك لن تتحملن الوحده.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج األس�د مهنياً:عليكي أن تن�ي أخطاء 
امل�ايض وأن تركزي ع�ىل املستقبل فما حدث 
ق�د حدث ح�اويل أن تستفيدي م�ن التجارب 
السابقة عاطفياً:كفاكي لوماً وعتاباً عىل كل 

ترصف يقوم به الحبيب.

أصح�اب برج العذراء حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العذراء مهنياً:تش�عري اليوم بالحماس 
والتف�اؤل بسبب قبول تنفي�ذ مرشوع كنت 
تسع�ن اىل تحقيق�ه عاطفياً:خصيص املزيد 
م�ن الوق�ت للحبي�ب وال تهملن مش�اعره 

تجاهك.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج املي�زان مهنياً:ال يمك�ن أن تحققي كل 
أحالم�ك عليك أن تعطي أولوي�ات ملا تريدين 
تنفيذه عاطفياً:تعيش�ن ف�رتة متوتره مع 

الحبيب عليك أن تتجاوزيها.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العق�رب مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
ح�ذراً يف إنفعاالتك وأن ال تتفوهي بأية كلمة 
دون أن تفكري بها عاطفياً:عليكي أن تكوني 
أكثر قوة يف وجه الضغوطات التى تواجهك يف 

طريق عالقتك مع الحبيب.

أصح�اب برج القوس حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج القوس مهنياً:تعريف أن األمور لن تكون 
مثالية يف العمل لذلك عليكي أن تتقبيل بعض 
السلبي�ات الت�ى تح�دث عاطفياً:تع�ريف أنك 
تطلبن املستحيل من الحبيب فما هو غايتك 

من هذا؟

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الجدي

مهنياً:موق�ف يحدث اليوم ق�د يغري مسارك 
املهني

عاطفياً:الحبيب وقف اىل جانبك بمواقف عدة 
وأنتي تقدرين هذا.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج 
الدلو

مهنياً:ق�د تمري�ن بف�رتة مربك�ة يف العم�ل 
عليكي أن تعريف كيف تتكيفن معها

عاطفي�اً:ال تح�اويل إثارة غ�رية الحبيب فقد 
تنقلب اللعبة ضدك.

أصحاب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج الحوت

مهنياً:تتحم�يل اليوم الكثري م�ن املسؤوليات 
الت�ى تتطلب من�ك أن تتميها بوقته�ا املحدد 
عاطفي�اً:ال تهتم�ي اىل آراء اآلخري�ن واتبعي 

قلبك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كيلو كبدة

2/1 كوب دقيق
ملح

فلفل أسود
3 فص ثوم مهروس

طريقة التحضري:
اغسيل الكبدة جيدا بالخل ثم املاء.

تب�يل الكبدة باملل�ح و الفلفل األس�ود و الثوم و 
ضعيه�ا جانبا ملدة 30 دقيق�ة حتى تترشب من 

التتبيلة.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.

ضع�ي الكب�دة يف الدقي�ق و قلبيه�ا ع�ىل ك�ال 
الجانب�ن حتى تغط�ى بالكامل ث�م حمريها يف 

الزيت الساخن.
ضعي الكب�دة عىل مناديل ورقي�ة حتى تصفى 

من الزيت.
زينيه�ا  و  التقدي�م  طب�ق  يف  الكب�دة  ضع�ي 

بالبقدونس ثم قدميها ساخنة.

أفضل املساعدات الصوتية لألجهزة الذكية
أكد خراء تابعون لرشكة Stone Temple املختصة بشؤون التكنولوجيا 
أنه�م توصلوا لنتائج تب�ن أفضل املساعدات الصوتي�ة املطروحة عىل 
األجه�زة الذكية.ويعتم�د مستخدم�و األجهزة الذكي�ة يف يومنا الحايل 
ع�ىل املساع�د الصوت�ي املوج�ود فيه�ا للقي�ام بالكثري م�ن املهمات 
كالبح�ث عن املعلومات يف اإلنرتنت أو حت�ى ضبط مهام الجهاز، لذلك 
يسع�ى املرمجون باستم�رار لتطوير تل�ك املساعدات.وملعرفة أفضل 
تل�ك املساعدات قام الخ�راء يف رشك�ة »Stone Temple » باختبارات 
ع�ىل كل من مساع�د غوغل الصوتي ومساعد »س�ريي« املطروح عىل 
أجهزة آب�ل ومساع�د »Microsoft Cortana » ومساعد »Alexa« من 
رشك�ة أم�ازون، حيث قام�وا بطرح ما يق�ارب 5 آالف س�ؤال عليها، 
والحظ�وا استجابة كل منها لألوامر الصوتية وقدرتها عىل تفسري تلك 
األوام�ر والتعامل معها.وبعد االختبارات تبن أن أفضل تلك املساعدات 
الصوتي�ة كان مساعد غوغل، حيث استط�اع فهم 90.6% من األسئلة 
واألوام�ر الصوتي�ة التي طرح�ت علي�ه والتعامل معها بنج�اح، تاله 
مساع�د »Cortana« الذي طورته رشك�ة مايكروسوفت، حيث تعامل 

مع األوامر الصوتية بدقة تصل إىل %81.9.

املياه عىل كوكبنا ربام نتيجة 
الصطدام املذنبات

أكد علماء فضاء توصلهم إىل أن املياه عىل األرض قد تكون تشكلت 
نتيجة الصطدام املذنبات بها منذ مليارات السنن..ويف مقال نرشته 
مجلة Science العلمية قال العلماء إن »تحليل نظائر الغازات التي 
حصلنا عليها من ذيل املذنب تش�وريوموف-جرياسيمنكو املعروف 
باس�م )تش�وري(، ساعدتنا ع�ىل التوصل الستنتاج�ات تفيد بأن 
غ�از الزين�ون Xenon، والعديد م�ن الغازات األخ�رى وحتى املياه 
والعن�ارص األساسي�ة املوجودة ع�ىل كوكبنا حاليا، ق�د تكون أتت 
إلي�ه نتيجة اصطدام املذنبات به قديما«.وأضافوا أن »الرتكيبة غري 
االعتيادية لغاز الزينون والعديد من املواد األخرى يف مذنب تشوري 
تسمح لنا بتقييم مدى تأث�ري هذه األجسام السماوية عىل تركيب 
الغ�الف الجوي ل�ألرض، هذا النوع من املذنب�ات قد يكون اصطدم 
ب�األرض منذ نح�و 4.5 مليار ع�ام، وهذا السيناري�و يفرس وجود 

العنارص كالهيدروجن الثقيل يف مياه املحيطات عىل كوكبنا«.

سحب ملونة ومضيئة »إنتاج« ناسا
ستق�وم إدارة الط�ريان والفضاء األمريكي�ة »ناسا«، مساء 
األح�د، بإجراء تجربة علمي�ة ملعرفة املزيد ع�ن الجسيمات 
املشحونة يف الجزء العلوي من الغالف الجوي للكرة األرضية، 
سينت�ج عنها سحب ملونة ومضيئة تظه�ر فوق مناطق يف 

الواليات املتحدة.
وم�ن املقرر أن ينطلق صاروخ صغ�ري يحمل 10 عبوات من 
عن�رص الباريوم ومواد كيماوية أخ�رى، من جزيرة والوبس 
يف فرجيني�ا ب�ن الساعة 9:04 و9:19 مس�اء بتوقيت رشق 

الواليات املتحدة.
وبعد 5 دقائق ستطلق العبوات، وهي بحجم علب املرشوبات 
الغازية، أبخرة حمراء وخرضاء تميل للزرقة، ستأخذ ش�كل 
سح�ب اصطناعي�ة، ستك�ون مضيئة بسب�ب تفاعل ضوء 
الش�مس مع الكيماويات..وقد يتمك�ن الناس من رؤية تلك 
السح�ب من نيوي�ورك إىل ن�ورث كاروالينا، وف�ق ما ذكرت 
وكالة رويرتز..ورغ�م أن الرحلة ستدوم 8 دقائق تقريبا، قد 
تبقى السحب امللونة واضحة يف السماء ملدة 20 دقيقة وفقا 
لألح�وال الجوي�ة، لكن ناسا أوضحت أن اإلط�الق قد يتأجل 
إذا ل�م تكن السماء صافية فوق واح�د عىل األقل من مواقع 
الرصد..ويسعى العلماء من خالل التجربة، ملعرفة املزيد عن 

تفاعل الغالف األيوني مع باقي طبقات الغالف الجوي.

1مدينة فلسطينية )مبعثرة( o اطول الخلفاء 
الراش�دين مدة يف الخالفة 2متش�ابهان o من 
يق�رع الطبل 3م�ن الزهور وينس�ب إليها من 
يح�ب نفسه o وق�ع 4نسور o دف�رت 5يطبخ 
o حس�م األم�ر 6ممث�ل جسد ش�خصية عمر 
املختار o براد )باالنجليزية( 7دفن o دولة تقع 
 o فيها سدس مساحة اليابسة 8معظم اليشء
 o أجهزة للرتويح أيام الحر 9تقال عند الضجر

الشيخ الرئيس الطبيب الفيلسوف
10تقينا الرد والحر o طرف

1قلم o عتمة 2وجدك o خاف بشكل مفاجئ
3أش�هر رحال�ة عرب�ي 4جد سيدن�ا يعقوب 
 o والد 5ضياع العقل والحكمة o عليه السالم
فقط )عامي�ة( 6حركة فسيولوجية ملقاومة 
املرض o من الفصيلة السنورية )معكوسة( 
7إرج�ع إىل عقلك o جزي�رة فرنسية يف البحر 

األبيض املتوسط )مبعثرة(
8مخادع o وسادات

9أول من قسم أيام األسبوع عىل سبعة أيام
10لنيل أقساط من الراحة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الكبدة بالثوم
العرض األول لفيلم سيارات - ٣طب

أطلق�ت رشكة االنتاج والت ديزني فيلمها الجديد سيارات 
- 3 يف أناهاي�م بكاليفورني�ا، وسط حضور الش�خصيات 

التي وضعت أصواتها يف العمل. 
وفيل�م الرس�وم املتحرك�ة سي�ارات - 3، كل ش�خصياته 
سي�ارات وق�د ش�هد الع�رض األول مجموعة م�ن محّبي 

وهواة هذا النوع من األفالم.

اكتشاف كوكب حيوي سحبًا من الياقوت

يوج�د اآلالف م�ن الكواكب خارج 
مجموعتنا الش�مسية، ولكن أكثر 
ما يثري اهتمام العلماء هو العثور 
ع�ىل كوك�ب يح�وي غالف�ا جويا 
قد يك�ون مفتاح دراسته بش�كل 

أعمق.
ووج�د الباحثون عىل بعد أكثر من 
870 سن�ة ضوئي�ة، نظاما نجميا 
بكوك�ب واحد فق�ط، يبلغ حجمه 
املش�رتي  كوك�ب  حج�م  ضع�ف 
تقريبا، ويبعد 1.8 مليون ميل عن 
املكتش�ف  الكوكب  نجمه.وينتمي 
»12b-WASP«، إىل فئ�ة كواك�ب 
»هوت-جوبي�رتز«، وذل�ك لقربها 
الش�ديد م�ن نجمه�ا، م�ا يجع�ل 

الحرارة عىل سطحها عالية جدا.
وتمك�ن العلماء من رص�د الضوء 

الصادر م�ن النظام النجمي، وهو 
يمر عر الغالف الج�وي للكوكب، 
حي�ث الحظ�وا أن الض�وء يتناث�ر 
باتجاهات محددة، وذلك بالطريقة 
ذاتها التي تبعثر فيها الغيوم ضوء 
الش�مس الساق�ط ع�ىل األرض..

ويش�ري ه�ذا األم�ر إىل أن الكوكب 
الخارج�ي يحت�وي ع�ىل الغي�وم، 
بقطرات سائلة عند درجة الحرارة 
ه�ذه  ويف  مئوي�ة.  درج�ة   2226
الحال�ة، يب�دو أن غ�الف الكوكب 
يح�وي مركب أكسي�د األلومنيوم 
»مع�دن كوروند«، ال�ذي يدخل يف 
تركيب حجر الياقوت املوجود عىل 
األرض، ما أدى إىل استنتاج مفاده 
أن »12b-WASP«، يح�وي سحبا 

مكونة من الياقوت.
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 بائعوا املفرد يف بغداد 
»خردة فروشية«

دور االعالم يف رصد 
ملفات الفساد

القاضي عبد الستار بيرقدارطارق حرب

لعل قضايا هدر المال العام من أبرز الملفات التي يتداولها اإلعالم 
المحلي بنحو مس�تمر عند تعريجه على عمل القضاء العراقي، وقد ال 
يبتعد أي خبر يخص المحاكم عن ملفات الفس�اد واإلرهاب واألحكام 
القضائية بحق المدانين بها، حتى أن هذا ُدرج اجتماعياً ضمن مقولة 
“اإلره�اب والفس�اد وجهان لعملة واح�دة”، لخطورة ه�ذه الجرائم 

وتأثيرها القاتل على المجتمع.
لكن المستغرب نجد أن تلك القضايا تعرض على وسائل اإلعالم من 
قبل بعض الكتاب وأصحاب الرأي قبل وصولها إلى المحاكم، برغم أن 

القانون العراقي رسم طريقاً للشكوى أمام المحاكم المختصة.
ه�ذا العرض، من المؤس�ف أنه يس�هم ف�ي تعطي�ل دور القضاء، 
فب�دالً من وص�ول إخبار عن الجرائ�م إلى المحاكم، تتم إش�اعة خبر 
الجريم�ة وربما أس�ماء المتورطين بها على الشاش�ات بهدف جذب 
األضواء اإلعالمية في وقت يتس�بب الناش�ر من حيث ال يعلم بإفالت 
المتورطي�ن م�ن العقاب، من خ�الل إتالف األدل�ة أو التخلص من كل 
الوثائق الت�ي تفضي إلى إدانة المتس�ببين بالجريمة، أو حتى هربهم 

إلى خارج العراق وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
بطبيع�ة الحال نحن ال نريد س�لب الحقوق والحريات الدس�تورية 
ونخ�ص بالذكر المادة )38( من الدس�تور الت�ي نصت على ان “تكفل 
الدول�ة، بما ال يخ�ل بالنظام الع�ام واآلداب: اوالً :�  حرية التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل، ثانياً: حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم 
والنش�ر..”. لكنن�ا هن�ا أمام مصلحة أهم وأس�مى وه�ي عدم إفالت 
الفاس�دين من الحس�اب، وللصحف�ي االفادة من ن�ص قانون اصول 
المحاكم�ات الجزائية رقم )23( لس�نة 1971 ف�ي الفقرة االولى من 
الم�ادة )47( على أن “لمن وقعت علي�ه جريمة ولكل من علم بوقوع 
جريم�ة تحرك الدعوى فيها بال ش�كوى او علم بوقوع موت مش�تبه 
ب�ه ان يخبر قاضي التحقيق او المحقق او االدعاء العام او احد مراكز 
الش�رطة”.اإلخبار عن الجريمة وفقا للقانون هو أول خطوات طريق 
النزاه�ة، وهو واج�ب وطني وأخالقي وأهم من الف�وز بجلب أضواء 
الشاش�ات أو زي�ادة المتابعي�ن من خالل إش�اعة خبر الس�رقات في 
الهواء الطلق.والقضاء يساند دور وسائل االعالم في تقصي الحقائق 
ويكف�ل حق الوص�ول إلى المعلوم�ة، لكنه ال يأمل ب�أن يكون بعض 
الصحفيين ممن يمارس�ون دورهم بجدية ف�ي رصد هدر المال العام 
جس�راً لتخلص الفاسدين من المس�ؤولية من خالل إعالمهم مسبقاً 
بان أمرهم قد كش�ف، بل نرج�و من الصحفي الذه�اب إلى المحكمة 
المختص�ة ومعه ما لديه من أدل�ة لكي يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
مس�تفيداً مما أورده الدس�تور العراقي الذي نص في فقرة الثالثة من 

المادة )19( على ان “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع”.

في سلسلة تراثيات بغدادية وفي باب مهن بغدادية كانت لنا كلمات 
ع�ن بائع�ي المفرد او ما كان يس�مى بتج�ار المفرد الذين يش�ترون 
السلع من الشركات او التجار الكبار ثم يتولون تصريف هذه البضائع 
وقد توزعوا تجار المفرد هؤالء على ثالثة اماكن في بغداد هي شارع 
الرشيد وسوق السراي وتاجر واحد ومحل واحد في سوق اليوزبكية 
لس�لطان ومصطفى مس�ته چ�ي اما محالت س�وق الس�راي فتعود 
للتج�ار ابراهيم قنبر آغا وجميل حمودي حاج حس�ون وس�ليم رضا 
قزاز وش�لومو ساسون وصادق رضا وعبد الله السعودي وغني حاج 
صالح ومهدي محمد ومير روفائيل وناجي عمبر ونعيم داود ش�وعه 
ويوسف ايليا اما تجار الخردة فروشية في شارع الرشيد فهم اسحاق 
بطرس واسحاق بقال واسحاق يوسف واسرائيل حسقيل واسماعيل 
مكي والياهو ابراهيم والياهو يعقوب واوانيس گريگور وجاسم حاج 
عباس وجاك عبدو وججو منصور وجواد سيد وحسن السيد وحسين 
ح�اج علي وخاجيك بوغوص وداود الي�اس وداود حوگي وداودگباي 
وس�ليم رحمين وسليم رضا وسلمان علي وش�اؤول حييم وشاؤول 
گب�اي وصالح مس�تود وصبيح مراد وطه ياس�ين وعبد الجبار احمد 
وعبد الجبار صالح وعبد الصمد عطية وعبد الكريم الجباري وعبد الله 
صالح وعبد المهدي حاج رضا وعبد الهادي عبد الرحمن وعبود الحاج 
علي وكاظم الس�يد وگرجي ابراهيم وگرجي ش�ميل وگرجي يوسف 
ومحمد حاج ومحمد صالح ومحمد علي عيس�ى ومصطفى الوطني 
ومنش�ي يوس�ف ومهدي محمد وموش�ي ش�ميل و ن�ازرت بانوس 
ونافع العطار ونس�يم س�لمان ونوري احمد وهرم�ز ججو ويعقوب 
ساس�ون ويعقوب س�لمان ويهودا يوسف ويوس�ف اصالن ويوسف 
حس�قيل ويونا دانيال وكان في بغداد  عدد من مس�توردي المفرد اي 
الخردة فروش�ية بحدود ٣٢ تاجرا مع مالحظة ان مستوردي المفرد 
هم من التجار وبمالءة ماليه اعلى من بائعي المفرد ويالحظ ان اغلب 
التجار المس�توردين من اليهود البغداديين حيث بلغ عددهم ٢٥ تاجرا 
كذلك توزع المس�توردون على اماكن كثيرة منها شارع الرواق وخان 
الرماح وس�وق الگمرگ وش�ارع المستنصر وش�ارع الرشيد وسوق 
الصفافير وخان قبجر كيس�ي وسوق الشورجة وخان شماش وخان 
مخزوم وش�ارع السموأل وخان كبة وخان دلة خالفا لمحالت تواجد 
بائعي المفرد وان هنال جهات وليس�ت افرادا فقط يتولون االستيراد 
منها اوروز دي باك وش�ركة جعفر الحاج وش�ركة عبديني وش�ركة 
محمد ش�ابندر وشركة نوفكس وشركة صالح نس�يم والمالحظ ان 
هذه المعلومات اغلبها مس�تلة  من الدليل الرس�مي للمملكة العراقية 
لس�نة١٩٣٦ اي ان االفراد والشركات كانت في بغداد قبل هذا التاريخ 

واسم خردة فروش هو العنوان الوارد في هذا الدليل .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

طمس�ت كثبان من الرم�ال الزاحفة معال�م الحياة 
ف�ي مدين�ة النوّيل جنوب�ي تونس وألق�ت بظاللها 
على أنشطة س�كانها وظروف عيشهم بشكل عام. 
فبمجّرد دخ�ول المدين�ة التابعة لمحافظ�ة قبلي، 
الواقع�ة في قلب الصحراء، عل�ى بعد نحو 500 كم 

التونس�ية،  العاصم�ة  جن�وب 
الرملي�ة  الهض�اب  تت�راءى 
متكّدس�ة على أس�طح المنازل 

وفي شوارع المدينة.
يقط�ن المدين�ة الواقع�ة على 
بع�د 30 ك�م تقريباً م�ن مركز 
آالف   7 نح�و  المحافظ�ة، 
جميعه�م  يعان�ون  ش�خص 
من معضل�ة زحف الرم�ال، أو 
»فيض�ان« الرم�ال، كم�ا يحلو 
للسكان المحليين تسمية هذه 
الظاهرة. وفي ظل غياب حلول 
جذرية، لم يجد س�كان المدينة 
من حل س�وى استخدام الجرار 
لفت�ح طرق�ات المدين�ة، بم�ا 
يؤّم�ن اس�تمرار الح�د األدن�ى 
من أنش�طتهم. وتتجاوز كلفة 
الس�اعة الواحدة للجرار ال�20 

دين�اراً، أي ما يعادل نح�و 8 دوالرات. غير أنه حتى 
محاوالت الس�كان للتوّصل لحل ل�»أزمتهم« باءت 
بالفش�ل، في مواجهة زحف يب�دو أقوى من جميع 
الحل�ول البس�يطة الت�ي يبتكرونه�ا لمواجهته، ما 

فاقم من معضلة تشقق جدران المنازل. 

األمومة شعور عظيم تحلم به كل فتاة، إال أنها عندما 
تت�زوج وتنجب طفله�ا األول قد ُتص�اب باالكتئاب 
والتوت�ر بس�بب حج�م المس�ؤولية الملق�اة عل�ى 
عاتقها، وقد تتطور هذه المش�اعر إلى أن تصل إلى 
حد الكراهية، ويكون غريبا بعض الش�يء أن تكره 
األم ابنه�ا، إال أن ه�ذا يحدث بالفعل، عندما تش�عر 

األم أن ابنها هو س�بب عدم راحتها وحصولها على 
حقوقها في الحياة واالستمتاع بحياتها مع زوجها..

وحول األس�باب الت�ي تدفع األم لك�ره ابنها، تقول 
الدكتورة آمال ثابت، أستاذة علم النفس االجتماعي 
بجامع�ة عين ش�مس في مصر، إنه�ا متعددة وتبدأ 
باكتئ�اب م�ا بع�د ال�والدة، وال�ذي قد يس�تمر إلى 
فترة زمنية طويلة، تكّن مش�اعر 
كراهية تج�اه مولودها وال تقبل 
احتضان�ه، لكن س�رعان ما تعود 
مشاعرها إلى طبيعتها.لكن هناك 
البعض من األمهات الالتي يستمر 
معه�ن ه�ذا الش�عور بالكراهي�ة 
تجاه أبنائهن بس�بب المسؤولية 
الملق�اة عل�ى عاتقه�ن وااللتزام 
والتقي�د ف�ي الحرك�ة، أو نتيج�ة 
واخت�الف  نم�ط حياته�ن  تغّي�ر 
شكل أجسامهن، وهو األمر الذي 
يش�عرهن بالح�زن والنف�ور من 

األبناء.
وتلف�ت ثابت إلى أن كره الوالدين 
لالبن قد ينتج بسبب ارتباط مولد 
الطفل بحادث أليم، قد يتحّول إلى 

كره حيال هذا الطفل.

»فيضانات رملية« هتدد بطمس مدينة تونسية البدانة تقلل من فعالية لقاح اإلنفلونزاكيف تتحول مشاعر األمومة إىل كراهية

أظه�رت نتائج الدراس�ة التي أجرتها جامعة ن�ورث كارولينا 
في تش�ابل هيل أن السمنة تلعب دورا في فعالية التطعيم ضد 
االنفلونزا. وتبعا لهذه الدراسة قد تتطلب حماية الناس الذين 
يعانون من السمنة المفرطة من فيروس االنفلونزا الموسمي 
نهج�ا بديال..ووفق�ا لورق�ة البح�ث العلمي التي نش�رت في 
دوري�ة المجلة الدولية للبدانة، ش�ارك حوالي 1022 ش�خصا 
في الدراس�ة. وتم تقس�يم المش�اركين إلى ث�الث مجموعات 
وفقا لمؤش�ر كتلة الجسم: عادي، وزن زائد، وسمين..كما تم 
تطعيمهم بلقاح ألنفلونزا )IIV3(  قبل موس�م الوباء 2013-

2014 و2014-2015. ه�ذا وأظهرت النتائ�ج أن األنفلونزا أو 
أع�راض ش�بيهة باإلنفلونزا تم الكش�ف عنها ل�دى ٪9.8 من 
المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، مقارنة مع 5.1٪ 

لدى مجموعة المشاركين ذوي الوزن الطبيعي.


