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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

أشبه الّناس
 بأنبياء اهلل أقولهم للحّق وأصبرهم 

على العمل

ص3اليوم.. املحكمة االحتادية تنظر يف »مخس دعاوى« دستورية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »هجمة رشسة« عىل العوامية: آل سعود هيجرون شيعة القطيف

تـرامـب مـسـتـعـد لـخـوض حـرب »تـدمـيــر« كـوريــا الـشـمــالـيـة

العمل تعد قانون التأمينات االجتامعية »نقلة نوعية« ملستوى معيشة الطبقة العاملة

»سانت ليغو« يثري االنقسام بني األحزاب السياسية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد يوم واحد من إقراره، أثار النظام 
االنتخابي ال�ذي مّرره الربملان ردود فعل 
مستنكرة من أحزاب مختلفة، إذ يف الوقت 
الذي أع�رف حزب الفضيلة عن »أس�فه 
الش�ديد« لتمري�ره، وفيم�ا أعلنت كتلة 
األح�رار أنها فوجئ�ت بالتصويت، اعترب 
الح�زب الش�یوعي العراق�ي أن القانون 
»توج�ه إقصائي« وعقب�ة أمام مرشوع 
التغییر.وقال حزب الفضيلة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، »لألسف 
الش�ديد تكرر نفس الخطأ عندما صوت 

الربملان عىل تمرير النظام االنتخابي غري 
املنص�ف املعتم�د يف توزي�ع املقاعد عىل 
الفائزين من خالل تصويته عىل س�انت 
ليغو )1,9(«، محذرا من أن »هذا املوقف 
يمثل تراجعاً واضحاً عن دعوات اإلصالح 
التي س�معناها واملطالبة بأحداث تغيري 
يف القوى والوجوه السياس�ية«.وأوضح 
أن »النظام الح�ايل يؤدي اىل هدر كبري يف 
أصوات الناخب�ن وتحويلها اىل قوائم لم 
يقص�د الناخب اختياره�ا ويعزز هيمنة 
الزعماء السياس�ين وتقوية أدواتهم يف 
الس�لطة ويغيب إرادة الناخبن ويضعف 
االس�تماع ملطالبهم وتطلعاتهم«، مؤكدا 

أن »اغل�ب القوى السياس�ية أخفقت يف 
هذا االختبار وأدت لنفس املنهج السابق 
وهو تركي�ز الهيمنة للكت�ل النافذة عىل 
املش�هد الس�يايس وتضيي�ق املش�اركة 
السياسية التي تمثل حاجة ماسة لدعم 
النظ�ام الس�يايس ومواجه�ة التحديات 
املحيطة به«.وأوضح، أن »التصويت عىل 
نظام س�انت ليغو )1,9( أغل�ق األبواب 
أمام التغيري واإلصالح الس�يايس واحكم 
قبض�ة الق�وى السياس�ية الناف�ذة عىل 

الواقع السيايس ألمد غري معلوم«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�دت هي�أة النزاه�ة دق�ة ترصيحات 
رئيس�ها بش�أن إحال�ة ع�دٍد م�ن ملفات 
الوزارات للقضاء.وذك�ر بيان للهيأة تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه »يودُّ املركز 
اإلعالم�يُّ يف هيأة النزاه�ة أن ُيوضح للرأي 
الع�امِّ أنه س�بق أن أعلن ولع�دَّة مرَّاٍت عن 

�ات التي أحالتها إىل  موق�ف الهيأة من امللفَّ
ض عنها  القضاء، وال س�يما تلك التي تمخَّ
م  عمل ف�رق الهي�أة امليدانيَّة ومل�ف تضخُّ
األم�وال والكس�ب غري امل�رشوع وحيث ال 
�د أنَّ الواجب  يوجد جدي�ٌد، فإنَّ الهيأة تؤكِّ
الوطن�يَّ والقانون�يَّ ُيحتُِّم عليه�ا التحرِّي 
والتحقي�ق يف ش�بهات الفس�اد يف وزارات 
�ة ب�ال اس�تثناٍء  س�اتها كافَّ الدول�ة وُمؤسَّ

وبدون خطوٍط حمٍر أو أيَّة محاذير يف ذلك« 
.واضاف »وانطالقاً من السياس�ة الحاليَّة 
الت�ي تبنَّته�ا الهيأة منتص�ف العام 2015 
يف ظ�لِّ رئاس�تها الجديدة املُتمثِّل�ة بتغيري 
اس�راتيجيَّة عملها بعدم االكتفاء بالعمل 

املكتبيِّ والولوج إىل العمل امليدانيِّ .

التفاصيل ص3

»داعش« سوريا حيتفظ 
بأسلحة كياموية لـ »املعركة 

الكربى« يف الرقة

جـريـزمـان
يفتح بـاب التكهنـات 

حول مستقبله

بعد يوم من متريره يف الربملان.. الفضيلة »يأسف« واألحرار »متفاجئ« والشيوعي يعده »إقصائي«
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الصحة الربملانية تعتزم إضافة »عقوبات« اىل قانون محاية االطباء وتطالب احلكومة بتطبيقهبارزاين يوجه حزبه بـ »عدم املشاركة« يف االنتخابات الربملانية املقبلة
الثقافة الربملانية تسعى إىل تعديل قانون حرية التعبري والتظاهر السلمي رئيس اجلمهورية يصدر مرسوما بتعيني اعضاء جملس املفوضية العليا حلقوق األنسان

النقد الدويل  يعلن 
نجاح مشاورات اتفاقية اإلستعداد 

االئتامين للعراق
ص2

أوروبا تعزز دعمها
 لدول الساحل يف مواجهة 

اإلرهــاب
ص4

واشنطن »تستعيد« أسلحة قدمتها للمعارضة السورية
        بغداد / المستقبل العراقي

قال املرصد الس�وري املعارض أن التحالف 
ال�دويل بقيادة أمريكا اس�تعاد األس�لحة التي 
زود بها فصائل »قوات أحمد العبدو« و«جيش 

أسود الرشقية« و«لواء شهداء القريتن«. 
وتعمل الفصائل الثالثة، املنضوية يف إطار 
»الجيش الس�وري الحر« يف البادية والجنوب 

الس�وري.ونقل املرصد عن مص�ادر موثوقة، 
بأن التحالف الدويل اس�تعاد األسلحة التي أمد 
به�ا هذه الفصائ�ل، بعدم�ا رفضت رشوطه 
ملواصلة الدعم وعىل رأسها عدم قتال الجيش 

السوري والركيز عىل قتال »داعش«.
بدوره، أعلن فصيل لواء ش�هداء القريتن 
فك ارتباط�ه بالجهة الداعمة ل�ه نظراً لوقف 
إمداده لقتال الجيش الس�وري، بحسب بيان 

له.وأكد مدير املكت�ب اإلعالمي للواء أبو عمر 
القريتن لوكالة »قاسيون« أن التحالف الدويل 
يرف�ض رفضاً قاطعاً قتال الجيش الس�وري، 

أو الدخول يف جبهات مبارشة معه.
الدف�اع  وزارة  م�ع  ينس�ق  الل�واء  وكان 
األمريكي�ة يف األش�هر القليل�ة املاضي�ة، التي 
تتمرك�ز يف قاعدتي التن�ف والزكف القريبتن 

من الحدود السورية األردنية.

العطواين يؤكد عزم املحافظة عىل تطوير كامريات املراقبة  
لرصد حركة العجالت املشبوهة يف العاصمة

وزير النقل يعد بإنشاء اكرب مطار للشحن اجلوي 
6يف الرشق األوسط بمحافظة بابل 6

النزاهة تدقق بـ »شبهات الفساد« يف الوزارات »بدون خطوط« 
وال تضع اعتبارات لـ »حماذير«
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النقد الدويل يعلن نجاح مشاورات اتفاقية اإلستعداد االئتامين للعراق
        بغداد / المستقبل العراقي

نج�اح  ال�دويل  النق�د  صن�دوق  أعل�ن 
والخاص�ة  الثاني�ة  املراجع�ة  مش�اورات 
بإتفاقية االستعداد االئتماني مهنئاً ومثنياً 
ع�ى دور البنك املرك�زي العراق�ي ووزارة 
املالي�ة ومكت�ب رئي�س ال�وزراء يف نجاح 
املكت�ب اإلعالمي  املش�اورات.وقال مدي�ر 
للبنك املرك�زي أيرس جبار يف بيان له تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أنه »ويف 
رس�الة وجهت م�ن صندوق النق�د الدويل 
تضمن�ت تهنئ�ة البن�ك املرك�زي العراقي 
ووزارة املالي�ة ومكتب رئي�س الوزراء عى 
نجاح مشاورات املراجعة الثانية والخاصة 
والت�ي  االئتمان�ي  االس�تعداد  بإتفاقي�ة 
جاءت بعد تنفي�ذ الربامج واألهداف املالية 
والنقدية ووضعها يف أطار يؤمن االستقرار 
املايل للع�راق ومواجه�ة التحدي�ات املالية 

واألمنية«.
»الربنام�ج يتضم�ن جمل�ة  ان  وب�ن 

أصالحات وأهداف تم االلتزام بها بما يحقق 
مصلح�ة الع�راق، وكان آخره�ا املوازن�ة 
التكميلية التي صادق عليها مجلس النواب 
يف وقت قي�ايس والذي أظه�ر بذلك حرص 
السلطتن الترشيعية والتنفيذية عى خطة 

وبرامج اإلصالح«.
وأش�ار جبار اىل إن »قرار مجلس إدارة 
صندوق النقد الدويل باملصادقة عى تقرير 
فريق الصن�دوق الذي تضم�ن إيفاء البنك 
املرك�زي ووزارة املالية والجه�ات األخرى 
بتحقي�ق األهداف والخط�ط التي تضمنها 
االتفاق س�يعطي إش�ارة مهم�ة تنتظرها 
املؤسس�ات الدولية والدول الكربى لتقديم 
تمويله�ا وتس�هيالتها لدع�م الوضع املايل 
يف الع�راق من خ�الل دعم تموي�ل املوازنة 
العام�ة للدول�ة ومش�اريع متع�ددة كم�ا 
ُيمه�د بيان صندوق النقد ال�دويل اىل إجراء 
املراجعة الثالثة التي س�تبدأ يف شهر أيلول 
املقب�ل لألس�تمرار بالربنامج وم�ا يرتتب 

عليه للعراق من دعم خارجي«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
محمد ش�ياع السوداني، أمس األربعاء، ب قانون 
التأمينات االجتماعية الذي صوت عليه مجلس 
ال�وزراء، مبين�ا أنه س�رفع املس�توى املعايش 
للطبق�ة العاملة ويعد »نقل�ة نوعية« لتصويب 
القط�اع الخ�اص، فيم�ا أك�د مدير ع�ام دائرة 
التقاعد جعفر الحلو أن القانون سينصف املرأة 
العامل�ة يف القط�اع الخ�اص ويجعله�ا تتمتع 
بإجازة لألمومة وغرها من االمتيازات املوجودة 
يف وظائف الدولة. وقال السوداني يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »مجلس 
ال�وزراء صوت ع�ى مرشوع قان�ون التأمينات 
االجتماعية الذي بموجبه سيتقاىض العاملون يف 
القطاع الخاص راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم يف 
القطاع الحكومي«، مبينا أن »القانون س�يعمل 
عى انتقال الرات�ب التقاعدي اىل الخلف يف حالة 
وفاة العامل املتقاعد، وسرفع املستوى املعايش 
للطبق�ة العاملة«.وب�ن الس�وداني، أن »وزارة 
العم�ل حرصت عى تقدي�م مقرتحات تصب يف 
صالح رفع املستوى املعايش للعمال والتخفيف 
ع�ن الضغ�ط الحاص�ل ع�ى الوظيف�ة العامة 
بالدول�ة«، مبين�ا أن »القانون س�يجعل أحكام 
التقاع�د يف القطاعن الع�ام والخاص موحدة، 

ويشمل عمل القطاع الخاص باالمتيازات«. 
وأض�اف وزير العم�ل، أن »القان�ون الجديد 
يتضم�ن وج�ود الضم�ان الصح�ي والتأم�ن 
بمختل�ف أش�كاله مم�ا يش�كل نقل�ة نوعي�ة 

لتصويب ودعم القطاع الخاص يف العراق«. 
م�ن جهت�ه ق�ال مدير ع�ام دائ�رة التقاعد 

»قان�ون  إن  الحل�و،  جعف�ر  ع�ي  والضم�ان 
التأمين�ات االجتماعية الجديد الذي صوت عليه 
مجل�س الوزراء س�اوى بن امتي�ازات املتقاعد 
يف القط�اع العام والعام�ل يف القطاع الخاص«، 
مؤك�دا أن »القان�ون الجدي�د س�ينصف امل�رأة 
العامل�ة يف القط�اع الخاص أس�وة بم�ا تتمتع 
ب�ه موظفة الدولة من التمت�ع بإجازة لألمومة 

وغرها من االمتيازات«.
وذك�ر مدير عام دائرة التقاعد، أن »القانون 
يتضم�ن عدة أن�واع للتأم�ن سيس�تفاد منها 
العام�ل يف القطاع الخاص منه�ا ما معمول به 
يف القط�اع الع�ام، فض�ال عن التأم�ن الصحي 
للعامل والتأمن ضد األمراض املهنية وإصابات 
العم�ل«، مش�را اىل أن »القانون س�يعمل عى 
تفعيل التأمن الثق�ايف واالجتماعي للعمال وتم 
إدخال تأمن جديد هو التأمن االختياري ألرباب 

العمل وأصحاب املهن املنزلية«.
التأمين�ات  »قان�ون  أن  الحل�و،  وب�ن 
االجتماعي�ة س�يعمل ع�ى وضع قط�اع العمل 
غ�ر املنظم تحت مظلة راعية م�ن اجل تنظيم 
ه�ذا القطاع الحي�وي والهام«، مش�ددا عى أن 
»القانون الجديد س�يعمل يف ح�ال تنفيذه عى 
تحس�ن الدخل لعمال القط�اع الخاص وهو ما 
س�عت إليه الوزارة منذ زم�ن الن قطاع العمال 

يمثل أساس نهضة البلد«.
الثالث�اء، ع�ى  ال�وزراء،  وص�وت مجل�س 
مرشوع قانون التأمينات االجتماعية، موضحا 
أن�ه يضمن ل�كل العامل�ن يف القط�اع الخاص 
التقاعدي�ة  للروات�ب  مناظ�را  تقاعدي�ا  راتب�ا 
ملوظفي الدولة، إضافة اىل ضمان حقوق عوائل 

الشهداء.

سيمنح القطاع اخلاص امتيازات وظائف الدولة ويؤمن للمرأة العاملة إجازة األمومة

العمل تعد قانون التأمينات االجتامعية »نقلة نوعية« ملستوى معيشة الطبقة العاملة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االربع�اء، ان 
مكافح�ة الجريم�ة املنظم�ة تمكنت م�ن القاء 
القب�ض عى متهمن اثنن يف اليوس�فية جنوبي 

العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن، 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»مفارز املديرية العامة ملكافحة الجريمة املنظمة 
ونتيجة جهد استخباري ومتابعة دقيقة، تمكنت 
من القاء القبض عى متهمن اثنن يف اليوس�فية 

جنوبي بغداد«.
واض�اف معن ان »عملية الق�اء القبض تمت 
بع�د نصب كم�ن لهم«، مش�را اىل ان�ه »ضبط 
بحوزته�م ٤٧ قنربة هاون عي�ار ٦٠ ملم وقد تم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة الجمهورية، أمس االربعاء، عن 
اص�دار الرئيس فؤاد معصوم مرس�وما جمهوريا 
بتعي�ن االعض�اء االصلين واالحتي�اط يف مجلس 
املفوضي�ة العلي�ا لحقوق األنس�ان. وق�ال املكتب 
االعالم�ي لرئاس�ة الجمهوري�ة، يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
الجمهوري�ة فؤاد معصوم أصدر، اليوم، مرس�وما 
جمهوريا بتعين االعض�اء االصلين واالحتياط يف 
مجلس املفوضية العليا لحقوق األنسان«. وأوضح 
املكتب ان »االعضاء يف مجلس املفوضن للمفوضية 
العلي�ا لحقوق األنس�ان هم كل من: هيمن رش�يد 
زيدان، وبسمة محمد مصطفى، وثامر ياسن عبد 
الله، وعي أكرم زين العابدين، ومرشق ناجي عبود 
سلمان، ووحدة محمود فهد عبد، وعي عبد الكريم 
ميزر فارس، وفاض�ل عبد الزهرة فاضل الغراوي، 
وعقيل جاس�م ع�ي ه�ادي، وزيدان خل�ف عبيد، 
وعام�ر بول�ص زيا، وفات�ن عبد الواح�د عباس«. 
فيم�ا األعضاء االحتياط هم كل من: بروين محمد 
أم�ن، وأنس أكرم محمد صبحي، وفيصل عبد الله 
بدر عداي. واشار املكتب اىل ان هذا القان������ون 

ارسل للنرش يف الجريدة الرسمية.

رئيس اجلمهورية يصدر مرسومًا بتعيني اعضاء 
جملس املفوضية العليا حلقوق األنسان

مكافحة اجلريمة املنظمة تعتقل متهمني 
اثنني يف اليوسفية جنويب بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني 
محم�د زنكن�ة، أمس األربع�اء، عن توجي�ه بعدم 
ومجال�س  الربملاني�ة  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة 
املحافظات املقبلة من قبل مسعود بارزاني رئيس 
الحزب. ونقل�ت وكالة »الفرات ني�وز« عن زنكنة 
قوله انه »يف خضم الجدل بن الكتل السياس�ية يف 
هذه الفرتة فاجراء انتخابات مجالس املحافظات 
صعب جدا، ولطاملا كانت هناك مشاكل عالقة بن 
اإلقليم وبغداد، لكن ال يوجد تصعيد وتهديد فمسالة 
اس�تقالل كردس�تان ليس�ت بهذه الس�هولة وال 
يوجد بتعنيف الكالم كل هذه املس�ائل مخطط لها 
ومتفق عليها من قبل املجلس األعى لالس�تفتاء«. 
وأضاف ان »مس�الة االنتخابات التعرتض أي كتلة 
كردية ولك�ن التحفظات لعدم وجود عدالة يف عدد 

األص�وات، فهذه املس�ائل كانت تش�كل من نقاط 
الخالف يف الش�أن الك�ردي ولم يظه�ر أي تصعيد 

حول أي فقرة يف االنتخابات«. 
وأوض�ح ان« كافة املواد التي تمت اليوم ذهبت 
ام�ا بقية املواد الباقية س�تأخذ س�جاالت، وهناك 
توجه من الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني عى 
عدم املش�اركة يف االنتخابات املقبلة الن الكثر من 
السهام بداخل العملية السياسية موجه للحزب«.

وأشار اىل انه« اليوجد تصعيد مع بغداد وجميع 
االك�راد متفقون«. وح�ول الرصاع ب�ن املكونات 
يف محافظ�ة كركوك قال زنكن�ة ان« الجميع يعلم 
ان لكرك�وك لها مكان�ة خاصة لجمي�ع املكونات 
ولدينا املادة 58 لو كانت نفذت لكان الحديث حول 
الكث�ر من األمور قد انتهت س�واء بقانون خاص 
او أي قان�ون اخ�ر«.  ولف�ت اىل ان »هن�اك االف 
العوائل املهجرة من االكراد منذ عام 19٦8 يف إقليم 

كرستان لم تحل من قبل الحكومة العراقية وطاملا 
هم باقن لن تحل ازمة كركوك، فالديمقراطي يريد 
تصحيح املسار الدستوري الذي وضعته الحكومة 
االتحادية يجب ان تفع�ل الحكومة العراقية املادة 

1٤٠ التي سبتت مشاكل كثرة يف كركوك«.
وب�ن ان »القيادات الكردية لم ترفض الجلوس 
اىل طاول�ة حوار مع املكون�ات األخرى لحل قضية 

كركوك«.
وكان محاف�ظ كركوك اكد نجم الدين كريم، يف 
وقت س�ابق مش�اركة كركوك يف عملية اس�تفتاء 
اس�تقالل إقليم كردس�تان، املقرر إج�راؤه نهاية 
ش�هر أيلول املقبل. وكان محاف�ظ كركوك، طالب 
يف حزي�ران امل�ايض، بض�م املحافظ�ة إىل مرشوع 
اس�تفتاء إقليم كردس�تان املزمع إجراؤه يف أيلول 
املقبل، معتربا أن إجراء االستفتاء من دون كركوك 

»ال قيمة له«، حسب تعبره.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، 
أمس االربعاء، عزمها اجراء تعديالت 
عى قان�ون حماية االطباء ليش�مل 
عقوب�ات اضافي�ة، وفيم�ا طالب�ت 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بتطبيق 
العلي�ا  املرجعي�ة  داعي�ة  القان�ون، 
الرشاد املجتمع وتحريم االعتداء عى 

الكوادر الطبية.
قتيب�ة  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الجب�وري يف مؤتم�ر صحفي عقده 

يف مجل�س النواب »نطال�ب العبادي 
االمني�ة تطبي�ق قان�ون  واالجه�زة 
أن�ه  اىل  مش�راً  االطب�اء«،  حماي�ة 
تعدي�ل  س�تجري  الصح�ة  »لجن�ة 
عى قان�ون حماية االطباء ليش�مل 
عقوب�ات اضافي�ة للمعتدي�ن ع�ى 
الطبية«.وأض�اف جبوري،  الك�وادر 
»ع�ى املرجعي�ة الرش�يدة ان تب�دي 
ترش�يداتها اىل املجتم�ع واالهتم�ام 
بالك�وادر الطبي�ة وتحري�م االعتداء 
الكوادر الطبية«.وشهدت اآلونة  عى 
األخ�رة ارتفاع�ا ملحوظ�ا يف تنفيذ 

جرائ�م ذات طاب�ع جنائ�ي، طال�ت 
عددا م�ن األطباء والكفاءات العلمية 
األخرى، فيما حذر نواب ومختصون 
من أن تلك االس�تهدافات قد تؤدي إىل 

»هجرة الكفاءات« من العراق.
وكان الطبي�ب االخصائي عباس 
الكالبي أف�اد يف )31 تم�وز 2٠1٧(، 
بتعرضه ل�«اعتداء« من قبل منتسب 
يف الداخلي�ة بأح�دى بواب�ات مرك�ز 
للرشطة غربي املحافظة، مش�را اىل 
أن ضاب�ط املركز املذك�ور »نصحه« 
اي�ة  تقدي�م  وع�دم  املرك�ز  ب�رتك 

ش�كوى ضد املنتس�ب، وفيما طالب 
الجه�ات املختص�ة بوضع ح�د لتلك 
الجامعات  »االعتداءات« عى اساتذة 

واالطباء يف العراق.
ه�ذا واعلن�ت وزارة الصح�ة، يف 
)22 تم�وز 2٠1٧( ع�ن وفاة طبيب 
تعرض إىل »اعت�داء« داخل عيادته يف 
منطق�ة املعامل رشقي بغداد، وفيما 
افاد مصدر امني، )2٤ تموز 2٠1٧( 
بمقتل طبيبة اسنان طعنا بسكاكن 
داخل منزلها بمنطقة االسكان غربي 

بغداد.

         بغداد / المستقبل العراقي

دونت محكمة تحقيق النج�ف، أمس األربعاء، 
أق�وال متهم بقتل زوجته وش�قيقها بعد ش�جار 
عائ�ي، الفت�ة إىل تصدي�ق اعرتاف�ات املتهم وهي 
بص�دد إحالت�ه ع�ى محكم�ة املوض�وع.  وق�ال 

املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعى القايض 
عبد الس�تار برق�دار انه »ت�م إلق�اء القبض عى 
متهم بقتل زوجته وشقيقها بعد صدور أمر قبض 
بحقه م�ن محكمة تحقيق النج�ف«، موضحا أن 
»املحكمة دون�ت أقواله واعرتف بقيامه بالجريمة 
بعد شجار عائي انتهى إىل القتل«. وأضاف برقدار 

أن »املجن�ي عليه�ا زوج�ة املته�م تعم�ل محققا 
قضائيا يف محكمة تحقيق النجف«، مش�را إىل أن 
»الجريمة وقعت يف صب�اح األربعاء املوافق 2- 8- 
2٠1٧«. وخلص اىل أن »املحكمة دونت أقوال املتهم 
وبص�دد إحالته عى محكمة الجنايات اس�تنادا إىل 

أحكام املادة ٤٠٦ /1 من قانون العقوبات« .

        بغداد / المستقبل العراقي

تب�ادل الع�راق واي�ران، أم�س األربع�اء، س�جناء مطلوبن 
للبلدين.

وقال مس�اعد وزير العدل االيراني يف شؤون حقوق االنسان 
والش�ؤون الدولي�ة، محمود عب�ايس أن »العراق س�لم الجهات 
االيراني�ة 18 م�ن املدانن وذل�ك يف منفذ الش�المجة الحدودي« 

بمحافظة البرصة.
وقال عبايس الذي يتوىل ايضا رئاسة مجموعة العمل املختصة 
بنقل وتبادل الس�جناء واملدانن: انه تم تس�ليم 18 شخصا من 
املدان�ن االيرانين اىل مندوبي وزارة العدل والس�لطة القضائية 
وقوى االمن الداخي، يف منفذ الشالمجة الحدودي، وذلك يف إطار 

اتفاقية تبادل السجناء واملدانن بن ايران والعراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكدت نائ�ب رئيس لجن�ة الثقاف�ة واالع�الم النيابية عهود 
الفضي، أمس االربعاء، سعي اللجنة لتعديل قانون حرية التعبر 

والتظاهر السلمي وعدم تمريره بالصورة املطروح بها.
وقال�ت املكت�ب االعالم�ي للنائب�ة الفض�ي، يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »نائب رئيس لجنة الثقافة 
واالع�الم النيابية عهود الفضي، ح�رت االجتماع الذي جمع 
عدد م�ن الناش�طات واإلعالميات«.  وذكرت الفضي، بحس�ب 
البي�ان، ان »نس�عى لتعدي�ل قان�ون حري�ة التعبر ع�ن الرأي 
واالجتماع والتظاهر السلمي، وعدم تمريره بالصورة املطروح 
بها حاليا«. واضافت ان »لجنة الثقافة واالعالم تسعى جاهدة، 
اىل عدم تمرير مرشوع القانون إال بالصورة التي كفلها الدستور 
العراقي«. وبن ان »االجتماع عرض خالله مقرتحات مجموعة 
من اإلعالميات والناش�طات من منت�دى االعالميات العراقيات، 

أثناء إستضافتهن يف مقر اللجنة«.
واك�د ان »املجتمع�ن تطرقوا اىل أهم النق�اط الخالفية التي 
دع�ت اىل تأجي�ل إق�رار القان�ون لعدة م�رات، من أج�ل إعادة 
صياغت�ه، باالضاف�ة اىل نس�بة الكوتا ملجلس االمناء يف ش�بكة 

االعالم العراقي وقانون هيئة االعالم«.
وتش�هد العاصم�ة بغداد وع�دد من املحافظ�ات، تظاهرات 
س�لمية بن الحن واالخر، االم�ر الذي يحت�اج اىل قانون يكفل 

هذه الحرية يف التعبر عن الرأي، والرأي االخر.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت الحركة الديمقراطية اآلش�ورية، أمس األربعاء، أن 
الوقت غر مناس�ب إلجراء استفتاء اس�تقالل إقليم كردستان 
يف س�هل نينوى، مش�ددة ع�ى رضورة إبعاد س�هل نينوى من 

الرصاعات.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن القيادي يف الحركة آشور 
رسكون قوله إن »وفداً من قيادة الحركة الديمقراطية اآلشوية 
اجتم�ع مع رئي�س إقليم كردس�تان مس�عود البارزاني وبحث 
معه موقف الش�عب اآلش�وري من اإلس�تفتاء«، مبيناً أنه »من 
ال�روري ضمان حقوق ش�عبنا عى كاف�ة األصعدة وتحقيق 
الرشاكة الحقيقية للش�عب اآلشوري يف الرئاسات الثالث وكافة 

مؤسسات ومفاصل الدولة«.
وأك�د رسك�ون ع�ى، أن »تك�ون الدول�ة املس�تقلة )دول�ة 
كردس�تان( دولة اتحادي�ة ديمقراطية علماني�ة وأن تعرب عن 
وجود ش�عبنا م�ن خالل الرموز الرس�مية مثل العلم والنش�يد 
الوطني والشعار وحتى اسم الدولة«، الفتاً إىل أنه »تمت املطالبة 
برف�ع التجاوزات عن أرايض وقرى ش�عبنا يف إقليم كردس�تان 

وإقامة الحكم الذاتي للمناطق التي يتواجد فيه أبناء شعبنا«.
وش�دد رسك�ون ع�ى، »رضورة إبع�اد س�هل نين�وى م�ن 
الرصاعات«، موضحا أن »الوقت غر مناس�ب إلجراء اإلستفتاء 

يف سهل نينوى«.

العراق وإيران يتبادالن مطلوبني للقضاء 
يف منفذ الشالجمة

الثقافة الربملانية تسعى إىل تعديل قانون 
حرية التعبري والتظاهر السلمي

حركة آشورية تعد الوقت »غري مناسب« 
إلجراء االستفتاء يف سهل نينوى

بارزاين يوجه حزبه بـ »عدم املشاركة« يف االنتخابات الربملانية املقبلة

الصحة الربملانية تعتزم إضافة »عقوبات« اىل قانون محاية االطباء 
وتطالب احلكومة بتطبيقه

حتقيق النجف تصدق اعرتافات متهم بقتل زوجته وشقيقها



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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     بغداد / المستقبل العراقي

الس�فارة  االربع�اء، م�ع  أم�س  بغ�داد،  أمان�ة  بحث�ت 
الربيطاني�ة آلي�ات تنفيذ مرشوع مرتو بغ�داد عن طريق 
االس�تثمار، فيما اعرب الس�فري الربيطاني ع�ن امكانية 
تقديم املس�اعدة لبغ�داد.  وقال�ت االمانة يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »أمينة بغداد ذكرى 
علوش اس�تقبلت الس�فري الربيطاني لدى الع�راق فرانك 
بيكر بحض�ور رئيس هيئ�ة اإلس�تثمار الوطنية وعضو 
هيئة املستش�ارين ووكي�ل امانة بغداد للش�ؤون الفنية 
ومدير عام العالقات واالعالم لبحث سبل التعاون الثنائي 
ب�ني الجانبني وتب�ادل الخربات يف قطاع البن�ى التحتية«. 
واضافت ان »أمانة بغداد دعت الس�فري الربيطاني للقائه 

والتباح�ث ح�ول آليات تنفيذ م�رشوع مرتو بغ�داد بعد 
إكمال رشكة )سيسرتا( الفرنسية لإلستشارات الهندسية 
جميع التصاميم واملتطلب�ات الخاصة به ».واوضحت ان 
»اللق�اء تضمن ايض�اً بحث قيام الس�فارة بدعوة عدد ء 
من الرشكات املتخصصة لتكوين )كونس�ورتيوم( فريق 
استش�اري وتحقيق لقاء مبارش مع اللجنة املش�كلة من 
الجانب العراقي التي تضم أمانة بغداد وهيئة االس�تثمار 
الوطنية وعدداً من الجهات املتخصصة لبحث آلية تمويل 
امل�رشوع وإمكاني�ة تنفيذه بإس�لوب اإلس�تثمار«. كما 
اعرب السفري الربيطاني، بحسب البيان، خالل اللقاء عن 
امكانية تقديم املس�اعدة لبغداد يف مجاالت عدة الس�يما 
يف مجال البنى التحتية ومشاركة الرشكات الربيطانية يف 

تنفيذ مشاريع اإلعمار و اإلستثمار » .

أمانة العاصمة تبحث مع السفارة الربيطانية آليات تنفيذ مرشوع »مرتو بغداد«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د يوم واحد م�ن إقراره، أث�ار النظام 
االنتخاب�ي ال�ذي م�ّرره الربمل�ان ردود فعل 
مس�تنكرة من أحزاب مختلف�ة، إذ يف الوقت 
ال�ذي أع�رف ح�زب الفضيل�ة عن »أس�فه 
كتل�ة  أعلن�ت  وفيم�ا  لتمري�ره،  الش�ديد« 
األح�رار أنه�ا فوجئ�ت بالتصوي�ت، اعت�رب 
الحزب الشیوعي العراقي أن القانون »توجه 

إقصائي« وعقبة أمام مرشوع التغییر.
وق�ال ح�زب الفضيل�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »لألسف 
الش�ديد تك�رر نف�س الخطأ عندم�ا صوت 
الربمل�ان عىل تمري�ر النظ�ام االنتخابي غري 
املنصف املعتمد يف توزيع املقاعد عىل الفائزين 
من خالل تصويته عىل س�انت ليغو )1,9(«، 
مح�ذرا م�ن أن »ه�ذا املوقف يمث�ل تراجعاً 
واضحاً عن دعوات اإلصالح التي س�معناها 
واملطالبة بأحداث تغي�ري يف القوى والوجوه 
السياسية«.وأوضح أن »النظام الحايل يؤدي 
اىل ه�در كبري يف أص�وات الناخبني وتحويلها 
اىل قوائم ل�م يقصد الناخب اختيارها ويعزز 
هيمنة الزعماء السياس�يني وتقوية أدواتهم 
يف الس�لطة ويغي�ب إرادة الناخبني ويضعف 
االس�تماع ملطالبه�م وتطلعاته�م«، مؤك�دا 
أن »اغل�ب القوى السياس�ية أخفقت يف هذا 
االختب�ار وأدت لنف�س املنهج الس�ابق وهو 
تركي�ز الهيمن�ة للكت�ل النافذة عىل املش�هد 
الس�يايس وتضييق املشاركة السياسية التي 
تمث�ل حاجة ماس�ة لدعم النظام الس�يايس 

ومواجهة التحديات املحيطة به«.
وأوضح، أن »التصويت عىل نظام س�انت 
ليغ�و )1,9( أغل�ق األب�واب أم�ام التغي�ري 
واإلص�الح الس�يايس واحكم قبض�ة القوى 
السياس�ية النافذة عىل الواقع السيايس ألمد 
غري معلوم«، مطالبا الكتل النيابية ب�«إعادة 
التصويت ع�ىل نظام انتخاب�ي أكثر إنصافا 
ويسمح بفرص لنشوء قوى سياسية جديدة 

تسهم يف اإلصالح والتغيري السيايس«.
بدورها، أعلنت كتلة األحرار أنها فوجئت 
بالتصوي�ت ال�ذي حصل بخص�وص قانون 
االنتخابات. وقالت الكتلة، يف مؤتمر صحفي 
عقدت�ه يف مبنى مجل�س الن�واب، »انطالقاً 
م�ن ن�داء الش�عب العراق�ي ال�ذي يطال�ب 
باإلصالح والس�يما أصالح العمل الس�يايس 
فوجئن�ا بالتصويت ال�ذي حصل بخصوص 
قان�ون االنتخاب�ات«.  واعت�ربت أن »قانون 

االنتخابات الذي ج�رى التصويت عليه يعزز 
اس�تئثار الكت�ل الكب�رية بالس�لطة ويمنع 
كل خيارات الش�عب العراقي م�ن تمرير أي 
مرشوع أصالحي«، مشددة بالقول »نحن إذا 
نؤكد ألبناء الش�عب العراقي بأننا كنا والزلنا 
م�ن املطالب�ني بتنفي�ذ كل خيارات الش�عب 
املطالب باإلصالحات والسيما ترشيع قانون 
انتخاب�ات يضم�ن التمثيل الحقيق�ي ألبناء 
الش�عب العراقي وأنها الوصاية السياس�ية 

عليهم من قبل الكتل السياسية الكبرية التي 
أك�دت لنا من خ�الل تمريرها ه�ذا القانون 
وبالخصوص القاسم االنتخابي )1,9( الذي 
لم نص�وت عليه يوم وتبني أنها ال تؤمن بأي 
عم�ل أصالحي وال تس�مح لصوت الش�عب 
واملرجعي�ة«. وأضاف�ت، »نحن م�ن منطلق 
املسؤولية الرشعية والوطنية قدمنا مرشوعاً 
بخصوص قانون االنتخابات يضمن التمثيل 
الحقيق�ي لطموح�ات وتطلع�ات الش�ارع 

العراقي والذي نأمل من الكتل السياس�ية أن 
تلتف�ت إليه ألن فيه ن�وع من إصالح الوضع 
الس�يايس«. إىل ذلك، انتقد الحزب الش�یوعي 
العراق�ي بش�دة تصوی�ت مجل�س الن�واب 
ع�ىل قان�ون انتخاب�ات مجال�س التعددی�ة 
السیاس�یة.  وق�ال الح�زب يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »تصویت 
مجلس النواب عىل قانون انتخابات مجالس 
التعددیة السیاس�یة واعتماد نظام )س�انت 

لیغو 9.1(، هو توجه إقصائي«. 
ونقل البيان عن سكرتیر اللجنة املركزیة 
للحزب الشیوعي العراقي رائد فھمي، قوله، 
إن »ھ�ذا التوج�ه للكت�ل املتنف�ذة ل�م یكن 
خافی�اً علین�ا، فھذه القوى ترید االس�تئثار 
بالس�لطة، وھ�ي غی�ر راغب�ة يف التعددی�ة 
السیاسیة واملشاركة الفعلیة يف إدارة البالد«، 
معت�ربا أن »تل�ك الق�وى لن تدخ�ر أي جھد 
لوض�ع العقبات أمام م�رشوع التغییر الذي 

صار مطلب�اً ش�عبیاً«.  وأض�اف فهمي، أن 
»ھذا التح�دي یطرح اآلن أمام القوى املدنیة 
والق�وى الوطنیة للعمل ع�ىل تحقیق تمثیل 
یلی�ق بحج�م جمھورھا يف الش�ارع، بالضد 
من نھ�ج االس�تبداد واملحاصص�ة«، مؤكدا 
»رضورة توفی�ر مس�تلزمات نزاھة العملیة 
االنتخابیة، ومنھا تشكیل مفوضیة مستقلة 
ونزیھة بعید عن املحاصصة وال یتحكم فیھا 

نفوذ أحزاب السلطة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكمة االتحادي�ة العليا 
ع�ن ج�دول اعماله�ا لجلس�ة اليوم 
الخميس، إذ يتضمن النظر يف خمس 
دعاوى دستورية يف مقدمتها الطعن 
ب�}23{ مادة م�ن املوازنة االتحادية 

للعام الحايل 2017.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املكتب 
االعالمي للمحكم�ة االتحادية العليا 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، أن »املحكم�ة تعق�د جلس�تها 
)الخميس( للنظر يف الدعاوى املدرجة 
ع�ىل جدول اعماله�ا«. وبني أن »أول 
دعوى للمحكمة هي النظر يف الطعن 
ب� }23{ مادة من مواد قانون املوازنة 
االتحادية التي اقامها رئيس مجلس 
الوزراء اضافة إىل وظيفته«، مبيناً ان 
»الجلسة السابقة قد شهدت انتخاب 
خمس�ة خ�رباء وخبريي�ن احتياط�اً 
الجوان�ب  يتضم�ن  تقري�ر  لتقدي�م 

الفنية ملوضوع الطعن«.
وأش�ار إىل أن »املحكمة س�تنظر 
دعوى الطعن بدستورية قرار مجلس 
قيادة الثورة املنحل رقم }120{ لسنة 
1994، وموضوعه عدم اطالق رساح 
املحكوم ع�ن جريمة األرضار بأموال 
الدولة ما لم تسرتد منه هذه االموال« 
مضيف�اً أن »املحكمة س�تنظر كذلك 
بطل�ب الحكم بعدم دس�تورية نظام 
املراس�م رق�م }4{ لس�نة ملخالفت�ه 
اح�كام دس�تور جمهوري�ة الع�راق 

يف املادت�ني }1{ و}47{ من�ه، والت�ي 
اقامها رئيس مجلس النواب/ اضافة 

لوظيفته عىل رئيس مجلس الوزراء/ 
اضاف�ة لوظيفته«. ولف�ت البيان إىل 

أن »دعوى اخرى عىل جدول االعمال 
اقامها عضو مجلس محافظ س�ابق 

بطلب الحك�م ببطالن البن�د }ثانيا/ 
1- 2- 3{ م�ن القرار }333/ لس�نة 

2015{ واع�ادة الحق�وق التقاعدية 
له«. واس�تطرد البي�ان أن »املحكمة 

س�تنظر ايضاً دعوى النائب السابق 
محم�د الطائي بطل�ب الحكم بالغاء 
قرار مجلس النواب املتخذ يف جلس�ة 
 /5  /25 بتاري�خ  املنعق�دة   }37{
2017، واعادت�ه إىل عضوية مجلس 
النواب«. وكان�ت املحكمة االتحادية 
العليا انتخبت يف جلس�تها األخرية يف 
27 م�ن تموز املايض خمس�ة خرباء 
ج�دد لتقدي�م تقرير فن�ي يف دعوى 
الطع�ن ببعض مواد قان�ون املوازنة 

العامة للعام الحايل.
وس�توجه املحكم�ة االتحادية يف 
جلس�تها أس�ئلة إىل الخ�رباء تتعل�ق 
ببي�ان أن م�ا اجراه مجل�س النواب 
عىل م�رشوع قانون موازن�ة 2017 
املق�دم م�ن الحكوم�ة م�ن مناقل�ة 
مبال�غ ب�ني ابوابه�ا أو فصوله�ا أو 
أو  مواده�ا  بع�ض  مبال�غ  بتعدي�ل 
باضاف�ة م�واد جدي�دة وبمبال�غ لم 
تكن موج�ودة بامل�رشوع الحكومي 
و ه�ل أن تل�ك املتغريات ق�د اضافت 
اعب�اء مالي�ة جديدة ظاه�رة أو غري 
ظاهرة، ولكنها ستظهر عند تطبيق 
بنود املوازنة«. كما ستسأل املحكمة 
الخ�رباء أيض�اً ع�ن ه�ل أن املوازنة 
املعدل�ة التي ص�ادق عليه�ا مجلس 
الن�واب االس�بوع امل�ايض تتضم�ن 
ما يتقاط�ع أو يؤث�ر يف االعرتاضات 
بعدم الدس�تورية، وما هي؟ املطلوب 
بي�ان الخربة بكل مناقلة أو تعديل أو 
اضافة وكانت موضوع الطعن مدعي 

اضافة لوظيفته يف الدعوى«.

بعد يوم من متريره يف الربملان.. الفضيلة »يأسف« واألحرار »متفاجئ« والشيوعي يعده »إقصائي«

»سانت ليغو« يثري االنقسام بني األحزاب السياسية

بينها الطعن ببند يف املوازنة وإلغاء عضوية نائب برملاني

اليوم.. املحكمة االحتادية تنظر يف »مخس دعاوى« دستورية

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اكدت هيأة النزاهة دقة ترصيحات رئيس�ها 
بشأن إحالة عدٍد من ملفات الوزارات للقضاء.

وذكر بيان للهيأة تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه »يودُّ املركز اإلعالميُّ يف هيأة النزاهة 
أن ُيوضح للرأي العامِّ أنه س�بق أن أعلن ولعدَّة 
ات التي أحالتها  مرَّاٍت عن موقف الهيأة من امللفَّ
ض عنها  إىل القض�اء، وال س�يما تلك الت�ي تمخَّ
م األموال  عم�ل فرق الهيأة امليدانيَّة وملف تضخُّ
والكس�ب غري امل�رشوع وحيث ال يوج�د جديٌد، 
د أنَّ الواجب الوطنيَّ والقانونيَّ  فإنَّ الهي�أة تؤكِّ
ُيحتِّ�ُم عليه�ا التح�رِّي والتحقي�ق يف ش�بهات 
ة بال  ساتها كافَّ الفس�اد يف وزارات الدولة وُمؤسَّ
اس�تثناٍء وبدون خطوٍط حمٍر أو أيَّة محاذير يف 
ذلك« .واضاف »وانطالقاً من السياس�ة الحاليَّة 
التي تبنَّتها الهي�أة منتصف العام 2015 يف ظلِّ 
رئاس�تها الجديدة املُتمثِّلة بتغيري اس�رتاتيجيَّة 
عمله�ا بعدم االكتفاء بالعم�ل املكتبيِّ والولوج 
إىل  االنتق�ال  طري�ق  ع�ن  امليدان�يِّ  العم�ل  إىل 
اتها  ساتها؛ بغية فتح ملفَّ وزارات الدولة وُمؤسَّ
ة، حيث ت�مَّ تأليف فرٍق ميدانيَّ�ٍة تحقيقيٍَّة  كافَّ

تدقيقيٍَّة لهذا الغ�رض، انتقلت إىل تلك الوزارات 
�ات حيث  س�ات؛ للتحقي�ق وفت�ح امللفَّ واملؤسَّ
ات  أسفرت نتائج عملها عن إحالة عدٍد من امللفَّ
ح به رئي�س الهيأة  إىل القض�اء، وه�ذا م�ا رصَّ
من خالل إحدى القن�وات الفضائيَّة، حيث كان 
ت إحالة تلك  واضحاً ودقيقاً، إذ حدَّد املدَّة التي تمَّ
�ات إىل القضاء بني عامي }2015 – 2016{  امللفَّ
وتط�رَّق أيض�اً إىل ملفِّ الكس�ب غ�ري املرشوع 
�داً أنَّ القضاء قد أغلق  لته الهيأة، مؤكِّ ال�ذي فعَّ
مجموع�ة قضاي�ا أحالته�ا الهي�أة إليه ضمن 
ه�ذا امللف، وهي تحرتم ق�رارات القضاء؛ كونه 
د قناعتها باألدلة  الفيصل، بيد أنها ما زالت تؤكِّ
الت�ي كان�ت قد أحالته�ا، األمر ال�ذي دعاها إىل 
الً تمييزياً«. الطعن يف تلك القرارات تمييزاً وتدخُّ

فيما س�لَّط رئيس الهيأة » الضوء عىل أس�باب 
ات يف  امتناع الهيأة عن اإلدالء بتفاصيل تلك امللفَّ
حين�ه؛ وذلك تربُّصاً بصدور القرارات القضائيَّة 
فيه�ا؛ واجتناباً للتأثري يف ق�رارات القضاء، فقد 
ذكر أنَّ القضاء »حس�م قبل عدَّة أش�هٍر بعضاً 
ات« فبات لزام�ًا عىل الهيأة اطالع  م�ن تلك امللفَّ
الجمه�ور عىل مصري تل�ك القضايا، عمالً بمبدأ 
الش�فافية؛ واستجابة لتساؤالت وسائل اإلعالم 

وال�رأي الع�امِّ ال�ذي رام معرف�ة مص�ري تل�ك 
القضايا، والس�يما أنَّ�ه علم س�لفا بإحالة تلك 

ات إىل القضاء يف تلك املدَّة«. امللفَّ
وتابع » اآلن وقد حس�م القض�اء بعضاً من 
قضايا الفرق امليدانيَّة ُمقرِّراً إغالق بعضها، فقد 
قت  كان ذكرها من باٍب أنَّ الهيأة س�بق أن حقَّ
فيه�ا وأحالتها إىل القضاء واألخري قرَّر إغالقها، 
حي�ث ينتهي هن�ا دور الهيأة، وتل�ك حقيقة ال 
ل�ع الرأي العام عليه�ا، وهنا ال بدَّ من  بدَّ أن يطَّ
اإلش�ارة إىل أنَّ رئيس الهيأة كان دقيقاً ومهنياً، 
فق�د خصَّ بالذكر القضايا املحس�ومة من قبل 

ا لم ُتحَسم«. القضاء حرصاً دون غريها ممَّ
وأكد » هن�ا ال بدَّ من القول إنَّ ذكر الحقائق 
والش�فافية بالتعام�ل مع ال�رأي الع�امِّ التزاٌم 
قانون�يٌّ وأخالق�يٌّ دأب�ت الهيأة علي�ه وبحدود 
ما يس�مح به القان�ون، عىل الرغم م�ن أنَّ تلك 
ت  الحقائ�ق يمكن أن ُتزِع�ج البعض، حيث عربَّ
الهيأة عن اس�تغرابها من قيام إحدى الوزارات 
�ة يف الدولة بإصدار بيان�اٍت غري صحيحٍة  املُهمَّ
يف محاول�ٍة منه�ا للنيل م�ن األجه�زة الرقابيَّة 
الوطنيَّة؛ بغية إس�كاتها وثنيها عن أداء دورها 
الوطنيِّ والقانونيِّ يف مكافحة الفساد والحفاظ 

، إذ عم�دت تلك الوزارة إىل القول  عىل املال العامِّ
بأنَّها استصدرت حكماً من القضاء بحقِّ الهيأة 
بتهمة التش�هري، وهذا كالٌم غ�ري صحيٍح، فيما 
أوردت أيضاً معلوماٍت غري صحيحٍة بخصوص 
تعي�ني املُفتِّ�ش الع�امِّ يف ال�وزارة، إذ إنَّ تعيني 
املفت�ش العامِّ ه�و حقٌّ حرصيٌّ لهي�أة النزاهة 
بموافق�ة رئي�س ال�وزراء خالفاً مل�ا أدَّعته تلك 
الوزارة، وال تريد الهيأة االنجرار إىل ذكر املسائل 
وس�ائل  يف  واإلداريِّ  القانون�يِّ  الطاب�ع  ذات 

اإلعالم«.
د  واوض�ح البيان » إنَّ املرك�ز اإلعالميُّ ُي�ؤكِّ
يف خت�ام بيانه عىل اس�تمراريَّة الهيأة يف عملها 
تها الوطنيَّة النبيلة التي رسمها  كها بمهمَّ وتمسُّ
القان�ون، داعياً جمي�ع املخلص�ني الحقيقيِّني 
تها  الس�اعني إىل مصلحة البلد ملساندتها يف مهمَّ
تلك، ُمشدِّداً يف الوقت ذاته عىل أنَّ الهيأة ال تعمل 
س�ٍة حكوميٍَّة بل  بالضدِّ م�ن أيَّة وزارٍة أو ُمؤسَّ
عىل العك�س من ذلك، فقد فتح�ت أبوابها أمام 
الجميع وم�دَّت يدها للتعاون املُثم�ر والبنَّاء ملا 
يخدم الوطن، وهي ال تسعى من وراء ذلك سوى 
تقوي�م األداء والتعاون مع الصادقني والجادِّين 

.» يف محاربة الفساد والحفاظ عىل املال العامِّ

أكدت دقة تصرحيات رئيسها بشأن إحالة عدد من امللفات للقضاء

النزاهة تدقق بـ »شبهات الفساد« يف الوزارات »بدون خطوط« وال تضع اعتبارات لـ »حماذير«
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بّث�ت محط�ة MBC السعودي�ة تقري�راً 
إخباري�اً مضلاّلً عّما يحصل يف بلدة العوامية 
يف املنطقة الرشقية، اّدعت فيه بأن س�كانها 
يخرجون  بحماية من قوات األمن. سياس�ٌة 
لجأت إليها السلطات ووس�ائل إعالمها بعد 
فش�لها يف ك�ر إرادة الصمود ل�دى األهايل، 
فاخت�ارت الرتوي�ج لنجاح مزع�وم للقوات 
األمنية يف محافظة القطيف يف تأمني خروج 

املدنيني الراغبني بمغادرة العوامية.
غ�ر أن املش�اهد الت�ي يّربه�ا ناشطو 
العوامي�ة عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
تدحض ك�ذب املحطة وفربكته�ا اإلعالمية، 
وتؤك�د نية السلطات تهج�ر أهايل العوامية 
قري�ًا إىل مناطق متفرقة، وهم الذين أُمروا 
بمغادرة البلدة من منفذي صفوى والسجن 

حاملني الرايات البيضاء.
وقال نش�طاء إن مئ�ات األشخاص الذوا 
بالف�رار من بلدة يف رشق اململكة حيث تفتح 
ق�وات األم�ن السعودية النار ع�ى محتجني 
شيع�ة. واشت�د القت�ال يف األي�ام األخرة يف 
العوامية حيث تحاول السلطات منذ أيار هدم 
الحي القديم ملنع املتظاهرين من اس�تخدام 

أزقته لإلفالت من قبضة السلطات. 
وظه�رت دع�وات ع�ى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي لتوف�ر م�أوى ل�أرس النازحة 
ورد عدد م�ن األشخاص بفتح بيوتهم بينما 
ع�رض آخرون دف�ع مقاب�ل توف�ر أماكن 

إقامة مؤقتة خارج العوامية. 
وقال نش�طاء محلي�ون أن ق�وات األمن 
قام�ت بإجب�ار مئات السكان ع�ى الخروج 
من العوامية بإطالق النار بش�كل عش�وائي 
عى منازل وس�يارات وهي تواجه مسلحني 
يف املنطقة وهي اتهامات تنفيها السعودية. 
وقال�وا إن ع�دة من�ازل ومتاج�ر أحرقت أو 

ترضرت بسبب القتال. 
ووفق�ا ملوق�ع م�رآة الجزي�رة اإلخباري 
فإن الحياة بات�ت ال تحتمل بسبب االنقطاع 

املتك�رر للمي�اه والكهرب�اء يف ظ�ل درجات 
حرارة تزيد عى 40 درجة مئوية. 

وأم�س األربعاء، حفل�ت مواقع التواصل 
االجتماع�ي بمش�اهد مل�ا يتعرّض ل�ه أهايل 
العوامي�ة وأحي�اء البل�دة بحّد ذاته�ا، وهي 
وتعّم�د  املدني�ني  اس�تهداف  م�دى  ُتظه�ر 
تصفيته�م، إذ بل�غ عدد الش�هداء يف الحملة 

العسكرية الجديدة نحو ثمانية.
وق�د تح�ّول املش�هد يف البل�دة اىل دم�ار 
وخراب حاّل يف كّل مكان، حيث ُحرقت املنازل 
والسيارات واملمتلك�ات، وأُهني السكان عند 

نقاط التفتيش وأوقف�ت الخدمات الحياتية 
واالجتماعي�ة، بعدما تجاوز الحصار الظالم 
يوم�ه الثمان�ني بحجة ه�دم ح�ي املسورة 
التاريخ�ي. وبحس�ب ناشط�ني م�ن داخ�ل 
العوامية، شهدت شوارع البلدة انتشاراً لعدد 
م�ن القناص�ني السعوديني ملن�ع األهايل من 

الوصول إىل العوامية املحارصة.
وواصل�ت الق�وات السعودي�ة عملي�ات 
تجري�ف وقص�ف املن�ازل، فيم�ا أفي�د ع�ن 

استهداف البيوت باألسلحة الرشاشة.
ويف سياق متصل، طالب الكاتب والناشط 

الحقوقي عيل آل غ�راش السلطة السعودية 
بوقف الحرب التي تشنها عى بلدة العوامية 
يف منطق�ة القطي�ف منذ ما يق�ارب الثالثة 
مؤس�سات  اس�تغالل  مستنك�راً  أشه�ر، 
الدول�ة ألغراض أمنية كاالعتق�االت والقتل، 
ووصف ذلك ب�”األم�ر الخطر” و”الجريمة 

اإلنسانية”.
ع�ى  صفحت�ه  ع�رب  غ�راش  آل  وق�ال 
“فيسب�وك”: “يف الظ�روف الصعب�ة، ينبغي 
مساندة الحق والعدل، وما أفضل منع القتل 
وإنقاذ األرواح يف العوامية كي يسجل التاريخ 

موقًفا مرشًفا لأه�ايل ال العكس”، متسائاًل 
“أين دعاة السلمية واإلصالح ورفض العنف 

والقتل”.
وأدان آل غ�راش تعم�د تهجر األهايل من 
منازلهم ق�راً، وأردف »هل تسعى السلطة 
عرب رشائه�ا العقارات يف املنطق�ة العوامية 
والقطي�ف لتغير ديمغ�رايف بطريقة جديدة 
ع�ى أس�اس أن األرض له�ا وه�ي ح�رة يف 
منحه�ا مل�ن تريد؟ وهل يح�ق للسلطة عمل 
ذل�ك؟«، وتابع »م�ن العار الش�عور بالفرح 
بقت�ل مواط�ن وتدمر الوط�ن يف العوامية.. 

ال للقت�ل والدم�ار مهما كانت امل�ربرات نعم 
للحياة واألعمار”. وشدد قائاًل »سنبقى ضد 
العن�ف والقتل من أي جه�ة. وأهل العوامية 
أهلن�ا وأرواحهم غالية، بل هم برش لهم حق 
الحياة الكريمة من باب اإلنسانية«، وطالب 
أه�ايل املنطقة بالتحرك إليق�اف الدم، وتابع 
»الدم يجر ال�دم.. والله س�ينتقم من القتلة 
وم�ن يسك�ت ع�ن الجرائ�م. الحي�اة كلمة 
ح�ق«. من جانبها، دع�ت املنظمة األوروبية 
التح�رك  إىل  اإلنس�ان  لحق�وق  السعودي�ة 
العاجل إلنق�اذ 14 شخصاً من خطر اإلعدام 

الوشيك يف اململكة.
وقال�ت املنظم�ة أثن�اء املحاكم�ة، ق�ال 
ه�ؤالء األشخ�اص الذي�ن يتهدده�م خطر 
اإلعدام الوشيك لهيئة املحكمة إنهم تعرضوا 
للتعذيب، وهو األمر الذي يجعل “اعرتافاتهم” 
باطل�ة وال ُيعتد به�ا، فمعظمنا ق�د ُيضطر 
ألن يق�ول أي يشء تح�ت وط�أة التعذي�ب. 
وبعد ذلك، ُوجه�ت إىل هؤالء األشخاص تهم 
تتعلق بما ُزعم عن مشاركتهم يف مظاهرات 

مناهضة للحكومة “.
ودع�ت املنظمة إىل املب�ادرة بالتحرك اآلن 
لوقف ه�ذه اإلعدامات التي م�ن املتوقع أن 
ُتنفذ يف أية لحظة، وذلك عرب بعث رسالة عن 
طريق بريد إلكرتوني إىل السلطات السعودية 
لحثها ع�ى اتخ�اذ الخط�وات التالية: وقف 
تنفي�ذ أحكام اإلع�دام فوًرا، وإلغ�اء أحكام 
اإلدانة الصادرة ضد األشخاص األربعة عرش، 
وإعادة محاكمته�م بما يتماىش مع املعاير 
الدولي�ة للمحاكمة العادل�ة ودون اللجوء إىل 
اس�تخدام عقوب�ة اإلعدام، وذل�ك بالنظر إىل 
املخاوف الش�ديدة بش�أن عدالة محاكمتهم 
األوىل، باإلضاف�ة إىل حثها عى إجراء تحقيق 
�ال عى وج�ه الرعة  نزي�ه ومستق�ل وفعَّ
بالتع�رض  املتهم�ني  ادع�اءات  بخص�وص 
للتعذيب وغره من رضوب املعاملة السيئة، 
وإصدار أمر رسمي فوًرا بوقف تنفيذ جميع 
أحكام اإلعدام، تمهيًدا إللغاء عقوبة اإلعدام 

يف السعودية.

هدم منازل ونشر قناصني وإطالق نار عشوائي

»هجمة رشسة« عىل العوامية: آل سعود هيجرون شيعة القطيف

»داعش« سوريا حيتفظ بأسلحة كياموية لـ »املعركة الكربى« يف الرقة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزي�رة الدفاع األملانية اورس�وال ف�ون دير ليني 
يف باماك�و أن دعم فرنس�ا وأملانيا لتش�كيل مجموعة دول 
الساحل الخمس قوة مشرتكة ملكافحة الجهاديني سيتعزز 

ويستفيد من مساهمات أوروبية أخرى.
وقال�ت ف�ون دير لي�ني للصحافي�ني يف خت�ام لقاء مع 
الرئيس املايل ابراهيم بوبكر كيتا »بحثنا مشاريع مجموعة 
دول الساحل الخمس )تشاد والنيجر ومايل وبوركينا فاسو 
وموريتاني�ا(، وخصوصا املبادرة الفرنسي�ة األملانية لدعم 
القوة املش�رتكة الخماس�ية لدول الساحل وتحسني تدريب 
قواته�ا«. وأضافت أن »املبادرة الفرنسية األملانية س�تتعزز 
بحي�ث س�تنضم إلين�ا دول أوروبية أخ�رى يف دعمنا لدول 

الساحل الخمس«. 
والتقت الوزيرة االملانية قائد بعثة حفظ السالم التابعة 

لأمم املتحدة يف مايل محمد صالح النظيف.
واس�تقبل الرئيس املايل أيضا وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورانس باريل التي أنهت الثالثاء جولة مصغرة يف الساحل 
بدأتها يف تش�اد األحد. وكانت فون دير ليني قامت مع باريل 

بزيارة مشرتكة إىل النيجر.
والتق�ت الوزيرتان األوروبيتان يف باماكو نظرهما املايل 

تيينا كوليبايل من دون االدالء بترصيحات.
وصباح�ا، توجهت ب�اريل إىل غ�او حيث التق�ت الجنود 
املنترشي�ن يف ه�ذه املدينة الش�مالية يف إطار ق�وة برخان 

الفرنسية التي تتصدى للجهاديني يف الساحل.
ودفعت فرنسا املوج�ودة يف منطقة الساحل والصحراء 
عرب أربعة االف عنرص يف اطار عملية برخان، نحو تش�كيل 

قوة عسكرية مشرتكة من دول الساحل الخمس. 
وتحت�اج القوة إىل تمويل بقيمة 423 مليون يورو بينما 

تبدي الواليات املتحدة ترددا عى هذا الصعيد.
وتعهد ابراهيم بوبكر كيتا ورؤساء دول الساحل األخرى 
مطل�ع يوليو/تموز ب�أن يساهم كل منه�م بعرشة ماليني 

يورو تضاف إىل خمسني مليونا وعد بها االتحاد االوروبي.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت مصادر إعالمية أهلية بأن قوات النظام الخليفي يف 
البحرين نفذت انتش�ارا عسكرياً واسعاً عى امتداد الشارع 
املعروف باس�م الش�هيد فاضل مسلم عند بني بلدتي الدراز 

وبني جمرة، شمال البالد.
وذك�رت املص�ادر ب�أن الق�وات املصحوبة باملليش�يات 
املسلح�ة توغل�ت باتجاه بل�دة الدراز فجر أم�س األربعاء، 
ووصل�ت إىل داخ�ل بعض األحي�اء، حيث نف�ذت مداهمات 
ع�ى ع�دد من املن�ازل، ولم ت�رد تفاصي�ل أو حصيلة هذه 
املداهم�ات التي تنفذها الق�وات الخليفية يومي�اً يف أحياء 
البل�دة املحارصة منذ شهر يونيو من العام املايض بالتزامن 
م�ع الحصار املف�روض عى من�زل آية الله الش�يخ عيىس 

قاسم وفرض اإلقامة الجربية عليه منذ 23 مايو املايض.
إىل ذلك، نفذت مجموعة ثورية عملية ميدانية يف الشارع 
الرئييس املعروف باسم 14 فرباير، واستهدفت فيه املجموعة 
القوات الخليفية املتمركزة عند هذا الشارع الحيوي الرابط 

مع العاصمة املنامة.
وحملت العملية شعار “عوّام املقاومة”، وجاءت تعبرا 
ع�ن التضام�ن مع أه�ايل بل�دة العوامي�ة بالقطيف، رشق 
السعودية، وتنديدا بالجرائم التي ترتكبها القوات السعودية 
منذ أشهر والتي أخذت وترة متصاعدة يف األيام املاضية مع 
بدء مرحلة التهجر القري لأهايل وتحت وابل الرشاشات 

واألسلحة الثقيلة.
وشوه�دت النران وه�ي تعلو فوق املركب�ات الخليفية 
بع�د اشتباك املحتجني معها ورميها ب�أدوات الردع والدفاع 
املحلية.ويف السياق نفسه، انطلقت تظاهرات واحتجاجات 
يف مناطق أخ�رى من البالد، ومنها االحتجاج الغاضب الذي 
شهدته بل�دة املعامر، حيث توافد املحتجون وس�ط البلدة 
بع�د انط�الق تظاهرة ُرفع�ت فيها شع�ارات التضامن مع 
العوامي�ة وهتافات داعي�ة لسقوط آل خليفة وآل س�عود، 
واندلعت بعدها اشتباكات مع القوات الخليفية التي أطلقت 

الغازات السامة باتجاه املتظاهرين.

أوروبا تعزز دعمها لدول الساحل
 يف مواجهة اإلرهاب

البحرين: قوات مصحوبة بمليشيات 
مسلحة تداهم أحياء الدراز

ترامب مستعد خلوض حرب »تدمري« كوريا الشاملية

         بغداد / المستقبل العراقي

كشف املرصد السوري لحقوق اإلنسان عن معلومات وصفها 
ب�«املوثوق�ة« ح�ول امتالك تنظي�م »داعش« اإلرهابي ألس�لحة 

كيميائية يف مدينة الرقة.
وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان يف بيان نرش عى موقعه 
الرس�مي، إن مصادر موثوق�ة أكدت ل�ه أن »التنظيم الذي خر 
أكثر من نصف مدينة الرقة، يحتفظ بأسلحة كيميائية يف مناطق 
تواج�ده يف املدينة الت�ي كانت تعد معقله الرئي�يس وعاصمته يف 
س�وريا«. وبحسب املرصد السوري »ينوي التنظيم استخدام هذا 
الس�الح، مع وصول معركة الرقة الك�ربى إىل خواتيمها وتحقيق 
قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من القوات الخاصة األمركية 

لسيطرة أوسع عى مدينة الرقة«.
ويق�ول املرصد الس�وري، إن »هذه املعلوم�ات املوثوقة تزيد 
من مخاوفه عى حياة عرشات آالف املدنيني السوريني، الذين من 
املؤك�د أنهم س�يتأثرون بها، يف حال اس�تخدامها من قبل تنظيم 

داعش«.
وتجدر اإلشارة أن قوات س�وريا الديمقراطية سيطرت خالل 
ثماني�ة أس�ابيع م�ن معركة الرق�ة الكربى عى أكث�ر من نصف 

املدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم اإلرهابي.
وس�يطرت خ�الل ال�48 س�اعة املاضي�ة عى معظ�م القسم 
الجنوب�ي م�ن مدينة الرقة، بعد س�يطرتها عى كام�ل حي نزلة 

شح�ادة وأجزاء واس�عة من حي هش�ام ب�ن عبد املل�ك، وتمكن 
قواته�ا القادم�ة من ال�رشق من حي هش�ام بن عب�د امللك، من 
االلتق�اء بقواته�ا القادمة من الغرب من ح�ي نزلة شحادة، بعد 

السيطرة عى مبنى األمن السيايس.
وك�ان التنظيم قد عمد إىل تفخيخ القسم الش�مايل من مدينة 
الرق�ة، يف محاولة ملنع قوات س�وريا الديمقراطي�ة من التقدم يف 

هذه املنطقة إىل داخل مدينة الرقة، وفق املرصد.
ويتصدى التنظيم برشاس�ة لهجمات الق�وات الكردية دفاعاً 

عن الرقة التي تعد معقله األبرز يف سوريا.
وبحس�ب مصادر م�ن ق�وات س�وريا الديمقراطي�ة يستغل 
مقاتيل »داعش« املدنيني ويستخ�دم األلغام والسيارات املفخخة 
وطائرات اس�تطالع ويعتمد ع�ى األنف�اق واالنتحاريني من اجل 

تمديد فرتة بقائه عى قيد الحياة داخل الرقة.
ويؤكد املرصد السوري اعتماد التنظيم بشكل كبر عى األنفاق 

التي حفرها يف املدينة لالنتقال من حي إىل آخر.
ودفع�ت املعارك داخل الرق�ة آالف السكان إىل الف�رار، وتقدر 
األم�م املتحدة أن ع�دد السكان املتبقني داخ�ل املدينة يرتاوح بني 
عرشي�ن ألفا وخمسني ألفا، فيم�ا ترجح مصادر أخرى أن يكون 

العدد أقل.
وحذرت منظمات إنسانية دولية االثنني من شح املواد الغذائية 
داخل املدينة مع إغالق األسواق التجارية أبوابها، ما دفع السكان 

إىل االعتماد بشكل كامل عى مخزونهم املتضائل.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال سناتور جمهوري إن الرئيس 
دونال�د ترام�ب أخربه بأن�ه مستعد 
لخوض حرب لتدمر كوريا الشمالية 
ول�ن يسم�ح له�ا بتطوي�ر صاروخ 
طوي�ل امل�دى ق�ادر عى حم�ل رأس 
نووي�ة. ورصح السنات�ور لين�ديس 
غراه�ام املتش�دد بش�أن السياس�ة 
الخارجية لش�بكة ان بي يس »يوجد 
خي�ار عسكري وهو تدم�ر برنامج 
الش�مالية  الش�مالية وكوريا  كوريا 
نفسه�ا«. واألس�بوع امل�ايض أعل�ن 
زعي�م كوريا الش�مالية كيم جونغ-

اون أن بالده تستطيع اآلن رضب أي 
هدف يف الوالي�ات املتحدة بعد تجربة 

صاروخ بالستي عابر للقارات.
وتح�اول الق�وى العاملي�ة كب�ح 
برنام�ج كوريا الش�مالية لأس�لحة 
البالستي�ة والنووية من خالل فرض 
عقوب�ات دولي�ة، إال أنها فش�لت يف 
وق�ف التج�ارب الصاروخي�ة الت�ي 

تجريها بيونغيانغ.
فش�لت  إذا  إن�ه  غراه�ام  وق�ال 
ضغ�وط  وخصوص�ا  الدبلوماس�ية 
الصني عى حليفتها كوريا الشمالية 
يف وقف برنام�ج بيونغيانغ، فإنه لن 
يكون أمام الواليات املتحدة من خيار 

سوى القيام بعمل عسكري مدمر.
ونق�ل ع�ن ترام�ب قول�ه »لق�د 
تأج�ل حل املسألة ملدة عرشين عاما. 
س�تندلع حرب مع كوريا الش�مالية 
إذا  الصاروخ�ي  برنامجه�ا  بسب�ب 
أمرك�ا  رضب  محاول�ة  واصل�ت 

بصواريخ بالستية عابرة للقارات«.
وأض�اف »لقد ق�ال يل ذل�ك. وأنا 
الص�ني  ل�و كن�ت مك�ان  أصدق�ه، 
لصدقت�ه كذلك ولفعل�ت شيئا حيال 
األم�ر. يمكن وقف كوريا الش�مالية 

إما عسكريا أو دبلوماسيا«.
وتابع »أفّضل املسار الدبلومايس، 
لكن ل�ن يت�م السماح له�م بامتالك 

بس�الح  أمرك�ا  ي�رضب  ص�اروخ 
نووي«.

وس�يول  واشنط�ن  وأعلن�ت 
تدرس�ان  أنهم�ا  امل�ايض  األس�بوع 
»خيارات رد عسكري« بعد أن أجرت 
بي����ونغيانغ تجربة جديدة إلطالق 
صاروخ بالستي، بينما اعترب االتحاد 
التجرب����ة تهدي�دا جديا  األورب�ي 

للسلم واألمن يف العالم.
كوري�ا  رئي�س  مكت�ب  وق�ال 
الجنوبي�ة م�ون جي�ه-إن الجمع�ة 
بإج�راء  أم�ر  الرئي�س  إن  املاضي�ة 
مباحثات مع الواليات املتحدة بشأن 
ن�رش املزي�د م�ن وح�دات منظومة 
الدف�اع الصاروخي )ث�اد( وذلك بعد 
س�اعات من إجراء كوريا الش�مالية 
تجربة إطالق صاروخ باليستي عابر 

للقارات.
وق�ال البيت األزرق الرئايس عقب 
اجتم�اع ملجل�س األم�ن القوم�ي إن 
الرئيس أبدى أيضا رغبته يف أن يبحث 
مجل�س األم�ن التابع لأم�م املتحدة 
ف�رض عقوب�ات جدي�دة وأشد عى 
بيونغيان�غ. ونرشت الواليات املتحدة 
وحدت�ني من منظومة ث�اد يف جنوب 
كوريا الجنوبية وتأخرت خطط نرش 
أرب�ع وحدات أخ�رى بسبب مخاوف 

بشأن تأثرها البيئي.
وبل�غ التوت�ر يف شب�ه الجزي�رة 
الكوري�ة ذروته�ا من�ذ ت�ويل دونالد 
ترامب رئاسة الواليات املتحدة يف 20 

يناير/كانون الثاني.
بك�ني  ع�ى  واشنط�ن  وتع�ول 
للضغط عى حليفه�ا لوقف برامجه 
الصاروخية والنووية، فيما تتجاهل 
بيونغيان�غ أي مسع�ى دويل يف ه�ذا 

االتجاه.
وس�بق للجيش الكوري الش�مايل 
أن ه�دد بتدم�ر الوالي�ات املتح�دة، 
يف الوق�ت ال�ذي تح�دت في�ه كوريا 
الش�مالية العقوب�ات الغربية باملزيد 

من التجارب الصاروخية.
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
)كرس قرار (لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباسية( 
وملدة تاجري )ثالث س�نوات(وفقا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 
لسن�ة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجعة بلدية  )العباسية( أو اللجنة خالل )7( ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
يف إح�دى الصحف املحلية مستصحبا مع�ه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من 
القيمة املقدرة  باس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون  بالدخول 
إىل املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% م�ن القيمة  املقدرة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة 
النج�ف/  مكت�ب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم األخري من  مدة اإلع�الن البالغة )7( ايام يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون 
املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة 

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املستأج�ر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوم�ا من تاريخ تصديق قرار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجل�ب  الهوية النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

انذار
اىل ورثة الفالح )حسني عبد الحميد الهادي /مرصي 

الجنسية (
بالنظر لعدم اس�تغاللكم املساح�ة املؤجرة ملورثكم 
بموج�ب قرار التوزيع املرق�م 5574 يف 1978/8/2 
املربم  عىل القطعة املرقمة  سلف 1/3 مقاطعة 4/

حميض�ة والبال�غ مساحتها 17 دون�م وفق احكام 
القان�ون 117 لسنة 1970 وملجهولية  محل االقامة 
والرتحالك�م ع�ن املنطقة وع�دم تبليغك�م باالنذار 
املوجه لكم  لذا ننذركم بوجوب استغاللكم مساحة 
عق�د مورثكم خ�الل مدة 30 يوم م�ن تاريخ النرش 
وبعكس�ه تتخذ  االج�راءات القانوني�ة لفسخ عقد 

مورثكم واسرتداد االرض منكم وفق االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

اعالن
ق�دم املدع�ي )عباس مفت�ن لجالج( 
طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل لق�ب من ) 
الساعدي ( إىل ) املوسوي ( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 1888
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة مري�م عليوي طعيس 
طلب�ا إىل ه�ذه املحكم�ة تدع�ي فيه 
فق�دان زوجها خلدون طارق حمدان 
الفراج�ي وال�ذي فق�د يف محافظ�ة 
صالح الدين – قضاء بلد – ام شعيفة 
بتاري�خ 1 / 11 / 2014 بع�د ان ت�م 
اختطافه من قب�ل مجموعة ارهابية 
ول�م يع�رف اي يشء ع�ن مص�ريه 
لح�د االن وهو من س�كنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قضاءبل�د – ناحية 
الضلوعي�ة – منطقة الش�يخ محمد 
فعىل من لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه او بهذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة.
القايض 
مكي حسن سعيد 

فقدان
الوزاري�ة  املوظ�ف  هوي�ة  فق�دت 
/ الكهرب�اء  وزارة  م�ن  الص�ادرة. 

مديرية توزيع. كهرباء البرصة بأسم 
عيل محس�ن كاظم غريب فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
رقم الدعوى: 1563/ش/2017 

التاريخ: 2017/8/2
اعالن

اىل املدعى عليه / خالد دخان حسني
اقام�ت املدعي�ة منال ه�الل مريض 
الدعوى الرشعية بالع�دد اعاله امام 
هذه املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق 
من�ك للهجر ول�دى تبليغك وحس�ب 
كت�اب مرك�ز رشط�ة املرب�د بالعدد 
6311 يف 2017/7/24 تب�ني مرتحل 
اىل جه�ة مجهولة، علي�ه قرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني للحضور امام 
ي�وم 2017/8/17  املحكم�ة  ه�ذه 
ع�دم  ح�ال  ويف  التاس�عة  الس�اعة 
الحض�ور س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابا. 
القايض / فاضل حسني خضري

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 

العدد  2210/ش/2017 
اىل املدع�ى عليه / محم�د عبدالرضا 

شدهان
اقام املدعية رغد شهيد سعيد الدعوى 
املرقمة اعاله امام والتي تطلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بتفريق 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  للهج�ر 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار محلة الداموك الشهداء الثانية 
واملرفق بكتاب مركز رشطة الشهداء 
بالعدد 10567 يف 2017/7/31 عليه 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
املرافع�ة  موع�د  ع�ىل  رس�ميتني 
2017/8/14 الساعة تاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وفق القانون 
القايض 
احمد حامد الكالبي

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الزبيدية 
العدد  195/ش/2017 

اىل املدعى عليها / هند طالل جبار 
اق�ام املدع�ي فاض�ل مريه�ج ج�رب 
ض�دك  الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 
195/ش/2017 الت�ي تطل�ب فيه�ا 
تصدي�ق ال�زواج الخارج�ي بتاري�خ 
املحكم�ة  خ�ارج   1995/10/22
وق�د رزقتم�ا م�ن الف�راش الزوجية 
 2017/7/27 تول�د  ناف�ع  الطف�ل 
واثب�ات نس�ب الطفل اع�اله اليكما 
وملجهولية محل اقامتك وارتحالك اىل 
جهة مجهولة وحس�ب تاييد املجلس 
لناحية الش�حيمية لذا تق�رر تبليغك 
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني  عىل موع�د املرافعة املوافق 
2017/8/16 ويف حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وفق القانون 
القايض 
منذر هادي دهام

فقدان 
املرقم�ني  الصك�ني  من�ي  فق�دت 
يف   2712 و   2017/6/11 يف   2393
بأس�م  واملس�جلتني   2017/6/16
)عدي ثجيل حاتم ( فمن يعثر عليهما 

يسلمة اىل جهة االصدار

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن
تعل�ن لجن�ة بي�ع البسات�ني  وف�ق تعليمات 
رق�م 25 لسنة 1971 عن بيع البستان البالغ 
مساحت�ه 16 دونم والواقع بالقطعة املرقمة 
2178/5من املقاطعة 16/هكرتيا والش�عار 
باملزاي�دة العلنية  مل�دة 15 خمسة عرش يوما 
واعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش االعالن وعىل 
الراغب�ني االشرتاك باملزاي�دة مراجعة اللجنة 
بمقره�ا يف مديريتن�ا بع�د اي�داع التامينات 
القانونية البالغة 10% من البدل املقدر ويتحمل 

من ترسو عليه اجور النرش واالعالن 
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 322/ب/2017 
اعالنالتاريخ: 2017/7/24

اىل املدعى عليه/ قاسم حسني هاشم 
اقام املدعي مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته الدعوى البدائية 
املرقمة 322/ب/2017 ام�ام محكمة بداءة ابي الخصيب والتي 
يطلب فيها الحكم بإلزام�ك برفع التجاوز الحاصل من قبلك عىل 
العقار تسلسل 165 مقاطعة 33 عويسيان وتسليم العقار خالياً 
من الشواغل ولثبوت مجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ، تقرر تبليغك بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2017/8/15 الساعة التاسعة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانوناً 
س�وف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً  وفق القانون، ويف حالة 
مصادف�ة موعد املرافعة عطلة رس�مية يؤجل املوع�د لليوم الذي 

يليه .
القايض / اياد امحد سعيد الساري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية  يف سامراء 
العدد 491 / ش / 2017 

إىل / املدعى عليه / سفيان عبد الكريم مرعي 
م / تبليغ 

اقامت املدعية اميمة صبار عبد الدعوى الرشعية املرقمة 491 / 
ش / 2017 ض�دك تطلب فيها تصديق الطالق الخارجي الواقع 
من قبلك بتاريخ 27 / 9 / 2016 وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ ومختار واختيارية حي الس�كك يف سامراء 
– عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
للحضور امام محكمة االحوال الشخصية فيسامراء بتاريخ 13 
/ 8 / 2017 وبعكس�ه ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 
قيرص عباس رشيد

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة / 
املديرية العامة لرشطة محافظة 

بغداد 
مديرية رشطة بغداد / الكرخ 

مديرية رشطة املحمودية
 / اليوس�فية  رشط�ة  مرك�ز 

الحركات 
العدد 11475 

التاريخ 25 / 12 / 2015 
إىل / مديرية رشط�ة املحمودية 

/ ج – ح 
م / تعميم اوصاف مفقود 

ق�ايض  الس�يد  لق�رار  تنفي�ذا 
املحمودي�ة  تحقي�ق  محكم�ة 
 2015  /  12  / يف24  امل�ؤرخ 
والحق�ا لتقريرن�ا اليومي املرقم 

5828 يف31 / 5 / 2015 فق�رة 
) 9 ( من�ه يرجى تعميم اوصاف 
املفق�ود ) قاس�م عدنان خضري 
حس�ن الكرغ�ويل(  تول�د 1972 
 ) ج�ودي  س�ليمة   ( االم  اس�م 
يسكن بغداد – اليوسفية – حي 
الش�هداءوالذيفقد بتاريخ 9 / 7 
/ 2014 واعالمنا التعميم لغرض 

انجاز التحقيق .
املرفقات :

1 – نسخة قرار قايض 
2 – نسخة تقرير يومي .

3 – استمارة تعميم .
4 – صورة عدد 4 

5 – نسخة شهادة الجنسية .
عبد عون نجم عبود 
ضابط مركز رشطة اليوسفية

اعالن 
يرج�ى م�ن الرشي�ك مصطف�ى قاس�م لفت�ه 
الحض�ور إىل بلدية التاجي س�بع البور لغرض 
اكمال اجازة البناء للقطعة املرقمة 6070 سبع 

البور .

اعالن
قدم املدع�ي ) عدنان عباس مفتن ( طلبا يروم 
فيه تبديل لقب من ) الس�اعدي ( إىل ) املوسوي 
( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 1813 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدعوة مري�م عليوي طعي�س طلبا إىل 
هذه املحكمة تدعي فيه فقدان زوجها خلدون 
ط�ارق حمدان الفراجي والذي فقد يف محافظة 
ص�الح الدين – قضاء بلد – ام ش�عيفة بتاريخ 
1 / 11 / 2014 بع�د ان ت�م اختطافه من قبل 
مجموع�ة ارهابي�ة ول�م يع�رف اي يشء ع�ن 
مص�ريه لح�د االن وه�و من س�كنة محافظة 
صالح الدين – قضاءبل�د – ناحية الضلوعية – 
منطقة الش�يخ محمد فعىل من لديه معلومات 
عنه االتص�ال بذويه او به�ذه املحكمة او باي 

مركز للرشطة .
القايض مكي حسن سعيد

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا 194 يف 2017/6/1 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجري 
االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرقمة طيا والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا   لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – س�كرتري اللجنة 
وخ�الل م�دة 15 يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة 
املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءه�ا يف مق�ر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش واج�ور اللجنة واية اجور 

قانونية اخرى.

القيمة التقديرية سنويامدة االيجاررقمه وموقعهنوع العقار
50000000 خمسون مليون دينار 920م1700 سريمجمع تجاري

الرشوط :
1-يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة رس�وم التصاميم واملخطط�ات املجمع خالل مدة ) 30( يوم م�ن تاريخ املصادقة 

وبخالفه يعترب ناكل
2-يتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة تسديد قيم�ة املواد الناتجة عن اله�دم خالل مدة ) 30 (يوم م�ن تاريخ املصادقة 

وبخالفه
3- اح�داث تعديل التصميم  يج�ب ان يقدم طلب للبلدية عىل ان اليكون تعديال جوهريا  يف التصميم واليؤثر  عىل مبلغ 

التقدير للبناء وعىل ان يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس
4-يمنح املستاجر فرتة تش�ييد بالغة س�نة واحدة والتحتس�ب من مبلغ االيجار عىل ان يقدم كفالة ضامنة للتش�ييد 

تعادل مبلغ املساطخة 
5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

6-اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد
7- يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه دون املطالبة  بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة

8-عىل املستاجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية 
9- يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية

10-يلت�زم املستاج�ر بدفع مبل�غ قدره ) 1000000 ( ملي�ون دينار اىل مديرية التخطي�ط العمراني يف ميسان حسب 
الضوابط والتعليمات

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري/مقابل المحكمة12م70/362حانوت1
السوق العصري/مقابل المحكمة12م70/372حانوت2
السوق العصري/مقابل المحكمة12م70/382حانوت3

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 277 

التاريخ: 2017/7/23

العدد : 140إعالن
التاريخ 2017/7/25



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

قال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
أمس األربعاء، أننا سننش�ئ اكرب مطار 
للش�حن الج�وي بال�رق األوس�ط يف 

محافظة بابل.
وأعل�ن الحمام�ي خ�ال مؤتمر صحايف 
يف محافظ�ة بابل، عن افتت�اح مروع 
التسك�ري النهري باملحافظة«، قائا ان 
»م�روع التكيس النه�ري هو املروع 
األول من نوعه يف املحافظة والذي سيتم 
تنفي�ذه ع�ى شط الحل�ة ال�ذي يقسم 

املدينة اىل نصفني«.
يت�م  س�وف  »امل�روع  ان  وأض�اف 
تنفي�ذه عى ثاثة مراح�ل، حيث يتم يف 
املرحل�ة االوىل بناء ثاث محطات لتوقف 
ال�زوارق، املحط�ة االوىل يف منتجع بابل 
السياحي واملحط�ة الثانية يف فندق بابل 
السياحي واملحطة الثالثة يف كازينوهات 
حي الصحة«.ولفت اىل ان »بابل ستشهد 
بن�اء اك�رب مط�ار للش�حن الج�وي يف 
منطقة الوردية خارج يف الحلة«، مشريا 
إىل ان »وزارة النقل تنتظر من املحافظة 
تخصيص أرايض س�كنية لتوزيعها عى 
موظفي الوزارة«.من جهة اخرى ارشف 
وزي�ر النقل ، أمس ، ع�ى توديع الرحلة 
االوىل لحج�اج بيت الله الحرام اىل املدينة 
املنورة بحضور رئيس الهيئة العليا للحج 
والعم�رة خال�د العطية والوكي�ل الفني 
ل�وزارة النق�ل عب�اس عم�ران والوكيل 
االداري احم�د كري�م عبد اي�وب ومدير 
عام الخط�وط الجوية العراقية  س�امر 
كبة ومدير ع�ام الطريان املدني العراقي 

الحمام�ي  وارشف  محس�ن«.  حس�ني 
والعطية عى تودي�ع الحجيج العراقيني 
مراس�م  يف  للطائ�رة  صعوده�م  قبي�ل 
خاصة أع�دت يف صالة كرب�اء يف مطار 
بغ�داد ال�دويل«. وعق�دا بعده�ا مؤتمرا 
صحفيا مش�ركا، أشار في�ه الحمامي 

اىل ان »ال�وزارة بذل�ت جه�ودا كبرية  يف 
الخاص�ة  املستلزم�ات  جمي�ع  تهيئ�ة 
بالحج�اج العراقي�ني م�ن خ�ال صالة 
كرباء املخصصة للحجاج واملعتمرين«. 
واض�اف ان »هناك رحل�ة انطلقت  من 
مط�ار البرصة ال�دويل يف تم�ام الساعة 

، حي�ث س�تكون  الي�وم  ٧:١٢ صب�اح 
الرحات اليومية من خمسة مطارات يف 
الباد وهي بغ�داد - والبرصة - واربيل- 
والنج�ف االرشف - والسليماني�ة، فيما 
مدين�ة  حج�اج  تفوي�ج  دراس�ة  يت�م 
النارصية م�ن مطار النارصي�ة الدويل، 

الفت�ا: أن عدد الحجاج الذين س�ينقلون 
يومي�ا  ١١٧٥ ح�اج له�ذا الي�وم، فيما  
س�تكلف رشكة الخط�وط الجوية بنقل 
٢٤٠٠٠ حاج جوا واالعداد املتبقية سيتم 
نقله�م ع�ن طري�ق الرب عرب تش�كيات 
الوزارة )الركة العامة لنقل املسافرين 

والوفود والركة العامة لنقل  الربي(«. 
واشار الحمامي اىل ان »الخطوط الجوية 
العراقية أع�دت جداول خاص�ة ملغادرة 
هذه الرحات من خمسة مطارات خال 
١٧ ي�وم. فيم�ا س�تعد الرك�ة جداول 
لقدوم الحجاج بعد أداءهم مناسك الحج  
يف وق�ت الحق«. من جانبه اشاد العطية 
بدور وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة  والرك�ة 
العراقية يف تقديم جميع التسهيات امام 

الحجاج العراقي�ني والتعاون مع الهيئة 
فيما يخ�ص عملية تفويجهم والرحات 
الجوي�ة لهم من اج�ل اذابة اي معوقات 
تذكر«.وكم�ا واثنى الحجي�ج العراقيني 
بجه�د وزارة النق�ل خ�ال تواجدهم يف 
صالة كرباء قبي�ل مغادرتهم اىل مدينة 
املن�ورة ملستوى االهتم�ام والرعاية لهم 
التي كانت محطة شكر وتقدير مؤكدين 
أن هن�اك تطوي�ر واض�ح يف مست�وى 

الخدمات.

وزير النقل يعد بإنشاء اكرب مطار للشحن اجلوي يف الرشق األوسط بمحافظة بابل
اشرف على توديع الرحلة األوىل للحجاج العراقيني إىل الديار املقدسة
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العراق وايران يبحثان امللف 
الرتبوي وتبادل اخلربات 

بمجال التعليم املهني
العطواين يؤكد عزم املحافظة عىل تطوير كامريات املراقبة  لرصد حركة العجالت املشبوهة يف العاصمة

حمافظة بغداد تعلن االتفاق مع منظمة اليونسيف الكمال شبكة للماء يف قضاء ابو غريب

حمافظ واسط يوزع 48 قطعة ارض سكنية يف ناحية شيخ سعد

سجن وغرامة بمئات املاليني ملوظفني يف سامراء

   بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث الع�راق واي�ران املل�ف الربوي 
وتب�ادل الخ�ربات يف مج�ال التعلي�م 

املهني .
وذكر بي�ان ملكتب وزير الربية محمد 
اقبال الصيديل ان »وزير الربية التقى 
وكي�ل وزير الربي�ة والتعليم االيراني 
رض�وان حكي�م زاده والوف�د املرافق 

له«.
واض�اف ان » اللق�اء بح�ث العاقات 
الثنائية بني البلدين يف املجال الربوي ، 
وتهيئة األجواء لتوقيع مذكرة التفاهم 

القريبة بني العراق وايران« .
وتاب�ع البي�ان » كم�ا ت�م التباح�ث 
بخصوص تدريب املعلمني واملدرس�ني 
واملرف�ني ، وتبادل الخربات يف مجال 
التعليم املهن�ي ، واملختربات العلمية ، 
واقامة املعارض املشركة بني البلدين 

يف املجاالت العلمية والفنية« .
واك�د اقب�ال خ�ال اللق�اء » اهمي�ة 
تمت�ني العاقة ب�ني البلدي�ن الجارين 
، والتعاون املش�رك من اجل االرتقاء 
باملل�ف الربوي ، ودع�م العراق يف هذا 

املجال«.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أك�د محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطوان�ي 
ع�ن وجود خطة إلدخ�ال وتطوير كام�ريات مراقبة 
ونرها يف كافة مناطق بغداد لرصد حركة العجات 
املش�بوهة ومعرفة أماكن تفخيخ السيارات وتواجد 
اإلرهابيني والخايا النائمة مش�دد عى تفعيل الجهد 

االستخباري.
وذك�ر العطوان�ي يف ترصي�ح  »إن املحافظة تسعى 
اىل نر ع�دد كبري م�ن الكامريات به�دف السيطرة 
عى العاصمة من الداخ�ل والخارج لضبط تحركات 
الجماع�ات اإلرهابي�ة »، مبين�ا ان املنظومة س�بق 
وأن ن�رت اكثر م�ن 68٠ كامريا مراقب�ة متطورة 
يف عموم العاصمة لرص�د العجات املفخخة وأماكن 
تواج�د العن�ارص اإلرهابي�ة » بالتنسيق م�ع وزارة 
الداخلية وقيادة عمليات بغداد .وأضاف أن »حكومة 

بغداد املحلية تسعى إلكمال هذا املروع وتوس�عته 
لتحقيق نتائج أمنية اكرب«، موضحا اهمية السيطرة 

عى أطراف بغداد لغرض عدم تسلل اإلرهابيني .« 
  وم�ن جه�ة اخ�رى اعلن�ت مديرية م�اء محافظة 
بغ���داد االتف�اق م�ع منظم�ة اليونسي�ف لتجهيز 
محط�ات تصفية س�عة ١٥ م /٣ يف الساعة ملناطق 
متعدد من قضاء ابو غري�ب .بيان للمكتب االعامي 
للمحافظ�ة ذك�ر » ان�ه ت�م وبتوجيه م�ن املهندس 
عطوان العطواني محافظ بغداد االتفاق مع منظمة 
اليونسيف وماء محافظة بغ�داد عى تزويد شبكات 
املاء يف قضاء ابي غريب باملع�دات واجهزة التصفية 
.واض�اف » ان االيام القليلة القادمة ستش�هد نصب 
املع�دات وعى وجه الرسعة بعد االيعاز من محافظة 
بغ�داد بتنفيذ شبكة للماء يف ناحي�ة النرص والسام 
وقري�ة عودة الش�كر وعدد من الق�رى يف قضاء ابو 

غريب .

    المستقبل العراقي/ الغانم

وزع محافظ واس�ط مالك خلف وادي الدريعي »سندات 
تميل�ك ٤8 قطع�ة أرض س�كنية ب�ني مستحقيه�ا من 
مواطن�ي ناحية شيخ س�عد«.وافاد مص�در اعامي يف 
املحافظ�ة ل�«املستقبل العراق�ي«، ان » عملية التوزيع 
تمت بموجب نظام القرعة العلنية التي أجريت من قبل 

املواطن�ني أنفسهم به�دف تحقيق الش�فافية والعدالة 
وقد شمل�ت هذه القطع رشيحتي الش�هداء والسجناء 
السياسيني«.وأكد الدريعي بحسب املصدر أن »الحكومة 
املحلية ماضية يف توزيع قطع االرايض السكنية يف أقضية 
ونواح�ي املحافظة وفقا للقوانني واالنظمة املعمول بها 
هذا التوزيع يشمل العديد من الفئات املجتمعية، إضافة 
اىل امليض بعملية إفراز القطع السكنية االخرى لش�مول 

أكرب عدد م�ن املواطنني والقضاء عى ازمة السكن التي 
تواجهه�ا املحافظة.وأوض�ح الدريع�ي أن »الحكوم�ة 
املحلية يف واس�ط تواجه الضغط عى الحكومة املركزية 
إللغ�اء بعض القرارات الت�ي أوقفت عملية توزيع قطع 
االرايض السكني�ة خاصة يف مدين�ة الكوت وذلك لوجود 
عدد كبري من القطع الجاهزة واملهيأة للتوزيع يف مقابل 

االالف من الطلبات املوجودة.

    بغداد / المستقبل العراقي

لق�ي موظف�ان يف ماحظي�ة التسجي�ل 
العق�اري يف مدينة س�امراء يف محافظة 

صاح الدين، عقوبة قاسية.
ونق�ل بي�ان ل�وزارة العدل ع�ن املفتش 
الع�ام للوزارة حسن حمود العكييل قوله 
ان »محكم�ة الجنايات املختصة بقضايا 
النزاه�ة أصدرت حكم�ا عى موظفان يف 
ماحظية التسجيل العقاري يف س�امراء 

بالسجن ملدة اربع سنوات والزامهما برد 
مبل�غ يتج�اوز ٤9١ مليون دين�ار وذلك 

لتعمدهما التاعب بمساحة عقارين«.
وأض�اف العكي�يل، ان »املحكمة اصدرت 
حكم�ني مختلف�ني ع�ى املدان�ني، األول 
يتضم�ن السج�ن الش�ديد مل�دة س�نتني 
والزامهم�ا برد مبل�غ ٢٢٧ مليوناً و٤٤١ 
الفاً و٥٧8 ألف دين�ار بعد قيام املتهمني 
بتزوي�ر مساحة عقار م�ن ١٧٢ مراً اىل 

٢٧٥ مراً«.

وب�ني ان »أح�د املتهم�ني ق�ام بإخ�راج 
السج�ل م�ن دائرت�ه لغ�رض التاع�ب 
بمساح�ة العقار، فيما قام االخر بإجراء 
الكش�ف ع�ى العق�ار وتأكي�د املساحة 
العق�ار وب�دل  امل�زورة، ف�زادت قيم�ة 

استماكه«.
وأش�ار املفت�ش الع�ام اىل ان »املتهم�ني 
قام�ا أيضا بتزوي�ر مساحة عق�ار آخر 
ولنف�س الغ�رض من ١٢9 م�راً اىل ٢99 
مراً، فأصدرت املحكمة املذكورة قرارها 

بالحبس الش�ديد ملدة سنتني لكل منهما، 
مع الزامهما برد مبلغ الرضر البالغ ٢6٤ 

مليوناً و٥٠٠ الف دينار«.
ولفت العكييل اىل ان »ق�رار املحكمة أكد 
تنفي�ذ العقوبات بالتعاق�ب وعدم اخاء 
سبيلهما بعد انقضاء مدة املحكومية، إال 
بع�د رد مبلغ الرضر ال�ذي بلغ مجموعه 
٤9١ مليوناً و9٤١ الفاً و٥٧8 دينار، فيما 
بلغ مجم�وع مدة الحبس اربع س�نوات 

لكل منهما«.

جملس ذي قار يقر قانون
»اجلولة السياحية«

     بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر مجلس محافظة ذي ق�ار، اليوم االربع�اء، قانون الجول�ة السياحية بعد 
مخاض عسري اس�تمر لعام كامل، فيما صوت عى تشكيل لجنة ملتابعة الواقع 
الصح�ي باملحافظ�ة. وقالت عضو املجل�س، زينب خلف، ل�«الغ�د برس«، ان 
»مجل�س املحافظة صوت باألغلبي�ة املطلقة يف جلسة اليوم عى قانون الجولة 
السياحي�ة الذي من شانه تنظيم حركة السياحة يف ذي ق�ار بش�كل قانوني«. 
واك�د ان »القان�ون فرض رس�وما مالية عى السي�اح القادم�ني اىل املحافظة 
بواق�ع ٢٠٠٠ دينار للسائح العراقي و١٥ الف دينار للسائح االجنبي«.واشارت 
اىل ان »املجل�س ج�دد مطالبته بخص�وص زيادة حصة املحافظ�ة من الطاقة 
الكهربائي�ة«، داعي�ة اياه�ا اىل »عدم معاقب�ة ابناء املحافظ�ة بسبب رفضهم 
لخصخصة الكهرباء«. وبينت ان »لجنة تم تش�كيلها من قبل رئاس�ة املجلس، 
ملتابع�ة الواقع الصح�ي باملحافظة، من ناحية عدد االطب�اء وعملية توزيعهم 
ع�ى املراكز الصحي�ة باملحافظة، فض�ا قلة االدوية لام�راض املستعصية يف 

مستشفيات ذي قار وغريها من االمور الصحية«.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح حمطات تعبئة وقود يف بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

إفتتحت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
محطت�ي تعبئ�ة وق�ود) خ�ان ضاري 
الحكومية ( و) ١٤ تموز الحكومية ( يف 
محافظة تأهيلها بغداد وذلك بعد إنجاز 
أعمال التأهي�ل والتطوير فيهما لغرض 
إظهارهما بالش�كل ال�ذي يعكس عمل 
وزارة النف�ط ورشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة التي حرصت يف الفرة األخرية 
عى القيام بحمات كبرية إلعادة تأهيل 
محطات التعبئة يف بغ�داد واملحافظات 
واملناط�ق املح�ررة .رصح بذل�ك مدي�ر 
ع�ام رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
املهن�دس ع�يل عب�د الكري�م املوس�وي 
مضيفاً بأن محط�ة تعبئة خان ضاري 

الحكومي�ة بارشت بتجهيز منتوج زيت 
الغاز ألصح�اب املول�دات وكذلك تجهز 
مادت�ي البنزين وزيت الغ�از للمركبات 

.وبني املوس�وي بأن محط�ة تعبئة ١٤ 
تموز الحكومية ب�ارشت أيضاً بتجهيز 
املواطن�ني بالوق�ود الازم خ�ال األيام 

ب�أن  الوق�ت  ذات  يف  مؤك�داً  املاضي�ة 
رشك�ة التوزيع ومن خ�ال التوجيهات 
املستم�رة من قب�ل معايل وزي�ر النفط 
مستم�رة بأعم�ال التطوي�ر والتأهي�ل 
للمناف�ذ التوزيعية إلظهاره�ا باملظهر 
الائ�ق شك�ًا ومضموناً .  م�ن جانبه 
أوضح مدير هيأة توزيع بغداد املهندس 
املحطت�ني  إن  حاف�ظ  حس�ن  صب�اح 
املذكورت�ني قد أُنجزتا وف�ق مواصفات 
فني�ة حديث�ة تعك�س اإلنج�ازات التي 
تق�وم بها كوادر رشك�ة التوزيع لتقدم 
خدماتها التجهيزية للمواطنني مضيفاً 
بأن عمليات التأهيل والتطوير مستمرة 
يف املناف�ذ التوزيعي�ة يف العاصمة بغداد 
نظ�راً لألهمي�ة الكب�رية الت�ي تحتله�ا 
املدين�ة مم�ا يتطل�ب جه�وداً إضافي�ة 

لغرض إظهارمنافذها التوزيعة بأفضل 
ص�ورة .  املواطن�ون بدورهم عربوا عن 
املحطت�ني  تأهي�ل  ألكم�ال  إرتياحه�م 
بالوقود  للمواطن�ني  وإعادة تجهيزه�ا 
وأشادوا بالخدمات التي تقدمها رشكة 
التوزيع ضمن حملتها املستمرة الفتتاح 
وتأهي�ل املحطات يف بغ�داد املحافظات 
والتي تصب جميعه�ا يف خدمة املواطن 
العراقي .يذكر إن رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة ق�د أنجزت العدي�د من أعمال 
التطوي�ر وال�تأهي�ل للعديد م�ن املنافذ 
التوزيعي�ة يف محافظ�ة بغ�داد خ�ال 
السنوات املاضي�ة ولغاية اآلن ومن بني 
تلك املحط�ات الحكومي�ة ) البتاوين – 
القاه�رة – الريموك وفلسطني( وغريها 

من املحطات األخرى.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزي�رة الصحة والبيئ�ة عديلة حمود، أم�س األربعاء، عى دعم املؤس�سات 
الصحي�ة يف محافظت�ي نينوى واالنب�ار باملاكات الطبي�ة والصحية.وقالت حمود 
ان »جهود الوزارة و س�عيها الدءوب لتعزيز الخدم�ات الصحية يف املناطق املحررة 
و كذل�ك اإليعاز برف�د محافظات ميسان وذي قار و السم�اوه بإعداد أضافية من 
املاك�ات الطبية والصحية لارتقاء بأداء املؤس�سات الصحية و مستوى الخدمات 
الطبية والعاجية املقدمة للمواطنني«.وصادقت حمود بحسب البيان، عى »توزيع 
اإلقام�ة القدم�ى لألطباء عى املؤس�سات الصحي�ة يف عموم الب�اد وبما يسهم يف 
تعزي�ز الخدمات الوقائية والطبية والعاجية املقدمة ألبناء شعبنا العزيز«.وأوضح 
البي�ان ان »اللقاء تضمن املصادقة عى نتائج قبول دورة األشعة والسونار للتعليم 
امل�وازي ومناقش�ة أتباع اآلليات الحديث�ة يف توزيع املاكات الطبي�ة والصحية من 

خال املكننة االلكرونية«.

وزيرة الصحة تؤكد عىل دعم املؤسسات 
الصحية يف حمافظتي نينوى واالنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

حمل مرصف الرافدين هيئ�ة التقاعد العامة مسؤولية تأخر رصف رواتب املتقاعدين 
املدنيني لش�هر اب امل�ايض، مؤكدا أنه س�يبارش فورا بدفع الروات�ب للمتقاعدين حال 
وصول الصكوك الخاصة بهم«.وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه،  إن املرصف هي جهة تنفيذية وبالتايل فهو ملتزم بمواعيد رصف 
روات�ب املتقاعدين فور وصولها من هيئة التقاع�د وفقا لآلليات والسياقات املرصفية 
املتبعة«.وأضاف املكتب ان »املرصف يقوم بالتوزيع بمجرد اس�تام كشوفات الرواتب 
م�ن هيأة التقاعد مع الصك املغط�ي لها رشط توفر الرصيد يت�م حينها رفع الرواتب 
ألكروني�ا ورصفه�ا<، مبينا أن >عمله ينح�رص برفع املبالغ املرس�لة له حال وصول 

الصكوك من هيأة التقاعد وبالتايل يتم دفع الرواتب فورا للمتقاعدين.

الرافدين حيمل هيئة التقاعد مسؤولية 
تأخر رصف رواتب املتقاعدين لشهر آب

الوكيل الفني لوزارة النقل: نتطلع لدور أكرب 
للرشكات الربيطانية يف مشاريع الوزارة

خالل لقاءه باملستشارة االقتصادية يف السفارة الربيطانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د الوكي�ل الفني ل�وزارة النقل عب�اس عمران، خ�ال لقاءه باملستش�ارة 
االقتصادية يف السفارة الربيطانية السيدة س�اره رسور عن الدور الكبري الذي 

يمكن ان تلعبه الركات الربيطانية يف مشاريع الوزارة«. 
واضاف عمران يف بيان العام الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الركات 
الربيطاني�ة تمتل�ك رؤية عم�ل واضحة لطبيعة اهم املش�اريع االس�راتيجية 
ومش�اريع البنى التحية ملختلف تش�كيات الوزارة الت�ي بحاجة اىل تفاهمات 
مش�ركة بني الجانبني للوص�ول اىل مساهمة تلك الرك�ات يف انجاز وتاهيل 

البعض منها«. 
وشدد خال اللقاء ع�ى اهتمام وزير النقل كاظم فنجان الحمامي يف دعم اي 
م�روع او مقرح من شأنه ان يعزز ويدع�م الخدمات التي تقدم للمواطنني 

عرب وزارة النقل وتشكياتها العاملة .
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بالنظ�ر  لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه 
العائ�دة  اىل بلدي�ة الحيدرية وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ) 21( لسنة 
2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )15( خمسة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا مع�ه التامينات القانونية 
البالغ�ة 200%  م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

كافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائه 

الرشوط :
1-تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االح�وال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 

السكن
2-تب�دا م�دة العقد من تاري�خ  االحالة القطعية وعىل املستاج�ر تسديد بدل االيجار وكاف�ة املصاريف خالل )30( 
ي�وم م�ن صدور االحالة مع تنظيم  العقد وتصديقه وفقا للمدة املح�ددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال 

بالتزامه
3-يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5-عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية  عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور
6- االلتزام  بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى

7-عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانوني�ا وقضائي�ا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكت�ب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 

2012/11/21
8-تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار 50% م�ن القيمة التقديرية تنفيذا لكت�اب مكتب السيد املحافظ 

املرقم 30 يف 2016/1/3

اعالن
تعلن رشك�ة التامني الوطنية /رشكة عامة عن اجراء 
مزايدة علنية )اعادة تقدير ( لبيع العقار املرقم 206/6 
محافظ�ة دي�اىل /خانق�ني /مقاطعة 8/ ح�اج قره 
والبال�غ مساحته�ا 321م2 وفقا الحك�ام قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
فع�ىل الراغبني بالرشاء ومن لهم ح�ق التملك مراجعة 
مركز رشكة يف بغداد ساحة الخالني /قسم االستثمار 
او مكتبها يف محافظة دياىل لتسديد التامينات القانونية 
البالغة 20% من بدل البيع البالغ -/59850000 دينار 
تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار 
واالشرتاك باملزايدة التي ستجري يف الساعة العارشة من 
صباح الي�وم الثالثني تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
ويف حل�ة مصادفة ي�وم املزايدة  عطلة رس�مية يكون  
الي�وم الذي يليه موع�دا للمزايدة ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة كافة املصاريف االخرى واليسمح للمزايد 
بدخول املزايدة مالم يتم ابراز التحاسب الرضيبي لعام 

2017
املدير العام

فقدان
فقدت مني اجازة البناء املرقمة 496 والصادرة من 
مديرية بلديه النج�ف يف 4/8/2015تخص العقار 
املرق�م 48145/3حي النداء باس�م مش�تاق طارق 

محمد صالح وعيل طارق محمد صالح
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2494/ب2017/1

التاريخ 2017/8/2
اىل املدعى عليه )عيل خضري عباس ( 

اقام عليك املدعون ) ماجد عبد الرحمن عبد الحسني 
/2494 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   ) وجماعت�ه 

ب2017/4 وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بابط�ال 
القي�د املسجل بأس�مك بالع�دد 229/ترشين االول 
/مجل�د 286 والخ�اص بالعقار املرق�م 3/29873 
ح�ي العروب�ة ( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة البياع 
واشعار املجلس املحيل لحي الجهاد عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2017/8/14 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2274/ب2017/4

التاريخ 2017/8/1
اعالن

اىل املدعى عليه )جابر  نعمة محمد(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2274/

ب2017/4 بتاريخ 2017/7/19 واملتضمن الحكم 
بالزام�ك بتاديتك للمدعية بتول ج�واد كاظم مبلغا 
ق�دره )10.000.000( ع�رشة مالي�ني دين�ار عن 
املبل�غ الثابت يف وصل االمانة املؤرخ يف 2015/8/3 
ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي  واشعار مخت�ار حي الجزائ�ر /1 جواد 
حس�ني الكنان�ي لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
الطع�ن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه س�يكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
54118/3ح�ي الن�داء باس�م اقب�ال 

عباس سلمان   
عىل م�ن يعثر عليه تسليم�ه اىل جهة 

االصدار       

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من ديوان 
الوقف الشيعي باسم املوظفة اخالص 
كاظ�م عب�د الحس�ني   عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار    

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائ�رة التسجي�ل العق�اري يف النجف 

االرشف
اعالن بيع عقار 

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 2 ح�ي 
الثورة

 : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
2/12158 حي الثورة

الجنس : عقار دار
النوع : ملك رصف 
املساحة:  1.27.20

الشاغل : املالك
مقدار املبيع :  50.000.000 خمسون 

مليون دينار عراقي
العق�اري  التسجي�ل  دائ�رة  س�تبيع 
يف النج�ف باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف  اعاله العائد للراهن  وزيرة 
س�وم حس�ون    لق�اء طل�ب الدائن/

البال�غ  /الغ�ري  الرافدي�ن  م�رف 
واربعمائ�ة  مالي�ني  خمس�ة   5.400
ال�ف  دينار عراق�ي  فع�ىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االع�الن مستصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة التقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 50.000.000   
( خمس�ون مليون دين�ار وان املزايدة 
ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4531/ش2017/4

التاريخ 2017/8/1
اعالن

اىل املدعى عليه /1-هالل كاظم عبيد 2-نغم كاظم عبيد
اقام�ت املدعي�ة )زه�رة كاظم عبي�د ( عليك الدع�وى بالعدد 
4531/ش2017/4 ام�ام هذه املحكمة تطلب فيها تصحيح 
قسام رشعي  وملجهولية مح�ل اقامتك وحسب  رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الرشطة/الكوفة قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف موع�د املرافعة القادم املواف�ق يوم 2017/8/14 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد 645/ت/2017
التاريخ 2017/8/1

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوفة العقار تسلس�ل 4/34 مقاطعة 
22/الرباكي�ة /دور املعم�ل الك�م  الواق�ع  يف الكوف�ة العائد 
للمدي�ن موف�ق نعم�ة س�لمان  املحجوز لق�اء طل�ب الدائن 
مصطفى احمد س�عيد البالغ 77.500.000 س�بعة وسبعون 
ملي�ون وخمسمئة الف  دينار عراق�ي   فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من اليوم 
الت�ايل للنرش مستصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والنرش والداللية عىل املشرتي 
املك�ان /محكم�ة ب�داءة الكوف�ة /س�احة املحكمة/تنفي�ذ 

الكوفة
الساعة /الثانية عرش ظهرا

التامينات /صك مصدق 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه :4/34 مقاطعة 22 الرباكية الكوفة
 2-جنسه ونوعه : دار ملك رصف

3-ح�دوده واوصاف�ه :بلدي�ة الكوفة /دور معم�ل السمنت 
الكم

4-مش�تمالته : غرفة ن�وم وصالة ومطبخ وحم�ام ومرافق 
صحية وحديقة كبرية وساحة 

5-مساحته : 6.67.11 اولك مساحة البناء 100م2
6-درجة العمران : دون التوسط

7-الشاغل : اليوجد
8-القيم�ة املق�درة : ) 100.000.000( مائ�ة ملي�ون دين�ار 

عراقي

بالنظ�ر  لع�دم تق�دم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النج�ف عن االيجار 
القطع�ة املبينة تفاصيلها ادن�اه العائدة  اىل بلدية الحيدري�ة باملساطحة ملدة )15( خمسة 
ع�رش س�نة  وفقا الحكام  قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رق�م ) 21( لسنة 2013 فعىل 
من يرغ�ب االشرتاك باملزايدة مراجع�ة بلدية الحيدرية او اللجنة خ�الل )15( خمسة عرش 
يوم�ا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف 
بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة كافة املصاريف املرتتب�ة عىل ذلك وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجرائه 

الرشوط :
1-املستمسك�ات /هوي�ة االحوال املدني�ة /بطاقة السك�ن /البطاقة التمويني�ة /شهادة 

الجنسية
2- مدة املساطحة)15( خمسة عرش سنة 

3-تؤول  املنشاة اىل البلدية  بعد انتهاء مدة العقد وبدون تعويضات
4-عىل املستاجر تنفيذ كافة املخططات والتصاميم الخاصة بانشاء اسواف واملعدة من قبل 
البلدي�ة حسب املواصفات الفنية والرشوط العامة بقسميه�ا  االول والثاني يف تنفيذ اعمال 

الهندسة املدنية
5-تسجيل املشيدات يف دائرة التسجيل العقاري وعىل نفقة املستاجر

6-يق�وم املستاجر بتنسيب مهن�دس مرشف عىل العمل من قبله ويك�ون متواجد يف موقع 
العمل 

7-مدة التش�يد ) 6( س�تة اشهر  من تاريخ توقيع العقد وبعكسه سوف يعترب العقد ملغيا 
ويعلن مجددا

8-البلدية غري ملزمة بدفع مبالغ الرتميمات اثناء فرتة العقد
9-يحق للبلدية فسخ العقد يف اي وقت يف حالة اخالل املستاجر بأي رشط من رشوط العقد 

بدون الرجوع اىل املحاكم
10- ع�ىل املستاج�ر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد االيجار وتصديقه خ�الل مدة التزيد عىل 

عرشة ايام من تاريخ االحالة
11-يل�زم املستاج�ر بدفع ب�دل االيجار مع املصاري�ف كاملة خالل ثالثني يوم�ا من تاريخ 

االحالة القطعية
12-ان يك�ون املتقدم لديه مق�درة  مالية وتقديم خطاب ضمان م�ع صحة صدور او صك 
مص�دق قبل موعد املزايدة يساوي القيمة املقدرة  لجميع مدة تاجري املساطحة  مع مراعاة 

تجديده ويبقى محجوز لحني انشاء واكمال املرشوع

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد 737

التاريخ 2017/7/25
العدد 739

التاريخ 2017/7/25

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
15م857532حانوت/الشارع العام الجانب االيسر
15م9926932كشك مؤقت /مقابل فرن الصمون

15م2322632كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
15م5964332كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
15م6766332كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية

9م11672.....كشك حديد/شارع المحكمة سابقا
7.5م11512.....كشك حديد /شارع نجف -كربالء

24م5536342كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
24م5546212كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
24م5342432كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
24م5352422كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
24م5362412كشك مؤقت/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية

250م882032كازينو محوره علوة اسماك /الشارع العام الجانب االيمن
64م8175722مخزن للمواد الكهربائية/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
64م8185732مخزن للمواد الكهربائية/السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية

800م82....ساحة البيع المباشر للسيارات /منطقة الحي الصناعي
600م282....ساحة استغاللها مشتل /الشارع الحولي
600م492....ساحة لبيع الزهور /مقابل حي السالم

12م6582....كشك مؤقت /السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
15م10046812كشك مؤقت/مقابل حي 17 ربيع االول 
15م10036822كشك مؤقت/مقابل حي 17 ربيع االول 
15م10026832كشك مؤقت/مقابل حي 17 ربيع االول 

المساحة الرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمال 
2700م2347/1162اسواق/حي التحدي

وزارة املالية
رشكة التامني الوطنية 

رشكة عامة 
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كنا نحب لون الشتاء  

اعرف

            أمل عايد البابلي  

كنا نحّب لون الشتاَء   
الذي لم يترك الكثير 

على زجاج النوافذ 
إال ...

من الجداول الصغيرة 
عندما تصب�ح الحياة ملعبا 

للذكريات
ننزلق من أعلى

التل إلى الساحة 
تاركين الطين 

ف�ي  يج�ب  كم�ا  يلتص�ق 
أجسادنا 

أحّب مشهَد الغيوم هذا
وهي تتدافع من رابية

المدينة ، 
لتفريغ حموالتها 

على بيوتها الصغيرة
قد تزهر سطوحها 

رائحة الماضي الجميل 
تجع�ل العالم طبق�ا يحمل 

المذاق الشهي 
يكتمل عندما تلون الدرابين 

 **
بأصوات الصغار ،

تت�رك  مواس�م  والصي�ف 
تصّورات

جادة عن االشياء
ولم تكن هناك شجرة 

في بابنا ..
لنميز الخريف سوى وجوه 

الرحيل 

من مالمح األمهات 
وجسر نعرف الطرقات به

تط�ور  ق�د  االنس�ان  أّن 
حقيقًة، 

كنا صغارا ..
أقصى ما نصل إليه 

خمس كرات زجاجية
بينما أقسى ما في البلوغ 
هو أنك تصمت عن ما تراه
نمزح باأللقاب المضحكة 
فرحين نتكاتف في العطل 

نبتكر العابا ،
ال تؤمن سوى بالمهارة 

ذلك االطمئنان
ال أثر له اآلن 

بعد المواسم الطويلة
أخذ الكثير 

من أغصان أشجار المدينة!
* الدرابي�ن جم�ع دربون�ة 
مصطلح شعبي يطلق على 
الشوارع الضيقة في األزقة 

الضيقة الفقيرة .

            جواد الشالل

أنا سعيد بك ... االن
اعرف ... 

سر انشغال النهر بك
وكل حدقات القلق

أعرف 
هجرة عصافير الحزن

عن غصن كسرته الرياح ... الباردة
اعرف

حروف القصيدة .. التي الترعوي
تنغز ... الخاصرة 

وتكشف وجهها.. دائما
ويبدأ قلق المواسم ... الدائم

انها ... طازجة ...على كل حال
اعرف ذلك ... االن

            فاضل عبد علي جواد

كان�ت أمنيت�ه الوحي�دة ف�ي صغ�ره 
,الجلوس فوق كرس�ي س�يده الهزاز 

,واليوم وبعد أن
بل�غ ارذل العمر ,وفاضت أالموال بين 
يدي�ه , ونس�ي حياته األول�ى وكل ما 

رافقها من

اح�داث حل�وة ومرة ,لم ينس س�ياط 
س�يده التي ألهبت ظهره ,حينما تجرأ 

مرة في حياته 
وقفز فوق كرسيه الهزاز ؛ كيف طرده 
من بيت�ه , ولم يعيده لخدمته , إال بعد 

دموع 
غزي�رة ذليل�ة س�فحها ه�و ووالدته 

العجوز فوق أقدامه ..
ق�ال ألوالده وأحف�اده المحلقين من 

حوله ,بمناس�بة عيد مي�الده ,حينما 
سأله أحدهم عن 

أمنيته في حياته ,وقد تذكر الكرس�ي 
الهزاز أيام صغره :

_ كرسي هزاز .!.
وصرخ الجميع مستغربين :

_ كرسي هزاز .!؟.
_ نعم... كرسي هزاز .

وأحض�روا له أمنيته ,ف�ي طرفة عين 

وقالوا:
       _ أبان�ا العزيز ,بين يديك أحاضرنا 

ما طلبته .
وح�اول النه�وض اكث�ر م�ن م�رة , 
ولكن كانت تخونه ق�واه في كل مرة 

, فأخذوا بيده ,ثم 
أجلسوه فوقه بصعوبة .

تمت�م قب�ل أن يغم�ض عيني�ه ,وهو 
يدعوهم لهزه :

       _ ام�س كنت ممتلئا قوة وحيوية 
,ولك�ن كنت خلو اليدين ,واليوم وبعد 

أن فاضت 
خزائني بالمال ,خانتني كل قواي , ثم 

دفع آهة طويلة :
      _ آه هك�ذا ه�ي الحي�اة دائما وأبدا 
,ال تهب شيئا بال مقابل ,وال تضع بين 

أيدينا كل
ما نتمناه  في وقت واحد .!.

قصة قصرية.. الكريس اهلزاز

الفلسفة املبسطة
صدر للكات�ب، الناقد واإلعالم�ي نبيل عودة 
الج�زء األول من كت�اب جديد يحم�ل عنوان 
المبسط�ة– وقص�ص تعبيري�ة  »الفلسف�ة 
س�اخرة« وعلى األغلب هو الكتاب األول من 

نوعه ومضمونه في الثقافة العربية عامة.
الكت�اب يتن�اول مواضيع فلسفي�ة بدءا من 
الفلسف�ة االغريقية وصوال ال�ى الفلسفات 
المعاص�رة. يقدمه�ا نبي�ل ع�ودة بأس�لوب 
مبس�ط، ب�دون التعقي�دات واالصطالح�ات 
المركب�ة، وطريق�ة الصياغ�ة الصعب�ة التي 
النص�وص  ق�راءة  عن�د  الق�ارئ  يواجهه�ا 
الفلسفية. المميز األساس�ي لهذا الكتاب هو 
الدمج بي�ن النصوص الفلسفي�ة والقصص 
التعبيري�ة الساخ�رة، الت�ي تعط�ي تفسيرا 

لمضمون النص الفلسفي. 

ابت�داًء، وقف�ة على العتب�ة األولى ف�ي الرواي�ة، إذ يختار عب�ده وازن »البيت 
األزرق« عنواًن�ا لروايته األولى، التي يدور ج�زء كبير منها في فضاء السجن. 
والبي�ت األزرق، أو السج�ن االحت�رازّي، كما ي�رد في متن الرواي�ة، قسم في 
السجن يختّص باستشفاء ذوي األمراض العصبّية، يختار عبده العنوان متكًئا 
على دالالت هذا اللون ورمزّيته، حيث هنا س�وف ُيمضي بطل الرواية السجين 
»ب�ول« فترة الُحك�م عليه.واللون األزرق، بحسب بع�ض المختّصين، هو لون 
التعبير عن الذات، ويدّل على الوحدة، واالنسجام، والهدوء، والثقة، وهو يعطي 
إحساًس�ا باالس�ترخاء، والطمأنينة، والت�وازن رواية عبده هذه )منش�ورات 
ضفاف واالختالف، 344 صفحة(، هي روايتان في واحدة، تتوّفر الرواية على 
مجموع�ة عناصر، تجعل منها رواية جدي�دًة، في معنى خروجها على مألوف 
الرواية العربي�ة، وهي حداثّية وتجريبّية بامتي�از. فهي على مستوى تقنيات 
الس�رد، توغل في اس�تخدام تقنية »رواية داخل الرواي�ة«، وتداخل األصوات، 
على نحو يجمع المغاَمرة واالنضباط، وهي تقنية قلّما يجيدها روائّيون كبار، 
وتخ�دم الرؤية النهائية والخاصة بمؤلف العمل، بع�د أن تكون قامت بدورها 

في ربط عوالم وشخوص مختلفة، كما هو الحال في هذا العمل المرّكب.   

»البيت األزرق«..

أنـتـي طـالـق !!!

مهد من ورق الشجر..

قصص فلسطينية ختبئ أكثر مما حتكي

ناهدة الدراجي / مصر العربية 

ه�ي فتاة في العش�رين م�ن عمرها , لم 
يم�ض على عق�د قرانها أكث�ر من شهر 
, تق�ف م�ع والده�ا ام�ام اح�دى غرف 
المحكم�ة بأنتظار الدخ�ول على قاضي 
االح�وال الش�خصية أمال ف�ي الحصول 
على الط�الق م�ن زوجها ال�ذي يكبرها 

بثالث سنوات .
عل�ى وجهها مزيج من مش�اعر الغضب 
والح�زن وعيناه�ا المحمرت�ان تقوالن 
الكثي�ر , ام�ا االب فأن�ه اليفت�أ يتمت�م 
بكلمات تفوح منها رائحة اللوم والعتاب 
, وه�و يسع�ى الخف�اء حال�ة االح�راج 
التي يش�عر بها جراء كون�ه في مثل هذا 
الوض�ع الذي اليحسده علي�ه احد , االب 
يقول له�ا ,, قلت لك الفائ�دة ترجى منه 
فحال�ة الينصلح . وت�رد البنت المنكوبة 
,, أنتم اجبرتمون�ي على الزواج أردت ان 

اكمل دراستي فرفضتم . 
وتدخل الفتاة مع ابيها لتبقى في دهاليز 
المحكمة واروقتها أشه�را طويلة حتى 
يص�در القرار النهائي , فه�ي ليست أول 
من تق�دم بطل�ب الط�الق , ول�ن تكون 
تع�ددت   , بالمئ�ات  فمثله�ا   , االخي�رة 

االسباب والطالق واحد .
واالس�تبانات  الدراس�ات  ه�ي  كثي�رة 
المنشورة بخصوص أسباب الطالق , اال 
أن ) ضي�ق الصدر ( من العوامل الرئيسة 
, وفي المقابل ف�أن ) شرح الصدر ( من 
العوامل المهمة لضمان استمرار العالقة 
الزوجي�ة . فضيق الص�در قد يبلغ حد ما 
في قول الله عز وجل في سورة التوبة ) 
حتى أذا ضاقت عليهم االرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم ( وشرح الصدر 
م�ن االهمية بمكان حتى من الله به على 
نبين�ا االك�رم ) ص ( حين توجه الى ربه 
بالخط�اب ) أي رب�ي انه قد ك�ان انبياء 

قبلي منهم من س�خرت له الريح ومنهم 
م�ن كان يحيي الموتى ( فكان يطلب من 
الل�ه ان يعطيه مايقوى به شأنه , فجاءه 
الخطاب القرأني ) الم نش�رح لك صدرك 
, ووضعن�ا عن�ك وزرك , ال�ذي انق�ض 
ظهرك , ورفعنا لك ذكرك ( . شرح الصدر 

يعن�ي ان يك�ون قل�ب االنس�ان واس�عا 
كالبحر التظه�ر فيه المؤث�رات السلبية 
, واذا ظه�رت س�رعان ماتختفي وتزول 
ويبقى البحر . وهذا يعني أنه عند طغيان 
الطرف االخر الذي نتعامل معه وتجاوزه 
الح�د ف�ي أدب التعامل ومراع�اة طبيعة 

العالقة وقيمة االنس�ان . وعندما يفرط 
الط�رف االخ�ر فيش�تم ويس�ىء فنحن 
بحاج�ة حينئ�ذ أن يك�ون قلبن�ا كالبحر 
الذي يستقبل الماء االسن ويواجه الريح 
العنيف�ة , ف�ال يتأثر , وأذا تأثر س�رعان 
مايعود الى حالت�ه السابقة ويبقى قويا 
قادرا على النهوض من جديد واالستمرار 
في طريقه , وعلى ماتقدم فأن كثير من 
المشكالت التي تواجه الزوجين السيمى 
حديثي العهد بالزواج سببها ضيق الصدر 
عن�د الطرفي�ن ومتى ماتحل�ى الطرفان 
بسعة الصدر ف�أن بمقدورهما أن يكمال 
مش�وار الحي�اة , وان كب�ا احدهم�ا أخذ 
االخر بي�ده , الن المسألة عندهما ليست 
مسأألة تحد وال ) كسر عظم ( وانما هو 
كي�ان توافقا على انش�ائه وتعاهدا على 
ب�ذل الجه�د لترس�يخ أركان�ه , والنهما 
يدركان أن العفو ع�ن زلل االخر لن يزيد 

من عفا اال عزا ورفعة . 

عاي�دة نصرالل�ه الكاتب�ة الفلسطيني�ة، م�ن أم الفحم، 
المدين�ة الت�ي صم�دت ط�وال س�بعة عق�ود أم�ام كل 
مح�اوالت الصهاين�ة تذوي�ب ثقافتها، اس�تطاعت في 
مجموعتها القصصية الجديدة “مهد من ورق الشجر”، 
الص�ادرة ع�ن اآلن ناش�رون وموزع�ون ف�ي عّم�ان، 
أن تق�دم نموذج�ا جديدا لإلب�داع الذي يؤص�ل للثقافة 
العربي�ة الفلسطيني�ة، الت�ي تأبى الذوب�ان أو الضياع..

قصص المجموعة الخمسة والعش�رون تخبئ أكثر مما 
تحكي، تطوف في أماكن كثي�رة، تبحث عن شخصيات 
فريدة، حية، لها مواقف أصيلة وآراء عميقة في الحياة، 
شخصيات من الواقع، تعيش بيننا، لكّننا لم نكتشف في 
أي لحظ�ة جمالها، وانتماءنا إليه�ا، وانتماءها إلينا، إال 
من خالل ريش�ة الكاتبة )وهي فنانة تش�كيلية أيضا(، 
ففي قصة “الجيب” يتعرف القارئ على شخصية المرأة 

األم والزوجة من خالل الحديث 
عن جي�ب مريلتها، ذل�ك الجيب 
ال�ذي يخت�زن حياة الش�خصية 
الت�ي  الش�خصيات  وحي�وات 

تعيش حولها.
وبالمثل تس�رد نصرالله حكاية 
تركه�ا  الت�ي  الوحي�دة  الم�رأة 
حبيبها ف�ي قص�ة “حجر” من 
خ�الل ذاك�رة حج�ر كان�ت قد 
احتفظت به، فيصبح أقرب إليها 

من البشر القساة.
ومن خالل لغة شاعرية تتناسب 
مع ح�رارة الموضوع يكتش�ف 
الق�ارئ قيم�ة الفقد ف�ي قصة 

“الجارزة السوداء”.
وأحيانا تش�به قص�ص الكاتبة 
تحلي�ق الحم�ام ف�وق المكان، 
فهو يجوب المدين�ة، أو تحركه 
بيوت وش�وارع المدينة بخيوط 
غي�ر مرئي�ة، حم�اٌم يعيش في 
المدين�ة، لكن�ه دائم الّت�وق إلى 
القرية، مكانه الطبيعي، كما في 

قصة “دقات المهباج”.
السردي�ة  العوال�م  تكش�ف 
للكاتب�ة ع�ن ارتباطه�ا الوثيق 
واالجتماعي  السياسي  بواقعها 
والثقاف�ي، فبطلته�ا ف�ي قصة 
“شهوة اللح�م” يستحيل عليها 
التخل�ص من مش�اهد الحروب 
منه�ا  تعان�ي  الت�ي  والم�وت، 
التاري�خ،  م�ر  عل�ى  فلسطي�ن 
“من�ذ كن�َت غطائي م�رت على 
هدبي حروب، جثث، دول تروح 
وتج�يء، تج�يء وت�روح، وأنا 
أحل�م ب�ك. محم�د، س�ي محمد 
العي�ون  م�ن  إلنق�اذي  أس�رع 

النائمة على وجه السماء.
لكّن العي�ون كثيرة، كثي�رة، كثيرة. وصلن�ا كازبالنكا، 
نفضت رأس��ي الصغي�ر، نظرت إلى السم�اء، ابتسمت 
ل�أرض، لكّن العيون قفزت فج�أة من السماء، ودخلت 

إلى حيث النمل يحبو في عروقي”.
يذك�ر أن الكاتب�ة عاي�دة نصرالل�ه م�ن موالي�د 1956، 
وحاصل�ة عل�ى الدكت�وراه ع�ن أطروحته�ا “تجلي�ات 
الجسد في الفن األدائي والفن التش�كيلي لدى الفنانات 

الفلسطينيات المعاص�رات من سنة -1998 2010”.
كتب�ت المس�رح والقصة القص�يرة والش�عر والرواية، 
وُترجمت بعض مس�رحياتها وقصائدها إلى اإلنكليزية 
والعبرية واإلسبانية. من مؤلفاتها األدبية: مجموعتان 
قصصيتان هما “حفنات”، و”أني�ن المقاهي”، ورواية 

“عزيزي من وراء البحار” المترجمة إلى األلمانية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

السعدية
العدد /400

التاريخ 2017/7/3
اعالن

بن�اءا ع�ىل االخب�ار املق�دم اىل هذه 
بتاري�خ 2017/2/27 من  املحكمة 
قب�ل املدع�وه )ش�ذى ع�ي دانوك ( 
حول فقدان زوجه�ا املفقود بتاريخ 
ه�ذه  ق�ررت  علي�ه   2017/2/27
املحكم�ة االعالن عن فق�دان املدعو 
)غسان غ�ازي ثامر نجرس ( والذي 
ول�م   2014/2/27 بتاري�خ  فق�د 
اعرف اخب�اره لح�د االن ونرش ذلك 
يف صحيفت�ن محليت�ن وم�ن لديه 
معلوم�ات مراجعة هذه املحكمة او 

اقرب  مركز رشطة
القايض
سوسن عزت خليل

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف 

خانقن
العدد 4289

التاريخ : 2017/7/20
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
الدائرة بتاريخ 2015/8/5   لتسجيل 
تمام العقار تسلسل 194  سهما من 
بأس�م فارس محمد جاس�م  مجددا 
باعتب�ار حائزا له بصفة املالك للمدة 
امللكية  القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت 
املذكور تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم ) 43( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا 
م�ن اليوم الت�ايل النرش ه�ذا االعالن  
وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار يف 
الساع�ة العارشة صباح�ا من اليوم 
التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
مدير التسجيل العقاري يف خانقن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل 
العدد 445/ب/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزايدة 
العلنية العقار املرق�م 36/12 مقاطعة 
1 الجبيل�ة وه�و عب�ارة عن دار س�كن 
منطق�ة  يف  تق�ع  اول�ك   3 مساحته�ا 
الجبيل�ة  وذل�ك يف ش�ارع فرع�ي وهي 
مؤلف�ة م�ن طابق�ن الطاب�ق االريض  
يحتوي عىل غرفتي نوم وغرف استقبال 
وموزع ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي 
والطاب�ق العل�وي يحتوي ع�ىل غرفتي 
نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي وهي 
غري مش�غولة كون هنالك اعمال ترميم 
تقع عليها م�ن قبل احد الرشكاء والذي 
يرغب بالبقاء بها بصفة مستاجر فمن 
ل�ه رغبة بال�رشاء الحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف بناية ق�رص القضاء يف تمام 
الساعة 12 من ظهر اليوم الثالثن التايل 
لنرش ه�ذا االعالن مستصحب�ن معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
قيمة العق�ار املقدرة البالغ�ة اربعمائة 

وخمسة مالين دينار 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 2188/ش/2017
التاريخ 2017/8/2

اعالن
اىل املدعى عليه )عي حنون حسون (

اقام املدعية وسن كريم حميدي الدعوى 
2188/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
لدى هذه املحكمة تطالبكم فيها بتاييد 
حضانته�ا البنتها الق�ارصة مرين عي 
حن�ون وقد اص�در فيه�ا ق�رارا غيابيا 
بحقك�م بتاري�خ 2017/7/24 بتايي�د 
حضانته�ا البنته�ا الق�ارصة مريم عي 
حن�ون (وق�د اصدر فيه�ا ق�رار غيابيا 
بحقك�م بتاري�خ 2017/7/24 بتايي�د 
حضانته�ا البنته�ا الق�ارصة مريم عي 
حن�ون وملجهولية مح�ل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف رشطة الرباط  
وتايي�د املجل�س البلدي ملنطق�ة الرباط 
الكبري بتاري�خ 2017/7/31 والنتقالك 
اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتن  
محليتن يوميتن ويف حال عدم تقديمك 
طعنا بالقرار خ�الل املدة القانونية فان 

القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض نوري قادر حنون املالكي

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة 
املهندس�ن  العراقين بأسم )فاطمة ادور 
وادي ( فع�ىل من يعثر عليه�ا تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�د دف�ر وق�ود الخاص ب�رصف حصة 
الوق�ود زي�ت الغ�از الص�ادرة م�ن رشكة 
توزي�ع املنتوج�ات النفطية هيئ�ة توزيع 
الجن�وب بأس�م )مهند مصطف�ى نارص ( 
فع�ىل م�ن يعثر عليه�ا تسليمه�ا اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت م�ن هوي�ة غرف�ة التجارة بأس�م 
)كريم�ة خل�ف س�لمان ( فعىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت م�ن هوي�ة غرف�ة التجارة بأس�م 
)خليل قاس�م خليل ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د من�ي وصل قب�ض حكوم�ي امانات 
من بلدي�ة البرصة املرقم 642948 ومؤرخ 
ملي�ون    2925000 وبمبل�غ   2014/7/2
بأسم كرار عباس عي فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 1928/ش/2017
التاريخ 2017/8/2

اعالن
اىل املدعى عليه )اياد سلمان داوود (

اقام�ت املدعية )لبنى عي موىس ( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 1928/ش/2017   لدى 
هذه املحكمة تطالبكم فيها بالزامك بدفع 
نفق�ة ماضية ومستم�رة للمدعية ونفقة 
مستمرة للق�ارص عباس وق�د صدر فيها 
قرارا غيابيا بحقكم بتاريخ 2017/7/12 
بالزام�ك بدف�ع نفق�ة ماضي�ة ومستمرة 
للمدعي�ة ونفقة مستم�رة للقارص عباس  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف رشطة الجمهورية وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطق�ة الجمهورية وحي 
الرافدي�ن بتاري�خ 2017/8/1  والنتقالك 
اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن ويف حال ع�دم تقديمك 
طعن�ا بالقرار خ�الل امل�دة القانونية فان 

القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض جاسم محمد املوسوي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الجامعة التقنية الجنوبية

املعهد التقني /البرصة
اعالن

اس�تنادا اىل قانون بي�ع وايجار اموال 
الدول�ة املرق�م 21 لسن�ة 2013 تعلن 
عم�اد املعه�د التقن�ي /ب�رصة ع�ن 
اج�راء مزاي�دة علنية لتاجري س�احة 
وقوف السي�ارات الخاصة )الخارجية 
( ومل�دة س�نة دراس�ية يف معهدن�ا يف 
الي�وم الثالثن م�ن الي�وم التايل لنرش 
االعالن يف الصحيفة او اليوم الذي يليه 
يف حال�ة كون املوعد عطلة رس�مية يف 
تم�ام الساعة الع�ارشة صباحا فعىل 
الراغبن باالشراك يف املزايدة مراجعة 
ال�رشوط  ع�ىل  لالط�الع   الصن�دوق 
وتقديم املستمسكات القانونية ودفع 
التامينات القانوني�ة البالغة 20% من 
القيم�ة التقديري�ة م�ن ب�دل االيجار 
املق�در بص�ك مص�دق وتقدي�م براءة 
التحاسب الرضيبي مقابل مبلغ قدره 
150.000 مائ�ة وخمسون الف دينار 
غري قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اجور نرش االع�الن  والداللية 
واملصاريف االخرى ويدفع بدل االيجار 

دفعة واحدة عند توقيع العقد 
الدكتور

مكي حسن عي 
العميد وكالة

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب�ة )ميساء 
منذر عبد الحميد( من الكلية الربوية 
املفتوح�ة ب�رصة قسم اللغ�ة العربية 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطالب بأس�م ) 
عب�اس عبد الل�ه حلو ( الص�ادرة من 
املعهد التقني ب�رصة قسم الصناعات 
الكيمياوي�ة فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ن العراقي�ة قس�م هندس�ة 
مرئي بأسم )محمد عبد الكريم حسن 
( فع�ىل من يعث�ر عليه�ا تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت اللوح�ة املعدنية املرقمة 2551 
برصة ادخال كمركي والعائد اىل رشكة 
) داي�و الكورية ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
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مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 154 القشلة

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 
الجن�س : ارض العم�ارة مع بناءها م�ن طابقني وثالث 

محالت مفرزة بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف 
املساحة:  65.45م

املشتمالت :
واردات املبيع السنوية : ستة ماليني دينار

الشاغل : مستاجرين
مق�دار املبي�ع :  177000000 مائة وس�بعة وس�بعون 

مليون دينار 
س�تبيع دائ�رة التسجي�ل العق�اري يف املثن�ى باملزاي�دة 
العلني�ة العقار املوصوف  اعاله العائد للراهن بندر زاعل 
دن�ان لقاء طلب الدائن املرتهن م�رف الرافدين  البالغ 
60000000 دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفية التق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة 17700000   دينار وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 3/7م/38و3/8 م38  
2/8م38 املشخاب

الجن�س : ارض زراعي�ة تسق�ى بالواس�طة مزروع�ة 
بمحصول الحنطة  

النوع : مملوكة للدولة 
املساحة:  12 دونم

املشتمالت :
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل : 
مقدار املبيع :  120.000.000 دينار 

س�تبيع دائ�رة التسجيل العق�اري يف املن�اذرة  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف  اعاله العائد للراهن خالد رياح 
عب�د نور لقاء طلب الدائ�ن املرتهن  املرف الزراعي ابو 
صخري املستحق   البالغ 3500000 دينار فعىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 15  يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرفي�ة التقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة 120.000.000   
دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري للمزايدة 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف الثانية

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 2/1310

املحلة او رقم واسم املقاطعة : املرشاق
الجنس : فندق

النوع : ملك رصف 
املساحة:  46.88م2

املشتمالت :
مق�دار املبي�ع :  ) 155.500.000( فق�ط مائة وخمسة 
وخمس�ون ملي�ون وخمسمائة الف دين�ار عن حصة /

رياض محمد عبود
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النج�ف /2 باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف  اعاله العائ�د للراهن حصة /

ري�اض محمد عب�ود  لقاء طلب الدائ�ن املرتهن مرف 
الرافدين فرع النجف /7 املستحق   البالغ 62.529.000 
مليون  دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل 30  يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفية التق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغ�ة 15.550.000 فقط خمسة عرش مليون 
وخمسمائة وخمسون الف   دينار وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1927/ش/2017

التاريخ 2017/8/2
اعالن

اىل املدعى عليه )اياد سلمان داوود (
اقام�ت املدعي�ة )لبنى عيل م�وىس ( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 1927/ش/2017   لدى هذه املحكمة تطالبكم 
فيه�ا بتايي�د حضانته�ا لولده�ا الق�ارص عب�اس اي�اد 
س�لمان  وقد ص�در فيها ق�رارا غيابيا بحقك�م بتاريخ 
2017/7/12 بتايي�د حضانتها لولده�ا القارص عباس 
اياد سلمان  وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف رشط�ة الجمهوري�ة وتاييد املجل�س البلدي 
ملنطقة الجمهورية وح�ي الرافدين بتاريخ 2017/8/1  
والنتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ويف حال عدم تقديم�ك طعنا بالقرار 
خ�الل املدة القانونية فان القرار س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية 
القايض
جاسم محمد املوسوي

بالنظر  لنكول املزايدين تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف اليجار العقارات 
املبين�ة تفاصيله�ا ادناه العائدة  اىل بلدية الحيدرية وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م ) 21( لسن�ة 2013 فعىل من يرغ�ب االشرتاك 
باملزاي�دة مراجع�ة بلدية الحيدري�ة او اللجنة خالل )15( خمسة ع�رش يوما من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 200%  م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا 
للقان�ون  وكتاب مكت�ب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف بلدي�ة الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح الي�وم االخري من مدة النرش وعند 
مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤج�ل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي 
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة كافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذل�ك وتكون مدة كرس 

القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

الرشوط :
1-تقدي�م براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع ص�ورة هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية وبطاقة السكن
2-تبدا مدة العقد من تاريخ  االحالة القطعية وعىل املستاجر تسديد بدل االيجار وكافة 
املصاري�ف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظي�م  العقد وتصديقه وفقا للمدة 

املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
3-يح�ق للبلدي�ة فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع 
للمصلح�ة العام�ة دون الحاجة اىل ان�ذار او اللج�وء اىل املحاكم ووفقا ل�رشوط العقد 

املربم
4-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية 

بعد انتهاء العقد
5-عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية  عىل املاجور تتضمن االس�م التجاري واملستاجر 

مع كافة تفاصيل املاجور
6- االلتزام  بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى

7-ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة 
حكومي�ة او نقابية ويتحم�ل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفي�ذا لكتاب محافظة 

النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21
8-تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار 50% من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب 

مكتب السيد املحافظ املرقم 30 يف 2016/1/3

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/93
التاريخ 2017/7/23

اعالن
نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزايدة ل�رشاء تمام 
العق�ار تسلس�ل 27087/3 ح�ي الوف�اء 
الكائ�ن  يف النجف العائ�د للمدين   )كريمة 
ن�ارص فاخر( املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
حوراء ه�ادي مجهول البالغ 33.000.000 
ثالث�ة وثالث�ون ملي�ون دين�ار 80% م�ن 
القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم الت�ايل للنرش 
فع�ىل الراغ�ب يف ال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل امل�دة املذك�ورة مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة وشه�ادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التسجيل والن�رش والداللية عىل 
املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

املواصفات :
الوف�اء   ح�ي  :نج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 

 3/27087
 2-جنسه ونوعه : دار

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته :  العق�ار يق�ع ع�ىل شارع 
فرعي 10 مرت وهو مفرز اىل جزئني بصورة 

غري رسمية
 الج�زء االول: يتالف م�ن مدخل 1/2 2×9 
اىل  م�رت   مبل�ط بالك�ايش ومم�ر ي�ؤدي 
االس�تقبال  3.5×8 م�رت وكلي�دور ومطبخ 
وصحيات مش�رتكة ومكشوفة وغرفة نوم 
االرضية س�رياميك والجدران من االسمنت 
)البن�اء الجاه�ز ( املصب�وغ  ع�دا ج�دران 
املطبخ والصحيات سرياميك لعلو 1.60 مرت 
من االرض والسقف من الكونكريت املسلح 
الجاهز عدا س�قف الكليدور م�ن الطابوق 
وواجه�ة  1.5×5م  بمساح�ة  والش�يلمان 
ه�ذا الجزء 4 م�رت وهذا الج�زء مجهز ماء 

وكهرباء
الجزء الثاني :

واجهت�ه 2 م�رت ويتالف من مدخ�ل مبلط 
باالشتايك�ر املتهال�ك واالس�منت وس�احة 
امامي�ة تحتوي عىل صحيات ويوجد س�لم 
م�ن ثالثة ع�رش باي�ة مبني م�ن الطابوق 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول وال�ذي يتال�ف من 
غرف�ة ن�وم مبنية م�ن الطاب�وق والجص 
والش�يلمان  بالطاب�وق  مبن�ي  وس�قفها 
ومطب�خ وصال�ة وغرفتني ن�وم وصحيات 
مش�رتكة وس�لم داخ�يل ي�ؤدي اىل الطابق 
االريض وسلم يؤدي اىل سطح الطابق االول 
ويتال�ف من 12 باية وس�طح الطابق االول 
مسيج بالطاب�وق والج�ص بارتفاع 1.20 
مرت ارضية الدار مكسوة بالكايش املوزائيك 
وجدرانه وس�قفه مبني باالسمنت ) البناء 

الجاهز (
5-مساحته :145م

6-درجة العمران : دون املتوسط
7-الشاغل : الجزء االول حوراء 

8-القيم�ة املق�درة : 91625.000 ملي�ون 
واح�د وتسعون مليون وس�تمائة وخمسة 

وعرش الف 
9-ب�دل املزايدة االخ�ري : لم يحص�ل راغب 

بالرشاء

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العباسية 
رقم االضبارة:2017/65

التاريخ 2017/7/24
اىل املنفذ عليه /نسوم مريي يوسف 

لقد تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل مذكرة 
االخب�ار بالتنفي�ذ املبلغ�ة بموج�ب كت�اب 
مديرية تنفيذ الكوف�ة املرقم 65/ت/2017 
يف 2017/4/5 واملرف�ق ب\ية اشعار مختار 
املنطقة مع كتاب مركز رشطة الحرية بالعدد 
ورق�ة  وكذل�ك   2017/2/20 يف   3133/14
التكلي�ف بالحض�ور املبلغة بموج�ب كتاب 
مركز رشطة الحري�ة بالعدد 12207/14 يف 
2017/7/19 واملرف�ق معه�ا اشعار مختار 
املنطق�ة  انك مجه�ول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ  العباس�ية خ�الل خمسة 
عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
قاسم جبري كاظم الجميالوي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة الكوفة املرق�م 442/

ب/2016 يف 2016/10/31 الق�ايض بالزام 
املدع�ى عليه�ا  املدينة  نسوم مريي يوس�ف 
بتاديتها للمدعى الدائن عيل كاظم عبود مبلغا 
مقداره سبعة عرش مليون وخمسمائة  الف 
دين�ار الناشئ عن وص�والت االمانة املؤرخة 
وتحميل�ه   2015/5/10 و   2015/1/1 يف 
املصاريف والرسوم وبضمنها اجور محاماة  
وكي�ال املدع�ي املحامي�ات اس�عد القري�ي 
وعام�ر العام�ري مبلغا مق�داره 500.000 
ال�ف دين�ار مناصف�ة بينهم وص�در الحكم 
اس�تنادا الحكام امل�واد 25و67و118 اثبات 
156و159و161و162و166و185و203  و 
حكم�ا  محام�اة  معدل�ة  و63  مرافع�ات 
حضوري�ا قابال لالس�تئناف والتمييز وافهم 

علنا يف 2016/10/31

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد 377/س/2017
التاريخ 2017/7/9

اىل املستانف عليه الثاني /عالء هادي كاظم
تبليغ

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من 
قب�ل املستان�ف )عدنان كاظ�م رايض ( عىل 
الق�رار الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة النجف 
املرق�م 91/ب2017/5 وال�ذي يطل�ب في�ه 
فسخ الحكم البدائي ولثبوت محل مجهولية 
اقامتك وحسب ب�داءة كربالء بالعدد 923 يف 
2017/7/26 وكذل�ك اشعار مختار منطقة 
ح�ي الح�ر يف كرب�الء محمد ج�رب رحيم لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املص�ادف 2017/8/9 الساعة 
الثامنة والنصف صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري 
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب 
العدد 175/ب/2017
التاريخ 2017/7/31

اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 45/71/98 
بريهي املشخاب واملزال شيوعه بيعا بموجب 
ق�رار  الحكم املرق�م 175/ب/2017 الصادر 
الدرج�ة  واملكتس�ب   2017/5/25 بتاري�خ 
القطعية فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور اىل 
دي�وان هذه املحكمة يف ي�وم  املزايدة الساعة 
الثاني�ة ع�رش ظه�را يف الي�وم الثالث�ني م�ن 
الي�وم الت�ايل للن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
القانوني�ة  التامين�ات  معه�م  مستصحب�ني 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار 
االع�الن  واج�ور  القانوني�ة  واملستمسك�ات 
والداللي�ة وان القيم�ة املق�درة للعق�ار ثالثة 

وعرشون مليون دينار 
املواصفات :

1-العق�ار مساح�ة القطعة 3 اول�ك وثمانية 
امتار و 75 سنتمرت

2-واجهته�ا ع�ىل نه�ر فرعي صغ�ري عرض 
الواجهة 10 مرت 

3- خالي�ة م�ن البن�اء وفيه�ا نخل�ة واح�دة 
وموقعها وسط 

القايض
عيل لفته جادر

فقدان وصل 
بتاري�خ   1517765 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
2017/4/19 والص�ادر م�ن بلدي�ة النج�ف 
بأسم املواطن ) س�الم غالب عبد ( فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 64/5

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 5 ام التلول 
والجالجة

الجنس : دارين مفرزة بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف 

املساحة:  400م
املش�تمالت :الدار االوىل غرف�ة وهول ومطبخ 
واستقبال وحمام ومرافق صحية الدار الثانية 
ه�ول واس�تقبال وكلي�دور وحم�ام ومرافق 
صحي�ة ومطبخ وغرفتني س�فليتني والطابق 

االول  غرفتني وكليدور يف الدور االول
واردات املبي�ع السنوي�ة : 9000000 تسع�ة 

ماليني
الشاغل : الراهن

مقدار املبيع :  302.000.000 ثالثمائة واثنان 
مليون دينار

س�تبيع دائ�رة التسجي�ل العق�اري يف املثنى 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف  اعاله العائد 
للراهن شهيد مطرود عيدان لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرف الرافدين  البالغ 336000000 
دينار فعىل الراغ�ب يف االشرتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل 15  يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرفية 
التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة 302.000.000   دين�ار وان املزاي�دة 
ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 

للمزايدة 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالن
العدد 738

التاريخ 2017/7/25

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
1600م29242ساحة كمخزن /الشارع الحولي

1225م3942ساحة لبيع االشجار /الشارع العام الجانب االيسر
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       بغداد/ المستقبل العراقي

وافق اتحاد الكرة العراقي، يف اجتماعه 
بمق�ره يف بغ�داد ع�ى إقام�ة مب�اراة 
أس�اطري العال�م يف املدين�ة الرياضي�ة 
بمحافظة البرصة يف مطلع شهر أيلول 

املقبل.
»املستقب�ل  تلق�ت  ل�ه  بي�ان  ونق�ل 
العراق�ي«، نسخة منه عن النائب االول 
لرئي�س االتح�اد رشار حي�در قوله ان 
»االتح�اد تلق�ى دعوة م�ن قبل نظريه 
الربازييل يروم فيه توقيع مذكرة تعاون 
ب�ن البلدي�ن من أج�ل تب�ادل الخربات 
والعمل عى إج�راء مباري�ات تجريبية 
ع�ى مست�وى املنتخب�ات الوطني�ة يف 

مختلف الفئات«.
وأشار اىل ان »الطلب الربازييل جاء عطفاً 
ع�ى املست�وى الفني املمي�ز الذي ظهر 
عليه منتخبنا االوملبي يف اوملبياد ريو دي 
جانريو«، كاشفاً عى ان »مجلس ادارة 
االتحاد سيش�كل وفداً لزي�ارة الربازيل 
خالل الفرتة القليلة املقبلة إلتمام كافة 

التفاصيل بشكل رسمي«.
وعى صعيد املنتخب االوملبي اشار حيدر 
اىل ان »مجل�س االدارة ق�رر وباإلجماع 
رص�د مكاف�أة مالي�ة لكام�ل اعض�اء 
وف�د املنتخ�ب االوملبي نظ�رياً لتصدره 
مجموعت�ه وخط�ف بطاق�ة التأهل اىل 
النهائيات االسيوية يف الصن عن جدارة 
واستحقاق، اىل جانب ارجاء قرار االمور 
الخاصة بتحضريات املنتخب املذكور اىل 
اجتم�اع الجهاز الفني بلجنة املنتخبات 
لالط�الع  توصيته�ا  لرف�ع  الوطني�ة 
واملصادقة عى القرارات التي من شأنها 
االسهام يف استعدادات املنتخب بالشكل 

الذي يتالءم وقوة البطولة«.
وأوضح ان« اللجنة الت�ي زارت االتحاد 

االس�يوي مؤخ�را قدم�ت تقريره�ا اىل 
مجلس ادارة االتحاد والذي جاء يف ابرز 
نقاط�ه االشادة من بالتط�ور الحاصل 
يف االندي�ة العراقي�ة واملسابقة بصورة 

عامة بالرغم من الظروف التي يعيشها 
البالد، اىل جانب نقطة جوهرية تختص 
باملوافقة عى تحديد س�قف مايل لعقود 
العب دوري الكرة املمتاز املوس�م حيث 

لجن�ة  تش�كيل  االدارة  مجل�س  ق�رر 
لدراسة كافة االمور املرتبطة بذلك بغية 
الخروج بتوصيات تح�دد السقف املايل 
لعق�ود الالعبن يف النسخة الجديدة من 

املسابقة«.
فيم�ا اوض�ح حي�در ب�ان« االجتم�اع 
بالي�ة  الخاص�ة  االم�ور  يناق�ش  ل�م 
املوس�م املقب�ل ل�دوري الك�رة املمت�از 

فيم�ا اح�ال جمي�ع االم�ور الخاص�ة 
بع�دد الف�رق املتأهل�ة اىل دوري الكرة 
املمت�از، باإلضاف�ة اىل تحدي�د مواعي�د 
بطول�ة ال�كأس اىل لجن�ة املسابق�ات 

لرف�ع توصيته�ا بالخص�وص املذكور 
ومناقشتها يف االجتماع املقبل«. 

كما كش�ف عض�و اتحاد الك�رة رئيس 
لجن�ة التسويق يف االتح�اد يحيى كريم 
ع�ن« حص�ول موافق�ة املجل�س ع�ى 
املح�ر املقدم من قبل وزارة الش�باب 
والرياض�ة ورشك�ة تواص�ل االماراتية 
مب�اراة  اقام�ة  مل�ف  ع�ن  املسؤول�ة 
املدين�ة  س�تضيفها  الت�ي  االس�اطري 
الرياضية يف البرصة يف الثالث من ايلول 

املقبل«. 
وقال ان�ه« بعد االطالع ع�ى التفاصيل 
الخاص�ة بمب�اراة االس�اطري بصفتن�ا 
الجه�ة القطاعية املسؤولة عن الش�أن 
الكروي يف العراق تم املوافقة عى اقامة 
املباراة، حيث من املؤمل ان يكون تنظيم 
املباراة بالتنسيق مع رشكة تواصل من 
اجل ان يكون هناك استفادة عى صعيد 
تبادل الخربات مع الرشكة املذكورة من 

قبل لجاننا االتحادية«. 
وأض�اف كري�م« كما س�يكون االتحاد 
املس�ؤول ع�ى عملية توجي�ه الدعوات 
الخاصة بالعبي منتخب اساطري العراق 
الذي س�يكون اضاف�ة اىل منتخب جيل 
2007 املتوج بلقب كأس اس�يا عدد من 
الالعب�ن ألجي�ال اخرى س�بق لها وان 

خدمت منتخباتنا الوطنية«.
ويف خت�ام حديثه اك�د ان« الجانب املايل 
املخت�ص بريع املباراة لن يكون لالتحاد 
اي دور فيه كون املوضوع سبق لوزارة 
الش�باب والرياضة ان اتفقت عليه من 
خ�الل االتفاق عى منح املب�اراة ملتعهد 
متخصص سيتكفل بكامل االمور املالية 
التي ينص عليه�ا العقد مع الرشكة اىل 
جانب تغطية كام�ل التكاليف املرتبطة 
بإقام�ة املباراة نظري الحصول عى ريع 

املباراة.

تلقى دعوة من نظريه الربازيلي لتوقيع مذكرة تعاون بني البلدين

االحتاد حيدد موعد مباراة األساطري الشهر املقبل ويرصد مكافأة لألوملبي

كريستيانو يوجه رسالة الذعة ملنتقديهوزيرا النقل والشباب يتفقان عىل بناء ملعب امليناء بوقت قيايس

ريال مدريد يغلق الباب يف وجه روما

برشلونة يبدأ االستعداد
للسوبر اإلسباين

             بغداد/ المستقبل العراقي

أتفق وزي�را الش�باب والرياض�ة والنقل على 
تسريع إكمال بناء ملعب الميناء الذي مخطط 

له ان يتسع ل� 30 ألف متفرج.

وذك�ر بيان ل�وزارة النق�ل تلق�ت “المستقبل 
العراق�ي” نسخ�ة منه ان “وزي�ر النقل كاظم 
الش�باب  وزي�ر  ألتق�ى  الحمام�ي،  فنج�ان 
والرياضة عبد الحسين عبطان لبحث اجراءات 
اكم�ال بن�اء ملع�ب المين�اء واالتف�اق عل�ى 

استالمه من قبل وزارة النقل”.
وقال وزي�ر النقل بحسب البي�ان “أننا نسعى 
لمزيد م�ن التواص�ل والتنسي�ق المستمر مع 
وزارات الدول�ة خدم�ة للصالح الع�ام وتقديم 

خدمات افضل تليق بالمواطن العراقي”.

وأض�اف الحمامي انه “ت�م االتفاق مع معالي 
وزير الش�باب عل�ى االس�راع ف�ي الخطوات 
واالج�راءات األداري�ة المطلوبة بي�ن الدوائر 

المعنية في الوزارتين إلكمال ملعب 
الميناء في وقت قياسي.

قميص تويت األخري يذهب إىل الفضاء
            المستقبل العراقي/متابعة

األخي�ر  القمي�ص  اإليطال�ي،  روم�ا  ن�ادي  أطل�ق 
لفرانش�يسكو توتي، أس�طورة الفريق، والذي ارتداه 
ي�وم 28 مايو/آيار الماضي، ف�ي الجولة األخيرة من 
الكالتش�يو أم�ام جنوى، إل�ى الفضاء بنج�اح مساء 

الثالثاء.

وذك�رت صحيفة “ديل�ي ميل”، أن روم�ا أعد قميص 
توت�ي ووضعه عل�ى ص�اروخ يسمى “فيج�ا”، وتم 
إطالقه في الفض�اء، تكريًما لالع�ب البالغ من العمر 

40 عاما.
وخاض توتي مباراته األولى مع روما، وهو في عمر 
16 عاما، عند الفوز -2 0 على بريش�يا، ولعب مع 16 
مدربا مختلفا خالل 25 موس�ما، م�ع نادي العاصمة 

الت�ي ولد فيها.وشارك توتي ف�ي 786 مباراة، وأحرز 
307 أه�داف، من بينه�ا 250 هدفا في الدوري، وهو 

ثان�ي أعلى العب م�ن حيث رصي�د األهداف في 
ال�دوري، خل�ف س�يلفيو بيوال ف�ي الفترة من 
1929 وحت�ى 1954.وكش�ف روم�ا، في وقت 
سابق، تعيين توتي، في منصب جديد بالنادي، 

بعد نهاية مسيرته كالعب.

قميص تويت األخري يذهب إىل الفضاء
            المستقبل العراقي/متابعة

أطلق نادي روما اإليطالي، القميص األخير لفرانشيسكو 
توتي، أسطورة الفريق، والذي ارتداه يوم 28 مايو/آيار 
الماضي، في الجولة األخيرة من الكالتشيو أمام جنوى، 

إلى الفضاء بنجاح مساء الثالثاء.
وذكرت صحيفة “ديلي مي�ل”، أن روما أعد قميص توتي 
ووضعه على صاروخ يسمى “فيجا”، وتم إطالقه 
ف�ي الفض�اء، تكريًما لالع�ب البالغ من 

العمر 40 عاما.
وخاض توتي مباراته األولى مع 
روما، وهو في عم�ر 16 عاما، 
عند الفوز -2 0 على بريش�يا، 

ولع�ب م�ع 16 مدربا مختلف�ا خالل 25 موس�ما، مع 
ن�ادي العاصمة التي ولد فيها.وشارك توتي في 786 

مب�اراة، وأح�رز 307 أهداف، من بينه�ا 250 هدفا 
ف�ي الدوري، وهو ثاني أعلى العب من حيث رصيد 
األه�داف في ال�دوري، خل�ف س�يلفيو بيوال في 
الفت�رة م�ن 1929 وحتى 1954.وكش�ف روما، 
في وقت س�ابق، تعيين توت�ي، في منصب جديد 

بالنادي، بعد نهاية مسيرته كالعب.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ه�دَّاف  رونال�دو،  كريستيان�و  البرتغال�ي  �ه  وجَّ
ري�ال مدريد، رس�الة الذع�ة لمنتقدي�ه عبر شبكة 
االجتماعي.وقال رونالدو:  للتواص�ل  “إنستجرام” 
“الكثير من الناس يزعجهم سطوعي، فالحشرات 
الالمعة”.ج�اءت  األض�واء  س�وى  ُتهاج�م  ال 
تصريح�ات رونالدو، 32 عاًم�ا، عقب خضوعه 
أمس لجلسة تحقيق اس�تمرت 90 دقيقة أمام 
القض�اء اإلس�باني، ف�ي محكم�ة بضواح�ي 
العاصمة مدريد.وكان متوقًع�ا أن يرد رونالدو 
على أس�ئلة الصحفيين الذين انتظروا لساعات 
خ�ارج المحكم�ة، لكنَّ�ه الت�زم الصم�ت 
وخرج من ب�اب خلفي، وأص�در بعدها 
بياًن�ا نش�رته وكال�ة “جستيفيوت” 
الت�ي تمثله.وذكر رونال�دو بالبيان 
“سلطات الضرائب اإلسبانية تعرف 
ك�ل التفاصي�ل ع�ن دخل�ي؛ ألننا 
قدمنا لها هذه التفاصيل. لم نخف 
شيًئا على اإلطالق، ولم تكن هناك 
ني�ة للته�رب الضريبي”.ويواجه 

رونال�دو، المتوج بجائ�زة أفضل العب في العالم 4 
م�رات، تهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 14.7 
مليون يورو )17.3 ملي�ون دوالر( خالل الفترة ما 
بين عامي 2011، و2014 من خالل تحويل إيرادات 
بيع حقوق صورته إلى شبكة من الش�ركات خارج 
إس�بانيا.وجاء في البيان “عندم�ا وقعت العقد مع 
ري�ال مدري�د )قادًما من مانش�ستر يونايت�د(، لم 
أشكل هيكالً )من الشركات( إلدارة حقوق الصورة 
الخاصة بي.. وإنما واصلت العمل بنفس اآللية التي 
كن�ت أعمل م�ن خاللها خالل الفت�رة التي قضيتها 
ف�ي إنجلت�را، والت�ي أوصان�ي به�ا المحامون في 
2004 عندم�ا كن�ت العًبا بمانش�ستر يونايتد، قبل 
فترة طويلة من بداية التفكير في اللعب بإسبانيا”.

وأضاف “ذل�ك الهيكل اإلداري كان طبيعًيا بالنسبة 
إلنجلترا، وأقرت سلطات الضرائب اإلنجليزية بأنها 
قانوني�ة ومش�روعة”.ومن المفت�رض أن تتخ�ذ 
القاضية مونيكا جوميز، قرارها بشأن ما إذا كانت 
التحقيقات ستحال للمحاكمة.وأضاف رونالدو في 
بيان�ه “إنها لحظة يجب أن ندع فيها القضاء يؤدي 
عمل�ه. أن�ا أثق ف�ي القض�اء وأنتظر حس�م القرار 

بشأن هذه القضية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يسع�ى ن�ادي روما اإليطال�ي لتأمين مرك�ز الجناح األيم�ن، خاصة بع�د رحيل النجم 
المص�ري محمد ص�الح إلى ليفربول اإلنجليزي، حيث وض�ع الجزائري رياض محرز 
العب ليستر س�يتي على رأس أولوياته، ولكن مع وجود بعض البدائل تحسًبا لفش�ل 
الصفقة.وأشارت تقارير إعالمية إس�بانية إلى رف�ض نادي ريال مدريد للعرض الذي 
تقدم به روما للحصول على خدمات العب الملكي لوكاس فاسكيز خالل األيام القليلة 
الماضية.وذكر راديو “ماركا” أن فريق العاصمة اإليطالية تقدم بعرض قيمته 30 مليون 
ي�ورو للحصول على خدم�ات العب ريال مدريد تحسًبا لفش�ل صفق�ة انضمام  رياض 
محرز، لكن المرينجي رفض العرض.وكان اإلس�باني مونش�ي المدي�ر الرياضي لنادي 
روم�ا قد رفض التعليق على صفق�ة رياض محرز بعدما حاصره اإلعالميون باألس�ئلة 
بمجرد وصول الفريق إلى إيطاليا بعد انتهاء جولة المباريات الودية في الواليات المتحدة 
األمريكية.وأكدت بعض التقارير الصحفية رغبة الالعب الجزائري في االنتقال إلى روما 

ولكن ناديه يطلب مبلًغا ضخًما مما يجعل إتمام الصفقة أمًرا صعًبا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد فريق برشلونة، للت�درب ، بعد حصول الالعبين على يومي�ن راحة عقب جولة 
أمريكا الش�مالية، بقي�ادة المدرب الجديد، إرنست�و فالفيردي.وكان نيمار قد وصل 
إلى مقر تدريبات النادي في مدينة جوان جامبر الرياضية، ليبلغ المدرب برغبته في 
االنضمام لباريس سان جيرمان، وقام بتوديع زمالئه.وعاد العبو الفريق الكتالوني 
للت�درب في غياب النج�م البرازيلي، وال�ذي شهد حضور الحارس م�ارك آندري تير 
شتيجن والعب الوس�ط آندريه جوميز والمهاجم جيرارد دولوفيو.وشارك أيضا في 
الم�ران العبو الصف الثاني، ألبرتو فارو وكارليس ألينيا.وس�يعود الفريق للتدرب في 
جلسة مسائية اليوم، لمواصلة االستعداد لخوض السوبر اإلسباني يوم 13 القادم أمام 

الغريم ريال مدريد.

جريزمان يفتح باب التكهنات
حول مستقبله

            المستقبل العراقي/متابعة

بعد أن عاد اس�مه يتردد في س�وق االنتقاالت الصيفية للكرة األوروبية، نش�ر 
الالع�ب الفرنسي أنطوان جريزم�ان، مهاجم أتلتيكو مدريد اإلس�باني، صورة له 

على مواقع التواصل االجتماعي “انستجرام”، أثارت الجدل من جديد.
وقام الالعب الفرنسي بنش�ر صورة له، مع رس�الة مكونة من أيقونات تعبيرية توحي بأنه يفكر 

في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي.
وجاءت الرس�الة بعد فوز أتلتيكو مدريد على نابولي اإليطالي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس 

أودي الودية، ليفتح الباب أمام التكهنات والشائعات حول إمكانية رحيله عن النادي المدريدي.
ويع�ود ه�ذا التحول في تفكير جريزمان على األرجح لصفقة انتقال نيمار إلى باريس س�ان جيرمان، 

والتي س�تجلب الكثير من األموال لخزائن النادي الكتالوني، مما يتيح له فرصة تدعيم فريقه األول 
لكرة القدم بصفقات جديدة.

وأم�ام حاج�ة برشلونة إل�ى التعاقد مع العب من العيار الثقيل، ظهر اس�م جريزمان بش�كل 
متك�رر ف�ي الكثير م�ن التقارير الصحيف�ة، التي تؤكد أنه أح�د أبرز الالعبي�ن الذين يطمح 

برشلونة في ضمهم لصفوفه.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن األش�خاص األذكي�اء يمتلكون نس�بة 
من الزنك والنحاس أكثر يف ش�عرهم من األش�خاص 

العاديني.
هل تعلم أن أصغر والدين كانا يعيشان يف الصني عام 

1910, وقد كان عمر كلاً منهما 7 و8 سنوات.
هل تعلم أن الزرافات غري قادرة عىل السعال.

هل تعلم أنه 1 لكل 8 من األشخاص املتزوجني السنة 
املاضية يف الواليات املتحدة, كان أول تعارف لهم عرب 

اإلنرتنت.
هل تعلم أن جميع الحيوانات تحلم مثل اإلنسان.

هل تعلم أن اإلنس�ان ين�ى 90% من أحلمه بعد 10 
دقائق من االستيقاظ.

ه�ل تعلم أن�ه يتصادف يوم مولدك م�ع مولد مليون 
شخص عىل أقل تقدير حول العالم.

هل تعلم أنه يتم تسجيل أعىل معدالت االنتحار يف يوم 
عيد الحب.

ه�ل تعلم أنك لن تتذكر أي يشء يف أول ثلث ثوان من 
استيقاظك.

ه�ل تعل�م أنك إذا ل�م تتحرك مل�دة 15 دقيق�ة, فإنك 
ستشعر بالنعاس.

اىل مج�االت  الدخ�ول  الي�وم  مهنيااً:تح�اول 
جديدة يف العمل لتحقق املزيد من الدخل.

عاطفي�ااً:ال تطي�ل فرتة الخصام واس�عى اىل 
مصالحة الحبيب.

مهنيااً:الكث�ري من الف�رص الذهبية تلوح لك 
باألفق اليوم حاول أن تستفد منها جيدااً

عاطفيااً:تش�تاق اىل الح�ب القدي�م وتفك�ر 
باالتصال به.

مهنيااً:األعمال مرتاكمة عليك اليوم وال تعرف 
كيف تلبي متطلبات العمل.

عاطفيااً:تنصل�ح األمور بينك وب�ني الحبيب 
وتعود املياه اىل مجاريها.

مهنيااً:تضطر الي�وم املوافقة عىل الكثري من 
األمور والرشوط التى لم تكن يف الحسبان

عاطفيااً:الحبي�ب يفاجئك الي�وم بالكثري من 
األمور السارة.

مهنيااً:الكث�ري من األنش�طة واألعم�ال التى 
تكلف بها اآلخرين اليوم عاطفيااً:ال تكن نكدااً 
ح�اول أن تك�ون أكث�ر مرح�ااً يف علقتك مع 

الحبيب.

مهنيااً:ال تؤجل مهامك أكثر من هذا وأنجزها 
بوقته�ا املعت�اد عاطفيااً:قلب�ك مل�ئ بالحب 
والحن�ان ولكن�ك ال تعرف مش�اعر الرشيك 

تجاهك.

مهنيااً:علي�ك أن تحس�ن م�ن طريق�ة عملك 
والتواصل مع اآلخرين وتبادل األفكار

عاطفيااً:علي�ك أن ت�درك واجب�ات الحبي�ب 
تجاهك وأن تلتزم بها.

مهنيااً:عليك أن تك�ون أكثر انفتاحااً يف العمل 
وأن تطلع عىل أمور جديده

عاطفيااً:ابتعد عن الثرثرة وحافظ عىل أرسار 
الحبيب.

مهنيااً:ق�د تعاكس�ك األم�ور يف العم�ل اليوم 
وتشعر أنها ال تسري اىل صالحك

عاطفيااً:تبذل املزيد من الجهد النجاح علقتك 
مع الحبيب.

مهنيااً:تش�عر بالضغ�وط الي�وم وأن األمور 
تعاكسك يف العمل تحىل بالصرب

عاطفيااً:كن أكث�ر جدية فيما يتعلق بعلقتك 
مع الحبيب.

مهنيااً:تكث�ر املنافس�ة بالعم�ل وتح�اول أن 
تثبت كفائتك وجدارتك 

عاطفيااً:تتصالح مع الحبيب وتستقر األمور 
من جديد بينكما.

العم�ل  اىل منص�ب جدي�د يف  مهنيااً:تتطل�ع 
وتسعى للوصول له 

عاطفيااً:الوقت مناسب اليوم لتعرتف للحبيب 
بحقيقة مشاعرك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
عجينة الس�بع دقائ�ق - 1 كوب جبن�ة فيتا - نصف 

كوب زيتون أسود رشائح
للوجه:

بيضة مخفوقة - رش�ة فلفل أسود – سمسم - حبة 
الربكة

طريقة التحضري:
توضع الجبنة يف بولة، ويضاف إليها رشائح الزيتون، 

وتخلط جيدااً.
تقسم العجني عىل هيئة كرات متوسطة الحجم.

تفرد العجني بالنش�ابة عىل س�طح نظيف مرشوش 
عليه قليل من الدقيق حتى تصبح بسمك نصف سم.
تحىش العجني بخليط الجبنة والزيتون، وتغلق جيدااً.

يس�خن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن 
الصينية بالزيت.

توضع البيضة يف طبق، ويضاف إليها الفلفل األسود، 
وتخفق جيدااً.

يوضع البوريك يف الصينية، ويدهن بالبيض.
يرش فوقه السمسم وحبة الربكة.

تدخ�ل الف�رن مل�دة م�ن 30 دقيق�ة، وحت�ى تنضج 
وتحمر.

تخرج من الفرن، وترتك لتهدأ قليلاً.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الشاي.

ابتكار ثوري إلنتاج الغذاء من الكهرباء والكربون
تمكن العلماء من التوصل إىل ابتكار يساهم يف إعداد وجبات الربوتني األساسية 
باستخدام ثاني أكسيد الكربون والكهرباء..ويأمل الباحثون يف استخدام الغذاء 
املبتك�ر الغني بالربوت�ني، عىل متن الرح�لت الفضائية يوما م�ا، أو للتخفيف 
م�ن املجاعة يف املناطق األكثر فق�را يف العالم..ويمكن أيضا اس�تخدام البودرة 
املصنعة باس�تخدام طاقة األلواح الشمسية، وثاني أكسيد الكربون املوجود يف 
الهواء، لتغذية املاش�ية به�دف الحفاظ ع�ىل األرايض الزراعية.وقام الباحثون 
بتصني�ع املادة الغذائية يف املخترب، باس�تخدام مفاعلت الربوتني، حيث أضافوا 
املاء وثاني أكس�يد الكرب�ون وامليكروبات، إىل مفاعل حي�وي صغري.وبعد ذلك، 
خضع�ت املكون�ات للتحلي�ل الكهربائي، وه�ي العملية التي يت�م فيها تفكيك 
امل�واد املعقدة باس�تخدام الكهرباء..وأتاح�ت هذه العملي�ة للباحثني إمكانية 
جم�ع كمية صغرية من امل�واد الصلبة، التي تتميز بخصائ�ص غذائية تتطابق 
مع الغذاء األس�ايس..ويمكن للمفاعلت إنتاج ملعقة من الربوتينات يف غضون 
أسبوعني، باس�تخدام الطاقة الشمسية فقط، وبعض مكملت امليكروب.وقال 
الباحث الرئييس، جوها-بي�كا بيتكانن، يف مركز البحوث التقنية VTT بفنلندا: 
»إن جميع املواد الخام متاحة يف الهواء، ويمكن نقل التكنولوجيا يف املس�تقبل، 

إىل الصحارى وغريها من املناطق التي تواجه مشكلة املجاعة«.

برق »قاتل« حيصد األرواح يف اهلند
قت�ل ال�ربق أحد عرش ش�خصا، معظمهم م�ن العاملني يف 

مزارع األرز رشقي الهند، حسبما أفاد مسؤول حكومي.
وقال املسؤول راجيندرا باندا، إن أحد األشخاص الذين لقوا 
حتفهم األحد، كان يقف تحت شجرة عندما رضبت عاصفة 

برق يف والية أوريسا التي أغرقتها األمطار املوسمية.
ونقل�ت وكال�ة أنباء »برس تراس�ت أوف إندي�ا« عن باندا 
قوله، إن ثمانية أشخاص آخرين عانوا من إصابات ونقلوا 
إىل مستش�فيات يف ب�ادراك وباالس�ور وكندراب�ارا يف والية 

أوريسا، لتلقي العلج.
العواص�ف الربقي�ة ش�ائعة يف الهن�د خلل املوس�م املطري 
الذي يس�تمر م�ن يونيو وحت�ى س�بتمرب.ولقي العرشات 
حتفهم جراء الفيضانات وحوادث صعق وانهيارات منازل 
يف واليات غوجارات وراجاس�تان وآس�ام وأوت�ار براديش 
وواليات أخ�رى منذ يوني�و املايض.وتعمل الس�لطات عىل 
إجلء ع�رشات اآلالف من القروي�ني إىل مناطق مرتفعة يف 

تلك الواليات.

»يوتافون-3« هاتف جديد بمواصفات غري مسبوقة
رسب�ت بعض مواق�ع اإلنرتنت صورا جدي�دة ومعلومات عن هاتف 
»يوتافون-3« الرويس الصيني املتوقع طرحه خريف العام الجاري.

بعد أن أصبحت عضوا مس�اهما يف رشكة »Yota Devices«، أعلنت 
رشكة »China Baoli« الصينية للستثمارات عن نيتها طرح هاتف 
جديد بمواصفات غري مسبوقة لينضم إىل أرسة هواتف »يوتا فون« 

التي أذهلت عشاقها بهاتف »يوتافون-2« عام 2015.
ووفق�ا للترسيب�ات ف�إن هات�ف »يوتاف�ون-3« املنتظ�ر طرح�ه 
خري�ف العام الجاري م�ن املتوقع أن يأتي بنس�ختني، األوىل مزودة 
بذاك�رة داخلية بحج�م 64 غيغابايت، وأخرى بذاك�رة بحجم 128 

غيغابايت.
واملي�زة األه�م للهات�ف هو أن�ه مزود بشاش�تني، أمامي�ة من نوع 
AMOLED بحجم 5.5 بوصة ودقة عرض FullHD، وخلفية بحجم 

.HD 5.2 بوصة ودقة عرض
س�يعمل نموذجا »يوتافون-3« بنظام تش�غيل أندروي�د، ويزودان 
بمعالج ثماني النوى من نوع Qualcomm، وذاكرة وصول عشوائي 

بحجم 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 3200 ميليل أمبري.

1اكرب جزيرة يف العالم قبل اكتشاف اسرتاليا
2نبات من فصيلة الَقرنّيات الفراش�ّية كالبازالء 
o يابس�ة 3لباس ال تحب لبسه وعندما تلبسه ال 

تراه o ثلثا صاد o طعم محبوب
4إن لم تقطعه قطعك )معكوسة( o آلة موسيقية 
جلدية 5ثلث�ا برك o ثلثا ول�د 6اعرتف o عاصمة 
افغانستان 7ثخانة o أعىل ما يف اإلنسان 8قرشة 
 o حنق 9اذا تعدى اثنني شاع o األرض أو سطحها
كلما ذبحته تبكي عليه o باللهجة املرصية تقال 
للول�د الصغري. 10زعيم الث�ورة الصينية o تاجر 

من التجار إذا اقتلعنا عينه طار

1عواصف الدماغ ونتاجه o إذا أكلته كله تعيش وإذا 
أكلت نصفه تم�وت 2مدينة مغربية )معكوس�ة( 
o غرف�ة صغ�رية مظلم�ة فيه�ا انع�كاس الحياة 
3اس�رتاق الس�مع o ترأس وتبع�ه تابعوه 4نصف 
روما o نصعد به لظهر الحصان 5يس�ري بل رجلني 
ويعش�ق األذنني o نص�ف ناصع 6ال�ف ليلة وليلة 
o الكلم�ة الوحيدة يف املعجم الت�ي تقرأ غلط دائما 
7للن�داء o الكوك�ب الوحيد الذي ت�راه ليل ونهارا 
8تعيش يف األعشاش واذا فاعت هرب الناس 9وطن 
o ثلثا س�وس 10هي س�تة يف فلسطني وخمسة يف 

سوريا وأربعة يف تونس وثلثة يف مرص.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..بورك اجلبنة والزيتون
طب

عرجس قرية الدراما العربية يف لبنان
من يقصد قرية عرجس، البلدة الش�مالية 
الوديع�ة يف حضن قضاء زغرتا، س�يلحظ 
حرك�ة غ�ري اعتيادية باتت من�ذ فرتة غري 
وجيزة تشكل نمطا جديدا تستفيق وتغفو 
ع�ىل مس�اره عرجس والتي يعني اس�مها 
باللغ�ة اإلغريقي�ة “القري�ة الصغ�رية”..

بات�ت هذه البل�دة، الواقعة ع�ىل بعد 100 
كيلومرت من العاصمة بريوت، مقرا حيويا 
لتصوير األعمال الدرامية من لبنان ومرص 
وس�وريا..وخلل األع�وام القليلة املاضية 
ش�هدت عرج�س تصوي�ر 80 باملئ�ة من 
مشاهد ما يزيد عن 20 عمل دراميا عربيا، 

إىل جانب عدد من األفلم اللبنانية.
واس�تقبلت البل�دة يف ش�هر ماي�و املايض 
ورش�ة تصوي�ر لألعم�ال الدرامي�ة وت�م 
فيها ويف جارتها بنش�عي تصوير مشاهد 
كثرية من مسلس�ل “بلحظة”، ويقول أحد 
املمثل�ني فيه فيص�ل اس�طواني إنها بلدة 

جميلة وكريمة وتحب الفنون.
ويخي�م اله�دوء عىل ش�وارع عرج�س، إذ 
تس�كنها نح�و 500 نس�مة مقاب�ل أل�ف 
و500 من أبنائها املغرتبني خارج البلد، ال 
س�يما يف الربازيل وكن�دا والواليات املتحدة 

وأسرتاليا.

طلبة هيدون سيارة بالطاقة الشمسية للمقعدين

توصلت مجموعة من طلبة الهندسة 
امليكانيكي�ة إىل فكرة ملس�اعدة ذوي 
اإلعاقة عىل التنقل يف شوارع القاهرة 
الصاخبة..وط�ّور فري�ق م�ن طلبة 
جامعة حلوان بالقاهرة، لسّد فجوة 
يف الس�وق، مركب�ة تعم�ل بالطاقة 
الشمس�ية تمّك�ن ذوي االحتياجات 
الخاصة من السفر ملسافات طويلة 
بمفرده�م ودون حاج�ة للحص�ول 

عىل أي مساعدة ..
وقال أحمد عادل لبيب رئيس الفريق 
املشارك يف املرشوع “منذ بداية السنة 
الدراس�ية فّكرن�ا يف إنج�از مرشوع 
بال�ذات  املقعدي�ن  يخ�دم  تخ�ّرج 
ويس�هل عليه�م التنق�ل، ال س�يما 
عند قطع مس�افات طويلة كالسفر 

من م�رص الجديدة ملدين�ة نرص، أو 
من مدينة ن�رص للمعادي”.وأضاف 
“لذلك بدأنا يف إجراء دراس�ة شاملة 
حول األجهزة املتوفرة يف البلد بالفعل 
لهؤالء امل�رىض وبحثنا يف إمكانياتها 
وم�ا تقدمه له�م، فوجدن�ا صنفني 
إما كرايس متحرك�ة كهربائية وإما 
يدوية، والحظن�ا أن إمكانية التنقل 
بها ملسافات بعيدة محدودة ومتعبة 
وغ�ري ممكنة”..وأوض�ح لبيب “من 
هنا جاءت فك�رة مرشوعنا املتمثلة 
يف ‘عربية’ ثلثية العجلت يس�تطيع 
من خللها ذوو االحتياجات الخاصة 
قط�ع مس�افات طويلة، وس�يكون 
باستطاعة أي مقعد قيادتها بنفسه 

دون مساعدة.
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تنويم مغناطييس حكم اهلوى

ريم قيس كبةفاطمة عمارة

حجر الم�ع صغير مربوط بسلسلة معدنية المع�ة يحركها يمينا ويسارا 
س�احر شرير تتالمع عيناه شررا وهو ينظ�ر في عينّي “البطل” البريء طيب 
القل�ب طالبا منه أن يركز ف�ي الحجر المتحرك فينام وه�و مفتوح العينين.. 
ونسم�ع األرق�ام وهي تتلى علي�ه تنازلي�ا: “10.. 9.. 8.. 7.. 6…” حتى نرى 
البط�ل المخ�دَُّر بعد دقائ�ق قليلة وه�و يقوم بتنفي�ذ المخططات الش�ريرة 
للساح�ر دون أن يعت�رض أو أن ينب�س ببن�ت شف�ة.. وكأنه روب�وت يتحرك 
بريم�وت كونترول ت�دوس أزراره بإتق�ان أصابع الساحر.. لينف�ذ المسكين 
أبش�ع الجرائم من قتل واغتصاب وس�رقة وربما حتى إره�اب! كم تكرر هذا 
المش�هد النمطي ف�ي الروايات البوليسي�ة وفي السينما.. وكم رس�خ أفكارا 
مغلوط�ة صدقه�ا الكثيرون عن التنوي�م اإليحائي.. أو م�ا ُدرج على تسميته 
بالتنوي�م المغناطيسي.. على الرغم من أنه�ا برمتها أفكار عارية عن الصحة 
وال تم�ت للواقع بصلة. وعل�ى الرغم من أن الكثيرين قاموا بإس�تثمار فكرة 
التنويم اإليحائي في الع�روض الفنية الترفيهية المصاحبة لأللعاب السحرية 
الت�ي تعتمد على خفة اليد والسرعة والمهارة ف�ي اتقان الخدع البصرية.. إال 
أنها بدورها ال تمت للواقع بصلة.. فالتنويم المغناطيسي هو حالة من اإلدراك 
الش�عوري التي يمكن تبسيطه�ا بوصفها الوقوف عند الح�د الفاصل ما بين 
الن�وم واليقظة.. ويصف بعض العلماء ما يحدث إبان عملية التنويم اإليحائي 
بأنه الوصول إلى حالة ذهنية أو إغفاءة سطحية تضع العقل عند مستوى من 
اإلدراك المختلف عنه في حالة الوعي الكامل.. بينما يصفه البعض اآلخر بأنه 
ال يزي�د ع�ن كونه نوعا من أنواع التخّيل. فهي حال�ة من التركيز الذهني التي 
تجع�ل المرء على أعتاب الحلم فيعمد إلى أن يرس�م أحالمه بنفسه و بتوجيه 
م�ن آخر يختاره بمحض إرادته لتحقيق شيء ما أو تجاوز حالة س�لبية ما أو 
للعالج أو س�وى ذلك. وتوصف أيضا بأنها حالة من االسترخاء التي ال تختلف 
كثيرا عن تمارين اليوغا والتأمل.. بل ويكاد الفرق بينهما أال يكون محسوسا.. 
فالغاية المنش�ودة في الحالتين واحدة وهي محاول�ة تلقين أو إعادة برمجة 

العقل الباطن من أجل الوصول باألفكار إلى هدف بعينه.
فه�ي إذا ليست تخديرا أو غسال للدم�اغ كما هو شائع من أفكار مغلوطة 
رّوجت لها السينما والروايات.. ألنه في الواقع ال يمكن ألحد أن يخدر شخصا 
بالكلم�ات فقط.. وال يمكن لمن ال يري�د أن يستسلم للتنويم االيحائي أن ينام 

ويقوم بتنفيذ تعليمات اآلخر غير المنطقية دون رغبة حقيقية منه..
وق�د أثبتت التجارب العملية أن التنويم اإليحائي نجح في أن يكون عالجا 
حقيقيا وناجعا للكثير من األزمات النفسية والجسدية.. من بينها على سبيل 
المث�ال ال الحص�ر: ع�الج اإلدمان على الكح�ول والمخ�درات.. المساعدة في 
اإلقالع عن التدخين.. عالج الصداع.. عالج األرق.. تنش�يط الذاكرة والتركيز.. 
االس�ترخاء.. التخل�ص م�ن الغض�ب.. التخلص م�ن التوتر والقل�ق.. تطوير 
الق�درات الرياضية.. زيادة الثق�ة بالنفس.. تقبل الصدم�ات وتجاوز الفقد.. 
تنش�يط الجهاز المناع�ي.. تكريس الدأب والمثاب�رة.. إثراء الق�درات الذاتية 
والمواه�ب.. وإل�ى آخره الكثي�ر. والي�وم.. وبفضل ث�ورة التكنولوجيا صار 
بإمك�ان أّي منا أن يفتح اليوتيوب ويبحث عما يش�اء م�ن تنويم إيحائي بكل 
اللغات.. وبش�يء م�ن التدريب يستطيع أن ينال غايته اإليجابية المنش�ودة.. 

دون حاجة إلى حجر المع وسلسلة وساحر!

يزرع الله المحبة داخل القلوب ال دخل لمخلوق فيها .. وعلى 
الرغم من هذا نهانا أن نحكم عليهم بأهوائنا )َفال َتتَِّبُعوا الَْهَوى( 
فى س�ورة النساء وخصها للحكم العادل موجه�اً الخطاب لنبى 
الل�ه داُود علي�ة السالم )َي�ا َداُوُد إِنَّ�ا َجَعلَْناَك َخلِيَف�ًة ِفي اأْلَْرِض 
َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِبالَْحقِّ َوال َتتَِّبِع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه(. 
ف�ال ينبغ�ى أن يكون حب أو كره الش�خص أثر ف�ي حكمنا عليه 

ولكن ما يحدث منا خالف هذا. .
فنجد شخص إصاب�ة الله بمرض أو ابتالء وله في القلوب ما 
يعلم�ه الله فيحكم من حوله أن هذا ابتالء لينقيه الله من الذنوب 
واآلثام ويرفعه درجات ويقربه منه ، ونجد من يحكم على نفس 
الش�خص أن ما فيه ما ه�و إال عقوبة جزاًء لما اقترف من أعمال 
وم�ا بي�ن كف�ة )طيب وغلب�ان( و كف�ة ) ظالم مفت�رى( نوزع 
أحكامن�ا على هوى كل منا .. وأصبح تجري�د القلب مما فيه من 
ميل فطرى ُزرع فيه بالحب أو الكره عملة نادرة فى زمننا هذا بل 

وأصبح من العادى توزيع أقدار الله على هواى المتحدث.
والسبب في هذا أن كل منا يش�غل قلبه بما أصابه من خير أو 
أذى مم�ن حوله فيتأثر الحكم .. والحل بسيط نغفل عنه وهو أن 
ننزع من قلوبنا آثار الهوى قبل تقويم الشخص أو عمله ، وبتكرار 
محاولتن�ا نصل إلى القلب النقى طاهر من شوائب األهواء محب 
للخي�ر لكل الن�اس ال يميز بينهم فالكل فيه سواس�ية ، أمين في 

نصحه عادل في حكمه.
يق�ول أمين معل�وف “ إن نظرتنا ه�ي التي غالب�اً ما تسجن 
اآلخري�ن داخ�ل انتماءاته�م الضيق�ة ، ونظرتنا كذل�ك هي التي 
تحررهم “ ويقع ه�ذا عندما نضعهم في أطار الحكم من النظرة 
األولى أو من خالل موقف معي�ن ونتجاهل التغيرات التى تحدث 

خالل تعاملنا معهم ..
 وهن�اك من يحك�م على من حول�ه بمب�دأ “ المصلحة” فهو 
قري�ب من القل�ب .. مميز في عمل�ه.. لم يقابل له مثي�ل، إلى أن 
تنتهى مصلحته فيعلن عن اكتش�افه سوء خلقه وفساده وظلمه 
لم�ن حوله ..تغير الخطاب بانتهاء المصلحة .كل هذا يعيدينا إلى 
البداية نزع الهوى من معاملتنا .. فعندها ننجح في تحقيق العدل 

االجتماعي.
التح�دى الحقيقي ف�ي الحياة هو تحدى النف�س ومواجهتها 
بعيوبه�ا .. فكلنا حامل�ون للعيوب وال يراه اآلخ�رون لستر الله 
لن�ا .. فعند اإلقرار بها والعمل عل�ى تقويمها يمكننا أن نعلن عن 
انتص�ار حقيقي كخطوة جادة في س�بيل تنقي�ة قلوبنا وتجريد 

النفس من الهوى.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

روبوت يقوم باألعامل البنكية دون توقف!

يحت�اج اإلنسان بطبيعت�ه إلى أخذ قسط من الراح�ة أثناء العمل، 
عل�ى عكس الروبوت�ات القادرة على االس�تمرار ف�ي العمل دون 
توقف..واس�تغل أحد أكبر البنوك في السويد هذه الفكرة، وأدخل 
الروب�وت إلى نظام العمل المتمثل ب�365 يوما في السنة..وصمم 
الباحثون الروبوت Aida، المخصص لإلجابة على األسئلة المالية، 
حي�ث يعتبر المسؤول عن خدمة العمالء ف�ي البنك..وقال يوهان 
تورغيب�ي، الرئيس التنفيذي لش�ركة SEB: »هن�اك بعض المهام 
البسيط�ة المتكررة التي نحتاج إل�ى التعامل معها يدويا، لذا نحن 
 ،»Aida« نبحث عن الحل عبر الذكاء االصطناعي«..وزود الروبوت
بكمي�ات هائلة من البيانات، ويأتي على هيئة امرأة، حيث تش�ير 
البح�وث إلى أن العمالء يش�عرون بمزيد من الراح�ة عند التعامل 
مع اإلناث، أو عند س�ماع صوت أنثوي، ما يتيح للروبوت التعامل 

بشكل أسرع مع احتياجات العمالء.

تنتش�ر ف�ي الصح�ارى العربي�ة أن�واع مختلفة من 
الرم�ال الت�ي تمت�از  بتركيبته�ا الكيميائي�ة الفريدة 
ويلجأ إليها بعض المرضى أمال في الشفاء من خالل 
تغطي�ة أجسامهم بالرمال في ما يعرف ب�”حمامات 
الرمال الساخنة”. وشاع ع�ن تلك الرمال أنها مفيدة 
  للتخل�ص من أمراض العظام أو أم�راض الروماتيزم 

وكذل�ك الصدفي�ة، كم�ا أنها 
تعم�ل عل�ى تجميل البش�رة 
وخفض ال�وزن. إال أن عملية 
دف�ن الجسم بح�د ذاتها تثير 
رعب بع�ض المرض�ى، فيما 
س�خونة الرم�ال تمنعهم من 
إكم�ال م�دة العالج، ل�ذا فإن 
هذا األسلوب العالجي يحتاج 
لمرض�ى صبوري�ن قادري�ن 
على تحمل الحرارة. وتشتهر 
واحة س�يوة من بي�ن أماكن 
عدي�دة تق�ام فيه�ا حمامات 
الروماتيزم  لمرض�ى  الرم�ل 
وآالم المفاص�ل وغيرهم�ا..

وتشتهر سيوة بسبعة أماكن 
يت�م فيه�ا القي�ام بحمامات 
الروماتيزم  لمرض�ى  الرم�ل 

والروماتويد وآالم المفاصل وغيرها، وتقع جميعها 
بمنطق�ة يطلق عليها اس�م جبل الدك�رور، حيث يتم 
تجهي�ز حمام�ات الرمل ويخ�رج الزائر م�ن خيمته 
مباشرة إلى المكان ليتم دفنه في الرمال عدا وجهه، 
ف�ي عملية ال تتجاوز النصف س�اعة لمدة 3 أو 7 أيام 

كّل بحسب حالته الصحية.

أطلق�ت شركة لوتس س�يارتها إيفورا جي.تي 430، 
والتي تعد أقوى الموديالت المخصصة للطرقات عبر 
تاريخ الش�ركة البريطانية.وتعتمد السيارة الجديدة 
على س�واعد محرك كمبريسور في 6 س�عة 3.5 لتر، 
وي�زأر بقوة 436 حصانا، يتول�ى نقلها إلى العجالت 
ناقل حركة يدوي سداس�ي السرعات..وبفضل هذه 
القوة تتسارع السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى 
100 كل�م/س في غضون 3.8 ث�وان، في حين تقف 
سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س..وتتميز 

بالكام�ل  المصنوع�ة  الع�ادم  السي�ارة بمجموع�ة 
م�ن التيتاني�وم، ما س�اعد على تقلي�ص 10 كغ من 
وزن السي�ارة الكل�ي، فضال عن العدي�د من العناصر 
التصميمي�ة المصنوع�ة من ألي�اف الكرب�ون، منها 
المآزر األمامية والخلفية الجديدة، والمشتت الجديد، 

كما تم تجهيز السيارة بناشر جديد واسبويلر أكبر.
وتتمي�ز السي�ارة، التي يت�م إنتاج 60 نسخ�ة منها، 
بالجن�وط المسبوك�ة مقاس 19 بوص�ة والمتوفرة 

باللونين األحمر أو األسود.

رمال الصحراء يف مرص ساونا وعالج طبيعي لوتس تطلق أقوى موديالهتا عرب التاريخ


