االحد

السنة السادسة

العدد (  8 )1651نيسان 2018

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

Issue No ( 1651 ) April 8 Sun 2018

تضارب االنباء بشأن عودة البيشمركة إىل كركوك :أربيل تؤكد وبغداد تنفي
العراقي

ينادي مناد يوم القيامة أال من كان له
على اهلل أجر فليقم فال يقوم إال من عفا
وأصلح فأجره على اهلل

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

روسـيـا ألمـيـركـا :نـعـدكـم بـ «رد قـاس»

ص4

القوات األمنية ختوض «حرب األلغام» يف املناطق املحررة

تنظيف مصفى بيجي من « »5آالف لغم ..و «الرعاة» يواجهون املوت والبرت بسبب «مقذوفات الصحراء» يف القائم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تخوض القوات األمنية العراقيّة بمختلف
صنوفها حربا ً بالقفازات عىل ما ّ
تبقى من
آثار تنظيم «داعش» التي تحصد املدنيني.
فالتنظي�م الخبيث ،الذي ش�عر بهزيمته
أمام ت��ق ّدم القوّات األمنية طوال حربها
عليه ،أخذ ّ
يلغم كل يشء يقع تحت يديه.
وبهذه الحال ،تبدو مهمّ ة القوّات األمنية
والف�رق الهندس�يّة ش�اقة ومتعب�ة ،إال
أنه�ا بالرغم من ذلك ،تبدو مهمة ناجحة
ّ
حتى اآلن .إذ تربط الفرق الهندسية الليل
بالنهار م�ن أجل إبطال مفعول األلغامن

والعب�وات الناس�فة لتطه�ر املناط�ق
املح�ررة من آث�ار التنظي�م الخبيثة ،كما
فعل�ت مع وجوده يف ح�رب ضارية .وقد
اعلنت مديرية هندس�ة امليدان يف الحشد
الش�عبي عن تفكيك خمس�ة االف عبوة
ناس�فة ولغم ومق�ذوف حربي خالل 30
يوم�ا يف بيجي ش�مايل محافظ�ة صالح
الدي�ن .وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خ��ة من�ه،
ان «ف�رق مكافح�ة املتفج�رات التابع�ة
لهندس�ة امليدان ،انج�زت أعمال معالجة
ورفع العبوات الناس�فة واملتفجرات عىل
مدار  30يوم�ا يف مصفى بيجي والطاقة

حمافظة بغداد تستنفر مجيع آلياهتا ومالكاهتا
خلدمة املواكب احلسينية

6

الحراري�ة الواقع�ة يف محافظ�ة ص�الح
الدي�ن وتس�ليمها لل�وزارات املختص�ة
منه�ا وزارة الكهرب�اء والنف�ط والبيئ�ة
تمهيدا ً إلع�ادة إعمارها» .وبينت انه «تم
تفكي�ك ومعالج�ة  5000عبوة ناس�فة
ولغم ومقذوف حرب�ي ومعامل تفخيخ،
باإلضافة إىل كمية م�ن املواد الكيمياوية
الس�امة ،وتم إتالف القنابر غر املنفلقة
وكذلك تفجر عدد من العبوات الناس�فة
واأللغ�ام لتس�هيل ع�ودة العامل�ني يف
املصفى وانجاز أعمال إعادة اإلعمار».

التفاصيل ص3

مـحـافـظ الـبـصـرة يـبـحـث تـعــزيـز
التعـاون مـع مصـر

6
الصيـن وأميـركـا حتشـدان عسكريـ ًا يف البحـر

وزير الداخلية شدد على ضرورة اليقظة واحلذر خلدمة الزائرين

عمليات بغداد تضع خطة زيارة اإلمام الكاظم «عليه السالم»
وتكشف عن الطرق املغلقة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح

اك�د وزي�ر الداخلي�ة ،قاس�م االعرج�ي عىل
رضورة اليقظة والح�ذر ومضاعفة الجهود
من اجل خدمة زائ�ري االمام موىس الكاظم
(ع) ،فيما كش�فت قيادة عمليات بغداد عن
خطته�ا لزي�ارة اإلمام م�وىس الكاظم عليه

السالم التي بدأت مالمحها واضحة يف بعض
مناط�ق العاصم�ة .وذكر بي�ان ملكتب وزير
الداخلية قاس�م االعرجي ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «االعرجي تفقد عددا
من الس�يطرات والقوات االمني�ة املنترشين
جن�وب العاصم�ة بغ�داد ،املس�ؤولني ع�ن
تأمني الحماية لزائ�ري االمام الكاظم (ع)».

واكد االعرجي بحس�ب البي�ان عىل «رضورة
اليقظة والح�ذر ومضاعفة الجهود من أجل
خدمة الزائرين» .واض�اف انه «يجب تقديم
الخدمة للمواطنني بص�ورة عامة اضافة اىل
التع�اون مع جميع التش�كيالت االمنية التي
تشارك يف تأمني مراسيم الزيارة».

التفاصيل ص3

احلكيم :الوطنية تتطلب انتاج «القرار العراقي» وفق مصلحة ومتطلبات الوضع

رئيس الربملان :الطبقة السياسية امام مسؤولية تارخيية

ص2

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

ب�دأت البحرية الصينية مناورة بحرية ضخمة
يف بح�ر الصني الجنوبي ،وذل�ك يف الوقت الذي
تم�ر في�ه ث�الث مجموع�ات قتالي�ة أمركية
م�ن املنطق�ة ،عىل وق�ع تصاع�د الخالف بني
أك�ر اقتصادي�ن يف العال�م ،ردا عىل الرس�وم
الت�ي فرضته�ا الوالي�ات املتحدة ع�ىل واردات
األلومني�وم والصل�ب .وفق�ا لوس�ائل إع�الم
رس�مية ،فإن املن�اورة الضخمة تش�ارك فيها
حاملة الطائ�رات لياونينغ ،إىل جانب أكثر من
 40س�فينة حريبة قادمة من الشمال والرشق
والجنوب .وتش�مل التدريبات ألول مرة حاملة

الطائرات لياونينغ املبنية يف العهد الس�وفيتي،
والتي تم تجديدها مؤخ�را .وقال يل جي ،وهو
خبر يف البحرية الصينية ،إنها املرة األوىل التي
تش�ارك فيه�ا لياونينغ يف التدريب�ات ،مضيفا
«س�يكون الهدف ه�و اختبار قوته�ا القتالية
الحقيقي�ة باإلضاف�ة إىل معرف�ة مهاراتها يف
العملي�ات املش�ركة» .وقال�ت صحيفة «دييل
مي�ل» الريطانية إن املناورات تجري يف البحار
الت�ي تعتر مصدر نزاع بني الصني وعدة بلدان
أخ�رى ،مش�رة إىل أن التدريب�ات تتزامن مع
إرسال الواليات املتحدة ثالث مجموعات قتالية
إىل منطقة آسيا واملحيط الهادئ.
وتابع�ت «يأت�ي ه�ذا يف الوقت ال�ذي يتصاعد

فيه التوتر ب�ني الدولتني بعد فرض واش�نطن
رس�وما عىل واردات صيني�ة ،األمر الذي يؤدي
إىل تصاع�د املخاوف من اندالع حرب تجارية».
ووصلت املدمرة «يو إس إس تيودور روزفلت»
األمركي�ة إىل س�نغافورة حي�ث ت�م إب�الغ
السلطات أنها س�تجري تدريبات مع سفينتي
«ي�و إس إس رونالد ريغ���ان» و»يو إس إس
كارل فينس�ون» .وق�ال املحلل العس�كري يف
بكني ،تش�و تشني مينغ ،يش�ر الت�����واجد
العس�كري املتزايد يف بحر الص�ني الجنوبي إىل
أن واش�نطن تعتر بكني منافس�ا جادا ،ليس
فق�ط من الناحية االقتصادية ،ولكن أيضا من
الناحية العسكرية.

الشيخ محودي :مرحلة ما بعد االنتصار جيب ان ختتلف عام قبلها

رئاسة الـوزراء تـدرس إمكـانيـة «متليـك» العشـوائيات يف بغـداد

جملس القضاء يسجل ارتفاعا يف حاالت الطالق عام  2017مقارنة باألعوام املاضية
املفوضية تصادق
عىل مجيع القوائم املشاركة
يف االنتخابات
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اجليش الرتكي يقيم
«نقطة مراقبة» جديدة
يف محاة السورية
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اخلارجية اإليرانية:
السعودية تتملق للكيـان
املحتل للقدس
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سكوالري حيدد
خليفة إنييستا ..ويقارن
بني مييس ورونالدو
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تظاهـرات واحتجاجـات واسعـة يف البحريـن ضد إقامـة «فورمـال اخلليفـي»
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أكثر من  70ألف حالة وبغداد حتتل املرتبة األوىل

جملس القضاء يسجل ارتفاع ًا يف حاالت الطالق عام  2017مقارنة باألعوام املاضية
بغداد  /المستقبل العراقي

وأش�ار الق�ايض إىل «وجوب وض�ع آليات وإج�راءات لحاالت
الطالق التي تتم خ�ارج املحكمة ويتم تصديقها خاصة تلك التي
تنظمها املكاتب الرعية كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة
قانونية للعقوبات».
من جانبها أوضحت املحامية والناشطة بشؤون املرأة غفران
الطائي أن «التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات االلكرتونية
واالندماج مع العالم الخارجي من خالل هجرة الش�باب ورحالت
السفر وتنشيط حركة الس�ياحة من األسباب الطارئة والجديدة
التي لوحظ أنها أدت لتنامي حاالت الطالق».
وأضافت الطائي أن «األوضاع املادية تعترب من األسباب األزلية
للمش�كالت وبخاص�ة ان البلد مر بظ�روف عدة متقلبة بس�بب
الحروب التي أورث�ت العوز والفقر والبطالة واالس�تقرار األمني
املتذبذب».
وتطرق�ت الطائ�ي اىل ان «العي�ش املش�رتك والعالقة بن اهل
ال�زوج والزوج�ة والتحكم بقراراته�م الس�يما املتزوجن صغار
العم�ر والق�ر ،ل�ه نصيب كب�ر من ح�االت الط�الق فطبيعة
املجتم�ع العراقي تفرض يف الغالب س�طوة األهل والعش�رة عىل
ق�رارات الزوجية كما ينجم عنه الكثر م�ن عدم التوافق والرضا
واملشكالت التي تنتج عنها».
وترى الطائي «وجوب وقوف مؤسس�ات الدولة كوزارة العمل
الشؤون االجتماعية والقضاء متمثال بمكاتب البحث االجتماعي
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي وكل الجهات املهتمة بش�ؤون املرأة
واألرسة والطفل لوضع س�رتاتيجية ملعالجة املش�كالت والوقوف
عىل األسباب الدافعة لتنامي حاالت الطالق».
وأعرب�ت عن أملها ب�أن «تأخذ جمي�ع الجه�ات ذات العالقة
دورها يف رصد وتش�خيص األس�باب وإقرار الحل�ول الناجعة يف
معالجته�ا كرف�ع املس�توى االقتص�ادي وتوفر ف�رص العمل ،
كذل�ك الحد من زواج القارصات عرب توعية إفراد املجتمع بتبعاته
السلبية  ،وأشارت إىل رفع مستوى الثقافة يف استخدام السوشيال
ميدي�ا وتريع قوانن خاصة به�ا للتقليل من ضحاياها والعمل
عىل إعداد مجتمع واع عن طريق األرس املرتابطة.

س�جلت إحصائية ص�ادرة عن مجلس القض�اء األعىل ارتفاع
نس�بة حاالت الطالق يف عموم البالد خالل  2017مقارنة باألعوام
املاضية.
وبحسب إحصائية تلقتها «املستقبل العراقي» ،فإن «محاكم
العراق كافة سجلت خالل العام املايض { }70097حالة طالق».
وأوضح�ت اإلحصائي�ة أن بغ�داد بجانب�ي الك�رخ والرصافة
حلت يف املرتبة األوىل مقارنة ببقية املحافظات من خالل تس�جيل
محاكم العاصم�ة  27481حالة خالل العام ب�� 15242طالقا يف
جانب الرصافة و( )12239حالة طالق يف الكرخ «.
وبحثا عن أس�باب ه�ذا االرتفاع ذكر ق�ايض محكمة األحوال
الشخصية عيل كمال إن «املحاكم تسجل تزايدا يف حاالت الطالق،
الس�يما خالل الس�نتن املاضيتن» ،متابع�ا أن «العامل الرئييس
هو انتش�ار وس�ائل التواصل االجتماعي وتعدد وس�ائل االتصال
والتطبيق�ات الحديث�ة واالس�تخدام الس�لبي له�ا ،فيم�ا أكد أن
«قضايا االبتزاز االلكرتوني احدى الصور التي ش�كلت نس�بة من
حاالت الطالق».
ولفت إىل أن «عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه
الظاهرة يف العراق بينها زواج القارصات الذي عاد إىل الواجهة من
جديد وبشكل أكرب مما شهدته السنوات السابقة».
واض�اف كم�ال أن «تدخل األه�ل يف ش�ؤون األزواج والظرف
االقتص�ادي وقلة فرص العمل وزي�ادة البطالة ،وكذلك انخفاض
مس�توى الوعي الفكري والثقايف بن الزوجن ،واختالف املستوى
العلمي والتحصيل الدرايس كلها من األس�باب الرئيسية يف حاالت
الطالق».
واش�ار كم�ال اىل أن «القض�اء العراقي أع ّد دراس�ات وبحوثا
للمس�اهمة والح�د م�ن انفص�ال األزواج ولدى املحاكم أقس�ام
البحث االجتماعي التي تعمل عىل إصالح ذات البن بن كل زوجن
يقدمان عىل الطالق وهناك دعاوى كثرة يتم الصلح والعدول عن
قرار االنفصال بعد تشخيص الخلل واقرتاح حلول للمشكلة».

بيان قمة «عدم االنحياز» يدين جرائم
«داعش» :متضامنون مع العراق

احلكيم :الوطنية تتطلب انتاج «القرار العراقي»
وفق مصلحة ومتطلبات الوضع

بغداد  /المستقبل العراقي

ش�دد الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف
الوطني ،أمس الس�بت ،عىل اهمية تحول الحديث
ع�ن الوطنية اىل ش�عور حقيقي من خ�الل انتاج
الق�رار العراق�ي داخليا وف�ق املصلح�ة العراقية
واولوي�ات الع�راق ،مبين�ا ان التحرك عىل اس�اس
املصلح�ة العراقية لي�س بدعة وانما هو اس�لوب
جميع ال�دول يف التعامل م�ع مصالحها فال توجد

بغداد  /المستقبل العراقي
أدان وزراء خارجي�ة دول حرك�ة ع�دم االنحياز
يف خت�ام اجتماعه�م الثام�ن ع�ر يف العاصم�ة
االذربيجانية باكو ،أمس السبت ،جرائم التنظيمات
اإلجرامي�ة ويف مقدمته�ا “داع�ش” و”القاعدة” يف
الع�راق وس�وريا ،معرب�ن ع�ن تضامنه�م مع كل
ال�دول الت�ي تعاني من ظاه�رة االره�اب .وجاء يف
الوثيق�ة الختامية “إعالن باكو الس�يايس” التي تم
تبنيها ،أن املجتمعن يدينون باالجماع “ممارس�ات
وجرائ�م تنظيم�ي “داع�ش” والقاع�دة االرهابين
والتنظيم�ات االرهابي�ة االخ�رى املرتبط�ة بهما يف
س�ورية والعراق وليبيا ودول أخرى” ،مش�رين اىل
ان “التهدي�د االرهابي ال يقت�ر يف اثاره عىل هذه
ال�دول وإنما يمت�د إىل بقية دول املنطق�ة والعالم”.
واس�تنكر ال�وزراء “األعمال العدائي�ة التي يرتكبها
كي�ان االحتالل اإلرسائييل ضد س�ورية بم�ا يف ذلك
االعت�داءات االخ�رة والدعم االرسائي�يل للتنظيمات
االرهابية جنوب س�ورية وعربوا وعن تضامنهم مع
سورية داعن إىل محاس�بة “إرسائيل” عىل أعمالها
العدواني�ة” .وش�دد “إع�الن باكو” ع�ىل “رضورة
التوص�ل اىل حل س�يايس س�لمي لالزم�ة الراهنة يف
س�ورية ع�رب العملي�ة السياس�ية بقيادة س�ورية
استنادا لبيان جنيف وقرار مجلس األمن الدويل رقم
 ،2254داعيا إىل “تعزيز إيصال املساعدات اإلنسانية
إىل املحتاجن لها معربن عن قلقهم جراء اإلجراءات
القرسية االقتصادية أحادية الجانب املفروضة عىل
الشعب السوري والتي تؤثر عىل معيشة السورين”.
وج�دد ال�وزراء املطالب�ة ب�”إخالء منطق�ة الرق
االوس�ط من كل اس�لحة الدمار الشامل” ،مطالبن
الكيان اإلرسائي�يل “باعتباره الطرف الوحيد الحائز
األس�لحة النووي�ة باالنضم�ام إىل معاه�دة حظ�ر
انتشار األس�لحة النووية وإخضاع منشآته النووية
لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

دول�ة يف العالم تقدم مصالح االخر عىل مصالحها،
ع�ادا صعوب�ة التكه�ن بالفائزي�ن يف االنتخابات
دليال عىل نضوج التجرب�ة الديمقراطية العراقية.
وخالل حضوره تجمعا لعش�ائر البيات يف منطقة
الزعفراني�ة ،رح�ب الس�يد الحكي�م ب�اي خطوة
تصب يف مصلحة العراق ،مبين�ا ان العراق منفتح
عىل الجميع عىل اس�اس مصالحه ،عادا مقاطعة
االنتخابات افضل مكافأة للمسؤولن الذين يشتكي
منهم الناس ومن تقصرهم يف اداء الخدمات ،الفتا

رئيس الربملان :الطبقة السياسية امام مسؤولية تارخيية
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس مجلس النواب س�ليم
الجبوري ،أمس الس�بت ،ان الطبقة
السياس�ية أمام مس�ؤولية تاريخية
كب�رة يف إثب�ات قدرتها ع�ىل إنجاز
ن�ر حقيقي يف املج�ال االقتصادي
واالنتق�ال من االحادي�ة اىل التعددية
ليك�ون العراق رشي�كا مهما لكربى
دول العالم.
وق�ال الجب�وري يف كلم�ة القاها
خالل حضوره مؤتمر الباقرين الدويل

الذي اقامه املجلس االعىل االس�المي
يف بغ�داد انه «علين�ا ان ننفض غبار
املعرك�ة والتق�دم م�ن خ�الل رؤية
اس�رتاتيجية اقتصادي�ة تأخ�ذ عىل
عاتقه�ا التش�غيل ب�دل التوظي�ف
والقط�اع الخ�اص راف�دا وداعم�ا
للقطاع العام والعكس صحيح كي ال
يعان�ي أبناؤنا الخريجون من البحث
ع�ن ف�رص عم�ل يف بلد يمتل�ك اهم
امكانيات الزراع�ة يف العالم الرقي
وأحد اكرب مخازن الطاقة يف العالم».
واض�اف ،ان «متطلب�ات إرادة

ألقت قوة أمنية القبض عىل ثالثة من
ارهابي�ي عصاب�ات داع�ش يف محافظة
االنبار .وقال الناطق باس�م مركز اإلعالم
األمني العميد يحيى رس�ول يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خة من�ه انه
«وبع�د ورود معلوم�ات لقي�ادة عمليات
األنب�ار تفيد بوجود عن�ارص إرهابية
يف منطق�ة الط�اش ،التأمي�م بمدينة
الرمادي تمكنت ق�وة أمنية من إلقاء
القب�ض عىل  3من عن�ارص عصابات
داعش بعد عملي�ة تفتيش» .وأضاف
ان «مف�ارز املعالج�ة يف القي�ادة
ذاته�ا فجرت  30عبوة ناس�فة تعمل
بالضغ�ط يف منطق�ة الب�و جدع�ان
التابعة لناحية عامرية الفلوجة .كما

التغي�ر الت�ي يس�عى له�ا ش�عبنا
العراقي ال يمكن أن تتحقق من خالل
النقد والتذمر وعدم الرىض عىل األداء،
بل أن هذه اإلرادة تتطلب فعال ثوريا
ديمقراطي�ا انتخابيا ينجز يف س�اعة
واح�دة من نه�ار ويؤت�ي أكله ألربع
سنوات من النجاح أو الفشل».
واوض�ح ،ان «ع�ىل الش�عب
العراق�ي ان يح�دد قبول�ه أو رفضه
من خالل صنادي�ق االقرتاع وأن يديل
برأيه الواضح والريح وغر املرتدد
وان يتف�رغ بع�د ذل�ك الس�تحصال

املكاس�ب الت�ي س�تقدم ل�ه بعد أن
أحس�ن اختياره».وفيم�ا يتعل�ق
بعالق�ات العراق االقليمي�ة والدولية
ق�ال الجب�وري« ،لق�د أن األوان كي
تهتم الدولة بمصالح الشعب العراقي
بشكل أويل وأولوي قبل أي اعتبار آخر
بعي�دا ع�ن التمحور م�ع الراعات
اإلقليمي�ة والدولي�ة ،والعم�ل ع�ىل
تحقيق مصال�ح العراق بغض النظر
عن االعتبارات الش�خصية والحزبية
له�ذا الط�رف أو ذاك فالع�راق أوال
والعراقي قبل كل يشء وأي اعتبار».

املفوضية تصادق عىل مجيع القوائم املشاركة يف االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

اب�الغ جمي�ع االط�راف السياس�ية
بتغي�ر مرش�حيها وامهلته�ا م�دة
كافية بهذا الشأن».
وأش�ار نائ�ب رئي�س املفوضي�ة
العليا املستقلة لالنتخابات اىل انه «تم
االن إدراج أس�ماء جميع املرش�حن
يف اجه�زة التصوي�ت ،التي تحس�ب
االص�وات ،لذل�ك ال يمكن إج�راء اي
تعديل عليها ،وان اي شخص يطالب
باي تعدي�ل اخر ،س�يتم رفض ذلك،
النه تم يف الس�ابق منح املدة الكافية
لألطراف إلجراء أي تعديل.

اعلن نائب رئيس املفوضية العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات رزكار حم�ه،
أمس السبت ،عن مصادقة املفوضية
ع�ىل جمي�ع القوائ�م والكيان�ات
واملرش�حن لالنتخاب�ات النيابي�ة
املقبلة».
وم�ن املق�رر ان يت�م الحقا نر
اسماء جميع املرش�حن لالنتخابات
بش�كل رس�مي .وقال رزكار حمه يف
تريح صحفي انه « تم يف الس�ابق

اإلعالم األمني يقبض عىل (دواعش) يف االنبار ويفكك
«خلية إرهابية» يف املوصل

بغداد  /المستقبل العراقي

اىل ان املسؤولية تضامنية والكل مسؤول واملواطن
مس�ؤول وعليه ان ينتخب االصل�ح من لديه رؤية
وبرنامج ال الذي يتعكز عىل التس�قيط فقط .وعن
االنتصارات التي حققها العراق قال السيد الحكيم
«بن�اء الدولة القوي�ة كفيل بالقضاء ع�ىل الكثر
من االش�كاليات» ،مش�را اىل اهمية الحفاظ عىل
االنتصار العسكري عىل داعش االرهابي واالنتصار
املجتمع�ي عىل الطائفية واالنتصار الس�يايس عىل
النزعات والدعوات التي هددت وحدة العراق.

ألقت قوة أمني�ة ،القبض عىل أفراد خلية
ارهابي�ة جنوب�ي مدين�ة املوص�ل .وقال
الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد
يحيى رس�ول يف بيان له تلقت «املستقبل
العراقي» ،نسخة منه« ،بعملية استباقية
مفارز االستخبارات العسكرية يف الفرفة
 ،20فكك�ت خلية ارهابي�ة كانت تخطط
لتنفيذ عملي�ات اجرامية ويلقون القبض

عىل افرادها يف منطقة البو سيف جنوبي
املوص�ل» .وأض�اف ان «العملي�ة تم�ت
إستنادا ً اىل معلومات اس�تخبارية دقيقة
اكدت إن امللق�ى القبض عليهم مطلوبن
للقضاء وفق احكام املادة  1/4إرهاب.
م�ن جان�ب آخ�ر ،ألق�ت ق�وة امنية،
القبض عىل مطلوب يف منطقة الصقالوية
بمحافظ�ة االنب�ار .وقال الناطق باس�م
مرك�ز اإلعالم األمن�ي العمي�د يحيى
رس�ول يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «قوة من
االس�تخبارات العس�كرية يف اللواء51
الفرق�ة  14ألق�وا القب�ض ع�ىل احد
االرهابي�ن املطلوب�ن للقض�اء وفق
املادة  1/4بكم�ن محكم نصب له».
وأض�اف «كم�ا عثرت ع�ىل  12عبوة
ناسفة معبأة داخل جلكانات.

الشيخ محودي :مرحلة ما بعد االنتصار
جيب ان ختتلف عام قبلها
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس املجلس األعىل االسالمي الشيخ د .همام حمودي،
أمس الس�بت ،عىل رضورة اختالف مرحلة ما بعد االنتصار عىل
عصاب�ات « داع�ش” عم�ا قبله�ا يف طريقة تش�كيل الحكومة
املقبل�ة والح�راك الس�يايس والربملان�ي واالجتماع�ي ،مش�را
أهمية ان تتناس�ب املرحلة املقبلة م�ع عظمة االنتصار وموقع
العراق وخصوصيته وكرب االهداف التي رس�مها لنا الش�هيدين
الباقرين.
وق�ال د .حم�ودي يف كلمته خ�الل افتتاح فعالي�ات مؤتمر
الباقري�ن ال�دويل ال�ذي اقامه املجل�س االعىل االس�المي «نحن
نعيش مرحلة ما بعد االنتصار الكبر الذي تحقق بفضل الفتوى
املبارك�ة للمرجعية العليا وبفضل دم�اء وعطايا أبناء املرجعية
والس�ائرين ع�ىل ه�ذا الش�هيدين الباقري�ن وباق�ي مراجعنا
الشهداء».
وأض�اف الش�يخ حم�ودي ان «ارواح الش�هيدين الباقري�ن
والش�هداء الذي�ن ضحوا من اجل العراق ينتظ�رون من ابنائهم
كم�ا أبدعوا يف ميادين الجهاد والقت�ال و بذلوا اقىص الجهود يف
الحفاظ عىل وحدة العراق وسيادته بكرامة”  ،ان يبدعوا كذلك يف
ميادين البناء واإلعمار ومواجهة الفاس�دين والساعن الفشال
تجربة العراق الجديد عراق الكرامة واالقتدار والعدالة”.

عمليات بغداد تعلن القبض
عىل مروج «عملة مزورة» ومتعاطي خمدرات
بينهم نساء يف العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد ،أمس الس�بت ،إلق�اء القبض
عىل مروج للعملة املزورة ومتهمن بتعاطي مخدرات بضمنهم
نساء.
وذكر بيان لعمليات بغداد تلقت «املستقبل العراقي» ،نسخة
من�ه ،أن «القوات االمنية يف قي�ادة عمليات بغداد ،ألقت القبض
عىل متهم وبحوزته مبلغ  500الف دينار ،مزورة من فئة ال� 50
الف يف منطقة املنصور شارع الرواد».
وأضاف «ت�م القاء القبض عىل متهمت�ن اثنتن يف املنصور
ش�ارع /14رمضان ومتهمة ثالث�ة يف البتاوين بتهمة تعاطي
املخدرات وبالجرم املشهود».
وأشار البيان اىل «إلقاء القبض عىل ثالثة متهمن باالشرتاك
مع مكتب مكافح�ة مخدرات الرصافة إثن�ان منهم يف منطقة
ش�ارع فلس�طن والثال�ث يف الك�رادة ش�ارع 62/حيث ضبط
بحوزتهم كمية من املواد املخدرة.

مسؤول أردين يعد رغد «مستجرية» ويتحدث عن تسليمها
اذا «ثبت» دعمها لالرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س الن�واب األردن�ي
عاطف الطراونة ،أمس الس�بت ،ان األردن
ال يوجد فيه أي قي�ادات عراقية من أركان
النظ�ام الس�ابق ،مبين�ا ان «ابن�ة الرئيس
املخل�وع رغ�د ص�دام حس�ن مس�تجرة
بن�ا وإذا ثب�ت دعمه�ا لإلرهاب لن نتس�رت
عليه�ا» ،حس�ب قول�ه .ونقل�ت صحيفة
«الي�وم الس�ابع» املري�ة ع�ن الطراونة
قول�ه يف مقابل�ة صحفية ،ردا عىل س�ؤال
بشان استعداد عمان لتس�ليم رموز نظام
ص�دام حال طلب العراق ذلك ،إن» األردن ال
يوجد فيه أي قيادات عراقية وابنة الرئيس
املخلوع رغد صدام حس�ن مس�تجرة بنا
ونحن عرب ونفه�م قضية معاني ودالالت
والتزامات االس�تجارة» .واضاف الطراونة،

ان «استضافة رغد صدام ال تخرق القانون
األردني ،فاململكة األردنية تحاكم أي مواطن
أردن�ي أو أجنب�ي يتع�رض ل�دول الجوار،
وتتم مس�اءلته ويك�ون القان�ون األردني
ه�و الفيصل يف هذا األم�ر ،واملوضوع ليس
تعنتا أو اس�تفزازا ل�دول الجوار» .وأوضح

أن�ه «يف حالة ت�م إدانتها ه�ي أو غرها لن
يتس�رت األردن عىل ذلك ،لكن هنالك معاير
إلقامتها يف اململكة ،وهي ضيفة ولم تخرج
عن إطار ما هو مس�موح به وفقا للقانون
األردن�ي ،ولم تمارس أي نش�اط س�يايس
يرض بالعراق من األرايض األردنية» .وكانت
الس�لطات العراقية نرت يف وقت س�ابق،
للمرة األوىل قائمة بأس�ماء  60شخصا من
أهم املطلوبن النتمائهم إىل تنظيمي داعش
والقاعدة وح�زب البعث الذي كان يرأس�ه
صدام حس�ن ،وظهر فيها اسم ابنة صدام
حسن ،رغد ،التي تعيش حاليا يف األردن.
وقد أبدت رغد صدام حسن ،استغرابها
من إدراج الحكومة العراقية اس�مها ضمن
املطلوب�ن ال�� 60لديه�ا ،مؤك�دة أنها «لم
تخ�رج بأي موق�ف أو تريح من�ذ إعدام
والدها عام .»2006

رئاسة الوزراء تدرس إمكانية «متليك» العشوائيات يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن عضو مجلس محافظة بغداد عيل خضري هجول ،السبت ،أن رئاسة الوزراء وعدت بتشكيل لجنة
للنظر بقضية تمليك العش�وائيات بعد تس�لمها طلبات من االهايل بهذا الخصوص ،فيما أكد اس�تمرار
التظاهرات واالعتصامات يف عدد من مناطق العاصمة لحني موافقة الحكومة عىل االس�تجابة ملطالب
املتظاهرين .وقال هجول يف ترصيح ل�/املعلومة ،/إن “اهايل بعض املناطق املترضرة خدميا يف اطراف
العاصم�ة بغداد رفعت طلبات إىل رئاس�ة الوزراء بش�أن قضية تمليك العش�وائيات يف مناطقهم نظرا
لوجود ازمة سكن حادة” ،مبينا أن “رئاسة الوزراء وعدت بتشكيل لجنة للنظر بتلك الطلبات”.
وأضاف أن “االعتصامات والتظاهرات الشعبية ماتزال مستمرة” ،مؤكدا أن “االهايل لن يغادروا ساحات
االعتصامات مالم توافق رئاسة الوزراء عىل مطالبهم بتوفري الخدمات”.
ولف�ت هج�ول إىل أن “ح�رص الصالحي�ات بيد رئيس الوزراء اس�هم يف تكبي�ل يد امينة بغ�داد بتقديم
الخدمات وبالتايل انعكس سلبا عىل انجاز املشاريع الخدمية” ،مبينة أن “امينة بغداد التستطيع تنفيذ
مرشوع واحد داخل منطقة الفضيلية دون حصولها عىل اذن من رئيس الوزراء”.
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تنظيف مصفى بيجي من ( )5آالف لغم ..و «الرعاة» يواجهون املوت والبرت بسبب «مقذوفات الصحراء» يف القائم

القوات األمنية ختوض «حرب األلغام» يف املناطق املحررة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

تخوض القوات األمنية العراقيّة
بمختل�ف صنوفه�ا حرب�ا ً
بالقفازات عىل ما ّ
تبقى من آثار
تنظي�م «داع�ش» الت�ي تحصد
املدنيني .فالتنظيم الخبيث ،الذي
شعر بهزيمته أمام تق ّدم القوّات
األمنية طوال حربه�ا عليه ،أخذ
ّ
يلغم كل يشء يقع تحت يديه.
مهمّ
ة القوّات
وبهذه الحال ،تبدو
األمنية والفرق الهندسيّة شاقة
ومتعبة ،إال أنها بالرغم من ذلك،
تب�دو مهمة ناجح�ة ّ
حتى اآلن.
إذ ترب�ط الفرق الهندس�ية الليل
بالنهار من أج�ل إبطال مفعول
األلغام�ن والعب�وات الناس�فة
لتطهري املناطق املحررة من آثار
التنظي�م الخبيث�ة ،كم�ا فعل�ت
م�ع وج�وده يف ح�رب ضارية.
وق�د اعلن�ت مديري�ة هندس�ة
املي�دان يف الحش�د الش�عبي عن
تفكي�ك خمس�ة االف عب�وة
ناس�فة ولغم ومق�ذوف حربي
خ�الل  30يوما يف بيجي ش�مايل
محافظ�ة صالح الدي�ن .وقالت
املديرية يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «فرق
مكافح�ة املتفج�رات التابع�ة
لهندس�ة املي�دان ،انجزت أعمال
معالجة ورفع العبوات الناسفة
واملتفج�رات عىل م�دار  30يوما
يف مصف�ى بيج�ي والطاق�ة
الحراري�ة الواقع�ة يف محافظ�ة
صالح الدين وتسليمها للوزارات
املختص�ة منه�ا وزارة الكهرباء
والنف�ط والبيئة تمهي�دا ً إلعادة
إعمارها» .وبينت انه «تم تفكيك
ومعالج�ة  5000عبوة ناس�فة
ولغ�م ومقذوف حرب�ي ومعامل
تفخيخ ،باإلضاف�ة إىل كمية من
املواد الكيمياوية السامة ،وتم إتالف القنابر
غري املنفلقة وكذلك تفجري عدد من العبوات

الناس�فة واأللغام لتسهيل عودة العاملني يف
املصفى وانجاز أعمال إعادة اإلعمار».
واش�ارت املديري�ة اىل «تخصي�ص فري�ق

متفج�رات يراف�ق العامل�ني يف املصف�ى
الستمرار تأمني سالمتهم للمرحلة القادمة
من إعادة إعمار املصفى».

يذك�ر ان قض�اء بيج�ي ( 40ك�م ش�مال
تكريت) الذي حررته قوات الحش�د الشعبي
والق�وات االمني�ة يف ترشين الثان�ي ،2015

كان تحت سيطرة تنظيم «داعش» وقد زرع
فيه اآلالف من املتفجرات قبل ان تقوم قوات
الحش�د بتحري�ره والبدء برف�ع املتفجرات

م�ن القضاء واعتق�ال العنارص
االرهابية.
بدورها ،كشفت مصادر محلية
يف مدين�ة القائ�م الحدودي�ة
بمحافظة االنبار ان عدد ضحايا
االلغ�ام واملقذوف�ات الحربي�ة
التي خلفه�ا تنظيم داعش ،بلغ
 130مواطن�ا بني قتيل وجريح.
ونقل�ت وكالة «الغ�د برس» عن
املص�ادر الق�ول ان «الحكوم�ة
املحلية والقوات االمنية ما زالت
غري ج�ادة يف رفع االلغ�ام ،مع
عودة قسم كبري من النازحني».
واش�ارت اىل ان «معظم ضحايا
االلغ�ام هم من رع�اة املوايش»،
مبينة ان «االسبوع املايض شهد
س�قوط  20ضحي�ة ب�ني قتيل
وجري�ح ،ق�رب الطريق الرسيع
الراب�ط بني القائم وعنة ،بعد ان
انفج�ر لغم اريض عىل احد رعاة
االغن�ام ،وعندم�ا ح�اول ذووه
انقاذه انفج�ر لغم اخر عليهم،
وم�ن ث�م اصي�ب  4م�ن رجال
الرشط�ة بينه�م ضاب�ط برتبة
نقي�ب ،بانفجار لغ�م اخر اثناء
محاولتهم انتشال الضحايا».
ولفت�ت املصادر اىل ان «املأس�اة
تكمن يف عدم وجود كوادر طبية
داخل القائم ،ما يضطر سيارات
االس�عاف اىل نق�ل الجرح�ى اىل
الرمادي ،يف طريق وعر يستغرق
نحو خم�س س�اعات» .واكدت
ان «مستش�فى حديث�ة تعان�ي
من نقص كبري يف الكادر الطبي،
م�ا يضطرها اىل عدم اس�تقبال
امل�رىض واملصاب�ني م�ن اه�ايل
القائ�م» .إال أن مص�ادر أمني�ة
تق�ول أن مهم�ة إزال�ة األلغام
ّ
معق�دة ،إذ ال تمل�ك الق�وات
األمني�ة أي خرائ�ط ملالحقتها،
والتنظيم اس�تعمل أكثر الطرق
خبثا ً لزرع األلغام ،وهو ما يجعل الس�يطرة
عليها أمر غاية يف التعقيد.

احلكومة االحتادية تشهد «ضغوط دولية» ..ومقربني من رئيس الوزراء :لن نفاوض

تضارب االنباء بشأن عودة البيشمركة إىل كركوك :أربيل تؤكد وبغداد تنفي
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

نف�ى احس�ان الش�مري ،املستش�ار
الس�يايس لرئي�س ال�وزراء حي�در
العب�ادي ،االخبار التي تداولتها بعض
وس�ائل االعالم حول وجود اتفاق بني
االقلي�م واملرك�ز لع�ودة البيش�مركة
اىل كرك�وك ،فيم�ا دعت كت�ل كرديّة
إىل مقاطع�ة االنتخاب�ات يف ح�ال لم
يتحقق ه�ذا املطلب .وكتب احس�ان
الش�مري يف صفحته الش�خصية عىل
موقع التواصل االجتماعي فيس�بوك،
«صدرت يف االي�ام املاضية ترصيحات
م�ن جه�ات سياس�ية بع�ودة قوات
البيش�مركة اىل كرك�وك واملناط�ق
املتن�ازع عليها باتف�اق مع الحكومة
العراقي�ة» ،مؤك�دا ان�ه «ال صح�ة
له�ذه االخب�ار وال وج�ود الي اتفاق
م�ع حكومة االقلي�م او البيش�مركة
بذل�ك الش�أن» .واض�اف ان «القوات
االتحادية هي املمسكة بامللف االمني
يف كرك�وك واملناطق املتن�ازع عليها،
وان ادارته�ا اتحادي�ة ،كم�ا ال توجد
اي مفاوض�ات ح�ول املوضوع او أي
ضغوط به�ذا الخصوص « ،بحس�ب
تعبريه.
وتاب�ع أن «ابع�اد املل�ف األمن�ي عن
التكس�ب االنتخابي أمر مهم لتدعيم
االستقرار» ،مش�ريا اىل ان «الحكومة
ماضي�ة بتوف�ري األمن ل�كل املكونات
املجتمع�ة يف املناط�ق املتن�ازع عليها
ويف بقية البالد» .وكانت وسائل اعالم
نقلت ترصيحات لبعض املس�ؤولني،
تشري اىل ان قوات البيشمركة ستعود
س�لميا اىل كركوك واطرافها ،باتفاق
االقلي�م واملركز ،وكذل�ك بضغوط من

التحال�ف ال�دويل ،وذل�ك بع�د تدهور
الحال�ة االمني�ة فيه�ا ،وخاص�ة عىل
الطري�ق الرابط ب�ني املدين�ة وبغداد
والذي شهد هجمات لتنظيم «داعش»
عىل القوات االمنية واملدنيني.
وق�د زار وف�د عس�كري أمريك�ي
بريطاني رفيع املستوى وزارة الدفاع
العراقي�ة يف الخام�س والعرشين من
آذار ،ثم اجتمع مع قوات البيشمركة

يف الس�ابع والعرشين من آذار ،وبحثا
عودة البيشمركة اىل كركوك واملناطق
املتنازع عليها ،وذلك بعد إنشاء غرفة
تنس�يق أمنى بني الحكوم�ة العراقية
واإلقليم س�يكون مقرها يف معس�كر
كي ون جنوب املدينة.
يف الغض�ون ،دع�ا النائ�ب ع�ن كتلة
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني
ماج�د ش�نكايل القوى الكردس�تانية

لالنس�حاب من االنتخاب�ات الربملانية
املقبل�ة يف محافظات كركوك ونينوى
ودي�اىل يف ح�ال ع�دم ارشاك ق�وات
البيش�مركة يف امللف االمني باملناطق
املتنازع عليها.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن
شنكايل القول ،إن «االحداث التي تلت
االستفتاء والعمليات العسكرية التي
قامت بها القوات االتحادية يف كركوك

ومناطق س�هل نين�وى وم�ا رافقها
م�ن عملي�ات تهج�ري وح�رق ملنازل
واس�تهداف البناء املكون الكردي من
جهات معروفة ،يجعلنا امام حقيقة
واضح�ة ه�ي ان تلك االط�راف تعمل
بش�كل ممنهج للتغي�ري الديموغرايف
يف تل�ك املناطق والتي س�تكون احدى
ادواته�ا تزوي�ر االنتخاب�ات ورسق�ة
اص�وات ابن�اء املكون الك�ردي والتي

وزير الداخلية شدد على ضرورة اليقظة واحلذر خلدمة الزائرين

بدأت اثارها فعلي�ا من خالل الحديث
عن (الخط�ة ب) والع�د اليدوي وهو
ما نعتقد انه س�يكون البداية لرسقة
االص�وات الكردية يف تل�ك املناطق اىل
جهات معروفة».
واض�اف ش�نكايل ،ان «وج�ود االذرع
العس�كرية لتلك الجهات السياس�ية
يقابله�ا وج�ود ق�وات امني�ة تابعة
لنف�س تل�ك االح�زاب وم�ن يواليه�ا

عمليات بغداد تضع خطة زيارة اإلمام الكاظم (عليه السالم) وتكشف عن الطرق املغلقة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اكد وزير الداخلية ،قاس�م االعرجي
ع�ىل رضورة اليقظ�ة والح�ذر
ومضاعف�ة الجهود م�ن اجل خدمة
زائ�ري االم�ام موىس الكاظ�م (ع)،
فيما كش�فت قيادة عملي�ات بغداد
ع�ن خطته�ا لزي�ارة اإلم�ام موىس
الكاظ�م علي�ه الس�الم الت�ي ب�دأت
مالمحه�ا واضح�ة يف بعض مناطق
العاصم�ة .وذك�ر بي�ان ملكتب وزير
الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي ،تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«االعرجي تفقد عددا من السيطرات
والق�وات االمني�ة املنترشين جنوب
العاصمة بغداد ،املسؤولني عن تأمني
الحماية لزائري االمام الكاظم (ع)».
واك�د االعرج�ي بحس�ب البيان عىل

«رضورة اليقظة والحذر ومضاعفة
الجهود م�ن أجل خدم�ة الزائرين».
واض�اف ان�ه «يجب تقدي�م الخدمة
للمواطن�ني بص�ورة عام�ة اضاف�ة
اىل التع�اون م�ع جميع التش�كيالت
االمنية التي تشارك يف تأمني مراسيم
الزيارة» .يش�ار اىل ان عددا كبريا من
مواكب خدمة زائ�ري االمام الكاظم
علي�ه الس�الم ،ب�دأت باالنتش�ار يف
مناطق مختلفة من العاصمة بغداد،
تمهي�دا الحي�اء مراس�يم الزي�ارة.
بدورها ،أعلنت قيادة عمليات بغداد
عن تفاصيل الخطة األمنية الخاصة
بزيارة اإلم�ام م�وىس الكاظم (ع)،
واه�م الط�رق الت�ي س�يتم قطعها
وموع�د ب�دء تنفي�ذ الخط�ة .وذكر
مصدر يف القيادة ان «الخطة األمنية
الخاصة بزيارة اإلمام موىس الكاظم

(ع) س�تطبق ابتداء م�ن اليوم االحد
وستدخل حيز التنفيذ من قبل قيادة
عملي�ات بغداد» ،الفت�ا اىل ان الطرق
يتم قطعها حسب صالحية املسؤول
األمن�ي املاس�ك ل�أرض يف قاط�ع
املس�ؤولية .وأش�ار اىل ان «الطري�ق
من الكوت وصوال اىل قضاء العزيزية
والصويرة وناحية الحفرية اىل فلكة
املدائن ،السري فيها سايد واحد فقط،
وم�ن فلك�ة املدائ�ن باتج�اه جرس
دياىل القديم ايضاً ،س�ايد واحد فقط
وص�وال اىل تقاط�ع الزعفراني�ة او
تقاطع (الرشكات)».
وأوض�ح املص�در ،ان «الطري�ق من
تقاط�ع ال�رشكات باتج�اه فلك�ة
الزعفرانية ومعس�كر الرشيد اليزال
السري للعجالت مفتوحا ً باالتجاهني
ذهاب واي�اب « .واكد انه «ابتدا ًء من

يوم األحد سيتم قطع الطرق (بسايد
واحد فقط) يف ش�ارع مط�ار املثنى
وطري�ق جام�ع ام الطب�ول وطريق
العبيدي وصوال اىل حس�ينية املعامل
باتج�اه املش�تل وبغ�داد الجدي�دة
وحتى رسيع الدورة نزوال اىل معسكر
الرشيد سايد واحد فقط».
يش�ار اىل ان املالي�ني م�ن املس�لمني
يحي�ون ذك�رى إستش�هاد األم�ام
م�وىس ب�ن جعف�ر الكاظ�م (ع)
يف مدين�ة الكاظمي�ة املقدس�ة يف
الخامس والعرشون من ش�هر رجب
ل�كل عام  ،حيث تنترش االف املواكب
الخدمية عىل امت�داد الطرق الرابطة
ب�ني العاصم�ة بغ�داد واملحافظات
الجنوبي�ة والش�مالية والوس�طى ،
وسط إجراءات أمنية مكثفة وقطع
للطرق.

يجعلن�ا ام�ام حقيق�ة واضحة وهي
تزوي�ر االنتخاب�ات بتل�ك املناط�ق،
بالت�ايل فان ارشاك قوات البيش�مركة
باملل�ف االمن�ي يف كرك�وك واملناط�ق
املتن�ازع عليها س�يعطي ع�دة نقاط
تس�مح بتحقيق التوازن اولها توفري
البيئة االمنة لعودة العوائل الكردية اىل
منازلها ما يعني مش�اركتها الفاعلة
باالنتخاب�ات ،اضاف�ة اىل ان تواج�د
قوات البيشمركة س�يمنع مليشيات
بع�ض االح�زاب م�ن ف�رض ارادتها
بالقوة عىل الناخبني من خالل منعهم
من الخ�روج او اجبارهم عىل اختيار
شخصيات وقوائم معينة».
واكد ش�نكايل ،ان «ع�دم ارشاك قوات
البيش�مركة باملل�ف االمن�ي معناها
ضياع اص�وات ابناء املك�ون الكردي
ورسق�ة تمثيله�م الحقيق�ي ،بالتايل
ف�ان مقاطع�ة االنتخاب�ات والطعن
برشعيته�ا يف محافظ�ات دي�اىل
ونينوى وكركوك هو الخيار االنس�ب
م�ن املش�اركة يف انتخاب�ات نتائجها
معروف�ة مس�بقا» .فيم�ا ع�د نائب
رئي�س الجبه�ة الرتكماني�ة النائ�ب
حس�ن توران ع�ودة البيش�مركة اىل
كركوك واملناطق املتنازع عليها بأنها
«مخالف�ة» لقرار الربملان�ي العراقي،
فيم�ا أك�د رف�ض الرتكم�ان القاطع
ل�»أي حديث» عن عودة هذه القوات
للمحافظة.يشار اىل ان عضو مجلس
الن�واب عن محافظة كرك�وك ريبوار
طه كش�ف ع�ن وج�ود ش�به اتفاق
بني الق�وات االتحادية والبيش�مركة
لعودة االخ�رية اىل كركوك ،فيما اعترب
ان م�ن يعرتض عىل ذل�ك يعرض امن
املحافظة للخطر.
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بعد فرض واشنطن عقوبات على ( )7شخصيات مقربة من بوتني

روسـيـا ألمـيـركـا :نـعـدكـم بـ «رد قـاس»

بغداد  /المستقبل العراقي

استهدفت واش�نطن الدائرة القريبة من الرئيس
الرويس فالديمري بوتني بفرضها عقوبات عىل سبع
من أكثر الش�خصيات نفوذا يف روسيا ،ما يساهم يف
تأجيج أزمة دبلوماسية وصفها البعض بأنها حرب
باردة جديدة.
وتوعدت وزارة الخارجية الروسية ب�»رد قاس»
عىل العقوبات األمريكية الجديدة ،قائلة يف بيان «لن
ن�رك الهجوم الح�ايل أو أي هجوم جدي�د مناهض
لروسيا دون رد قاس».
وأضاف�ت أنه نظرا إىل «ع�دم توصلها ألي نتيجة
م�ع  50مجموعة م�ن العقوبات الس�ابقة ،تواصل
واش�نطن التخوي�ف م�ن خ�الل رفضه�ا (من�ح)
تأش�ريات أمريكيةُ ،
وتهدد التجارة الروسية بتجميد
األص�ول ،لكنه�ا نس�يت أن االس�تيالء ع�ىل ملكية
خاصة وأموال اآلخرين يسمى رسقة».
وش�ددت ال�وزارة ع�ىل أن الضغوط «ل�ن تجعل
روسيا تنحرف عن الطريق الذي اختارته .بل ستثبت
فقط عج�ز الوالي�ات املتحدة عن تحقي�ق غاياتها،
ُ
وتعزز املجتمع الرويس» .وتابعت «ننصح واش�نطن
بالتخل�ص رسيعا من وهم أن�ه يمكن الحديث معنا
من خالل استخدام لغة العقوبات».
واعتربت الس�فارة الروس�ية يف الواليات املتحدة
أن العقوبات األمريكية الجديدة «تس�تهدف الشعب
ال�رويس» ،متهمة واش�نطن ب�»الرغبة يف تقس�يم
املجتمع ال�رويس» ،فيما رأى رئي�س مجلس الدوما
فياتشيسالف فلودين أنها «تهدف إىل إضعاف روسيا
واقتصادها».
غ�ري أن مس�ؤولني أمريكي�ني رفيعني لفت�وا إىل
أن رج�ال األعم�ال األثري�اء الروس الذين ش�ملتهم
العقوب�ات هم من «دائرة بوتني املقربة» ،مش�ريين
إىل احتم�ال تجميد أي أص�ول يمتلكونها يف مناطق
خاضعة لسلطة الواليات املتحدة القضائية.
ومن بني الذين ش�ملتهم العقوبات ،قطب تجارة
املع�ادن أولي�غ ديريباس�كا ال�ذي يعتقد ان�ه يعمل
لصالح الحكومة الروس�ية ،إضاف�ة إىل مدير رشكة
الغاز الروسية العمالقة «غازبروم» أليكيس ميلر.
كما تضم القائمة سليمان كريموف الذي يخضع
للتحقيق يف فرنسا بس�بب ادعاءات بإدخاله ماليني
اليورو نقدا يف حقائب ،وكرييل ش�مالوف امللياردير
الذي يقال انه صهر بوتني.
وش�ملت العقوب�ات «روسوبورونكس�بورت»،
الرشكة الروسية الحكومية املصدرة لألسلحة والتي
تعد أداة رئيسية يف جهود بوتني لدعم تحديث جيشه
من خالل بيع املعدات العسكرية املتطورة يف العالم.
يف املجم�ل ،اس�تهدفت إدارة الرئي�س األمريك�ي
دونالد ترامب سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة
يف روس�يا و 12رشك�ة يملكه�ا أو يس�يطر عليه�ا
هؤالء إضافة إىل  17مسؤوال روسيا رفيعا والرشكة
الحكومية لتصدير األسلحة.
وقال مسؤول أمريكي إن «الواليات املتحدة تتخذ
هذه القرارات ردا عىل النهج الوقح املستمر واملتزايد
للحكومة يف القيام بأنشطة خبيثة حول العالم».

طلب�ت الكوي�ت العض�و غ�ري الدائ�م يف مجلس
األم�ن الجمعة أن يتبنى بيانا يدعو إىل إجراء تحقيق
مس�تقل يف املواجهات بني إرسائيل والفلس�طينيني،
لكن دبلوماس�يني قال�وا إن الوالي�ات املتحدة منعت
هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.
وقال س�فري الكويت لدى األم�م املتحدة منصور
العتيب�ي لصحافيني إن «هذا موضوع يجب أن يهتم
به مجلس األم�ن» .وأوضح أنه طلب من املجلس أن
يتبن�ى بيانا عىل غرار بيان آخ�ر قدمته الكويت قبل
أسبوع وعرقلت الواليات املتحدة إقراره.
وقال أحد دبلوماس�يي الدول األعضاء يف مجلس
األمن طلب عدم ذكر اسمه ،إن الواليات املتحدة أبدت
مج�ددا اعراضها عىل دعوة مجل�س األمن إىل تبني
نص البيان.
وذك�ر دبلوم�ايس آخر طل�ب عدم الكش�ف عن
اس�مه أيض�ا أن  12م�ن ال�دول ال�� 15األعضاء يف
املجل�س «أي�دت» اق�راح الكويت تبني بيان�ا .لكنه
لم يذك�ر الدولتني اللتني انحازت�ا إىل موقف الواليات
املتحدة لرفض البيان.
وأضاف أن «الكويت تفك�ر يف الخطوات التالية»
لكن «ليس هناك اجتم�اع مقرر ملجلس األمن الدويل
حاليا».
وكان الس�فري الفلس�طيني لدى املنظمة الدولية
رياض منصور رصح أنه يف حال لم تفعل أعىل هيئة
يف األمم املتحدة ش�يئا فإن «ذلك سيشجع إرسائيل»
يف عملياته�ا ض�د الفلس�طينيني الذي�ن يحتفظون
بحقهم يف دعوة الجمعية العامة لألمم املتحدة (193
بل�دا) إىل االنعقاد من أج�ل الحصول عىل «تفويض»
يهدف إىل فتح تحقيق دويل.
ُ
وقتل س�بعة متظاهرين فلس�طينيني برصاص
القوات اإلرسائيلية خ�الل صدامات اندلعت الجمعة
عندم�ا تظاهر آالف الفلس�طينيني قرب الحدود بني
إرسائيل وقطاع غزة.
وأف�ادت وزارة الصح�ة يف غزة أنه ت�م نقل 442
جريح�ا إىل املستش�فيات بينه�م  25جروحه�م
«خط�رة» مش�رية إىل أن ب�ني القتىل فت�ى يبلغ من
العم�ر  16عاما .وبدأ الفلس�طينيون يف  30نيس�ان
حرك�ة احتجاجي�ة أطلق عليه�ا «مس�رية العودة»
بالتزامن مع ذكرى «يوم األرض» ،وستختتم بذكرى
النكب�ة يف  15أي�ار للمطالبة بتفعيل «ح�ق العودة»
لالجئني الفلس�طينيني ورفع الحصار اإلرسائييل عن
قطاع غزة.

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن الجيش األفغاني ،مقتل زعيم تنظيم «داعش» اإلرهابي
قاري حكم�ت ،بغ�ارة جوية نفذته�ا طائرات أجنبية ،ش�مايل
البالد.
وذكر بيان للفيلق شاهني بالجيش األفغاني عىل «فيسبوك»،
أمس الس�بت «مقتل زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان ،يف
غ�ارة جوية للقوات األجنبية ،أول أم�س الخميس ،عىل مديرية
درزاب بوالية جوزجان».
ويف وقت سابق أفادت وزارة الداخلية األفغانية ،يف بيان ،بأن
« 14إرهابي�ا بما يف ذلك عنارص بتنظيم «داعش» س�قطوا ببن
قتيل وجريح يف عمليات أمنية منفصلة  ،يف هلمند جنوبي البالد
وننغرهار برشقها» ،مش�رية إىل أن «القوات األمنية نفذت عرص
أم�س عملية ض�د اإلرهابيني يف منطقة يختش�ال بوالية هلمند
أسفرت عن مقتل  4منهم وإصابة عدد مماثل».
وتعاني أفغانس�تان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات
مسلحة مثل حركة «طالبان» ،وحركات متحالفة معها ،وتنظيم
«داعش» اإلرهابي (املحظور يف عدد كبري من الدول).

اجليش الرتكي يقيم «نقطة مراقبة»
جديدة يف محاة السورية

ومن بني تلك األنش�طة ذكر «احتاللهم املس�تمر
لش�به جزيرة القرم وإثارة العن�ف يف رشق أوكرانيا
ودع�م نظ�ام (الرئي�س بش�ار) األس�د يف س�وريا
واألنشطة الخبيثة املستمرة عرب االنرنت».
وقال إن «األهم من ذلك كله هو الرد عىل الهجمات
الروس�ية املتواصل�ة لتقوي�ض الديمقراطي�ات
الغربية».
ورحب الداعون إىل التص�دي للكرملني بالخطوة
األمريكي�ة .وكتب بيل ب�راودر ،املتم�ول الربيطاني
املولود يف الواليات املتحدة الذي قتل محاميه سريغي
ماغنتسكي يف سجن رويس بعد احتجاجه عىل احتيال
رضيبي ،يف تغريدة عىل توير أن واش�نطن «ترضب
أخريا بوتني ورجاله يف املكان الذي يؤملهم».
وقال املحلل الرويس بوريس زيلبريمان من «معهد
الدفاع عن الديمقراطيات» للدراس�ات إن العقوبات
قد تجعل حلفاء بوتني يستنتجون انه «إذا لم يحدث
تغيري يف س�لوك الكرملني ،فإنهم سيعانون ،كما أن
قدرتهم عىل االستمتاع بغنائم فسادهم ستتعطل».
ُ
واتخذت اإلج�راءات بموجب قان�ون أمريكي تم
تمريره ملعاقبة روسيا عىل خلفية اتهامها بالتدخل
يف س�ري االنتخابات الرئاس�ية األمريكية عام 2016
وش�ن هجم�ات الكروني�ة والتدخ�ل يف أوكراني�ا
وسوريا.
ّ
لك�ن إع�الن واش�نطن يأتي يف وق�ت تواجه فيه

الواليات املتحدة
«تعرقل» حتقيق يف قتل إرسائيل
للمحتجني بـ«مسرية العودة»
بغداد  /المستقبل العراقي

اجليش األفغاين يعلن مقتل زعيم
تنظيم «داعش»

وحلفاؤه�ا أزمة دبلوماس�ية جديدة م�ع الكرملني
عىل خلفية تس�ميم عميل سابق رويس مزدوج عىل
األرايض الربيطانية.
َ
«قانون مكافحة أعداء
ووقع ترامب عىل مضض
أمريكا من خالل العقوبات» يف آب العام املايض رغم
إرصاره عىل أن بنوده تتضمن «خلال كبريا» كما انه
يقوض صالحياته يف قيادة السياسة الخارجية.
ولطامل�ا نف�ى الرئيس الحديث عن ّ
أن نش�اطات
موس�كو عرب االنرنت ودعايتها اإلعالمية ساهمت
يف ف�وزه يف االنتخاب�ات ،بم�وازاة س�عيه إىل توطيد
عالقاته ببوتني.
لكن الكونغرس أرص عىل مسألة التدخل الرويس،
مستندا إىل أدلة من االستخبارات األمريكية .ويف آذار،
فرضت اإلدارة عقوبات عىل  19كيانا روسيا لشنهم
«هجمات الكرونية خبيثة».
توازي�ا ،وجه املدعي الخاص روب�رت مولر الذي
يحق�ق يف التدخ�ل ال�رويس باالنتخاب�ات األمريكية
اتهامات ل� 19ش�خصا بينهم  13مواطنا روسيا يف
وق�ت رجحت تقاري�ر بأن يطلب اس�تجواب ترامب
شخصيا.
وأك�د مس�ؤولون أمريكي�ون أن تحركه�م ض�د
أصحاب النفوذ الروس مرتبط جزئيا بقضية التدخل
الرويس يف السياس�ة األمريكية لكنهم أرصوا عىل أن
األمر ال يقترص عىل ذلك.

وقال وزير الخزانة األمريكي س�تيفن منوتش�ني
إن «الحكومة الروس�ية تعمل لصالح األوليغارشية
والنخبة الحكومية».
وأوض�ح أن «األثري�اء الناف�ذون وأف�راد النخبة
الروسية الذين استفادوا من هذه املنظومة الفاسدة
ل�ن يع�ود بإمكانه�م النأي بأنفس�هم ع�ن عواقب
أنشطة حكومتهم املزعزعة لالستقرار».
وما ساهم يف تدهور العالقات إىل مستوى الحرب
الباردة ،هو تس�ميم عميل مزدوج رويس سابق عىل
األرايض الربيطانية الشهر املايض.
ويتع�اىف س�ريغي س�كريبال وابنت�ه يولي�ا يف
املستش�فى من هجوم بمادة سامة لألعصاب ،غري
أن مسؤولني يف بريطانيا وحليفتها الواليات املتحدة
يقول�ون انه ت�م تس�ميمهما بغ�از «نوفيتش�وك»
الس�وفياتي االبت�كار وأن االس�تخبارات الروس�ية
وحدها قادرة عىل استخدامه.
وردت إدارة ترامب بطرد  60دبلوماس�يا روسيا
اتهمتهم بالتجسس عليها ،فر ّدت روسيا باملثل.
وردت رشك�ة روسوبورونكس�بورت لتصني�ع
األس�لحة عىل العقوبات بقولها «إن استهداف هذه
الرشك�ة يؤك�د اله�دف الحقيقي للعقوب�ات ..وكل
هذا الحديث الكب�ري واالتهامات مجرد مربر إلخراج
روس�يا من س�وق الس�الح العامل�ي وهذا ن�وع من
املنافسة غري النزيهة».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الجي�ش الركي،أمس الس�بت ،إقامة نقط�ة مراقبة
جدي�دة بمحافظ�ة حماة الس�ورية ،يف إط�ار اتف�اق «مناطق
خفض التوتر».
وبحس�ب مراس�ل األناضول يف محافظة إدلب ش�مال غربي
سوريا ،توجهت قافلة عس�كرية تركية مؤلفة من  100مركبة
إىل منطق�ة «مورك» يف الريف الش�مايل ملحافظ�ة حماة ،مرورا
بق�رى كفر لوس�ني ،ورسم�دا ،ومدينتي مع�رة النعمان وخان
شيخون ،من أجل إنشاء نقطة املراقبة.
وتبعد النقطة  88كيلومرا عن الحدود الركية ،و 3كيلومرات
عن مواقع انتشار قوات النظام.
ومنتصف أيلول  ،2017أعلنت الدول الضامنة ملس�ار أستانة
(تركيا وروسيا وإيران) ،توصلها إىل اتفاق إلنشاء مناطق خفض
توتر تشمل محافظة إدلب ،وأجزاء محددة من محافظات حلب
(شمال) ،وحماة (وسط) ،والالذقية (غرب).
ومنذ منتصف ترشين األول  ،2017تواصل القوات املس�لحة
الركية إنش�اء وتعزيز نقاط عسكرية عىل خط إدلب � عفرين،
بهدف مراقبة االلتزام بخفض التوتر.

تظاهرات واحتجاجات واسعة يف البحرين ضد إقامة «فورمال اخلليفي»

بغداد  /المستقبل العراقي

ش�هدت البحري�ن ي�وم الجمع�ة تظاه�رات
واحتجاج�ات غاضب�ة ضد إقامة س�باقات الفورمال
واحد يف البالد ،وفش�لت اإلجراءات القمعية واالنتشار
العس�كري الذي نفذته الق�وات الخليفي�ة يف انطالق
الفعاليات االحتجاجية التي دعت إليها القوى الثورية
املعارض�ة تح�ت ش�عار “أوقف�وا فورم�ال اإلره�اب

الخليف�ي” .وبرغ�م نق�اط التفتيش وتوغ�ل اآلليات
العس�كرية؛ انطل�ق املواطن�ون يف تظاه�رة مركزية
باملناس�بة ببل�دة الديه انطالقا نحو تقاطع الس�يف.
ورف�ع املتظاهرون الفت�ات نددت بإقامة الس�باقات
مع اس�تمرار االنتهاكات والجرائ�م الخليفية ،داعني
منظمي الس�باقات إىل إلغائها بس�بب ذل�ك .وجاءت
هذه التظاهرة بالتزامن مع تظاهرة أخرى ش�هدتها
بلدة املصىل ورفعت الشعارات ذاتها.

وتواصل�ت التظاهرات يف املس�اء ،حي�ث انطلقت
مروح�ة أخ�رى منه�ا يف بل�دات الس�هلة الجنوبي�ة،
أبوصيبع والشاخورة وغريها.
يف السياق نفس�ه ،نفذت مجموعات من املحتجني
سلس�لة واس�عة من العمليات امليدانية ،حيث رُفعت
أعم�دة الن�ريان يف اإلط�ارات الت�ي أغلقت الش�وارع
الرئيس�ية يف عدد من املحاور واملناطق يف البالد ،فيما
شهدت محاور أخرى احتجاجات غاضبة بعد ان تواىل

املحتج�ون عىل النزول إىل الش�وارع رافعني ش�عارات
التنديد بإقامة السباقات وبجرائم النظام الخليفي.
وش�ملت االحتجاج�ات بل�دات املنطق�ة الغربي�ة
املحاذية لحلبة الس�باقات يف الصخري ،حيث شوهدت
أعم�دة النريان وهي ترتفع يف س�ماء بل�دات املالكية،
كرزكان ،وشهركان التي انترشت يف محيطها املركبات
العس�كرية للحيلولة دون تنظيم احتجاجات رافضة
للسباقات.

بريطانيا تعزز من وجودها العسكري بعد انشائها «قاعدة عسكرية» يف اخلليج
بغداد  /المستقبل العراقي
ع�ززت بريطاني�ا وجودها العس�كري
يف منطق�ة الخليج بافتتاحه�ا أول قاعدة
عس�كرية دائمية لها يف الرشق األوس�ط،
يف مين�اء س�لمان بالعاصم�ة البحريني�ة

املنام�ة ،والتي حملت اس�م إت�ش إم إس
الجفري البحرية.
و ش�ارك يف مراس�م تدش�ني القاع�دة
العس�كرية البحري�ة الربيطاني�ة كل من
دوق يورك وقائد قيادة القوات الربيطانية
املش�ركة كري�س ديفريل وقائ�د القوات

البحرية الربيطانية س�تيف دايتون ونجل
حاكم البحرين س�لمان ب�ن حمد الخليفة
وقائد ق�وة دفاع البحرين خليفة بن أحمد
الخليفة.
ُ
وتع�د القاعدة الربيطاني�ة يف البحرين
هي األوىل يف الرشق األوس�ط منذ  4عقود،

وتس�تضيف القاع�دة نح�و خمس�مائة
عن�رص من عن�ارص البحري�ة الربيطانية
بينهم بحارة وجنود وطيارون ،فيما بلغت
كلفة إنش�ائها أكثر م�ن  37مليون جنيه
إسرليني ،وتم تشييدها قبل ثالثة أعوام.
يذك�ر أن الس�لطات يف البحري�ن

وبريطاني�ا قد وقعا يف ع�ام  2014اتفاقا ً
يسمح لربيطانيا بإنشاء قاعدة عسكرية
يف البحرين ..فضالً عن تحس�ني املنش�آت
يف ميناء س�لمان الذي كان يس�تقبل أربع
س�فن بريطانية تعم�ل يف مجال مكافحة
األلغام.

اخلارجية اإليرانية :السعودية تتملق للكيان املحتل للقدس

بغداد  /المستقبل العراقي

قال املتحدث بإس�م الخارجية االيرانية
به�رام قاس�مي ان اطم�اع ويل العه�د
الس�عودي محمد ب�ن س�لمان تتحول اىل
مرض مزمن؛ مؤكدا أن الس�عودية تنحدر
نح�و مس�توى ’’متمل�ق للكي�ان املحت�ل
للقدس‘‘ .وقال بهرام قاس�مي يف معرض
رده ع�ىل ترصيحات ويل العهد الس�عودي
محمد بن سلمان ملجلة تايم االمريكية ،ان
اطماع ويل العهد السعودي زادت وتزيد عن
الحد اىل أن تتح�ول اىل مرض مزمن ،ففي
رصاع الس�لطة داخ�ل االرسة املالكة ومن
أجل كس�ب الدعم االمريك�ي والصهيوني
مؤخ�را ً ينف�ق ملي�ارات ال�دوالرات م�ن
اموال ش�عبه ويطلق ترصيحات مضحكة
ومخجلة ايض�اً .واضاف ،ان حديث العهد
هذا يبحث عن القدرة والش�هرة متجاهالً
جميع الحقائق التاريخية وجرائم الكيان
الصهيوني الغاصب القاتل لالطفال خالل 7
عقود ،ويف خيانة كبرية وواضحة لتطلعات
فلس�طني يتحدث عن مماش�اة بالده مع
الكيان غري املرشوع ،ان هذه الترصيحات

تش�ري اىل انه ل�م يق�رأ التاري�خ واليعرف
بالجغرافي�ا والي�درك تطلع�ات ش�عبه
واح�رار العالم واليفهم ش�يئا ع�ن الظلم
الذي تعرضت وتتعرض له االمة االسالمية
والفلسطينيني واليعرف فلسطني والعالم
العربي والعالم االسالمي والصديق والعدو.
وتابع ،نحذر من ان جميع مؤامرات اثارة
التفرق�ة خالل االعوام االخ�رية بني الدول
االس�المية وايج�اد وتقوي�ة املجموع�ات
االرهابي�ة واملتطرف�ة كداع�ش واخواتها
تم التخطيط له�ا وتنفيذها بهدف احداث
رشخ يف العالم االسالمي ونسيان تطلعات
فلس�طني تدريجي�ا ً وايج�اد هام�ش أمن
للكيان الصهيوني املزيف والغاصب.
واختتم قاس�مي بالقول ،ان سياسات
املدة االخرية للس�عوديني مأس�اة محزنة
ج�دا ً حيث ان ه�ذا البلد االس�المي انحدر
رغ�م كل مزاعم�ه الصاخبة اىل مس�توى
متمل�ق للكي�ان املحتل للق�دس ،بالتأكيد
ان هذا الذل س�يكون له نهاية مش�ؤومة
ملس�ببي هذا الراجع التاريخي وسيسجل
كوصمة عار كبرية عىل جبني السعودية يف
وترية تطورات العالم االسالمي.
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اعالنات

العدد ( )1651االحد  8نيسان 2018

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

اعالن مزايدة رقم 2018/35

العدد 7712/39/5/1
التاريخ 2018/4/2

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية
لبيع العقارات البالغ عددها ( )5عقار ملستحقيها واملبينة ارقامها واوصافها ادناه وفقا
لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وخ�الل ثالثون يوما تبدأ
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة
صباح�ا م�ن ي�وم  2018/5/8يف ش�عبة الخدمات الس�كنية ويف حال�ة وجود عطلة
رسمية يصار لليوم الذي يليه فعىل الراغبن االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم
اىل شعبة الخدمات الس�كنية يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبن
معهم املستمس�كات التالية (هوية االحوال املدنية شهادة الجنسية (مصورة) بطاقة
الس�كن (مصورة) ودفع تأمينات بنس�بة  %5خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة للعقار
بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نرش االعالن %2
ت
1
2
3
4
5

رقم العقار
60/44
74/44
82/26
83/26
71/19

المقاطعة
 45المعقل الجنوبي
 45المعقل الجنوبي
 40المعقل والميناء
 40المعقل والميناء
 40المعقل والميناء

المساحة
218,60م2
276,30م2
216م2
216م2
600م 2مناصفة جزء من القطعة 71/19

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2587/ب2017/5
التاريخ2018/4/4 /
إعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العق�ار املرقم 1227/3188حي الس�عد يف النجف عليه
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور أعاله
واملبين�ة أوصافة وقيمته أدناه فع�ىل الراغبن بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل (ثالث�ون) يوم�ا ً م�ن
الي�وم الثاني لنرش اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانونية البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة بموجب صك
مصدق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف
الرافدين رقم ( )7يف النجف  ،وستجري املزايدة واإلحالة
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم األخري من اإلعالن يف
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية األحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول
عبد الرضا عبد النور الجنابي
األوص�اف :العق�ار املرق�م 1227/3188حي الس�عد يف
النجف عبارة عن بناية تقع عىل ش�ارع  30مرت (شارع
املثنى) مجاور لرشكة الطيف للتحويل املايل بطابق واحد
مف�رزة اىل جزئ�ن الجزء االول مس�تخدم صيدلية لبيع
االدوية (وهي بأس�م صيدلية الدكتورة ايفان سميس�م
) اما الجزء الثاني يتكون من ممر بطول 10مرت ونهاية
املم�ر صالة وس�طية مس�تخدمة لجل�وس املرىض واىل
جوانبه�ا توجد غ�رف ع�دد 6االوىل مس�تخدمة مخترب
والثانية مستخدمة عيادة خاصة بالدكتورة مائدة احمد
محمود والثالث�ة مغلفة والرابعة عي�ادة الدكتور يارس
لفتة العكيي والغرفتن االخريتن الخامس�ة والسادسة
مس�تخدمة مخ�زن ومطبخ صغري وجمي�ع الغرف عدا
االخريتن مغلقة لحظة الكش�ف باالضافة اىل مكشوفة
العقار مبنى من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح
مبل�ط بال�كايش ومجه�ز بامل�اء والكهرب�اء املس�احة
االجمالي�ة  200م�رت مربع درج�ة عمرانها جي�د  ،وان
القيمة الكلية للعقار مبلغ ( ) 640،000،000س�تمائة
واربعون مليون دينار فقط الغريها.

www.almustakbalpaper.net
فقدان هوية
فقدت هوية باس�م (محمد جاس�م محمد عليوي
الص�ادرة من الجامعة العراقي�ة /كلية القانون /
قس�م العلوم السياسية  /من يعثر عليها االتصال
بالرقم 07714127015
�����������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية
يف السماوة
العدد /370 :ش2018 /
التاريخ2018 /4 /3 :
إعالن
إىل  /املدعى عليها ( برشى نارص عواد)
أصدرت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م بالعدد 370
/ش 2018/يف  2018/3/18املتضم�ن الحك�م
بتصدي�ق الط�الق الخارج�ي بين�ك وب�ن املدعي
( ع�ي لطي�ف معي�وف) وملجهولة مح�ل إقامتك
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الس�ماوة بالع�دد
 2396يف  2018/3/28ومرفق�ة إش�عار مخت�ار
منطقة بس�اتن الرشقي لذا تقرر تبليغك بواسطة
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن لغ�رض اعرتاضك
خالل املدة القانونية  ،وبعكس�ه س�وف يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية.
القايض
حسن حبيب سهر
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1199/ب2018/5
التاريخ2018/4/4 /
إىل /املدعى عليه (عي عباس جاسم)
أقام املدعي (عي س�عيد إبراهيم) الدعوى البدائية
املرقم�ة أع�اله ض�دك والت�ي يطلب الحك�م فيها
بإبطال القيود املس�جلة بأس�مك واملدع�ى عليه (
موح�ان رايض عب�د الواح�د) والخاص�ة بالعقار
املرقم  3/77927حي النرص املسجل بموجب كتاب
بلدي�ة النج�ف بالع�دد  21167يف 2002/11/19
بأسم املدعي اعاله ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي
الش�هيد الصدر  1/عبد الحس�ن صاحب العبودي
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن
محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2018/4/15وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
عي عبد الرضا حسن
�����������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
العدد/202 :خ2017/
التاريخ2018/6/2 :
إعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسل
271م 7نجي�ب باش�ا الكائ�ن حي املغ�رب العائد
للمدي�ن نزهت مه�دي عجينه لقاء طل�ب الدائنن
ص�الح ونض�ال واس�ماعيل اوالد خ�ر احم�د
البال�غ( )240,000,000مائت�ان واربعون مليون
دين�ار عراقي  %80م�ن القيمة املق�درة  ،لذا تقرر
تمديد املزايدة ملدة (خمس�ة ع�رش) يوما من اليوم
الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة عرش باملائة من القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم
التس�جيل والداللي�ة عىل املش�رتي وذلك اس�تنادا
املادة  98من قانون التنفيذ.
املواصفات:
 موقع�ة ورقم�ه  -:حي املغ�رب م  / 304ز/ 21د 29رقم 270م 7نجيب باشا
 جنسه ونوعه  -:دار ح�دوده واوصاف�ه  :كما مثبت يف ص�ورة القيدوالخارطة.
 مشتمالته  -:يقع يف ورقة مستقلة مساحته 84/791 -:م2 درجة العمران  -:وسط الشاغل  -:اليوجد القيم�ة املق�درة  )1584000000 ( -:ملي�اروخمسمائة واربعة وثمانون مليون دينار.
�����������������������������������������
محافظة النجف االرشف
مديرية ماء محافظة النجف االرشف
انذار
صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة 1977
الرقم2 /
التاريخ2018/4/ /
اىل املدين /معد جاس�م عبادي  /النجف االرشف /
ناحية الحرية  /حي النرص.
حي�ث انك لم تس�دد املبلغ املرتت�ب عليك عن اجور
املاء الصايف وقدره ( )619000س�تمائة وتس�عة
ع�رش الف�ا ً وال�ذي اس�تحق علي�ك دفع�ة بتاريخ
 2017/1/15لذلك ندعوك اىل تسديده خالل عرشة
ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار واال س�وف تتخذ
قرارا بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامسة
م�ن قانون تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رقم 56
لسنة .1977
املوظف املخول
املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل
�����������������������������������������
محافظة النجف االرشف
مديرية ماء محافظة النجف االرشف
انذار
صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة 1977
الرقم5/
التاريخ2018/4/ /
اىل املدين /سعد جاسم عبادي  /النجف االرشف /
ناحية الحرية  /حي النرص.
حي�ث انك لم تس�دد املبلغ املرتت�ب عليك عن اجور
املاء الص�ايف وقدره ( )655200س�تمائة وخمس
وخمس�ون الفا ً ومائتا دينار والذي اس�تحق عليك
دفعة بتاريخ  2017/1/1لذلك ندعوك اىل تسديده
خ�الل ع�رشة ايام من تاري�خ تبلغك به�ذا االنذار
واال س�وف تتخ�ذ ق�رارا بحج�ز اموال�ك املنقولة
وفقا للمادة الخامس�ة من قانون تحصيل الديون
الحكومية رقم  56لسنة .1977
املوظف املخول
املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /897/ب2018/5
التاريخ2018/4/5 /
اىل /املدعى عليه ( عالء عبد الحسن سودان)
اق�ام املدع�ي ( حيدر حمودي ابراهي�م) الدعوى
البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والتي تطلب الحكم
فيها بالزامك بمبلغ مائ�ة وثمانون مليون دينار
املس�حوبة عىل مرصف الخليج التجاري بموجب
الصك املرقم  0000017يف  2017/11/1ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي واش�عار مختار ح�ي االمري املدعو عي
مجيد الدجيي علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د
املرافعة املصادف يف يوم  2018/4/15وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
عي عبد الرضا حسن
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /562/ش2018/2
التاريخ2018/4/3 /
اىل  /املدعى عليه /امري عبد الحسن عبد الرضا
م /اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بالعدد
/ 562ش 2018/2يف  2018/3/29املتضم�ن
تصحي�ح الخط�أ امل�ادي ال�وارد يف ق�رار الحكم
املرق�م  1748يف  2011/11/28الص�ادر ع�ن
هذه املحكمة وذلك بجعل اس�م املدعى عليه فيه
ام�ري عبد الحس�ن عبد الرضا بدال م�ن امري عبد
الحس�ن عبد الرضا وتأش�ري ذلك حاشية يف عقد
الزواج املرقم  1748بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية والش�عار مختار حي ميسان املؤرخ يف
 2018/4/2املتضم�ن ارتحالك اىل جهة مجهولة
وكذل�ك رشح املبل�غ القضائ�ي س�الم عباس يف
 2018/4/2ل�ذا تق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ن
محليتن يوميتن وعند ع�دم اعرتاضك عىل قرار
املذكور س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية
وفق القانون.
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������������������
تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد  1649يف
 2018/4/4االع�الن الخ�اص بتنفي�ذ النج�ف
رق�م االضب�اره  58/2017رشكة رك�ن الجمال
للمق�اوالت نرش خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما
خطا والصحيح ثالثة ايام لذا اقتىض التنوية
�����������������������������������������
فقدان
فق�دت مني هوية الطالب الص�ادره من جامعة
الفرات االوس�ط التقنيه يف النجف قسم ميكانيك
باسم محمد سالم عمران
�����������������������������������������
فقدان
فقدت مني املستمسكات التاليه اجازة ممارسة
مهنه وثيقه والهويه الص�ادره من وزارة العمل
قسم عمل النجف املرقمه  1211يف 29/4/2008
باسم نورس عبد االمري حسن
�����������������������������������������
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2018 / 652
التاريخ 2018 / 4 / 5
اعالن
ورقة تكليف بالحضور
االس�م  /عذراء عامر حس�ن  /الكاظمية محلة
 427زقاق  63دار 6
لقد تحقق من اشعار التبليغات القضائية ملحكمة
االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرقم 4543
يف  2018 / 4 / 5وتأيي�د املجل�س املح�ي لح�ي
الزهراء انك مجهول محل االقامة لذا تقرر تبليغ
املوما اليها املذك�ورة هويتها اعاله بالحضور اىل
ه�ذه املديرية خالل ثالثة ايام اعتب�ارا ً من اليوم
التايل للتبلي�غ وذلك لغرض تقدي�م كفيل ضامن
وبعكسه سيتم منع سفرك استنادا ً الحكام املادة
 30من قانون التنفيذ
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
�����������������������������������������
جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 1124ش 2018 /
التاريخ 2018 / 4 / 5
اعالن
املدعي�ة  /دعاء محمد جاسم
املدعى علي�ه  /بسام عادل جعفر
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
حكم�ا ً غيابيا ً بحقك بالعدد  / 1124ش 2018 /
والذي يقيض بتأييد حضانة املدعية للطفلة مالك
بسام عادل وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا بالنرش يف صحيفتن يوميت�ن وعند عدم
اعرتاضك ع�ىل القرار الص�ادر بحقك ضمن املدة
القانونية البالغ�ة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ
النرش فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض  /محمد محيسن عي
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 258ش 2018 /
اىل املدعى عليه  /محمود حسن عي فالح
بناءا ع�ىل الدعوى املقامة ل�دى محكمة االحوال
الش�خصية يف الخالدية من قبل املدعية ( خلوده
عس�ل عي ) عىل املدع�ى عليه ( محمود حس�ن
عي ف�الح ) بالعدد (  / 258ش  ) 2018 /والتي
تطل�ب فيها املدعية ( نفقة لها والطفالها ) عليه
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك بموعد املرافعة املصادف 2018 / 4 / 17
عن طريق النرش يف جريدتن رس�ميتن ويف حال
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
محمد مطلب عبد
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حمافظ البرصة يبحث تعزيز التعاون
مع مرص

احلج توضح إمكانية التنازل
عن مقاعد الفائزين يف القرعة

البصرة  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،عن
تمكنها من ضبط  500قطعة ارس�ال
وتتبع يف منفذ مطار بغداد الدويل».
وق�ال املتح�دث باس�م الهي�أة محمد
الش�وييل يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،أن�ه «يف اليوم
االول ملب�ارشة هيأة املناف�ذ الحدودية
يف مطار بغداد ال�دويل ،اعلنت مديرية
منفذ مط�ار بغداد ع�ن ضبط اجهزة
ارسال وتتبع عدد  500قطعة يف منفذ
مطار بغداد الدويل».
وأض�اف البيان انه «ت�م تغير وصف
املادة من اجهزة ارس�ال اىل بطاريات
لع�ب اطفال ،ت�م اتخ�اذ االج�راءات
القانوني�ة واحالته�ا ملرك�ز رشط�ة
املطار.
وم�ن جهة اخ�رى اعلنت ع�ن ضبط
مواد مخدره (حبوب) بحوزة مسافر
ايراني يف منفذ زرباطيه من قبل شعبة
مكافح�ة املخ�درات وعن�رص رشطة
الكمرك وعن�رص املتفجرات مديريتنا،
ت�م اتخاذ مايل�زم واحالته اىل ش�عبة
مكافحة املخدرات بدره.

االعامر تبحث تعزيز التعاون املشرتك
مع فرنسا

بغداد  /المستقبل العراقي

بحث محافظ البرصة أس�عد عبداالمر العيداني مع القنصل
امل�رصي الجديد أحم�د الس�يد عبدالحليم ،مجم�ل العالقات
األخوية التي تربط الجانبني وس�بل تعزيزها ،جاء ذلك خالل
لق�اء جمع بينهما يف ديوان املحافظة».وقال العيداني يف بيان
لديوان املحافظة تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «العالقات
ب�ني العراق وم�رص وش�عبيهما ذو عمق تاريخي وس�يايس
بعيد ،وما لقاء اليوم إال ترس�يخا له�ذه األوارص بني البلدين
وه�ذه املرة من بوابة البرصة االقتصادية ،والحكومة املحلية
بدورها تس�عى إىل مس�اهمة أكرب من قبل الركات املرصية
للمشاركة يف عملية التنمية االقتصادية ويف مختلف القطاعات
ومنها القطاع الزراع�ي ،مع رضورة إرشاك العمالة العراقية
وبوت�رة متصاع�دة يف تل�ك املش�اريع».من جانب�ه اكد عى
«الرغبة الجادة لدى الركات املرصية يف دخولها إىل الس�وق

املنافذ احلدودية تعلن
ضبط « »500جهاز ارسال
وتتبع يف منفذ مطار بغداد

www.almustakbalpaper.net

البرصي ،واملس�اهمة يف تنفيذ العديد من املشاريع العمرانية
ويف مختلف املجاالت.

أص�درت هيأة الح�ج والعم�رة ،توضيحا ً عن
«إمكاني�ة التن�ازل ع�ن مقاع�د الفائزي�ن يف
القرعة.
وأك�دت الهيأة يف بي�ان لها تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه« ،عدم امكانية املتاجرة
بمقاع�د الفائزي�ن بقرع�ة الح�ج لالع�وام
الخمسة املقبلة».
وأضاف�ت «انه ال يمكن التنازل من قبل الفائز
اىل أي شخص آخر اال يف سنة الفوز».
وكان�ت هي�أة الح�ج والعم�رة ،ق�د أنج�زت
األس�بوع املايض إج�راء قرعة الح�ج لالعوام
الخمس�ة املقبل�ة للمحافظ�ات كافة ونرت
أسماء جميع الفائزين بها.

بغداد  /المستقبل العراقي

حمـافـظـة بغـداد تستنـفـر مجيـع آلياتـهـا ومالكاهتـا
خلدمة املواكب احلسينية
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

األي�ام القليل�ة القادم�ة يف الكاظمية
وع�ى الطري�ق الرئيس�ية لخدم�ة
الزائرين.
واضاف البي�ان:اىل ان خطة محافظة
بغ�داد الخاص�ة بالزيارة س�تتضمن
مراحل عدة ابرزها توفر املاء الصالح
للرب بأس�تخدام عرات السيارات
الحوضي�ة ونره�ا ع�ى املح�اور
الرئيس�ية الت�ي يس�لكها الزائ�رون
اىل جان�ب القي�ام بحم�الت النظاف�ة
ورف�ع النفايات واملخلف�ات اول بأول
بالتعاون مع امان�ة بغداد مع تجهيز
املواكب بأكياس النفايات والحاويات
البالس�تيكية بغي�ة خدم�ة الزائري�ن
املتوجهني ملدينة الكاظمية املقدسة.

ق�ال بي�ان اورده املكت�ب األعالم�ي
ملحافظ�ة بغ�داد:ان الخط�ة الت�ي
وضعته�ا املحافظ�ة لألي�ام القادمة
وخصوص�ا يف املناط�ق التي يس�لكها
الزائري�ن تتضم�ن تقدي�م الخدم�ات
للحش�ود املليوني�ة الت�ي تتوج�ة اىل
مدينة الكاظمية املقدسة.
ومش�اركة الجه�د األيل والخدم�ي
واس�تنفارالجهود االس�تثنائية الت�ي
س�تبذلها دوائ�ر املحافظ�ة والدوائر
االخ�رى الس�اندة التي س�تعمل عى
مدار الس�اعة فضال عن املالك املتقدم
يف املحافظة والذين سيتواجدون طيلة

الداخلية :ضبط أدوية مهربة بقيمة نصف مليون دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
ضبطت مفرزة تابعة ملكتب املفتش العام لوزارة الداخلية يف
مديرية ش�ؤون الس�يطرات والطرق  ,الجمعة ,شاحنة نوع
(براد) يف منطقة الرس�تمية جنوب بغداد محملة بأكثر من
 2500كارت�ون أدوية تصل قيمته�ا ألكثر من نصف مليون
دوالر» .وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل

العراقي» ،إن «مفرزة تفتيش الس�يطرات تلقت بالغ بوجود
حاالت تهريب ألدوية قادمة من أربيل عرب س�يطرة الصفرة
وسيتم ادخالها لبغداد».
واض�اف البي�ان ان «املفرزة التفتيش�ية نصب�ت كمينني يف
س�يطرة “جگور” ضمن منطقة النهروان وسيطرة بغداد –
واس�ط ضمن حدود منطقة الرس�تمية ،وتمكنت من ضبط
ش�احنة نوع براد كبر محمل�ة بأدوية أجنبية مخفية وراء

س�جل مؤرش س�وق العراق لالوراق املالية،
ت�داول اكث�ر م�ن  20ملي�ار س�هم خ�الل
االس�بوع املايض مرتفعا بنسبة  %59قياسا
باالسبوع الذي قبله وبمشاركة  48رشكة يف
السوقني النظامي والثانوي».
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد
الس�الم يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي»
ان «س�وق العراق لالوراق املالية نظم خالل
االس�بوع املنته�ي يف الخام�س من نيس�ان
الح�ايل خمس جلس�ات للتداول يف الس�وق
النظامي و( )3جلس�ات يف الس�وق الثاني،
وبل�غ ع�دد ال�ركات املدرج�ة يف الس�وق
( )102رشكة مس�اهمة ،منها ( )73رشكة
مدرجة يف الس�وق النظام�ي و( )29رشكة
مدرجة يف السوق الثاني».

الزراعة :وجود وفرة يف انتاج التمور واالسامك
املحلية واالستمرار بإيقاف استريادها
بغداد  /المستقبل العراقي
قال وكيل وزارة الزراعة مهدي القييس ان «هنالك وجود
وفرة يف انتاج التمور واالسماك املحلية يف االسواق مبيننا
االس�تمرار بأيقاف اس�تراده».واضاف القييس يف بيان
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «هناك وف�رة يف انتاج
التمور العراقية يف االس�واق املحلية ،واستمرار قرار منع
االس�تراد من دول الجوار ،حي�ث تتمتع التمور العراقية
بجودتها العالي�ة من الناحية الغذائي�ة والصحية فضال
عن اس�عارها املناس�بة مقارن�ة بنظرتها املس�توردة،
وهي حصيل�ة جهود وابح�اث كوادر ال�وزارة عى مدى
اع�وام للحفاظ عى ه�ذه التم�ور وبنوعي�ات ممتازة،
فض�ال عن االهتمام ببس�اتني النخي�ل ومكافحة االفات
واالوبئة وتوفر االسمدة واملبيدات للفالحني واملزارعني».
واكد القييس عى «وجود فائض يف انتاج االسماك املحلية
يف االقف�اص العائمة تكفي لس�د حاج�ة املواطن ،ومنع
اس�تراد االس�ماك املربدة من املناف�ذ الحدودية حفاظا
ع�ى الثروة الس�مكية يف البلد ،مبينا ان ه�ذا القرار يأتي
ملنع اغراق الس�وق باملنتجات املس�توردة».داعيا القطاع

الخاص اىل اس�تثمار وفرة االنت�اج يف التمور واملحاصيل
الزراعي�ة والحيوانية لتصنيع املنتج�ات املعلبة وااللبان
والحليب ومشتقاتها وغرها من الصناعات الغذائية.

رئيس هيئة املنافذ احلدودية  :بعض دوائر
الكامرك متتنع عن تزويدنا بالواردات

صنادي�ق فواك�ه مهربة من الرتس�يم الگمرگ�ي والفحص
الطب�ي وال تحوي أي أوراق رس�مية تثب�ت عائديتها أو يدل
عى صالحيتها لالستخدام».واكتش�فت املفرزة التفتيش�ية
بحسب البيان ،أن “كمية األدوية التي تم ضبطها بلغت أكثر
من  2500كارت�ون كبر من ادوية مختلفه األنواع ،وبقيمه
أكث�ر من نصف مليون دوالر والتي حاول أصحابها إخفائها
وراء صنادق من التفاح.

مؤرش سوق العراق لالوراق املالية يسجل تداوالً بأكثر من « »20مليار سهم
بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تقبلت وزي�ر االعمار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة آن نافع
اويس  ،يف مقر الوزارة الس�فر الفرنيس يف الع�راق والوفد املرافق
له.وذك�رت اويس يف بيان للوزارة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،انه
«ت�م اثناء اللقاء بحث تعزيز س�بل التعاون املش�رتك بني البلدين
يف تنفيذ املش�اريع العمرانية والبنى التحتية واملساهمة يف اعمار
املناطق املحررة وعموم املحافظات ومناقشة الفرص االستثمارية
وتنفيذها بأحدث الطرق العاملية وتقديم كافة التسهيالت لدخول
الركات الفرنس�ة واالجنبية اىل الع�راق من اجل النهوض بواقع
عمراني متقدم مرحبة بزيارة الوفد لفتح افاق تعاون جديدة مع
الركات الفرنسية» .واضافت ان «رشكة  OTVالفرنسية تواصل
تنفي�ذ اعمالها يف مروع ماء البرصة الكبر بمش�اركة عدد من
الركات االجنبية وهو من املشاريع املهمة والسرتاتيجية ،مؤكدة
ان الوزارة تعمل عى تطوير امكانياتها الفنية عن طريق مشاركة
الركات العاملية الرصين�ة ونقل تجارب الدول املتقدمة يف مجال
االعم�ار والخدمات للنهوض بواقع املس�توى العمراني والخدمي
بم�ا يتالئم مع متطلبات املرحل�ة الحالية للبالد «.من جانبه ابدى
الس�فر الفرنيس استعداد الركات الفرنسية للدخول اىل السوق
العراقية وتنفيذ مش�اريع اس�تثمارية يف املج�ال العمراني ،مبنيا ً
ان «الركات الفرنس�ية تتمتع بامكانيات وقدرات كبرة لتنفيذ
مشاريع سرتاتيجية يف مختلف قطاعات البنى التحتية وانجازها
وفق احدث املواصفات الفنية العاملية والتوقيتات املحددة لها.

واض�اف ان» الس�وق تداول خالل جلس�ات
االس�بوع امل�ايض اس�هم ( )44رشك�ة يف
الس�وق النظام�ي و( )4رشكات يف الس�وق
الثان�ي فيم�ا ل�م تت�داول خ�الل جلس�ات
االس�بوع امل�ايض اس�هم ( )31رشكة وبلغ
ع�دد ال�ركات املتوقفة عن الت�داول ()23
رشكة».
وأكد عبد الس�الم ان «عدد االس�هم املتداولة
لالسبوع املايض بلغ ( )20.780مليار سهم
مقابل ( )20.041مليار سهم لالسبوع الذي
قبل�ه مرتفع�ا بنس�بة ( )%3.7فيم�ا بلغت
قيم�ة االس�هم املتداول�ة لالس�بوع املايض
( )17.283ملي�ار دينار مقاب�ل ()10.846
مليار دينار لالس�بوع الذي قبله مرتفعا هو
األخر بنسبة ( ،)%59.3وبلغ عدد الصفقات
املنف�ذة لالس�بوع امل�ايض ( )1925صفقة
مقاب�ل ( )2372صفق�ة لالس�بوع ال�ذي

قبل�ه ليقفل مؤرش الس�وق  60 ISXيف أخر
جلس�ة من االس�بوع املايض ب� ()621.01
نقطة منخفضا بنس�بة ( )%1.8عن اغالقه
لالس�بوع ال�ذي قبل�ه عندم�ا اغل�ق ع�ى
( )632.57نقطة».
وأشار اىل ان «االسهم املراة من املستثمرين
غ�ر العراقيني بل�غ حجمها بلغ لالس�بوع
املايض ( )182مليون سهم منخفضا بنسبة
 %62وقيمته�ا بلغ�ت ( )122ملي�ون دينار
من خالل تنفيذ  98صفقة عى اسهم ()13
رشك�ة منخفض�ة  ،%89ام�ا عدد االس�هم
املباع�ة م�ن املس�تثمرين غ�ر العراقي�ني
لالسبوع املايض فبلغت ( )336مليون سهم
وهي منخفضة بنس�بة  %16وكانت قيمتها
بلغ�ت ( )156مليون دين�ار من خالل تنفيذ
( )129صفق�ة ع�ى اس�هم ( )10رشكات
وانخفضت القيمة هذه بنسبة .»%62

الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف
املتقاعدين املدنيني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين عن «رصف الدفعة الثالثة
عر من سلف املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة
ماليني دينار».وقال
املكت�ب اإلعالم�ي
للم�رصف يف بي�ان
تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» ،نس�خة
منه  ،انه « تم رصف
الدفع�ة الثاني�ة
ع�ر م�ن س�لفة
املتقاعدي�ن املدنيني
البالغة ثالث ماليني
دين�ار لنح�و 1900
متقاع�د «.وأوضح
ان «رصف تل�ك
الس�لفة ت�م ع�ن
طريق إبالغ املتقاعد

ع�رب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخط�ره بمنحه
السلفة  ،وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات
القانونية ملنحه إياها ورصفها عن طريق أدوات
الدفع االلكرتوني.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية كاظم العقابي ،ان بعض دوائر
الهيئة العامة للكمارك ،امتنعت عن تزويدنا بالواردات .
واضاف العقابي يف ترصيح صحفي  :ان هنالك كتب رسمية تؤكد
امتناع دوائ�ر الهيئة عن تزويدنا بالواردات ،مبينا ان هيئة املنافذ
هي الجهة املسؤولة عن واردات املنافذ الحدودية بجميع دوائرها
موضحا انه خاطب رئاسة الوزراء التخاذ االجراءات الالزمة حول
هذا االمر.
ودع�ا رئيس الهيئة العامة للمناف�ذ الحدودية  ،جميع الجهات اىل
التعاون مع الهيئة وانجاح عملها .

العمل تطلق « »4اآلف قرض ًا خاص ًا
باملشاريع املدرة للدخل

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ،محمد شياع السوداني،
عن إطالق أكثر من أربعة االف قرض خاص باملش�اريع الصغرة
امل�درة للدخل يف بغ�داد واملحافظات خ�الل العرة اي�ام املقبلة.
وذك�ر املتحدث باس�م ال�وزارة عمار منع�م ،يف بيان ل�ه تلقته «
املس�تقبل العراقي» ،ان «االعالن عن االسماء املشمولة بالقروض
س�يتم عرب املوقع االلكرتوني للوزارة» مؤكدا ان «هذا العدد يمثل
الوجب�ة االوىل وس�تعلن وجبات اخ�رى تباعا وبمع�دل وجبة كل
ثالثة أش�هر».وأضاف ،ان «دائرة التش�غيل والقروض املس�ؤولة
عن اطالق الق�روض تلقت اكثر من  50الف طلب الكرتونيا خالل
مدة التقديم التي اس�تمرت ش�هرا واحدا للمدة من  2/15ولغاية
 »،2018 /3/15مبين�ا ان «قيم�ة القرض س�تحدد يف ضوء نوع
املروع املقدم».وكانت دائرة التشغيل والقروض يف وزارة العمل
قد دعت املواطن�ني املقدمني للحصول عى القروض الذين ظهرت
اس�ماؤهم ضمن الوجبة  22اىل االرساع يف ترويج معامالتهم قبل
انتهاء املدة املحددة للرتويج ( نهاية شهر نيسان الجاري) وبخالف
ذلك يس�قط حقهم.واطلقت ال�وزارة الوجبة  22من قروض دعم
املش�اريع الصغرة ل� 9451مقرتضا من ضمنهم  2500مقرتض
م�ن محافظة اعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية ،محمد
ش�ياع الس�وداني ،عن إط�الق أكثر من أربع�ة االف قرض خاص
باملش�اريع الصغ�رة امل�درة للدخ�ل يف بغ�داد واملحافظات خالل
العرة ايام املقبلة.
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محكمة بداءة البرصة

اعالنات

العدد ( )1651االحد  8نيسان 2018

اعالن

العدد/405:ب 2018/محكمة بداءة البرصة

التاري�خ2018/4/3:

اىل املدعى عليه  /عماد يعقوب عاشور
اق�ام املدعي مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته الدعوى
البدائي�ة املرقمة /405ب 2018/ضدك والذي يطلب فيها
ابط�ال قيد العقار تسلس�ل ( 6899/137الرباط الكبري)
واملس�جلة بالعدد /61تموز 1996/مجل�د  .865ولتعذر
تبليغ�ك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ مركز
رشط�ة ابي الخصيب واملجلس البلدي ملنطقة الراضعية.
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا ً بصحيفت�ني محليتني يوميتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2018/4/16وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنكم قانونا ً وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق االصول.
القايض  /علوان بربوت البزوين

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية

Email: nass_comm@yahoo.com

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تأهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 12/6/10
اىل /السادة

اعالن

القايض  /مؤيد شمخي الشاوي

الرقم 3282/
التاريخ 2018/4/4

اعادة اعالن املناقصة االستريادية 11m/2017

ي�ر (املديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائي�ة يف النارصية ) بدعوة مقدم�ي العطاءات
املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ريش محاور التورباين نوع k 3-130-210
ملحطة كهرباء النارصية البخارية ) مع مالحظة ما يأتي :
 � 1بام�كان مقدمي العط�اء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان
املح�دد يف ورق�ة بيان العط�اء وبعد دف�ع قيمة البي�ع للوثائ�ق البالغ�ة ( )250000مائتان
وخمسون الف دينار عراقي
 � 2يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف
النارصية  /قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قار قرب محطة كهرباء النارصية
البخارية) يف موعد اقصاه يوم الثالثاء املصادف  2018/5/8قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا
املعط�اءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح املع�طءات بحضور مقدم�ي املعطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر املديرية قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات وبنفس
يوم تاريخ الغلق
 � 3السعر التخميني للمناقصة هو ( )910000تسعمائة وعرشة الف دوالر
 � 4ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال
(املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية قس�م الش�ؤون التجارية (خالل ايام
وساعات الدوام الرسمي)
 � 5ع�ىل اصح�اب ال�رشكات واملكات�ب االختصاصي�ة املس�جلني بص�ورة رس�مية الراغبني
باملشاركة تقديم عطائهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما
رق�م املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر الري�د االلكروني عىل ان
يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة
الظرف االول :
يتضمن العرض الفني الذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة
بختم الرشكة مع مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني :
يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التأمينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او
خط�اب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنس�بة ( )%1من قيمة املبلغ التخميني عىل
ان تستبدل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد .
وسوف يهمل العطاء الغري مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت غلق املناقصة
املحدد اعاله ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة موقع الوزارة
it.dept.mgr@moelc_52 :Emai
Email: nass_comm@yahoo.com
ويكون دفع املستحقات بموجب فتح اعتماد مستندي غري قابل للنقض وغري قابل للتحويل
مع التندر
مالحظة :
* مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد
املرفقات  :تندر فني
قرص  DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع عليه وميلء االستمارات الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم
اىل املناقصة

املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /ع�يل هادي
مطرود  .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /طالب ش�هاب
حمي�د .الذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب من (عطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /مؤيد مطرود
س�ند .الذي يطلب فيه تبديل اللق�ب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

العدد/407:ب2018/
التاريخ2018/4/3 :

اىل املدعى عليه  /حمدان سيد حمدان
اق�ام املدعي مدير بلدي�ة البرصة إضاف�ة لوظيفته الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /407ب 2018/ضدك وال�ذي يطلب فيها
دفع املبل�غ اإلضايف من قبل الخ�راء والبالغ ()80833410
ثمان�ون ملي�ون وثمانمائة وثالثة وثالثون أل�ف واربعمائة
وعرشة دينار.
ولتع�ذر تبليغك ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ
هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة املفتية والسايلو .عليه
تق�رر تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2018/4/15
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم قانونا ً وبعكسه
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق االصول.

(جتهيز ريش حماور التورباين نوع  k 210-130-3ملحطة كهرباء النارصية البخارية)
Supply the shades of turbine for Nassiriyah Steam Power station

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /عباس هادي
مطرود .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد  /اي�اد هادي
مطرود  .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم م�ن الس�يد  /ميثم هادي
مطرود  .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

www.almustakbalpaper.net

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  /حيدر قاس�م
مطرود .الذي يطلب فيه اضافة اللقب من (الفراغ)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /عبداالمري فالح
ش�هاب .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطب)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /عبدالله هادي
مطرود .الذي يطلب فيه تبديل اللقب من (العطبي)
اىل (املوس�وي) ،م�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه
املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها خمس�ة ع�رش يوما ً
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد /
عبدالحس�ن مطرود سند .الذي يطلب
في�ه تبديل اللق�ب م�ن (العطبي) اىل
(املوسوي) ،من لديه اعراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة أقصاه�ا
خمس�ة عرش يوما ً وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق
اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات
واإلقامة العامة

����������������������������

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يدة /
زينب س�لمان حميد .الذي تطلب فيه
تبديل االس�م املج�رد م�ن (زينب) اىل
(أدي�ان) ،من لديه اع�راض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة أقصاه�ا
خمس�ة عرش يوما ً وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق
اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات
واإلقامة العامة

����������������������������

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة
بالبرصة
رقم اإلخطار2016/163 :
إعالن
إىل /املته�م اله�ارب (الرشطي اس�عد
كنب�ار داود) املنس�وب اىل مديري�ة
رشطة محافظة البرصة.
مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة  35/من
ق.ع.د رقم  14لسنة  2008الختالسك
املس�دس الحكوم�ي املرق�م (FXB
 )422ن�وع كلوك مع كاف�ة ملحقاته
مع ( )30اطالقة م�ن نوعه .وبما إن
محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك
به�ذا اإلع�الن ع�ىل أن تح�رض أم�ام
محكم�ة قوى األم�ن الداخيل املنطقة
الخامسة بالبرصة ،خالل مدة ثالثون
يوم�ا ً م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن
يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمه
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا ً وتحجز
أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب
من املوظفني العموميني إلقاء القبض
عليك أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب
س�لطة حكومي�ة وإل�زام املواطن�ني
الذين يعلمون بمحل اختفائك بأخبار
الجهات املختصة اس�تنادا ً للمادة 69
ً
 /أوالً وثانيا ً
وثالث�ا ورابعا ً من قانون
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى
األمن الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة

����������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النعمانية
العدد /125ش 2018/
اىل املدع�ى علي�ه  /ق�ي عب�د ع�يل
حسن
أقام�ت املدعي�ة هي�ام يون�س جي�اد
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة أع�اله
والتي تطلب فيه�ا اثبات زواجها منك
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار
مختار الصويرة  /حي القدس الس�يد
خال�د ه�ادي الجم�راوي علي�ه تقرر
تبليغ�ك بق�رار الحك�م الغياب�ي م�ن
خ�الل الن�رش يف صحيفت�ني محليتني
رس�ميتني ويف ح�ال ع�دم حض�ورك
أو ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا
واعراضك عىل الحك�م الغيابي خالل
املدة القانونية س�وف يكتسب القرار
الدرجة القطعية
القايض
عمار عيدان ضمد

فقدان
فقدت وص�والت االمانة الصادرة من
مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب
التحقيق القضائ�ي يف قضاء الرميثة
املرقم  2480يف 2018/4/2
ت

االسماء

رقم الوصل

تاريخه

المبلغ

العائدية

1

نسيم رحيم جاهل

451012

2016/8/18

180000

بلدية الرميثة

2

نسيم رحيم جاهل

451013

2016/8/18

180000

بلدية الرميثة

3

حسن والي حبيب

451646

2016/12/25

150000

بلدية الرميثة

4

محمد جبار مرزا

451006

2016/8/18

400000

بلدية الرميثة

عىل م�ن يعث�ر عليهم تس�ليمهم اىل
جهة االصدار
����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
البرصة
العدد /1483 :ش2018/
التاريخ 2018/4/3
اعالن
للمدعى عليه  /فيص�ل عبد الرحمن
عيىس
اقام�ت املدعي�ة ريم�ة عام�ر كريم
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة /1483
ش 2018/والت�ي تطلب فيها دعوتك
للحكم لها بالتفريق القضائي للهجر
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ما
ورد ب�رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد
املجلس البلدي ملنطقة بريهة والكزارة
لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني
محليت�ني يوميت�ني مش�هورتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح
يوم  2018/4/16وبعكس�ه س�وف
تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا
وفق القانون
القايض
����������������������������
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني باسم
املهن�دس (احم�د رض�ا ع�يل) ع�ىل
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /347 :ب2018/
التاريخ 2018/4/4
اعالن
اىل  /املدعى عليهم  /مزروع ومحمد
وس�ليمان وفهد وابراهي�م ابناء عبد
الله املزروع
اقام املدعي حمود عيل جاسم الدعوى
البدائية املرقمة /347ب 2018/امام
ه�ذه املحكم�ة ضدكم والت�ي يطلب
فيه�ا الحك�م بازال�ة ش�يوع العقار
تسلس�ل  107/8بريه�ة وملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي يف
منطقة بريه�ة والك�زارة عليه تقرر
تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 2018/4/17وعن�د ع�دم حضوركم
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك�م قانونا
س�تجري املرافع�ة بحقكم�ا غيابي�ا
وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
����������������������������
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من
جامعة الب�رصة � كلية الطب مرحلة
اوىل بأس�م الطال�ب (محم�د ان�س
يوسف) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
����������������������������
فقدان
فق�دت اجازة الس�وق الص�ادرة من
مديرية م�رور البرصة  2017بأس�م
(محمد انس يوس�ف) ع�ىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد وص�ل االمان�ات الصادر من
بلدية البرصة واملرقم  457453يف
 2014/3/27ومبلغه 2,025,000
بأس�م (مهدي جهية ف�رج) عىل
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
���������������������������
اعالن
رقم االخطار
2015/305
من  /محكمة قوى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب (الرشط�ي
محمد رميض سمح)
املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة
محافظة البرصة مل�ا كنت متهما
وفق امل�ادة  5/م�ن ق .ع .د رقم
 14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عمل�ك م�ن تاري�خ 2010/8/1
ولح�د االن وبما ان محل اختفائك
مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
عىل ان تحرض امام محكمة قوى
االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من
املوظفني العموميني القاء القبض
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل
اق�رب س�لطة حكومي�ة وال�زام
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل
اختفائك باخبار الجهات املختصة
اس�تنادا للم�ادة  69اوال وثاني�ا
وثالث�ا ورابع�ا من قان�ون اصول
املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
���������������������������
فقدان
فقدت شهادة كيل عائدة للسيارة
املرقم�ة ( 84النج�ف) ومالكه�ا
حي�در عبد الحس�ني غي�الن نوع
مارس�يدس تريله تنكر والصدارة
م�ن رشك�ة توزي�ع املنتوج�ات
النفطي�ة /هيئة توزي�ع الجنوب
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
���������������������������
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (
جاسم محمد عيل محمد دين)
الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من
(بندر رشك) اىل (االسدي) من لديه
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية
حالل مدى اقصاها خمس�ة عرش
يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق اح�كام
امل�ادة  22م�ن قان�ون البطاق�ة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات
واالقامة العامة
���������������������������
اعالن
رقم االخطار
2015/466
من  /محكمة قوى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب (الرشطي سعد
هاشم مطرش اسماعيل )
املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة
محافظة البرصة مل�ا كنت متهما
وفق امل�ادة  5/م�ن ق .ع .د رقم
 14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عملك م�ن تاري�خ 2014/9/24
ولح�د االن وبما ان محل اختفائك
مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
عىل ان تحرض امام محكمة قوى
االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من
املوظفني العموميني القاء القبض
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل
اق�رب س�لطة حكومي�ة وال�زام
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل
اختفائك باخبار الجهات املختصة
اس�تنادا للم�ادة  69اوال وثاني�ا
وثالث�ا ورابع�ا من قان�ون اصول
املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
���������������������������
فقدان
فق�دت ش�هادة تكيي�ل للس�يارة
املرقمة ( )555781اربيل ملالكها
ثائر عباس محم�د والصادرة من
رشكة توزي�ع املنتوجات النفطية
هيئة توزيع الجنوب عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������
فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من املعهد
التقن�ي /برصة باس�م (عبد الله
عب�اس حس�ني ) عىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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كم�ا ّ
حقق ل�ه «األعم�ال الكاملة» وهو
كتاب يتألف من مقدمة طويلة ،وس�رة
ّ
للح��ج ،وض� ّم نص�وص :الطواس�ن،
وبس�تان املعرف�ة ،واألق�وال ،ونصوص
الوالي�ة  ،والرواي�ات أو األحادي�ث،
والديوان .يقول قاسم يف مقدمة العمل:
«إن أي�ة محاول�ة لتوثيق حي�اة الح�ج
تعني القيام بتوثيق فكري لتاريخ الوالية
الصوفي�ة ،وتلمس الجذر األول ل� الفكر
الصويف اإلس��مي ،بس�بب أن املراجعة
التاريخي�ة لحي�اة الح��ج إنم�ا تعن�ي
اس�تحضار ما ه�و عقائ�دي وتاريخي
وس�يايس متعلّ�ق بمحاكم�ة الوالي�ة
الصوفية».ق�دم عباس كذلك دراس�ة يف
رسائل ابن عربي «عن األعيان» ،وفيها
مراجع�ة تاريخي�ة للم�روع الص�ويف
اإلس��مي برمّ ت�ه ،مس�تخدما ً منط�ق
ّ
والتقص واملقارنات بن رس�ائل
البحث
ً
اب�ن عرب�ي املختلف�ة ،ودارس�ا الظرف
السيايس واالجتماعي والثقايف الذي ظهر
وكتب فيه ،كم�ا ّ
حقق وراجع مجموعة
م�ن كتاباته.ي�رى عب�اس يف مقدم�ة

ثقافية

www.almustakbalpaper.net

املتصوفة يرحل
قاسم حممد عباس ..صديق
ّ

رحل الكاتب ومحقق الكتب الصوفية العراقي قاسم محمد عباس ( )1962-2018يف بغداد ،إثر مرض عضال ،تاركا ً خلفه قرابة ث�ثن كتابا ً ما بن تراجم
وتحقيق وبحث ،إىل جانب بعض الكتابات األدبية من رواية وشعر.امتهن الراحل التحقيق ،وكرّس معظم اشتغاله عى كتابة تراجم لسر املتصوّفة ،ومن
أبرز أعماله الدراس�ة التي أع ّدها بعنوان «هكذا تكلّم الح�ج» ،وس�عى فيها إىل نقد آراء االس�تراق يف التصوّف اإلس��مي عموماً ،وإعادة النظر يف عمل
ماس�ينيون عى الح�ج خصوصاً ،ومحاججة مقوالته التي ترى بالفقر امليتافيزيقي يف اإلس��م.
اإلرشاقية ،ويكش�ف عن تجربة جوانية
ع�ن طري�ق االس�تفادة م�ن مجموعة
معيّن�ة من الرم�وز التي تق� ّدم للقارئ
صورة من صور العالم اإلرشاقي».كتب
قاسم أيضا ً تراجم وتحقيقات حول أبي
يزي�د البس�طامي يف كت�اب «املجموعة
الصوفي�ة الكاملة» ،والنفري يف دراس�ة
«ضاقت العب�ارة» وهي األعمال الكاملة
لصاح�ب املخاطب�ات ،إىل جان�ب ع� ّدة
دراس�ات يف البهائية ،اهت�م فيها بنر
مجموعة مخت�ارة من آثار عب�د البهاء
(عبّاس أفندي) نارش البهائية.
لعب�اس أيضا ً رواية بعن�وان «املحرقة»،
يتن�اول فيه�ا ف�رتة الح�رب اإليراني�ة
العراقية ،ويس�تعيد تجرب�ة فرد يف أحد
فص�ول الجحيم الت�ي عاش�ها العراق،
وكأن ه�ذا الف�رد يمث�ل جي�ً س�يق إىل
الح�رب ،فيق�ول الكات�ب ع�ى لس�ان
الشخصية األساس�ية يف الرواية مروان:
ُ
«نح�ن جيل تحطم عى م�رأى من نظر
العال�م ،ال أدري كي�ف س�يتحدثون عنا
فيما بعد».

«الرس�ائل اإللهية» البن عربي التي قام
بتحقيقها «أن رس�ائل ه�ذا الكتاب هي
تتمة لطروح�ات ابن عربي التي تناولها
ّ
وتفصل
يف فصوص الحكم ،ب�ل تؤكدها
ّ
لتش�كل يف النهاية حلقة
يف محدداته�ا،
إضافية م�ن حلقات نظريت�ه املعرفية،
وتهت�م يف الوقت نفس�ه بتقديم موقف
ّ
ومركز ألفكار ونظريات ابن عربي
دقيق
ّ
اإلشكالية ،وتوضح لنا تلك الكيفية التي
تجاوز فيها كل التناقضات العقائدية».
وكذلك فعل مع شهاب الدين السهروردي،
حي�ث ّ
حقق ل�ه نصوص�ه اإلرشاقية ،يف
كتاب�ن بعنوان «ث�ث رس�ائل يف الرؤية
واملجاز» و»كلمات صوفية» ،ويف األخر
مخت�ارات من القص�ص اإلرشاقية نجد
فيها تلك البنية التي تقرتب من حكايات
القرون الوسطى الرمزية ،وفقا ً لعباس،
حي�ث «ال ين�زع ش�يخ اإلرشاق فيها إىل
الكش�ف ع�ن الحقيق�ة ب�كل تجلياتها
وحس�ب ،وإنما يمي�ط اللثام يف قصص
ٍّ
تج�ل م�ن
الرؤي�ة واملج�از ه�ذه ع�ن
تجلي�ات الحي�اة الروحي�ة يف تجربت�ه

حي بن يقظان ..الرسد األسطوري

السيد نجم
ه�ي حكاي�ة متخيلة ع�ن طفل رضي�ع تلقيه
األقدار عى ش�اطئ جزيرة مهج�ورة ،وخالية
م�ن الب�ر ،ولك�ن كان�ت مس�كونة بالطيور
والحيوانات .تلتقطه غزالة وتتوىل تربيته ،فلما
تموت فجأة يضطر ل�عتماد عى نفسه ،وبذلك
يحق�ق أعى درجات املعرفة ،بس�بب ما فطره
الله عليه من حب املعرفة.
تلك األس�طورة عرف بها وتعامل معها كل من
الفيلس�وف «ابن س�ينا» ،وأيضا ً «ابن طفيل»،
و«السهروردي» ،وكل منهم عرضها برؤيته.
يبدأ ابن س�ينا القصة م�ن آخرها ،حيث يلتقي
«حي» خ��ل نزهة م�ع أصحابه بش�يخ كبر
ه�رم يلقي كلي�ه بمعرفته ،يف ع�زوف منه عن
سد القصة وتناول رؤية فلس�فية مع الرتميز
ملجمل األفكار التي برزت يف القصة األصلية.

أم�ا الس�هروردي فهو يعط�ي لقصت�ه عنوانا ً
«الغريب�ة الغربي�ة» ،ث�م كان الرتمي�ز الصويف
الغام�ض الفلس�في ،الت�ي ق�د ال يفهمه�ا اال
القارئ يف التصوف.
بتل�ك املقدم�ة نق�رتب م�ن الكت�اب ،حيث تم
تحقيق�ه بمعرف�ة الراح�ل «أحم�د أم�ن» يف
منتص�ف القرن املايض .ويف تناول�ه األول كتب
لح�ل بعض األلغ�از الفكرية الت�ي كتبت قبله،
كم�ا أش�ار اىل وجود تل�ك األس�طورة يف الرتاث
الشعبي اإلسباني.
اال أن النص عند ابن س�ينا والس�هروردي خليا
تماما ً من التش�ويق لصالح الفلسفة ..وأضافا
رم�وزا ً اىل رم�وز العم�ل األصلية ،حي�ث تغلب
الجانب الفكري والفلسفي عى الجانب الرسدي
أو الحكائي املشوق.
وقد أش�ار البع�ض اىل أن هذا العم�ل له تأثره
ع�ى الرسد الروائي الحديث ،بحيث تعمد بعض

الراقصة والفتى

الكتاب اس�تلهام الفك�رة والكتابة حولها .كما
اس�تلهمته الس�ينما األمركية يف فيلم طرزان،
حي�ث كان البط�ل «ط�رزان» وح�ده يف الغابة
يواجه ويتحدى وتتوالد األفكار واألحداث.
بدت جه�ود ابن طفيل يف الصياغة الخاصة به،
والت�ي ه�ي أقرب من ال�رسد املع�روف باآلتي:
تع�دد األص�وات الس�اردة لألح�داث  -أس�لوب
سد حر وغ�ر مبارش -وصف خارجي وداخيل
أحيانا ً لبعض الشخصيات  -محاولة رسم البعد
العميق لبعض الشخصيات.
تن�اول اب�ن طفيل فك�رة خلق آدم ،مس�تلهما ً
قصة ش�عبية ع�ن أمرة حرمه�ا أخوها األمر
وحاك�م الب��د من ال�زواج بحجة أن�ه ال يوجد
من يناس�بها ،وتزوجت م�ن ورائه من الفارس
القوي ،فلم�ا أنجبت وضع�ت وليدها يف تابوت
وألقت به يف البحر.
وص�ل الجزي�رة املهج�ورة وتولت�ه غزال�ة بعد

أن اف�رتس الس�بع وليده�ا منذ ف�رتة قصرة،
فوج�دت يف الوليد بدي�ً وألقمته ثديها وبدأت يف
رعايت�ه ..ويرسد الكثر من طبائع الحياة وهو
يف كنفها ترعاه.
ما إن تموت يبدأ يف التصارع مع الواقع الحياتي
وتتول�د املعرف�ة ،الت�ي هي يف الحقيق�ة تاريخ
االكتش�افات واملعرفة البرية مثل :اكتش�اف
الن�ار  -األدوات املصنعة من األحجار -الس��ح
باألش�كال املختلفة  -السكن وامللبس  -وسائل
املواص��ت ..وغره�ا .وقد وص�ل يف املعرفة اىل
البحث فيم�ا وراء الطبيعة من ظواهر تدل عى
وجود الله.
وبعد ثلث الكتاب تقري ًبا تظهر شخصية أخرى،
آدمي آخ�ر ،بعد أن كانت كل الش�خصيات من
الحيوان�ات .وب�دأت رحلة بح�ث جديدة ،حيث
التقي�ا بالفقي�ه ،ويب�دأ «ح�ي» يعلم�ه اليقن
العقيل ،والفقيه يعلمه اللغة والريعة.

لؤي محزة عباس ينام إىل جوار الكتب
عبد الوهاب أبو زيد
هذا كتاب ال ُيقرأ عى عجل ،بل ُيرتش�ف قطرة ّ
قطرة وعى
مه�ل ،فهو يحكي جانبا ً مهما ً من رحلة كاتب محب ،ليس
للكتب بكل ما تحويه من معرفة وإبداع واخت�ف فحسب،
ب�ل للتمث��ت الجمالية التي تزخ�ر بها الحي�اة بكثر من
مفرداتها وجملها التي ال يحس�ن قراءتها إال الراسخون يف
تأوي�ل ظ�ل املعاني ،وال ش�ك أن لؤي حم�زة عباس واحد
من هؤالء.
يأخذن�ا كتاب «الن�وم إىل جوار الكت�ب) بصفحاته ال�108
ّ
والكتاب
ومقاالت�ه ال�� 23يف رحل�ة ماتع�ة يف فلك الكت�ب
بشكل أس�ايس ،وال تقف تلك الرحلة عند هذا الحد ،كما قد
يوحي عنوان الكتاب.
يف املقالة األوىل ،التي يس�تمد الكتاب منها عنوانه ،ويف نص
تأم�يل عميق وحميم يف اآلن ذاته ،نق�رأ بصيغة الغائب عن
ش�خص ينام يف غرفة املكتبة منذ أكث�ر من عرين عاماً،
فيما يش�به الفردوس الش�خص ،محاطا ً برف�وف الكتب
وأرواح املؤلف�ن التي ترفرف يف زوايا املكتبة .وألن صاحبنا
مؤلف وكاتب أيضا ً فهو يؤكد لنا أن س�رة الكاتب ليس�ت
س�وى رحلته مع الكتب .تلك الكتب الت�ي تختزل وتحرض
ع�ى هيئ�ة «كتاب وحيد يف حي�اة الكاتب مث�ل نجم يف ليل
الرغب�ة» ،حي�ث يكون هذا الكت�اب املقص�ود «تمثي�ً لكل
الكتب».
يف ه�ذه املقال�ة أيضا ً يق�ول لنا كاتبه�ا إنه ل�و كان لذلك
ً
ممث�� لجميع
الش�خص أن يخت�ار كاتب�ا ً واح�دا ً بوصفه

صدر أخ�را ً عن دار الفاراب�ي يف بروت كتاب
«ب� قيود» لألديب الكولومبي الراحل غابرييل
غارسيا ماركيز.
كت�اب «ب�� قي�ود» يكش�ف للق�ارئ العربي
جانب�ا ً غ�ر معروف م�ن ش�خصية صاحب
«نوبل» ،األدي�ب الكولومبي الراح�ل غابرييل
غارس�يا ماركي�ز ال�ذي اش�تهر بأعمال�ه
الروائي�ة ،وباألخص منها رائعت�ه «مائة عام
من العزلة».
«»ب� قي�ود» هي أول ترجمة بهذا الحجم عى
اإلط�ق تصدر باللغ�ة العربية ألعمال ماركيز
الصحافية ،وال تع�ود أهميتها إىل كونها األوىل
يف نوعه�ا باللغ�ة العربي�ة فحس�ب ،إنم�ا إىل
كونها تكش�ف ع�ن موهبة ماركي�ز بصفته
صحافيا ً من الطراز األول قبل أن يكون روائيا ً
عظيم�ا ً.وه�ذا م�ا تؤك�ده أح�دث ترجمات
الدكتورة هبة العطار والدكتورة جيهان حامد
(جامعة كليف�ند) يف والية أوهايو حيث قدمتا
أول ترجم�ة باللغ�ة العربية ألعم�ال ماركيز
الصحفي�ة ،لتك�ون إضافة جدي�دة لرتجمات
ماركيز يف املكتبة العربية.
يض�م الكت�اب مجموع�ة مق�االت ماركي�ز
الص�ادرة يف الصح�ف واملج��ت ب�ن عام�ي
ّ
تجس�د امتزاج أس�لوبه
 1974و ،1995وهي
الروائ�ي املتمي�ز مع توثيقه الجي�د لكثر من

ّ
الكت�اب عى مر العصور ملا ت�ردد يف اختيار الجاحظ ،الذي
كان يس�عى مع كل كتاب يؤلفه لتأكي�د رغبته باالختفاء،
بخ��ف ما ينش�ده ّ
الكت�اب عادة م�ن الرغب�ة يف الظهور
وتحقيق الذات ،حتى أنه لريد لنا أن نش�اطره الظن يف أنه
لم يكن هناك جاحظ بعينه ،و«إنما هو العبقري الذي كتب
َ
والبصة من�زالً والب�غة
ل ُين�ى ،وقد لبس الجاح�ظ ردا ًء
حجة وآلة».

ويف املقال�ة الثاني�ة ،األدب والعالم ،يتطرق الكاتب ملس�ألة
ع�قة األدب بالعالم ،ويش�ر إىل أن الواقع بات أشد تعقيدا ً
وأكث�ر تحوالً م�ن األدب ،ألن «أس�ئلة الواقع أش�د فاعلية
وأعنف وقعا ً وعجائبية من أسئلة األدب».
ويف إش�ارة إىل طغي�ان وهيمنة وس�طوة العن�ف عى وجه
التحديد ،يقول الكاتب إن «كل رقبة مقطوعة ّ
توسع الشق
وتفتح الهوة بن دور املثقف وأدوار الس�كن» .غر أن ذلك

غابرييل غارسيا ماركيز «بال قيود»

األح�داث التاريخي�ة والسياس�ية الت�ي
عصف�ت بأم�ركا ال�تيني�ة ،والعال�م
يف الرب�ع األخ�ر م�ن الق�رن العري�ن،
ومنه�ا ع�يل س�بيل املث�ال :ث�ورة كوب�ا
وتدخله�ا يف أنغ�وال ،ودور «تيش غيفارا»
يف أفريقيا ،والثورة الش�عبية يف فنزوي�،
وث�ورة القرنف�ل يف الربتغ�ال ،وتصفي�ة
صحافي�ن بقام�ة رودولف�و وولش عى
ي�د أتباع الس�لطة يف األرجنت�ن ،وتورط
قامات أدبية كربى مث�ل خورخي لويس
بورخي�س ،يف مس�اندة الديكتاتوري�ات
العسكرية يف أمركا ال�تينية ،وغرها من
التغطي�ات الصحافية املتمي�زة التي قام
بها ماركيز للعديد من األحداث السياسية
والش�خصيات الهام�ة ،والت�ي يع�د من
أبرزه�ا سده لكوالي�س املؤام�رة ب�ن
الواليات املتحدة األمركية وبعض ضباط
الجيش يف تشييل ل�نق�ب العسكري عيل
الرئيس السلفادور الليندي.
الكت�اب يحت�وي مق�االت يق�ص فيه�ا
ماركي�ز ،موثقا ً بلغت�ه الصحافية أحوال
االشرتاكية يف تشييل وامليليشيات الثورية
عرب أم�ركا الجنوبي�ة ،والتأث�ر والتأثر
بح�ركات ثوري�ة دولية ،كما ه�و الحال
يف الربتغ�ال ،وبينم�ا يفع�ل ذل�ك ،يميط

ال يعني بالرضورة أن األدب والواقع منفص�ن ،أو أن األدب
يوجد بمعزل عن واقعه الذي انبثق منه وتفرع عنه ،ومهما
حاول األدب «النأي بنفسه والتحليق يف سماوات التجريب»،
كم�ا يقول املؤلف ،فليس هن�اك مفر وال انعتاق من الواقع
ألن الصل�ة بينهم�ا قائم�ة «وال مج�ال ملس�افة فاصلة».
تت�واىل مقاالت الكت�اب فنقرأ فيها احتف�اء بمجموعة من
ّ
الكت�اب مثل نجيب محفوظ وف�ؤاد التكريل ومحمد خضر
وعب�د الزهرة زكي ونجي�ب املانع ع�رب الحديث عن بعض
أهم كتبهم ،كم�ا نقرأ مقاالت متنوعة بعضها يدور يف فلك
الفن وبعضها اآلخ�ر ينصف إىل االحتفاء باملكان وثقافته
ومفرداته الحياتية اآلفلة.
وهناك املقاالت /املراثي الشجية التي يستعيد فيها الكاتب
م�م�ح بعض م�ن رحلوا ع�ن عاملن�ا بأجس�ادهم وظلت
أرواحهم ترفرف ما بيننا وتتس�لل إلين�ا من كوى الحروف
التي سطروها والذكريات التي تركوها وراءهم.
«النوم إىل جوار الكتب» كتاب ممتع ودافع للتأمل والتفكر
وم�يلء بالرؤى العميق�ة والطرح الرزي�ن ،وإن كان يل من
مآخذ ع�ى الكتاب فهي كثرة األخط�اء الطباعية ،وجنوح
الكات�ب لكتاب�ة فقرات مطول�ة جدا ً قد يمت�د بعضها عى
صفحتن أو أقل قلي�ً ،وه�و أمر مرهق للقارئ ،خصوصا ً
أن أس�لوب كتاب�ة املؤلف يتس�م بمراعات�ه لجمالية اللغة
ونصاعتها ،فض�ً عن طرحه العميق كما أرشت أع�ه .غر
أن ك� هذين األمرين لن ينغص عى القارئ ولن ُينقص من
متع�ة قراءة هذا الكتاب ال�ذي لن نخرج منه إال وقد ازددنا
حبا ً للكتب واألدب والفن والجمال.

اللث�ام  -أيض�ا ً  -ع�ن األدوار الفاعل�ة
لقوى أخرى مثل الرأسمالية واإلمربيالية
العاملي�ة والق�وى املحلي�ة الرجعية .وقد
ً
اهتمام�ا خاصا ً بع�قات
أوىل يف املق�االت
النخب العس�كرية يف أمركا ال�تينية مع
واش�نطن والفساد املس�تري يف جميع
املجتمع�ات ال�تينوأمركية ،والتي كانت
عائق�ا ً أم�ام اس�تكمال األه�داف الت�ي
انطلقت باألساس لتحقيقها.
تشر املرتجمتان إيل أن مجموعة مقاالت
ماركي�ز ،تحم�ل بع�ض م�مح أس�لوب
الصحافة األدبية ،التي طاملا اس�تخدمها
ُكتاب وروائيو أس�بانيا وأمركا ال�تينية
املع�اصون يف كتاب�ة أعماله�م ،وه�و
أسلوب ش�بيه بما يعرف بأسلوب NEW
 JORNALISMذل�ك األس�لوب ال�ذي
انتهج�ه بع�ض مبدع�ي األدب األنغل�و
ساكس�وني ،الس�يما عندما اش�تهر منذ
ستينيات القرن العرين عيل يد توماس
وول�ف ،أو تروم�ان كابوت�ي يف الواليات
املتح�دة .وقد تميز ه�ذا النوع األخر من
الرسد باالعتماد عيل أس�لوب الريبورتاج
ال�ذي يتيح للكاتب فرص�ة عدد كبر من
املعلوم�ات املوثق�ة تم سدها بأس�لوب
أدب�ي يتيح له ترتيب األح�داث بصورة ال

تتعارض م�ع حقيقة الوقائ�ع ،لكنها يف ذات
الوقت تس�مح له بإبراز بع�ض جوانبها دون
اآلخر للفت نظر القارىء.
تش�ر املرتجمت�ان إيل أن ماركي�ز ظ�ل يف
ب�دء مش�واره الصح�ايف يكتب طوي�ً باس�م
مس�تعار ،فف�ي الفرتة م�ن كان�ون الثاني -
يناير  1950إىل كانون األول  -ديسمرب ،1952
نر ما يقرب من أربعمائة مقال تحت االسم
املس�تعار س�متيموس  ،SEPTIMUSوع�وة
ع�ى الب�غ�ة والس�خرية ،فقد تميز أس�لوب
ماركيز الصحايف باملفاجأة يف سده لألحداث.
وقدم�ت املرتجمت�ان ،ث�ثة أمثلة م�ن أعمال
ماركي�ز الروائي�ة تجس�د امت�زاج أس�لوبه
الصحايف بأس�لوبه القص�ص الروائي ،وهذه
األمثلة هي« :بحار الس�فينة املحطمة» ،سد
أح�داث م�وت معلن ،مغامرة رجل مس�ترت يف
تشييل.
إن م�ا يؤكد ع�قة ماركيز الوثيقة بالصحافة
ه�و إنش�اؤه مؤسس�ة ماركي�ز للصحاف�ة
االيربوأمركي�ة الجديدة ،ومقره�ا كولومبيا،
وهي مؤسسة تعمل عى دعم وتطوير ورعاية
الصحافة واملعاير املهنية واإلبداعية املتعلقة
به�ا يف كل بلدان أمركا ال�تينية ،ولقد عكفت
هذه املؤسس�ة ،عى تأليف كتاب جديد ،صدر
مؤخرا ً بعنوان (الصحايف غابو) عام .2014

حسام عبد الحسين
رقصت امامي وتوهجت
وما بن تمايل شعرها بكيت الوطن
وعند تناغم األرض مع امواج كفها
ايقنت ان الشعر بلسم جراحاتي
رددت هتافاتي منتفضا عى نفاق األلم
ايقنت أن املحال محض صدفة عارمة
وذلك املعتوه ال يرى بكائي
عدت اداعب راقصتي الطرية
ونتبادل أكواب النبيذ الحارقة
لكن عند غفوتي
وهيام الوعي بن أرجاء بلدي
قتلتني راقصتي
واقتسمت دمائي ألهلها
فرأيت بلدي عند قربي
أحتضنته فغفوت
لكنها رقصت مرة أخرى.

جمهول الكنية
عمار عزيز

ينما أنظ ُر َهر َو َ
َب َ
لة الناياتِ
وت مِ ن امل ِ َ
ص ٌ
أس َك ّف َي َ
َي ِ ُ
أذن ِة
مع عن َ
ٌ
وداع َ
الشمس
و
ِ
َ
َ
األمس
َفأترك فح ُم
ِ
َي ُج ُ
وب املُ َقل
صار َع ُه مِ رآ ِتي و ُك َ
ؤوس
ُت ِ
املَاء
نس ً
ية
َص َخ ًة َم ِ
َتقف ُز َت َ
ر ُخ َ
سم ِعي
َ
الوسا َدة
اصة ِ
يف خ ِ
كانت َت ُ
َ
غفو
ٌ
سادة َع ُجوز َت َ
توق
ِو
لِحكايا ِت َي َ
القديمةْ
َت ُ
يوطها
غزل مِ ن ُخ ِ
أح�ما ً َو ً
ردية
رَأيت ُه
َ ُ
روب
ذات غ ٍ
شنق َ
َي ُ
َ
مقصل ٍة
شفتيها ِب
ماكرة
ِ
ً
َ
ُ
عصها ِحقدا عى
َي ِ
َ
النائعة
راحات ِه
ً
ُ
تفيض أح�ما و ألوان
َف
َي ُ
لعق أج َملها َحتى يَثمُ ل
َيتسلّ ُل زوا َيتي
حامِ �ً َ
سوط ِه املَحمُ وم
و ُيوغل املَكان ب َ
ضحكاتٍ َ
صفراء
ِ
َ
َي ُ
غرس َقبضت ِه بفمي
و َيجل ُد رَأيس ِبكعب الليل
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فنون

العدد ( )1651االحد  8نيسان 2018
www.almustakbalpaper.net

هل استدرج حسام شريين ملقلب رامز؟
روّ ج عدد كبري من عش�اق املطربة
املرصية شريين عبد الوهاب لواقعة
اس�تدراجها بواس�طة مستشارها
الفن�ي وصديقه�ا املق�رب املطرب
حس�ام حبيب للس�فر إىل روس�يا
بزع�م تصوي�ر حلق�ة خاصة عن
مش�اركة املنتخ�ب امل�رصي يف
بطول�ة كأس العال�م لك�رة القدم،
لتج�د نفس�ها بالنهاي�ة فريس�ة
للمقلب الجديد للفنان رامز جالل،
والحقيقة بحس�ب مصادر مقربة
م�ن إع�داد الربنام�ج ،أن ش�ريين
اتفق�ت ع�ى كل التفاصي�ل املالية
والفني�ة وكان�ت ع�ى عل�م كامل
باملقل�ب وطريق�ة تنفي�ذه ولكنه
رف�ض تأكي�د تصوي�ر الحلقة من
عدمه خاص�ة ّ
وأن جدول ش�ريين
طوال األيام املاضية كان مش�غوالً
بحف�الت يف دبي وتجهيزات األلبوم
الجديد يف القاهرة.
شريين عبد الوهاب وحسام حبيب
املص�در نفس�ه نف�ى أي�ة صل�ة
للمط�رب حس�ام حبي�ب بقص�ة

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية
الوحدة القانونية

مش�اركة ش�ريين عب�د الوهاب يف
املوس�م الجديد م�ن برنامج «رامز
تحت الثل�ج» ،بينما رفض توضيح

موق�ف عض�و اتح�اد ك�رة القدم
امل�رصي مج�دي عب�د الغن�ي يف
استدراج النجوم للوقوع يف فخ رامز

العدد 4482 :
التاريخ 2018/3/18 :

اعالن

تعلن رئاس�ة جامعة القادسية /ش�عبة العقود الحكومية
ع�ن اعالن مزايدة العلنية الخاصة بايجار الكافرتيا التابعة
لرئاسة الجامعة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
 21لسنة  2013املعدل وتجري املزايدة يف رئاسة الجامعة /
شعبة العقود الحكومية يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
وتكون قائمة املزاي�دة مفتوحة ملدة ( )30ثالثون يوما تبدا
م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رس�مية فتم�دد اىل اليوم ال�ذي يليه من ايام
العمل الرس�مي فعى من يرغب باالش�رتاك يف املزايدة ممن
ل�ه حق االش�رتاك باملزايدة مراجعة قس�م الش�ؤون املالية
للحص�ول ع�ى رشوط املزايدة لقاء مبلغ ق�دره ()25000
خمسة وعرشون الف دينار غري قابل للرد مستصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغة ( )%30م�ن القيمة التقديرية
علما ان القيمة التقديري�ة للكافرتيا ( )18000000ثمانية
عرش مليون دينار ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
خدمة بنسبة ( )%2من بدل االيجار

أ .د فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية وكاله

املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوسطى
العدد 1250 :
التاريخ 2018/4/4
اىل  /الرشكات املس�جلة رس�ميا داخل الع�راق او خارجه ومن
ذوي الخربة واالختصاص
تمديد اعالن املناقصة املحلية  2018/3والخاصة بنقل منتسبي
مقر املديرية
ت�م تمديد غلق املناقصة اعاله من تاري�خ  2018/4/4ولغاية
 2018/4/15وذل�ك ملنح فرص�ة للرشكات واملكات�ب الراغبة
باالشرتاك
عدي عواد كاظم
ء  .املدير العام وكالة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 2200 :
التاريخ 2018/4/5
بناء ع�ى الدعوى املقامة من قبل املدعي (كريم عبد الزهرة هجول س�اجت)
الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله ( الجالبي) بدال من (الفراغ) فمن لديه اعرتاض
مراجعه هذه املديرية خالل مده اقصاها (عرشة ايام) وبعكس�ه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

ج�الل بديالً عن االعالم�ي اللبناني
نيش�ان الذي تصدى للمهمة العام
املايض.

وبحس�ب ترسيب�ات من معس�كر
املنتخ�ب الوطن�ي امل�رصي لك�رة
القدم الذي أقيم مؤخرا ً يف سويرسا
ت�م تأكي�د مش�اركة مج�دي عبد
الغني يف استدراج واالتفاق مع عدد
م�ن نجوم كرة الق�دم املرصية ويف
مقدمتهم املحرتف رمضان صبحي
وت�ردد ّ
أن الالع�ب محم�د ص�الح
ً
ش�ارك أيض�ا يف الربنام�ج ورافقه
النجم عبدالله السعيد.
شريين عبد الوهاب وحسام حبيب
يذك�ر ّ
أن رام�ز ح�اول االتفاق مع
الفنان محمد عبده عى املشاركة يف
املوسم املقبل ،ولكنه رفض حرصا ً
عى س�معته ومكانته الفنية ،كما
ت�ردد ّ
أن الفنان�ة اللبناني�ة رزان
مغرب�ي مكلف�ة باس�تدراج نجوم
الف�ن إىل موس�كو بزع�م تصوي�ر
برنام�ج منوع�ات فن�ي وري�ايض
ولكنه�ا نف�ت القص�ة بالكام�ل
مؤك�دة أن برنامجها مس�تقل عن
إعداد برنام�ج رامز جالل وأنها لن
تتورط يف هذا الفخ.

ماذا تبقى لـ سريين عبد النور
من «الشهر السابع»؟
ش�اركت س�ريين عبد النور جمهورها ،عرب حس�ابها الش�خيص عى موقع
“إنستقرام” ،بصورة لها من كواليس آخر أعمالها الفنية الذي يحمل عنوان
“الشهر السابع”.وعلقت “عبد النور” عى الصورة قائلة(“ :الشهر السابع)
مسلس�ل لبناني من خم�س حلقات مع املمث�ل اللبناني رودريغ س�ليمان،
كان�ت تجربة جديدة ،تصوي�ري بفرتة حميل بكريس�تيانو ورح ترتكيل هل
حلقات ذك�رى حلوة ،بتمنى تن�ال إعجابكن ألن القصة
مش�وقة والتصوير رائع ،العرض بش�هر رمضان
إن ش�اء الله”.الجدي�ر بالذكر أن س�ريين عبد
الن�ور ،وضعت طفله�ا “كريس�تيانو” وكان
معها داخل املستش�فى النجم�ة نجوى كرم،
التي حرصت أيضا عى التقاط صورة تذكارية
مع س�ريين لطمأن�ة جمهورها ع�ى حالتها،
عقب الخروج من غرفة العمليات.
وع�ى الصعيد الفني ،اس�تغلت س�ريين عبد
النور فرتة حمله�ا ،يف تصوير عدة حلقات
م�ن أحد األعم�ال الفنية ،وه�ي الحلقات
الت�ي تتناس�ب أحداثه�ا مع س�ريين يف
شهور الحمل األخرية.
ويعد مسلس�ل “حدوتة حب” خماس�ية
“الش�هر الس�ابع” أح�دث أعمال س�ريين
عب��د النور ،ويش�اركها البطولة :رودريغ
س�لي���مان ،ومريف�ا الق�����ايض،
ومجدي مش�مويش ،ورني��ن م��ط��ر،
ومارينال س�ركيس.

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اعالن مزايدة رقم ( )2018/14للمرة االوىل

صادر عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
اس�تنادا ً لقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013املع�دل تعلن هذه الرشكة ع�ن وجود مزايدة
علني�ة لتأجري مخزن يف (محافظة املثنى) املدرجة اوصافه ادناه العائد ملكيته للرشكة ملدة (س�نة واحدة) فعى
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة مركز عام الرشكة للحصول عى نسخة من الرشوط الخاصة بتلك
املزايدة لقاء مبلغ قدره ( )250.000مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي للنس�خة الواحدة غري قابل للرد لعموم
املواطنني هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة
املحلية وسيكون موعد اجراء املزايدة يف الساعة الثانية عرش من صباح اليوم االخري للمدة املذكورة فعى الراغبني
باالشرتاك يف املزايدة املذكورة التي ستجري يف فرع الرشكة باملحافظة اعاله مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز
عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية شارع النقابات البداء رغبته يف التأجري عى ان يودع تأمينات ال تقل
ع�ن  %50م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف حكومي معتمد المر الرشكة حتما ً وال تدخل
ه�ذه التأمين�ات ضمن بدل االيجار عى ان ينظم مس�تند قب�ض صادر من قبل الرشكة قبل اج�راء املزايدة فعى
الراغبني الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم وصل التأمينات ونسخة ملونة من املستمسكات
الش�خصية وكتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب علما ان بدل االيجار يس�دد خالل  30يوما من تاريخ
االحالة القطعية للمزايدة وكافة اجور النرش واالعالن واجور الخدمة البالغة ( )%2من بدل االيجار ايل رست عليه
املزايدة وكافة الرس�وم املفروضة اس�تنادا الحكام القوان�ني والتعليمات والقرارات الناف�ذة وبخالفه يعترب ناكالً
وتطبق بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن املزايدة مجددا ويتحمل املستأجر غرامة تأخريية قدرها
( )100.000مائة الف دينار عن كل يوم تأخري عن التسديد .
اوصــــــــــاف المخزن

موقعهــــــــا

مبلغ التأمينات
المطلوبــة

مخزن مساحته (1080م )2بقاعة مخزنية واحدة
بحدود (18×60م )2ذو هيكل حديدي مشيد
بمادة الطابوق وبأرضية صب كونكريت وموصول
بالطاقة الكهربائية على قطعة االرض المرقمة
(29/23م 6ابو محار  /عرصة)

المجمع المخزني الجديد لفرع الشركة في محافظة
المثنى الواقع على الطريق العام الواصل بين
محافظة المثنى ومحافظة ذي قار وبالقرب من
مطحنة السماوة الحكومية المشيبد على العقار
المرقم 29/23م 6ابو محار

()5.000.000
خمسة ماليين دينار

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor
العنوان-:جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات
Web site: www.iraqsfsc.com
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

فقدان
فقدت املواطنة  /نجالء صاحب عبد
الرسول بتاريخ  2013/2/3الساعة
الع�ارشة صباح�ا ق�رب الس�وق
الع�رصي يف حي الزه�راء فمن لديه
اي معلوم�ات االتص�ال ع�ى الرقم
التايل 07811020071 :
������������������������������
تنويه
الحاقا باملزايده رقم  2018/2/14و
 2018/2/16ومزايدة 2018/2/29
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي
بالع�دد  1643يف  2018/3/27لبيع
عقارات واقع�ه يف محافظة البرصة
و العائ�دة للرشك�ة العام�ة ملوان�ئ
الع�راق والبال�غ عدده�ا  13عق�ار
وتسلس�ل عق�ار 13يبل�غ31/25
بالنس�بة للقطع�ة واملقاطع�ة 45
املعق�ل الجنوبي واملس�احه 211/6
مرت مربع لذا اقتىض التنويه
������������������������������
تنويه
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل بالعدد/
 1646يف  2018/4/1ج�اء فيه�ا
إع�الن الس�يارة املرقم�ة ()35328
أ هون�داي الن�رتا والخ�اص ملديرية
التنفيذ العدد
م/30خ2018/
-1ذكر فيها صالة لالستعمال خطأ،
والصحيح هو صالحة لالستعمال.
-2ج�اء فيها إمام اإلط�ارات خطأ ،
والصحيح هو أما اإلطارات .
-3ذكر معرض العزيز لصالح حسام
مس�لم مهدي خطأ  ،والصحيح هو
لصاحبة حس�ام مس�لم مهدي  .لذا
اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1888 :
التاريخ 2018/4/5 :
إىل  /املنفذ عليه عبود طالب حسني
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي
ملديري�ة تنفيذ الكوفة وإش�عار مخت�ار (منطقة الرشطة)2
فاهم عبد املهدي اإلبراهيمي انك مجهول محل اإلقامة وليس
ل�ك موطن دائ�م أو مؤقت أو مخت�ار  ،يمكن إج�راء التبليغ
علية واس�تنادا للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
إعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمسة عرش
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة الكوف�ة املرق�م / 1228ب 2015/2يف
 2016/2/23املتضمن إلزامك بتأدية مبلغ خمسة وسبعون
مليون وثالثمائة وثمانون إلف وأربعة وثالثون دينار إىل مدير
عام مرصف الرافدين إضافة لوظيف�ة مع الفائدة القانونية
البالغة  %8سنويا.
��������������������������������������������������
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية  /الواقعات
العدد1762 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا ع�ى الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ( إزهار ه�ادي جابر) الذي
يطلب تس�جيل لقبة وجعل�ه (الحمداني) بدال من ( الف�راغ) فمن لديه
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�ده أقصاها (ع�رشة أيام)
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق إحكام املادة ()24
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الك�رخ
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية
العدد 2017/ 301 :
التاريخ 2018/3/ 27 /
إعالن
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن فقدان املدع�و إياد
ط�ارق عبد الل�ه الذي خرج م�ن داره بتاريخ
 2014/1/1ول�م يعد لحد ن�رش اإلعالن فعى
من تتوفر لديه املعلومات عن املفقود مراجعة
هذه املحكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ النرش
وبعكس�ه فان املحكمة ستس�تمر باإلجراءات
القانونية وفق األصول.
القايض
مهند عكار نزال
��������������������������������������
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية  /الواقعات
العدد1756 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا عى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي (
حس�ن هادي جابر) الذي يطلب تسجيل لقبة
وجعل�ه (الحمدان�ي) بدال م�ن ( الفراغ) فمن
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
م�ده أقصاها (عرشة أيام) وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق إحكام
امل�ادة ( )24من قانون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

مديري�ة األح�وال املدني�ة والجوازات
واإلقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون األح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد1760 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن
قب�ل املدع�ي ( اس�عد ه�ادي جابر)
ال�ذي يطل�ب تس�جيل لقب�ة وجعله
(الحمدان�ي) بدال م�ن ( الفراغ) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�ده أقصاه�ا (ع�رشة أيام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق إح�كام املادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������
مديري�ة األح�وال املدني�ة والجوازات
واإلقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون األح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد1753 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن
قب�ل املدع�ي (جن�ان ه�ادي جابر)
ال�ذي يطل�ب تس�جيل لقب�ة وجعله
(الحمدان�ي) بدال م�ن ( الفراغ) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�ده أقصاه�ا (ع�رشة أيام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق إح�كام املادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������
مديري�ة األح�وال املدني�ة والجوازات
واإلقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون األح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد1773 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن
قب�ل املدع�ي ( حن�ان ه�ادي جابر)
ال�ذي يطل�ب تس�جيل لقب�ة وجعله
(الحمدان�ي) بدال م�ن ( الفراغ) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�ده أقصاه�ا (ع�رشة أيام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق إح�كام املادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
������������������������������
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واإلقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون األح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد1758 :
التاريخ 2018/3/19 :
إعالن
بن�اءا ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن
قب�ل املدع�ي ( محم�د ه�ادي جابر)
ال�ذي يطل�ب تس�جيل لقب�ة وجعله
(الحمدان�ي) بدال م�ن ( الفراغ) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�ده أقصاه�ا (ع�رشة أيام)
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق إح�كام املادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
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بايرن ميونخ اً
بطل للبوندسليجا للمرة السادسة

سكوالري حيدد خليفة إنيستا..
ويقارن بني مييس ورونالدو

المستقبل العراقي  /وكاالت

حس�م بايرن ميونخ لقب البوندس�ليجا
للمرة السادس�ة على التوال�ي ،وال� 28
ف�ي تاريخ�ه ،بعدم�ا فاز عل�ى مضيفه
أوجس�بورج ،بنتيجة  ،4-1في المباراة
الت�ي جمعتهما ،امس الس�بت ،في إطار
الجولة ال�  29من عمر المسابقة.
س�جل أهداف البايرن ،كل من كورينتين
توليس�و ( ،)32وخامي�س رودريجي�ز
( ،)38وآريي�ن روب�ن ( ،)62وس�اندرو
فاجن�ر ( ،)87فيم�ا س�جل ني�كالس
س�ولي ،هدف أوجس�بورج ،بالخطأ في
مرماه (.)18
ورفع بايرن ميونخ ،رصيده من النقاط
إلى  72نقطة ف�ي الصدارة ،بينما تجمد
رصي�د أوجس�بورج عن�د  36نقطة في
المركز العاشر.
وكاد كايوب�ي يفتت�ح التس�جيل
ألوجس�بورج ،ف�ي الدقيق�ة  ،5بعدم�ا
تلق�ى تمري�رة رائعة من داني�ل باير ،إال
أنه سددها بجوار القائم األيسر لحارس
بايرن ميونخ.
ورد القائ�م األيم�ن لس�فين أولريتش،
تس�ديدة المتوغ�ل من الجهة اليس�رى،
فيليب ماكس في الدقيقة .16
وتق�دم أوجس�بورج بفض�ل مجه�ود
س�يرجيو كوردوف�ا ،الذي قط�ع الكرة
من جيروم بواتينج ،قبل أن يسدد الكرة
وه�و في وضعية انف�راد ،ورغم تصدي
أولريت�ش ،ولكنه�ا ارتطم�ت بنيكالس
سولي ،لتس�كن ش�باك فريقه بالخطأ،
في الدقيقة .18
وأدرك كورينتين توليسو ،هدف التعادل
للفريق البافاري ،في الدقيقة  ،32بعدما
ترجم عرضية جوشوا كيميتش المتقنة،

في الشباك برأسية قوية.
وأنقذ ماروين هيتز ،حارس أوجسبورج،
مرم�ى فريقه من هدف محق�ق ،بعدما
أبع�د رأس�ية كيميت�ش المفاجئ�ة ،في
الدقيقة .35
وأض�اف خامي�س رودريجي�ز ،اله�دف
الثاني للبايرن في الدقيقة  ،38بتسديدة

أرضية م�ن داخل منطقة الجزاء ،جاءت
بع�د تمهي�د رائ�ع بالكع�ب ،م�ن خوان
بيرنات.
وح�رم الح�ارس هيت�ز ،توليس�و م�ن
تس�جيل ه�دف محق�ق ،بعدم�ا ح�ول
تسديدته القوية من داخل منطقة الجزاء
إلى ركلة ركنية في الدقيقة .44

وفي الش�وط الثاني ،عزز بايرن ميونخ
م�ن تقدم�ه به�دف ثال�ث ،ع�ن طريق
جناح�ه آريي�ن روب�ن ف�ي الدقيقة ،62
الذي استقبل تمريرة خاميس ،بتسديدة
صاروخية سكنت الشباك.
وأنق�ذ هيت�ز ،مرم�ى فريقه م�ن هدف
رابع ،بعدما أبعد تسديدة روبن األرضية،

المستقبل العراقي  /وكاالت
حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليجا للمرة السادسة
عل�ى التوالي ،وال��  28ف�ي تاريخه ،بعدم�ا فاز على
مضيفه أوجس�بورج ،بنتيجة  ،4-1ف�ي المباراة التي
جمعتهما ،امس الس�بت ،في إط�ار الجولة ال�  29من
عمر المسابقة.
سجل أهداف البايرن ،كل من كورينتين توليسو (،)32
وخامي�س رودريجي�ز ( ،)38وآريي�ن روب�ن (،)62
وس�اندرو فاجنر ( ،)87فيما س�جل نيكالس سولي،
هدف أوجسبورج ،بالخطأ في مرماه (.)18
ورف�ع بايرن ميونخ ،رصيده من النقاط إلى  72نقطة
في الص�دارة ،بينما تجمد رصيد أوجس�بورج عند 36
نقطة في المركز العاشر.
وكاد كايوب�ي يفتت�ح التس�جيل ألوجس�بورج ،ف�ي
الدقيق�ة  ،5بعدما تلقى تمري�رة رائعة من دانيل باير،
إال أن�ه س�ددها بجوار القائم األيس�ر لح�ارس بايرن
ميونخ.
ورد القائم األيمن لس�فين أولريتش ،تسديدة المتوغل
من الجهة اليسرى ،فيليب ماكس في الدقيقة .16
وتقدم أوجسبورج بفضل مجهود سيرجيو كوردوفا،
ال�ذي قطع الكرة م�ن جيروم بواتينج ،قبل أن يس�دد
الكرة وهو في وضعية انفراد ،ورغم تصدي أولريتش،
ولكنها ارتطمت بنيكالس سولي ،لتسكن شباك فريقه
بالخطأ ،في الدقيقة .18
وأدرك كورينتي�ن توليس�و ،ه�دف التع�ادل للفري�ق
الباف�اري ،ف�ي الدقيق�ة  ،32بعدم�ا ترج�م عرضي�ة
جوشوا كيميتش المتقنة ،في الشباك برأسية قوية.
وأنق�ذ ماروي�ن هيت�ز ،ح�ارس أوجس�بورج ،مرمى

يوفنتوس يعلن اسم مدربه يف املوسم اجلديد
المستقبل العراقي  /وكاالت

كش�ف بيب�ي ماروت�ا المدي�ر التنفي�ذي لن�ادي
يوفنتوس اإليطالي ،عن موقف البيانكونيري تجاه
الش�ائعات التي ربطت المدير الفني ماس�يمليانو
أليجري ،بالرحيل عن اليوفي هذا الصيف.
وفي هذا الصدد قالت شبكة راي سبورت “تحدثنا
مع ماروتا قبل بضع ساعات ،وأذن لنا باإلفصاح
ع�ن هذا البيان نيابة عنه ،وع�ن نادي يوفنتوس:
ماروت�ا ينف�ي جمي�ع التقارير الت�ي تحدثت عن

رحيل أليج�ري في األيام القليل�ة الماضية،
ويؤكد أن أليجري س�يكون بنس�بة 100%
هو مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل”.
ويق�ال إن أندي�ة باري�س س�ان جيرم�ان،
تشيلسي ،آرسنال وتوتنهام هوتسبير مهتمة
بالحصول على خدمات أليجري الموسم المقبل
في حال رحيله عن نادي السيدة العجوز.
وتعرض يوفنتوس مؤخرا لخسارة كبيرة على
أرضه أمام ريال مدريد اإلسباني بثالثية نظيفة
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديباال يعادل أفضل أرقامه
المستقبل العراقي  /وكاالت
ع�ادل باولو ديباال رقما ش�خصيا مميزا ل�ه اليوم ،على
ملع�ب تش�يرو فيجوريت�و ،عندم�ا س�جل اله�دف األول
ليوفنتوس ضد فريق بينيفنتو بيسارية متقنة.
ووص�ل ديباال إلى الهدف رقم  19م�ع فريق البيانكونيري
في الدوري هذا الموسم ،وهو نفس الرقم الذي حققه في
موسم  ،2015/2016األول له مع السيدة العجوز.
وس�جل الالع�ب صاح�ب ال�� 24عامً �ا حت�ى اآلن 49
هدفا بقمي�ص يوفنتوس في  91مب�اراة خالل الدوري
اإليطالي.

والت�ي جاءت من ركلة حرة مباش�رة،
على حدود منطقة الجزاء ،في الدقيقة
.74
وأتم س�اندرو فاجن�ر ،رباعي�ة الفريق
الباف�اري ،في الدقيق�ة  ،87بعدما حول
الركنية التي نفذها سبيتيان رودي ،في
الشباك برأسية قوية.

حدد مدرب المنتخب البرازيلي األس�بق ،لويس فيليبي س�كوالري ،خليفة العب
الوسط المخضرم ،آندريس إنييستا ،في فريق برشلونة اإلسباني.
ويعتق�د س�كوالري ،أن مواطنه الش�اب آرثر ميل�و ،قادرعل�ى تحقيق نجاحات
كبيرة في برشلونة ،وخالفة “الرسام” في صفوف الفريق الكتالوني.
صاح�ب ال� 69عام�ا في تصريح�ات لصحيفة “موندو
و ق�ا ل
ديبورتيف�و”“ :كن�ت المدرب الذي أعط�ى آرثر أول
مش�اركة رس�مية م�ع جريميو ،وه�و العب ذو
خصائ�ص مش�ابهة ج�دا إلنييس�تا”.وأضاف:
“ف�ي الس�نتين األخيرتين تحس�ن كثي�را تحت
قيادة المدرب ريناتو جاوتش�و ،أنا سعيد للغاية
بتعاق�ده م�ع برش�لونة ،أعتق�د أنه سيناس�ب
طريقة لعب البلوجرانا بشكل جيد للغاية”.وأعلن
برش�لونة خالل األس�ابيع الماضية بشكل رسمي
تعاقده مع آرثر ( 21عاما) ،ويمكن للنادي
اإلسباني أن يقوم بتفعيل العقد في
الصيف المقبل أو في بداية العام
المقبل .2019وتابع“ :باولينيو
لديه أس�لوب آخر لكن�ه تأقلم
أيضا مع برشلونة ،وكوتينيو
كان هو اآلخ�ر صفقة رائعة
للبارس�ا”.وواصل“ :ميسي
أم كريس�تيانو؟ كالهم�ا،
ليو م�ن الناحية الفنية هو
األكث�ر مهارة في العالم ،و
رونالدو ه�داف بالفطرة”.
وع�ن حاج�ة ميس�ي للفوز
بكأس العالم لدخول التاريخ،
عل�ق“ :ه�و ال يحت�اج لذل�ك ،
فميس�ي هو التاري�خ ،لقد كان
أفضل العب في العالم  5مرات”.
وح�ول دوري أبط�ال أوروب�ا،
خت�م“ :الجميع يتمن�ون أن يكون
النهائي بين ريال مدريد وبرش�لونة،
وإن حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا”.

العراق يواجه لبنان وفلسطني ودي اًا

كلوب حيمل برشى سارة بشأن حممد صلح
فريق�ه من هدف محقق ،بعدما أبعد رأس�ية كيميتش
المفاجئة ،في الدقيقة .35
وأضاف خاميس رودريجيز ،الهدف الثاني للبايرن في
الدقيقة  ،38بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء،
ج�اءت بع�د تمهي�د رائ�ع بالكعب ،م�ن خوان
بيرنات.وحرم الحارس هيتز ،توليسو من
تس�جيل
ه����دف
محق��ق ،
بعدم�ا حول
تس��ديدته
القوي����ة
م�ن داخ�ل
منطقة الجزاء
إل�ى ركل�ة ركني�ة
في الدقيق�ة .44وفي
الش�وط الثان�ي ،ع�زز
باي�رن ميونخ م�ن تقدمه
به�دف ثالث ،عن طريق جناحه
آريين روبن في الدقيقة  ،62الذي اس�تقبل
تمريرة خاميس ،بتسديدة صاروخية سكنت
الشباك.وأنقذ هيتز ،مرمى فريقه من هدف
رابع ،بعدم�ا أبعد تس�ديدة روبن األرضية،
والت�ي جاءت من ركلة حرة مباش�رة ،على
حدود منطقة الجزاء ،في الدقيقة .74
وأت�م س�اندرو فاجن�ر ،رباعي�ة الفريق
الباف�اري ،في الدقيق�ة  ،87بعدما حول
الركنية التي نفذها سبيتيان رودي ،في
الشباك برأسية قوية.

المستقبل العراقي  /وكاالت

المستقبل العراقي  /متابعة
أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم ،االتفاق النهائي
مع نظيريه اللبناني والفلسطيني ،إلقامة مباراتين
وديتين ف�ي العراق نهاية الش�هر الج�اري وبادية
الش�هر المقبل ،في ملعبي كرب�الء والبصرة
الدوليين.وق�ال عضو االتح�اد العراقي

فالح موسى في تصريحات ل� كورة “االتحاد اتفق
بش�كل نهائ�ي مع نظي�ره اللبناني إلقام�ة مباراة
تجريبي�ة بي�ن منتخب�ي البلدين في ملع�ب كربالء
الدولي ،في الس�ابع والعش�رين من ش�هر أبريل /
نيس�ان الجاري”.وأش�ار إل�ى أن المب�اراة الثانية
الت�ي تم تأمينها للمنتخب ،س�تكون أمام المنتخب
الفلس�طيني ف�ي ملع�ب ج�ذع النخلة ف�ي مدينة

البصرة ،في السابع من شهر مايو  /أيار المقبل.
وأوضح أن االتحاد أيضا خاطب عددا من المنتخبات
االخرى من أجل تأمين مباريات دولية رس�مية في
أي�ام الفيفا من اج�ل منح الفرصة للمدرب باس�م
قاسم إلعداد الفريق للبطولة اآلسيوية المرتقبة.
يش�ار إل�ى أن االتحاد الدولي قرر رف�ع الحظر عن
ثالثة مدن عراقية في اجتماعه الشهر الماضي.

بعثة القوة اجلوية تتجه إىل األردن ملواجهة اجلزيرة
المستقبل العراقي  /متابعة
غادر وفد فريق القوة الجوية ،صباح
امس الس�بت إلى العاصمة األردنية
عم�ان ،وذل�ك اس�تعدا ًدا لمواجهة
الجزي�رة األردن�ي ي�وم الثالث�اء
المقب�ل ،ضم�ن مباري�ات المجوعة
األول�ى لمنطقة غرب آس�يا ،التي تضم

ً
أيض�ا نادي�ي المالكي�ة البحريني والس�ويق
العماني ،في كأس االتحاد اآلسيوي.
وضم�ت قائمة الفري�ق  22الع ًب�ا ،وهم فهد
طال�ب وأمجد رحيم وحيدر رع�د وأحمد عبد
الرضا وس�امح س�عيد والكرواتي سبستيان
وس�امال س�عيد ومصطف�ى محم�د مع�ن
وش�هاب رزاق والس�وري زاه�ر ميدان�ي
والكرواتي س�نن مموفيتش وكرار علي بري

وفهد كريم وصالح س�دير ومصطفى حسين
وهم�ام طارق وأحمد إي�اد وأحمد عبد األمير
وعلي يوس�ف وأمجد راض�ي وحمادي أحمد
وعماد محسن.
يش�ار إلى أن القوة الجوية والجزيرة األردني
يتنافس�ان على ص�دارة المجموع�ة ،خاصة
أن مب�اراة الذه�اب انتهت بالتع�ادل اإليجابي
(.)2-2

مرشح جديد خللفة كونتي

المستقبل العراقي  /متابعة
ظه�ر مرش�ح جديد عل�ى األفق
وه�و لي�س بغري�ب ع�ن الكرة
اإلنجليزي�ة “لوران ب�الن” وفقا ً
لموق�ع توت�و ميراكت�و وي�ب
اإليطال�ي ،بع�د اني أج�ري بعض

االتصاالت بالمدرب الفرنسي.
ل�وران ب�الن كان�ت ل�ه تجرب�ة في
مالعب إنجلترا كالعب مع مانشستر
يونايتد ،أما كمدرب فقد سبق له وأن
درب فريق بوردو ثم منتخب فرنس�ا
قب�ل االنتقال لباريس س�ان جيرمان
قب�ل اقالت�ه وتعيي�ن أون�اي إيمري

المدرب الحالي للفريق.
وبات م�ن المس�لمات أن نكون على
قناع�ة بأن أنطوني�و كونتي المدرب
اإليطال�ي س�يرحل ع�ن تشيلس�ي
في نهاية الموس�م بعد أن فش�ل في
تحقيق أي شيء يذكر حتى اآلن.
يش�ار ال�ى ان البل�وز لم يس�تطيعوا

الحفاظ على اللقب الذي حصدوه في
الموسم الماضي تحت قيادة كونتي،
ب�ل يعان�ون حالي�ا ً بتواجده�م ف�ي
المركز الخامس بف�ارق  8نقاط عن
صاحب المركز الرابع ،أي أن امكانية
الصعود لدوري أبطال أوروبا مهددة
بشكل كبير.

ليفربول ينجو من فخ إيفرتون يف ديريب املريسيسايد
المستقبل العراقي  /متابعة
فرض التعادل الس�لبي ،نفسه
على “ديرب�ي الميرسيس�ايد”
بين إيفرتون وضيفه ليفربول،
ام�س الس�بت ،عل�ى ملع�ب
“جوديس�ون بارك” في افتتاح
الجولة  33لل�دوري اإلنجليزي
لكرة القدم.
ورف�ع ليفرب�ول رصي�ده به�ذا
التع�ادل إلى  67نقطة في المركز
الثالث ،وارتفع رصيد إيفرتون إلى
 41نقطة في المركز التاسع.
ونج�ا ليفربول م�ن ف�خ إيفرتون،
ال�ذي كان األق�رب للف�وز ،مس�تغال
غي�اب ع�دد م�ن النجوم عن تش�كيلة
الري�دز حي�ث فض�ل يورج�ن كل�وب،
مدرب الفريق ،إراحة بعض العبيه قبل
مواجهة مانشستر سيتي يوم الثالثاء
المقب�ل ف�ي إياب رب�ع نهائ�ي دوري

األبطال.
وغ�اب ع�ن ليفربول هداف�ه المصري
محم�د صالح ،كما جل�س على مقاعد
الب�دالء البرازيل�ي روبرت�و فيرمين�و
وأوكس�ليد تش�امبرلين وألكس�ندر
أرنول�د ،والثنائ�ي األخي�ر ش�ارك في
الشوط الثاني.
ب�دأ ليفربول المب�اراة بس�يطرة على
وسط الملعب ،وسنحت محاولة قريبة
من جان�ب فينال�دوم بينم�ا رد روني
بتسديدة إليفرتون.
وأهدر دومينيك سوالنكي أقرب فرصة
للري�دز في الدقيقة  16من ضربة رأس
ف�ي منطقة الج�زاء ،أبعده�ا الحارس
ج�وردان بيكف�ورد ببراع�ة ،ورد
إيفرتون بتس�ديدة خطيرة وقريبة من
جانب يانيك بوالس�ي ،أنقذها الحارس
باقتدار.
ووجه جيمس ميلن�ر تصويبة مباغتة
أبعدها حارس إيفرتون ،واتس�م إيقاع

الديرب�ي بالهدوء وانحصرت الكرة في
وس�ط الملعب مع حذر دفاعي واضح
م�ن إيفرت�ون ،لينتهي الش�وط األول
بالتعادل السلبي.
واستمر الهدوء وغياب الخطورة على
مرم�ى الفريقي�ن ف�ي بداية الش�وط
الثاني ،وأبعد حارس ليفربول تسديدة
قوية ،وأش�رك س�ام أالردايس ،مدرب
إيفرتون ،إدريس�ا جاي ب�دال من واين
رون�ي الغاض�ب م�ن اس�تبداله ،ف�ي
الدقيقة  ،57ثم س�حب النش�يط يانيك
بوالس�ي وأش�رك دومينيك ليوين في
الدقيقة .61
ح�اول ليفرب�ول تعزي�ز صفوف�ه
بمش�اركة تش�امبرلين ب�دالً م�ن
جيمس ميلنر في الدقيقة  ،68ونش�ط
العب�و ليفربول هجوميا ً مع تس�ديدة
صاروخي�ة من تش�امبرلين ومحاولة
جدي�دة م�ن الالع�ب البديل ،وأش�رك
الريدز روبرتو فيرمينو بدالً من ساديو

مان�ي في الدقيق�ة  .74وكاد إيفرتون
أن يقتن�ص هدف�ا ً م�ن ك�رة عرضي�ة
سريعة وخطيرة من توم ديفيس مرت
دون متابع�ة ،وأج�رى أالرداي�س آخر
تغييراته بنزول بين�ي بانينجيمي على
حس�اب توم ديفيس ف�ي الدقيقة ،80
ووجه فان ديك تس�ديدة طائشة بعيدة
تمام�ا ً ع�ن المرم�ى أثارت اس�تغراب
المتابعين .وحاول تش�امبرلين مجددا ً
بانطالقة وتمريرة عرضية وصلت إلى
يد الحارس بيكف�ورد ،وضاعت أخطر
فرص�ة إليفرتون ف�ي الدقيقة  87من
ضرب�ة رأس من جينك توس�ن ،فش�ل
المداف�ع كولمان ف�ي تحويلها لمرمى
ليفربول.
وضاع�ت محاول�ة أخ�رى إليفرت�ون
بج�وار القائ�م ،وأش�رك كل�وب آخ�ر
أوراقه بنزول ألكس�ندر أرنولد بدالً من
داني إنجز ف�ي الدقيقة  88لينتهي بعد
ذلك اللقاء بالتعادل السلبي.

ا�سرتاحة
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حادث جيمع صديقني
ويف التفاصي�ل الت�ي يرويه�ا
املهن�دس مس�فر القحطاني
وهو أحد طريف الحادث يقول:
كن�ت متجه�ا ً إىل أح�د املراكز
التج�ارة املج�اورة ملنزيل بحي
جلم�وده ،ويف غمض�ة ع�ني
إذا بص�وت اصط�دام ،فق�دت

س�يارتي توازنها ،وعىل إثرها
اس�تقرت عىل جانب الطريق،
وبفض�ل م�ن الل�ه ل�م أصب
بأذى.
ترجل�ت من الس�يارة ألطمنئ
عىل الطرف اآلخ�ر يف الحادث،
وكان�ت الصدف�ة أن�ه زميل يل

سودوكو

س�ابق افرتقن�ا قب�ل أكثر من
س�بع س�نوات ،والحمدلل�ه
لم يص�ب هو اآلخر ب�أي أذى
ليتحول الح�ادث الغريب الذي
جمعن�ي مع�ه إىل عدة أس�ئلة
ع�ن أرست�ه وزم�الء العم�ل
السابقني.

أين يعيش فائقو الثراء؟
تشهد أعداد املليونريات واملليارديرات
ح�ول العالم تزاي�دا ،ويف  ،2017كان
هن�اك ملياردي�ر كل يوم�ني ،كم�ا
قف�ز أع�داد املليون�ريات واألثري�اء
بنس�بة  36%يف الف�رتة ب�ني عامي
 2006و 2016ليزي�د عددهم عن 13
مليونا.
ون�رشت “ناي�ت فران�ك” تقري�را

ع�ن ال�دول املفضلة ملعيش�ة فائقي
الث�راء ،وهو الفرد ال�ذي تزيد ثروته
الشخصية عن  500مليون دوالر.
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة قائمة
ال�دول الت�ي يفض�ل فائق�و الث�راء
اإلقام�ة بها وزاد عدده�م عن أربعة
أضعاف املقيمني من فائقي الثراء يف
الصني التي احتلت املرتبة الثانية.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن الصومال هي الدولة العربية الوحيدة
التي يمر بها خط االستواء
هل تعلم أن إسم «الكويت « تصغري لكلمة الكوت
ومعناها القلعة
هل تعلم ان ال�ذي أطلق عىل املحيط الهادي هذا
االسم هو ماجالن
هل تععلم أن األوربيني أطلقوا عىل قارة اسرتاليا
هذا االس�م الذي يعني الجن�وب باللغة الالتينية
ألنها تقع يف أقصىالجنوب من الكرة األرض
تعل�م أن الغدة الت�ي تفرز مادة األنس�ولني هي
غدة البنكرياس ،ومعلوم أن يف الجسم عدة غدد
أهمها :الغ�دة النخامية ،والغدة الدرقية ،والغدة
الكظري�ة .ولكل منها وظائف ع�دة مثالً :معدل
النمو والحجم النهائي للجس�م وتوزيع الش�عر
والوزن اإلجمايل وغريها...

االستيقاظ مبكر ًا ليس بالرضورة سبي ًال للنجاح
يفضل األش�خاص الناجون واألقوياء االس�تيقاظ املبكر
بشكل ربما يكون مبالغ فيه ،فعىل سبيل املثال يستيقظ
الرئيس التنفي�ذي لرشكة «آبل» «تيم كوك» يف الرابعة إال
رُبع كل صباح ،فيما تستيقظ مؤسسة «إلفيست» «سايل
ً
صباحا.
كراوتشيك» يف تمام الرابعة
وبخ�الف ما يعتق�د البعض أنها عادة ش�ائعة بني رجال
األعم�ال الناجح�ني ،فهن�اك ملياردي�رات ال يغ�ادرون
مضاجعه�م قبل ارتقاء الش�مس يف عنان الس�ماء ،مثل
رئي�س رشك�ة «بريكش�اير هاث�اواي» «وارن بافي�ت»
واملؤس�س املش�ارك ل�»مايكروس�وفت» «بيل جيتس»،
بحسب تقرير ل�»يس إن بي يس».
وق�ال «بافيت» يف مقابلة س�ابقة مع «ب�ي بي إس نيوز
أور» :لي�س ل�دي أي رغبة يف الوص�ل إىل العمل يف الرابعة
ً
صباحا ،أحتاج إىل قدر مناسب من النوم ،وأنا أحب النوم،
لذلك سوف أنام عادة ثماني ساعات ً
ليال.
واعت�اد «بافي�ت» ع�ىل االس�تيقاظ يف الس�ابعة إال ربع

ً
صباحا ،ويبدأ يومه بقراءة الصحيفة يف املنزل ،ومن غري
املس�تبعد مبارشت�ه للعمل يف بعض األوق�ات بعد افتتاح
السوقً ،
وفقا ملا أروده موقع معلومات االستثمار «فاليو
ووك».

طبق اليوم

كبة السمك

املقادير
الكبة:
ربع كيلو سمك فيليه  -كوب ونصف برغل ناعم منقوع ومصفى  4 -كوب
ثلج مجروش  1 -حبة كبرية بصل مفروم  1 -ملعقة كبرية «ملعقة طعام»
كزب�رة مطحونة  1 -ملعقة صغرية «ملعقة ش�اي» ب�رش ليمون – ملح -
فلفل أسود مطحون
بهارات سمك
الحشوة:
 1حبة متوسطة بصل مفروم  2 -ملعقة كبرية «ملعقة طعام» زيت زيتون
  1ملعقة صغرية «ملعقة ش�اي» كركم – ملح  -فلفل أس�ود مطحون -بهارات سمك  -زيت للدهن
طريقة التحضري
يف وع�اء الكبة أو املفرمة ،نضع الس�مك والربغل والبص�ل وبرش الليمون،
ونفرمهم جيدا ً حتى ينعموا.
نضيف الثلج بالتدريج مع الخلط املس�تمر ،ثم نتبل الخليط بامللح والفلفل
االسود وبهارات السمك ،ونخلطه جيداً.
نسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،وندهن صينية مقاس 25×25
بالزيت.
يف مقاله واس�عة وعىل نار متوس�طة ،نضع الزيت والبص�ل ،نقلبهم حتى
يصفر البصل.
نتب�ل البصل باملل�ح والفلفل األس�ود والكزبرة والبهارات ،ث�م نضيف إليه
خليط السمك ،ونقلب جيدا ً ملدة  5دقائق ،ثم نرفعه من عىل النار.
نوزع الخليط يف الصينية ،ونساوي سطحه جيداً.
نقطع كبة السمك بالسكني ،وندهن وجهها بالزيت.
ندخل الصينية الفرن ملدة  20دقيقة حتى تنضج.
نخرج كبة السمك من الفرن ،ونعيد تقطيعها مرة أخرى.
نقدم كبة السمك ساخنة مع الخبز الشامي والبطاطس املقلية.

وكذلك يفضل مؤس�س رشكة «تس�ال» و»سبيس إكس»
امللياردير «إيلون ماس�ك» ،االس�تيقاظ يف تمام السابعة
ً
صباحا بعد حوايل ست ساعات من النوم عىل األقل ،ويبدأ
يومه بتصفح رسائل الربيد اإللكرتوني الهامة ملدة نصف
س�اعة ،ومن ث�م يتناول القه�وة والفط�ور ،ويتأكد من
استعداد أبنائه للمدرسة قبل أن يتحرك إىل عمله.
وبالنسبة ملؤسس «فيس�بوك» ،اعتاد «مارك زوكربريج»
خالل األيام األوىل لش�بكته الوصول إىل املكتب يف العارشة
ً
ً
ً
ش�خصا
قائال :لم أكن
صباحا ،وعلق عىل األمر
والنصف
صباح ًيا أب ًدا.
عىل الجانب اآلخر يقول امللياردير «ريتش�ارد برانسون»
ً
صباح�ا أينما كان
الذي اعتاد االس�تيقاظ يف الخامس�ة
موقع�ه يف ه�ذا العال�م :االس�تيقاظ مبكرًا ع�ادة يجب
الحف�اظ عليها ،فعىل مدى  50عامً ا تعلمت أن ذلك يمكن
امل�رء من إنج�از الكث�ري يف يوم واح�د وبالتايل س�يكون
إنجازه أكرب يف حياته.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
ق�د تحظى بنتائ�ج س�عيدة وتنعم بأج�واء مريحة
ومطمئن�ة ،وق�د تحصل عىل عائ�دات جي�دة ماديا ً
ومهنياً ،وتفشل جميع املحاوالت

الثور

تؤدي دورا ً كبرياً ،ودور وس�اطة أو تنسيق او قيادة.
ُتش�عر اآلخرين بالراحة وتكون املرجع الذي يثق به
الجميع مشاريعك مع

العقرب

تش�عر بضيق مادي بس�بب خس�ارة تعرض�ت لها
أخريا ً يف استثمار قمت به ،ولم تحسب له الحسابات
الدقيقة مساعدة الرشيك لك

اجلوزاء

أج�واء إيجابي�ة لط�رح مش�اريع تطوي�ر قدرات�ك
العملية ،ابذل ما يف وس�عك لالستفادة قدر املستطاع
وال تفوّت الفرصة قد يكون صمت

القوس

ترتاكم عليك األعمال وال تجد الوقت الكايف إلنجازها.
تتلقى معلومات ومعرفة تكتس�ب من خاللها خربة
يف الحياة املهنية الحبيب

السرطان

ال ترتك اليأس يس�يطر عىل وضعك املهني ،فالتفاؤل
ّ
الح�ل الالئ�م لألم�ور العالقة .الرتكي�ز مطلوب
هو
بكثرة ال تضع نفسك يف موقف

اجلدي

ّ
ت�رف بع�ض املوظفني .ال ت�رت ّدد يف
تتملم�ل م�ن
توجيه االنتقادات أو املالحظات القاس�ية ،حتى أثار
هذا االمر امتعاضهم تتجاوب

االسد

يوم يساعدك عىل تنظيم عملك قياسا ً بما قد تتطلبه
ً
عاطفي�ا :العالقة م�ع الرشيك عىل
املرحل�ة املقبلة.
أفضل ما يكون ،بعد تصفية

الدلو

ته�ورك وترفك غري امل�دروس تج�اه اآلخرين ،قد
يدفعان�ك إىل ارت�كاب أخط�اء غري متعم�دة ،فرتيث
حتى تتجنب ذلك حاول تراعي

العذراء

الظ�روف يف العمل قد ال تكون مطمئنة ،لكن إياك أن
تتقب�ل األمر ّ
ألن التغيري مقبل ال محالة تمر بيوم من
االقلق ،لكن ال ترتك االمور

احلوت

االناني�ة غالب�ا ً م�ا ت�ؤدي اىل عواقب وخيم�ة وغري
محسوبة النتائج ،وهذا ليس جيداًال تحاول استفزاز
الرشيك ،فهو اكثر قدرة منك عىل

تعالج مس�ائل كثرية ومش�كالت عالق�ة .إنه الوقت
املناس�ب لكي تتعمق يف مس�اعيك ،وتقدم عروضك،
وتفاوض بشأن رشوط العمل.

أقدم أداة خشبية
عث�ر علماء عىل أق�دم األدوات الخش�بية
البرشي�ة املعروف�ة الت�ي اس�تخدمها
اإلنسان البدائي يف شبه الجزيرة اإليبريية.
وكشفت الحفريات األثرية يف عام ،2015
يف ش�مال إس�بانيا ،ع�ن بقاي�ا خش�بية
محفوظة يع�ود تاريخها إىل  90ألف عام.
وم�ن ب�ني األدوات املكتش�فة يف موق�ع
« »Aranbaltzaاألث�ري يف إقليم الباس�ك،
أدات�ان محفوظتان بش�كل جي�د للغاية،
وفقا لتقرير موقع «.»PLOS Oneواعتمد
فريق العلماء عىل تقنية «luminescence
 ،»datingلتحدي�د عم�ر ه�ذه األدوات،

والتي يعتقد بأنها ُ
صنعت بواسطة إنسان
نياندرتال.ويعتقد العلم�اء أن واحدة من
ه�ذه األدوات كان�ت مصنوع�ة من جذع
ش�جرة الطقس�وس التوتي التي خفض

وجوده�ا إنس�ان نياندرت�ال إىل النصف،
ويرى العلماء أن أح�د جوانب هذه األداة
تم صقله باس�تخدام الحج�ارة ،ثم تمت
معالجته بالنار ليصبح أقوى.وقال تقرير
العلم�اء إن تحلي�ل األدوات كش�ف أنه�ا
كانت تس�تخدم للحفر بحث�ا عن الطعام
أو ببس�اطة إلح�داث ثق�وب يف األرض.
وش�دد العلماء بقيادة عالم اآلثار جوزيبا
ريوس-غاريزار ،عىل ندرة هذا االكتشاف
م�ن خالل تفس�ري املعدل ال�ذي يتحلل به
الخشب عادة ،حيث أن هذه االكتشافات
ممكنة فقط يف بيئات محددة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1651
االحد  8نيسان 2018

�م�ساء�ت

م�ساحة للر�أي

عندما تكون الطائفية
رضورة انتخابية

القـفـقـاز والشـرق األوسـط:
مشرتكات الثقافة والرتاث!

كريم النوري

آصف ملحم

كن�ا نلع�ن االحت�الل بالض�خ الطائف�ي وتعمي�ق
االصطفاف والتخندق املذهبي والقومي وكنا نطعن
بجو بايدن مهندس تقسيم العراق اىل دويالت ثالثة
(كردستان وسنستان وشيعستان).
ويبدو ان هناك من كال املذهبني من صناع الطائفية
واملعتاش�ني عليها  ،وهؤالء نجح�وا يف بلورة (فوبيا
االخ�ر) وتعمي�ق ازمة الثقة ب�ني املكون�ات طمعا ً
بحصد االصوات والتحشيد االنتخابي.
املفلس�ون والفاش�لون وحده�م من يتنف�س برئة
الطائفية ومن يعتاش عليها.
ولنف�رتض ان الخطاب الطائف�ي التحرييض يجلب
لنا االصوات فماهي مخرج�ات االصوات والوصول
اىل الربملان بهذه األساليب التحريضية؟
تعسا ً لربملان يتأسس عىل الخطاب الطائفي وبئسا ً
لربملاني يحجز مقعده بهذه األساليب القذرة.
بعضه�م مش�كوك بش�هادته االعدادية وت�م قبوله
بكوته االعدادية اخذ يحرض االخرين عىل الطائفية
يف اُسلوب ال يليق بسيايس يحرتم وطنه وشعبه !!!
كيف نطل�ب االصوات بأس�اليب اللصوصية ورشاء
االصوات والتحريض الطائفي ؟
افع�ال ه�ؤالء ال تدعونا لرد فعل انفع�ايل ونتخندق
بنفس القدر الذي يستنقعون به بالطائفية النتنة
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رس�التي ل�كل املرش�حني والناخب�ني اح�ذروا من
هؤالء الساعني اىل الربملان ولو باالكاذيب واألالعيب
الرخيص�ة الت�ي تؤس�س لربمل�ان هزي�ل وصان�ع
للفاسدين.

انعق�دت يف معه�د ال�رتاث املوس�كوي بتاري�خ  27آذار  2018حلقة
نقاش�ية بعن�وان (الرشق األوس�ط والقفقاز :خط�وات نحو تعزيز
ُ
ترشفت باملش�اركة
الوئ�ام والس�الم بني اإلثني�ات واألدي�ان)؛ ولقد
يف هذه الحلقة النقاش�ية م�ع مجموعة من الباحث�ني والخرباء من
مختلف االختصاصات!
قد يك�ون الحديث عن الثقافة والفكر والف�ن واألدب يف حيز جغرايف
مع�ني غريبا ً يف عرص األنرتن�ت والفضائيات ،أو ما تم االصطالح عىل
تسميته ب� (عرص العوملة)؛ إال أن لهذا النوع من املقاربات الكثري من
املربرات التاريخية واالجتماعية والجيوسياسية أيضاً.
وقبل الخوض يف مناقش�ة بعض األفكار املتعلق�ة باملوضوع ،ولكي
نفهم أيضا ً أهمية دراس�ة هذه املنطقة وتأثريها يف الثقافة العاملية،
ال ب�د من اإلش�ارة إىل مفهومني أساس�يني ،ال مندوح�ة للباحث من
تناولهما يف هذا النوع من الدراسات:
-1العق�ل التاريخي :فال يمكن عزل العقل يف لحظة زمنية معينة من
التطور االجتماعي عن حالة املجتمع يف األطوار السابقة ،فالتأثريات
يت�م تناقلها ع�رب األجيال املتالحق�ة من األج�داد إىل األحفاد؛ وهكذا
فالعق�ل هو محصلة تراكم الخ�ربات االجتماعية التاريخية ،وبالتايل
فهو يف حال ِة حرك ٍة وتبد ٍل مستمرين.
-2التآثر()1الثقايف:وه�ي عملية مس�تمرة ،لم تتوق�ف منذ البدايات
األوىل للحضارة؛ كان الغزو والحروب والتجارة أهم آلياتها سابقاً ،ثم
تطورت أفقيا ً وعموديا ً مع تطور حوامل املعلومات وطرق نقلها ،من
املخطوطات والكتب إىل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة،
ويف عرصنا الحديث أضيف إليها ش�بكة األنرتن�ت التي حولت العالم
إىل قرية صغرية.
تنب�ع ،يف الواقع ،أهمية الرشق األوس�ط والقفق�از من كونه يقع يف
قلب املنطقة التي شهدت نشوء الحضارات اإلنسانية القديمة ووالدة
األدي�ان األوىل؛ والتي تمتد من البلقان حتى وس�ط آس�يا رشقا ً ومن
بحر العرب حتى بحر البلطيق ش�ماالً؛ فلقد كانت هذه املنطقة ،وال
زالت ،منطقة تالقي وتمازج معظم الثقافات واإليديولجيات الغربية
والرشقية؛مما جعل التحوالت االجتماعية-الثقافية-التاريخية أش�د
ً
ح�دة م�ن باقي املناطق يف العال�م؛ لذلك نرى أن ه�ذه املنطقة غنية

باإلثنيات واألعراق واملذاهب والتيارات الدينية والفكرية.
م�ن الناحية الجيوسياس�ية ،يقع هذا الفضاء الواس�ع بني س�بعة
بح�ار هامة ،وهي :البحر املتوس�ط ،البحر األس�ود ،بح�ر البلطيق،
بح�ر قزوين ،الخليج العربي ،بح�ر العرب والبحر األحمر ،األمر الذي
يمكنن�ا من تس�ميته (فضاء البحار الس�بعة) ،وتمثل ه�ذه البحار
بوابات اسرتاتيجية من املحيطات الكربى إىل هذه املنطقة ،األمر الذي
جعله�ا منطقة رصاعات وح�روب وتنافس دويل دائ�م منذ البدايات
األوىل للحضارة.
لألس�ف ،لم يكن هذا الفسيسفاء الديني-اإلثني املعقد عامالً إيجابيا ً
ّ
بن�ا ًء يف تعزيز الرتابط الثقايف بني ش�عوب هذه املنطقة ،بل أصبحت
ه�ذه التداخ�الت الثقافية ذا طبيعة س�لبية يف الكثري من الرصاعات
الت�ي ش�هدتها املنطقة ،واس�تطاعت بع�ض القوى اس�تثمار هذه
التعددي�ة الثقافية لتحقيق غايات سياس�ية معينة؛ وخري مثال عىل
ذلك :حروب أفغانس�تان والبلقان والشيشان وسوريا ،حيث شهدت
هذه املناطق تدفقا ً للمقاتلني عىل خلفيات دينية وعقائدية وإثنية.
يف الحقيق�ة ،إن الثقاف�ة والفك�ر واألدب والعلمهي األس�س املتينة
ألي دول�ة؛ فالش�عوب تتناق�ل الع�ادات والتقاليد والفن�ون واآلداب
من جي�ل إىل جيل وتحتفظ بها لقرون وق�رون ،ولقد كانت عمليات
التمازج والتآثر الثقايف بني الشعوب والدول واألمرباطوريات من أهم
عوام�ل التطور والتق�دم ،لذلك فإن حماية التن�وع الثقايف والحفاظ
عىل هويات الش�عوب هو واجب إنس�اني وأخالق�ي ،يقع عىل عاتق
ً
وخاصة النخب االجتماعية والدينية والثقافية
جميع أفراد املجتمع،
والعلمية واملعرفية يف دول (فضاء البحار السبعة).
بن�ا ًء عىل ما س�بق ،فإن هذه الحلقة النقاش�ية ،والنش�اطات التي
تبذلها بعض املؤسسات الثقافية الروسية ،ستساهم يف زيادة فرص
التق�ارب والتآل�ف بني اإلثني�ات واألديان ،ومراعاة حق�وق األقليات
الديني�ة واإلثني�ة ،ومكافحة التط�رف واإلرهاب ،كما أنها س�تؤدي
إىل تعزي�ز االس�تقرار والس�الم؛ وه�ي جه�ود مش�كورة نتمنى لها
االستمرار واالتس�اع لتشمل كافةدول هذا الفضاء الجغرايف الواسع؛
فجميع املؤسسات الثقافية العربية وغري العربية معنية بهذا الحوار
الحضاري الهام.

خبير في مركز األوضاع االستراتيجة في موسكو

كـاريكـاتـير

«اختتام فعاليات مهرجان النهج السينامئي الدويل الرابع

املستقبل العراقي /ميس الزبيدي
اختتمت الخميس فعاليات مهرجان النهج السينمائي
الدويل الرابع بعد خمسة ايام من العروض الصباحية
واملسائية
وق�ال مدي�ر مجموع�ة قن�وات كرب�الء الفضائي�ة
املنظمة للمهرج�ان املهندس حيدر جلوخان يف كلمة
ل�ه « :تناف�س  136فيلما من  117دول�ة عىل جوائز

رسقة سيارة يف ( )40ثانية!

«ماسة ملكية» عمرها ثالثة قرون
قالت دار س�وذبيز للم�زادات إن املاس�ة فارنيزي الزرق�اء التي تحظى
بأهمي�ة تاريخية بعد أن توارثتها أجيال م�ن العائالت امللكية األوروبية
عىل مدى  300عام تقريبا ،ستعرض للمرة األوىل يف مزاد الشهر املقبل.
ويتوقع أن تباع األملاسة الداكنة ،التي يتدرج لونها بني الرمادي واألزرق
وتزن  6.1قرياط ،بمبلغ يرتاوح بني  3.7و 5.3مليون دوالر.
وعث�ر عىل األملاس�ة يف مناجم جولوكوندا الهندية لألمل�اس وتم إهداؤها
للمرة األوىل إلليزابيث فارنيزي ،ابنة دوق بارما ،يف  1715عندما تزوجت
فيليبي الخامس ملك إسبانيا.
وتوارثتها أكثر من سبعة أجيال وانتقلت من إسبانيا إىل فرنسا وإيطاليا
والنمسا مع زواج أحفادهما من أرس أوروبية أخرى.
وقالت دار س�وذبيز «يف ذلك الوقت كانت األملاس�ة محفوظة يف صندوق
مجوه�رات ملك�ي .لم يك�ن أحد يعل�م بوجودها ع�دا أق�رب األقارب،
وبالطبع ،تجار الحيل الذين يتعاملون مع األرسة».
وستعرض األملاسة للبيع يف دار سوذبيز يف جنيف يوم  15مايو.

تبذل رشكات صناعة السيارات جهودا جبارة
لزيادة الرفاهية ودرجة التأمني يف السيارات
الحديث�ة ،لكن يب�دو أن اللصوص املحرتفني
صاروا عىل نفس الدرجة من التقدم للتعامل
مع هذه التقنيات وإتم�ام عمليات الرسقة
برسعة شديدة ودون أي ضوضاء.
ونرشت الرشطة الربيطانية لقطات مصورة
لكيفي�ة رسقة س�يارة مرس�يديس حديثة
يف غض�ون  40ثانية فق�ط .ويظهر الفيديو
كيف اس�تطاع لص�ان فتح أبواب الس�يارة
باستخدام جهاز قادر عىل استقبال إشارات
مفتاح الس�يارة وفتح أبوابها يف خالل ثوان

ألجل زوجها متيش « »100كم

معدودة .ويمكن استقبال اإلشارات الصادرة
عن مفتاح الس�يارة عندم�ا يكون صاحبها
عىل مقربة من الس�يارة ،ما يعني أن عملية
الرسقة قد تتم وأنت جالس يف منزلك وتعتقد
أن السيارة املركونة أمام البيت يف أمان.
ونقلت مواقع إخباري�ة بريطانية عن مارك
سيلفس�رت من الرشطة الجنائية الربيطانية
قول�ه ،إن أفض�ل طريقة للحماي�ة من مثل
ه�ذه الرسق�ات ،تتمث�ل يف وض�ع مفت�اح
الس�يارة داخل حقائ�ب مصنوعة خصيصا
بطريقة تمنع اس�تقبال إشارات من مفتاح
السيارة.

زفاف وسط «البازالء واجلزر»
فوج�ئ متس�وقون ح�ني س�معوا ع�رب
مايكروفون متجر س�وبر ماركي�ت العبارة
التالية «عىل جميع املتسوقني االنتباه :هناك
حفل زفاف يف املمر »13
وعقد زوجان قرانهما يف متجر سوبر ماركت
وس�ط الجزر والبازالء املعلبة وضيوف حفل
زفافهما بوالية بنسلفانيا األمريكية .بحسب
أسوتشيدبرس.
فقد ذكرت صحيفة «فايل نيوز ديس�باتش»

العراقـي

املهرج�ان االربع التي توزعت ع�ىل مجموعتني االوىل
االف�الم الروائي�ة والثاني�ة االفالم الوثائقي�ة اضافة
للسيناريو فضال عن االنيميشن «.
وذك�ر رئيس لجنة التحكيم الفن�ان العراقي محمود
ابو العباس «فاز بالجائزة االوىل لالفالم الروائية فيلم
(االم ماري) من افغانس�تان للمخرج سادام وحيدي
 ،والجائ�زة الثاني�ة لفيلم (اون) م�ن الهند للمخرج
ت.س.براس�انا ،والجائزة الثالثة لفيلم (هل انت كرة

طائرة؟) من ايران للمخرج محمد بخيش «.
واض�اف «فاز بالجائزة االوىل لالف�الم الوثائقية فيلم
(تح�ت االرض) للمخرج�ة ناي�ر س�انز فونتس من
اس�بانيا  ،وحصدت الجائزة االوىل لفيلم االنيميش�ن
(ذكرى) للمخرج ناتاش�ابات دريف وجامتاكسا من
تايالند .وتابع,حصدت جائزة التحكيم مرص للمخرج
مهند دياب .
فيما قال مدير مهرجان النهج الس�ينمائي حسينني

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

أن الري سبريينغ ( 69عاما) وبيكي سميث
( 61عاما) عقدا قرانهما يوم األحد يف متجر
يف «لوي�ر بوري�ل» ،حي�ث التقي�ا قبل عرش
سنوات.
وقال�ت س�ميث إنه�ا كانت تعم�ل يف املتجر
عندما جاءها سبريينغ وأعطاها قطعة من
الورق تحمل اسمه ورقم هاتفه .وقالت إنه
كان م�ن املناس�ب أن يتزوج�ا يف املمر الذي
التقيا فيه.

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص ــدر عن مؤسس ــة المس ــتقبل العراقي ــة
للصحا ف ــة والطبا ع ــة والنش ــر

وق�ال الزوجان إنهم�ا اختارا ي�وم  1أبريل،
وهو أح�د الفصح ،ألنه قري�ب من تاريخني
مهم�ني آخري�ن :س�بريينغ يحتف�ل بعي�د
مي�الده يوم  2أبريل ،وس�ميث تحتفل بعيد
ميالدها يف  3أبريل.
وق�ال القايض الذي أرشف عىل املراس�م ،إنه
أول حفل زف�اف له يف متج�ر للبقالة .وقال
ج�ورج ثيمون�ز صاح�ب املتجر إنه س�عيد
باستضافة الزوجني.

هاتف رئاسة التحرير

الهاني «فازت بمس�ابقة افالم الس�يناريو بشهادات
تقديرية الفيلم�ني العراقيني ()2038للمخرج محمد
نوري و ( )+Oللمخرج وثاب الصكر».
من جانبه�ا عربت الفنانة الس�ورية أمان�ة وايل عن
س�عادتها بوجودها بالعراق ويف كربالء قائلة « هذه
من اجم�ل املهرجانات واتمن�ى ان تنتقل العدوى اىل
جمي�ع ال�دول العربي�ة واالس�المية يف اقام�ة هكذا
محافل « .
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ب�دأت زوج�ة املحام�ي الصين�ي املعتقل ،وانغ تش�يوان تش�انغ ،أمس
األربعاء ،مس�رية طولها أكث�ر من  100كيلومرت من بك�ني حتى مدينة
تيانج�ني ،حي�ث تعتقد أن زوجه�ا محتجز انفرادي�ا ،يف محاولة إلجبار
السلطات عىل تفس�ري اعتقاله .ووانغ ،الذي كان يتوىل قضايا حساسة
مثل الش�كاوى م�ن تعذيب الرشط�ة ويدافع عن أعض�اء حركة فالون
قون�غ ،مفق�ود منذ أغس�طس عام  2015أثن�اء حملة قمع للنش�طاء
الحقوقيني .ولم تس�مع زوجته يل ون تسو أي أنباء عن مصريه رغم أن
الس�لطات أبلغت محاميها أنه اعتقل .ولم ُيسمح ليل أو املحامي برؤية
وانغ .وقالت إنها تتوقع أن تس�تغرق املس�رية إىل تيانجني  12يوما بعد
مرور ألف يوم عىل اختفاء زوجها.

شـكـروتـقـديـر

اتوجه بالش�كر والتقدير اىل دائرة احوال آمريل لتسهيل
ام�ور املواطن�ني واملراجع�ني وتذلي�ل العقب�ات كافة
امامهم ،كما اود ان اش�كر اللواء  52للحش�د الش�عبي
فوج امريل بقيادة الحاج املجاهد مهدي تقي اسماعيل
رئي�س تحالف الفت�ح يف صالح الدين ع�ىل ما يقدموه
من تضحيات جس�ام من اجل حماية املواطنني وتأمني
حياتهم ببس�الة وبطولة ،كما اود ان اش�كر قوات الرد
الرسي�ع املت���واجدة يف املنطقة وذل�ك لحماية طريق
بغ�داد  /ك�رك�وك ب�كل تفان�ي واخ�الص واالس�هام
ب�ت�أمني عودة النازحني اىل مناطقهم بامان .
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