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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

توتر يف البحر األمحر بسبب «تنافس» تركيا واإلمارات

علي الدراجي

ص4

احلكومة تعرتف بصعوبة «إهناء الفساد» يف املؤسسات الرسمية
العراق استضاف مؤمترا عربيا لـ «تعزيز النزاهة» ..ورئيس الوزراء يدعو إىل «ثورة جذرية» حلماية املال العام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعرتف رئيس الوزراء حي�در العبادي ،أمس
األحد ،بصعوب�ة مكافحة الفس�اد يف بالده
بالط�رق التقليدي�ة ،الفت�ا ً إىل الحاج�ة إىل
ثورة جذية النهائه ،وفيما ش�بّ خه الفس�اد
باإلره�اب ،ش�دد على أن معرك�ة الفس�اد
مصريي�ة ويج�ب النج�اح فيه�ا .وق�ال
العب�ادي ،يف كلمة بافتت�اح املؤتمر الوزاري
الس�ادس للش�بكة العربية لتعزي�ز النزاهة
ومكافح�ة الفس�اد يف بغ�داد ،إن العراق لم
يتمكن م�ن االنتصار عىل تنظي�م «داعش»
ل�وال محاربت�ه للفس�اد ،الفت�ا ً إىل ّ
أن هناك

عالق�ة بين الفاس�دين واالره�اب .وش�دد
رئيس الوزراء بالقول «اننا اذ نس�تعيد بلدنا
وارضنا ومواطنينا من االرهاب نؤكد عزمنا
عىل حماية املال العام ومس�ؤوليتنا جميعا
حمايته كل من موقعه» .وأشار إىل ّ
أن الفساد
كان جزءا ً اساسيا ً من انهيار املدن العراقية
ام�ام تنظيم «داع�ش» نظرا لع�دم تحمس
املقاتلين يف املواجه�ة والدف�اع ع�ن بلدهم
والتضحية بارواحهم وهم يرون املس�ؤولني
يرسقون املال العام او يهدرونه ،وقال أيضا ً
«لذل�ك كان�ت الخط�وات االوىل يف مواجه�ة
االره�اب ه�ي بمح�ارصة الفس�اد فحصل
تقدم عسكري واضح ضد االرهاب» .وشدد

العب�ادي عىل ان الفس�اد واالرهاب وجهات
لعملة واحدة وهناك عالق�ة هيكلية بينهما
ولذل�ك ف�أن محاربتهم�ا اس�اس لتحقيق
التنمي�ة .وأك�د رئي�س ال�وزراء ان املنطقة
تحت�اج إىل ثورة جذرية ضد الفس�اد ،داعيا
إىل نظرة جذرية ملكافحة الفساد ولذلك اقدم
العراق عىل فتح ملفات فس�اد كثرية تخص
مس�ؤولني كب�ار قدم�وا للقض�اء .وأكد انه
ل�ن يرتدد امام فتح اي ملف فس�اد «س�واء
كان املتهم هذا الش�خص اوذاك والفاسدون
يعرف�ون جيدا جدي�ة العمل ال�ذي نقوم به
وخطورته عليهم».

التفاصيل ص3

العراق حيظى بـ «إشادة كبرية» يف القمة العربية وحديث عن ختصيص «مكة  »2للمصاحلة

ص3

بوتني لقادة الدولة العربية :لنجد «حل سيايس» بسوريا
بغداد  /المستقبل العراقي

قال الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني ،أمس
األحد ،إن بالده مستع ّدة للتعاون مع جامعة
ال�دول العربية م�ن أجل الحل الس�يايس يف
س�وريا والع�راق وعمليات إع�ادة اإلعمار،
عقب هزيمة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ج�اء ذل�ك يف رس�الة وجهها بوتين للقمة
العربية املنعق�دة يف الظهران بالس�عودية،
ونرشت يف املوقع الرسمي للكرملني.

وأض�اف بوتني أن روس�يا وال�دول العربية
تس�تطيع يف مرحلة ما بع�د دحر داعش يف
سوريا والعراق ،اإلسهام يف تفعيل عمليات
التس�وية السياس�ية وإعادة اإلعمار وحل
املشكالت اإلنسانية امللحة يف هذين البلدين.
وأش�ار بوتين إىل أن القم�ة تنعق�د يف فرتة
صعب�ة يم�ر بها الرشق األوس�ط وش�مال
أفريقيا ،يف ظل اس�تمرار النزاعات املسلحة
يف سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وأك�د على رضورة االس�تمرار يف محارب�ة

«الجماعات اإلرهابية» ،مع احرتام س�يادة
الدول العربية ووحدة أراضيها.
وش�دد الرئي�س الرويس عىل ع�دم إمكانية
تطبيع األوضاع يف الرشق األوس�ط بصورة
مس�تدامة دون إيجاد ّ
حل ج�ذري للقضية
الفلس�طينية.ولفت بوتني إىل ثبات املواقف
الروسية حيال رضورة حل جميع القضايا
املتعلقة باألرايض الفلس�طينية ،بما يف ذلك
مش�كلة الق�دس ،يف إط�ار مبادرة السلام
العربية واستنا ًدا إىل أسس القانون الدويل.

واشنطن تطلع بغداد عىل تفاصيل رضبة سوريا ..واخلارجية :احلل السلمي األنجع لألزمة

الفضيلة الربملانية تتحدث عن الرصاع يف سـوريا :يستنزف مقدرات دول املنطقة

تيـار احلكمـة :قريبـا سنعلن اطالق مشـروع االغلبيـة الوطنية

املحكمة االحتادية العليـا تنعـى قاضيـا فـي حمكمـة استئنـاف ديالـى
حمافظ البرصة
يبحث امللف اخلدمي مع أهايل
اهلارثة وياسني خريبط
ص6

ص2

ص2

ص2

ص2

حمافظ بغداد يعلن
املوافقة عىل متويل مشاريع
تنمية االقاليم املستمرة
ص6

واليتي :جبهة املقاومة ستصبح أقوى يف املستقبل

ص4
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ً
اتصاال من سوليفان لبحث العالقات الثنائية
اجلعفري تلقى

واشنطن ُتطلع بغداد عىل تفاصيل رضبة سوريا ..واخلارجية :احلل السلمي األنجع لألزمة
بغداد  /المستقبل العراقي

هذا النوع من األسلحة».
ّ
وأك�د َّ
أن َّ
«أي تصعي�د يف س�وريا
ً
س�ينعكس س�لبا عىل أمن ،واستقرار
املنطق�ة برُمَّ ته�ا ،وس�يمنح اإلرهاب
فرصة الس�تعادة نشاطه بعد هزيمته
ُ
وتراجعه يف
الت�ي تلقـَّاه�ا يف الع�راق،
س�ورياَّ ،
وأن خطر اإلرهاب اليو َم ُيهددِّ
َّ
مُ
جميع دول العالم ،ذك ِّـرا أن شجاعة
السلم أهمُّ من شجاعة الحرب».
ويف خت�ام الحديث ت�داول الجانبان
أهمِّـيَّ�ة تنس�يق املواق�ف يف القضايا
التي تتعل َّـق بأمن واس�تقرار املنطقة؛
انطالقا ً م�ن العالقات الت�ي تربط بني
البلدين .بحسب البيان.
وكان الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د
ترام�ب ،الحكوم�ة الس�ورية م�ن أن
الوالي�ات املتح�دة «بكام�ل عدته�ا
وعتادها» للرضب مرة أخرى إذا نفذت
هجمات كيماوية جديدة.
وج�اء التحذي�ر بعدم�ا رضب�ت
الوالي�ات املتح�دة وفرنس�ا وبريطانيا
ثالث�ة أه�داف س�ورية ردا عىل هجوم
كيم�اوي مزع�وم يف بل�دة دوم�ا ،منذ
أس�بوع .وتنفي سوريا اس�تخدام أي
أس�لحة كيماوية ،وتقول إن املعارضة
اختلقت الهجوم.
ورفض العراق أكثر من مرّة توجيه
رضبات غربيّة إىل سوريا ،وفيما يشدد
على الحل الس�يايس والس�لمي النهاء
األزمة الس�ورية املش�تعلة منذ نحو 7
أعوام من دون أن تتوصل إىل حل.

أطلع�ت الواليات املتحدة األمريكية،
أم�س األح�د ،الع�راق على تفاصي�ل
العملية العسكرية يف سوريا.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة
العراقي�ة تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،ان وزير الخارجية إبراهيم
الجعف�ري تلق َّـ�ى اتص�االً هاتفيّ�ا ً
َّ
األمريك�ي وكالة
م�ن وزي�ر الخارجيَّة
ّ
ج�ون س�وليفان ،وج�رى يف االتص�ال
بح�ث العالقات الثنائـيَّة بين البلدين،
ومناقشة مُ س�تج َّدات األحداث األخرية
يف سورية.
وق� َّدم س�وليفان ،بحس�ب البيان،
«إيضاحا ً لتفاصيل العمليَّة العس�كريَّة
التي قامت بها ٌّ
كل من الواليات املتحدة
األمريكيَّة ،وبريطانيا ،وفرنسا »،مُ شريا ً
إىل َّ
أن «الرضبة استهدفت ثالث منشآت
خاص�ة باألس�لحة الكيمياويَّ�ةَّ ،
ّ
وأن
واش�نطن كانت حريصة على تجنـب
ُّ
وُقوع ضحايا من املدن ِّيني».
من جانبهَّ ،
ّ
الجعفري عىل جملة
أكد
من النقاط ينطلق منها العراق يف رؤيته
ِّ
للحل يف سوريا ،والتي تتمث َّـل برضورة
ِّ
تغليب الحل السيايسِّ لألزمة السوريَّة،
َّ
َّ
الس�وري هو ال�ذي ُيح ِّدد
وأن الش�عب
مصريه بنفسه ،كما ّ
أكد رفض العراق
إلنتاج ،واستخدام األسلحة الكيمياويَّة
أي ط�رف كان ،والس�يَّما َّ
م�ن ِّ
أن�ه قد
عان�ى يف فرتات س�ابقة من اس�تخدام

تيار احلكمة :قريب ًا سنعلن اطالق
مرشوع االغلبية الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن تيار الحكمة ،أمس االح�د ،قرب اطالق
ً
الفت�ا اىل أن ذلك من
مشروع االغلبي�ة الوطنية،
ش�أنه تغيري مس�ار العملية السياسية والخروج
من مبدأ املحاصصة.
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» ع�ن القيادي يف
التيار فادي الش�مري إن «تحركا نعمل عليه منذ
مدة من أجل اطالق مرشوع االغلبية الوطنية وقد
وصلنا إىل املراحل االخرية».
واض�اف الش�مري ،ان «نجاحن�ا يف املرشوع
من ش�أنه تغيري مس�ار العملية السياس�ية لكي
تكون لدينا اغلبية وطنية تشكل الحكومة مقابل
معارضة وطنية تؤدي واجبها عىل اتم وجه».
وأش�ار إىل «رضورة مغ�ادرة املنهج الس�ابق
ال�ذي يعتم�د على وج�ود الجمي�ع يف الحكم ويف
املعارضة ما ادى بالعراق إىل هذه املشكالت كون
العم�ل اعتم�د عىل املحاصص�ة واغلاق امللفات
املتبادل بني الرشكاء».

رشطة دياىل تعلن تفكيك ثالث عبوات
ناسفة إحداها يف مسجد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة محافظ�ة دي�اىل ع�ن
تفكي�ك ثالث عبوات ناس�فة يف مناط�ق متفرقة
من املحافظة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ان «خبراء املتفجرات يف
رشط�ة دي�اىل تمكن�وا م�ن تفكيك ورف�ع ثالث
عبوات ناس�فة» ،مبينة ان “احدى هذه العبوات
وضعت عىل الطريق الرابط بني منطقة الهارونية
وقضاء بل�دروز ،والثانية عىل الطريق الرابط بني
ناحية ابي صيدا وقرية الجيزاني مقابل قرية ابو
خنازير» .واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اس�مه ،ان «العب�وة الثالثة كان�ت موضوعة
داخل جامع محمد رس�ول الله يف منطقة الجاليل
التابعة لقضاء املقدادية» ،مشيرا اىل ان «تفكيك
العبوات لم توقع اية خسائر».
وفكك�ت االجه�زة االمنية يف دي�اىل العديد من
العبوات الناسفة خالل االشهر املاضية يف مناطق
متفرقة من املحافظة.

الفضيلـة الربملانيـة تتحـدث عن الصـراع فـي سـوريـا:
يستنزف مقدرات دول املنطقة
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة،
أم�س األح�د ،أن رصاع ال�دول الكبرى يف س�وريا
يس�تنزف مقدرات دول وش�عوب املنطقة ويخلق
بيئة ل�دوام العنف والتط�رف العامل�ي ،داعيا دول
املنطقة اىل املبادرة إليقاف الحرب والخراب.
وقال طعمة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أن «استمرار معاناة الشعب السوري
لس�نوات طويل�ة وتحول س�وريا س�احة لتنازع
ورصاع نفوذ الدول الكربى مثال واضح عىل قسوة
السياسة املتبعة وخطأ املنهج والغايات املتبناة من

أطراف الحرب املدمرة» .وأضاف ،ان «العقل والقيم
الس�ليمة تقتيض مغادرة اُس�لوب العنف الش�امل
ال�ذي يس�تنزف م�وارد دول املنطق�ة وش�عوبها
البرشي�ة واالقتصادي�ة واللجوء لوس�ائل س�لمية
حضارية تتدارك مايمكن تداركه وتتالىف الخس�ائر
البرشي�ة الكبرية» ،مبديا ً قلقه من «تصاعد العنف
وتزايد حدة الرصاع يف املنطقة وانعكاساته املدمرة
على بلدانه�ا وش�عوبها وماينتج عنه م�ن تغذية
لبيئة التطرف وتمدد التنظيمات االرهابية وتوسع
أنش�طتها الدموية» .ولف�ت اىل ان «من الرضوري
ان تب�ادر دول املنطق�ة وبرسع�ة إليق�اف الحرب
والخ�راب واللج�وء للتفاهم والحوار عىل اس�اس

الداخلية متنع هدر ًا وتويص بإعادة أكثر من مليار دينار
خالل آذار املايض

بغداد  /المستقبل العراقي

تمكن�ت م�ن أن تمن�ع اله�در وتويص
بإعادة أكثر من مليار دينار خالل شهر
آذار املنرصم م�ن العام الجاري ،2018
جاءت نتيجة لجهود املدرية التدقيقية
والرقابية».
واض�اف ان «املفتش�ية تمكن�ت
خلال ش�هر آذار م�ن أن تمن�ع م�ن
الهدر مبلغا ً مقداره ()790,539,550
دين�ارا ً وأوص�ت بإع�ادة مبل�غ قدره
( )377,108,239دين�ارا ً اىل خزين�ة
الدول�ة» .واش�ار اىل أن «املديرية خالل

اعلن�ت مفتش�ية الداخلي�ة ،أمس
االح�د ،ع�ن من�ع ه�در يف امل�ال العام
والوصاي�ة بإعادة أكثر من مليار دينار
خالل ش�هر آذار امل�ايض .وذكر مكتب
املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه
ان «املفارز واللج�ان التدقيقية التابعة
ملديري�ة التدقي�ق والرقاب�ة املالي�ة يف
مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية

ح�ذر زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد
مقت�دى الص�در ،أم�س االح�د ،العاملني
بمكتبه الخاص ومكتب الس�يد الش�هيد
الصدر ومفاصل�ه يف النجف من الخوض
بالعم�ل الحكوم�ي وامل�ايل والتج�اري
والعسكري ،فيما هدد املخالفني «عقوبة»
التجميد او الطرد.
وقال الس�يد الصدر يف بي�ان إنه «بعد
الب�دء بالحمل�ة االعالمي�ة لالنتخاب�ات
العراقي�ة وبعد بدء العد التن�ازيل ملوعدها
املق�رر والذي يج�ب ان ال يتغير ،صارت
الرصاع�ات التس�قيطية بين الكت�ل امر
متعارف مع شديد االسف فبدء اللتشهري
والتسقيط بغري حق».
وأضاف الس�يد الص�در ،أن «للحفاظ

الش�هر تمكنت م�ن تدقي�ق  30عقداً،
وبيّنت رأيه�ا بـ  78مجلس�ا ً تحقيقيا ً
و  35تقري�را ً واردا ً اليه�ا م�ن مديرية
تفتي�ش بغ�داد و  22تقري�را ً آخر من
مديرية تفتي�ش املحافظات» .واوضح
ان «مجموع املعامالت التي تم تدقيقها
تدقيق�ا ً داخليا ً من قب�ل املديرية بلغت
 158معاملة ،وأنها استطاعت أن تتابع
تنفي�ذ  15عق�دا ً ضمن خط�ة الوزارة
االس�تثمارية و 72عقدا ً ضمن خطتها
التشغيلية».

عمليات بغداد :افتتاح شارع كورنيش العطيفية املغلق منذ  12عام ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قائ�د عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل
الربيع�ي ،أم�س االحد ،ع�ن اعادة افتتاح ش�ارع
كورني�ش العطيفي�ة املحاذي لنهر دجل�ة واملغلق
من�ذ  12عاما .ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز»

ع�ن الربيعي القول «وجهنا باعادة افتتاح ش�ارع
كورني�ش العطيفي�ة املحاذي لنهر دجلة (ش�مايل
العاصمة) باتجاه جرس  14رمضان» ،مشيرا اىل
أن «ه�ذا الطري�ق يرب�ط بني منطقت�ي العطيفية
واملنصور» .وأكد الربيعي عىل «أهمية هذا الطريق
االستراتيجي واملغل�ق منذ  12عام�ا» ،الفتا اىل أن

السيد الصدر حيذر العاملني بمكتبه من اخلوض بالعمل
احلكومي وهيددهم بالطرد
بغداد  /المستقبل العراقي

مشرتكات الشعوب ومصالحها املتداخلة فتحقيق
أط�راف الصراع لبعض مصال�ح ش�عوبها ودرء
آث�ار النزاع املس�لح اوىل وأفضل بكثير من دوامة
الح�رب الت�ي الربح واقع�ي فيها لبل�دان املنطقة
ومواطنيه�ا» .وتاب�ع« :نحن يف الع�راق نعتقد ان
بداي�ة الرصاع ال�دويل وبادواته امليدانية يف س�وريا
كان س�ببا مهما يف تمدد داعش االرهابي واحتالله
ملدن العراق وماتبعها من ويالت وكوارث إنس�انية
شديدة  ،،وعودة الرصاع الدويل وتصاعده من جديد
سيهدد اس�تقرار األمن القومي العراقي فضال عن
مجمل أم�ن املنطقة ويفتحها عىل س�يناريوهات
دامية تخريبية».

على س�معة آل الص�در الك�رام والحوزة
العليم�ة الناطق�ة وحفاظا عىل س�معة
النه�ج ال�ذي خط�ه الس�يد العم الس�يد
الشهيد األول والسيد الوالد السيد الشهيد
الثاني تقدس�ت ارواحهم الطاهرة ،تقرر
التأكي�د على من�ع العاملين يف الحنان�ة
وخصوص�ا املكت�ب الخ�اص ومكت�ب
الس�يد الش�هيد ومفاصله من الخوض يف
العمل الحكومي ،والنقصد به االنتخابي،
واملنع يف الخ�وض بالعمل املايل والتجاري
والعسكري».
وأضاف السيد الصدر ،أن «من يخالف
ذلك سيعرض نفس�ه لعقوبة التجميد او
الط�رد اال م�ن يملك بذل�ك تخويال خطيا
فحس�ب» ،مؤكدا عىل العاملني يف الحنانة
واملفاصل اعاله العمل عىل انجاح مرشوع
االصلاح ،وعىل من يعمل ض�د ذلك فعىل

املكتبين اص�دار مذك�رة وكتاب رس�مي
بذلك» .وأكد السيد الصدر ،بحسب البيان،
على «م�ا ورد اعلاه م�ن املفاص�ل وان
يجعلوا من هذا الشهر شهر طاعة وعبادة
من خلال زي�ادة املس�اجد ودور العبادة
والتأكيد عىل صل�وات الجمعة والجماعة
واالعت�كاف والقيام رجا ًء اكيدا» ،الفتا اىل
أن «س�معة الوطن والحوزة وسمعتنا آل
الص�در عىل املحك  ،وكل م�ن يخالف فلن
ينجو من العقوبة».
وانطلق�ت صب�اح ،ام�س الس�بت،
الدعايات االنتخابية للمرشحني لعضوية
مجل�س الن�واب يف دورته الرابع�ة ،ومن
املؤمل ان يبدء الصمت االنتخابي وايقاف
الرتويج للمرشحني يف صباح يوم  /11ايار
 2018اي قبل بدء التصويت للمرش�حني
بـ 24ساعة.

«ق�رار اع�ادة افتتاح الش�ارع جاء بعد اس�تتباب
الوضع االمن�ي يف العاصمة بجهود القوات االمنية
وتعاون املواطنني».
يش�ار اىل ان الق�وات االمنية رشع�ت يف االونة
االخيرة بافتتاح العديد من الطرق الرئيس�ية التي
اغلقت بعد العام .2004

املحكمة االحتادية العليا تنعى قاضي ًا
يف حمكمة استئناف دياىل

بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ت املحكمة االتحادي�ة العليا القايض الس�يد عبود هادي
الذي طالته يد االرهاب ،مؤكدة أن السلطة القضائية االتحادية
قدم�ت كوكب�ة من الش�هداء الذي�ن دافعوا عن الحق وس�يادة
القانون .وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك إن
«السيد رئيس املحكمة االتحادية العليا القايض مدحت املحمود
والسادة اعضاء ومنتس�بي املحكمة ينعون القايض يف محكمة
اس�تئناف دي�اىل االتحادية الس�يد عب�ود هادي ال�ذي طالته يد
االرهاب يف هجوم ادى إىل استشهاده».
وأض�اف أن «املحكم�ة االتحادي�ة العليا تؤكد أن اس�تهداف
التنظيم�ات االرهابية واملجاميع االجرامية للس�لطة القضائية
االتحادية جاء بوصفها رمزا ً وطنيا ً فعاالً يف بناء الدولة وترسيخ
حكم القانون ونرش مبادى العدالة يف العراق».
وتابع «الخلود للشهيد القايض عبود هادي واملواساة لعائلته
وزمالئه ،واسكنه الله يف عليني مع الشهداء الصديقني».

النجف تدعو مفوضية االنتخابات الختاذ اجراءات
بحق من ينرش دعايات فوق صور الشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

طالبت محافظة النجف ،أمس االحد ،املرشحني للإلنتخابات
النيابي�ة املقبلة بعدم ازالة «صور الش�هداء» ونشر دعاياتهم
االنتخابي�ة فوقها ،داعية املفوضية العليا لالنتخابات التخاذ ما
يلزم .وقال محافظ النجف لؤي اليارسي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه« ،نطالب جميع املرش�حني احرتام صور
الشهداء العراق املضحيني من أجل وحدته واستقالله وتحريره
م�ن الق�وى اإلرهابية وعدم نرش صورهم فوق صور الش�هداء
أو رفعه�ا والتالعب بها» .وأش�ار اليارسي ،إىل أن «هناك حاالت
رصدها أبناء النجف األرشف الكرام وكانت محط نقد املجتمع»،
داعيا ً املفوضية العليا لالنتخابات فرع النجف إىل «اتخاذ ما يلزم
ملنع تكرار هذه الحاالت».

هيئة االتصاالت تشدد عىل رضورة التزام وسائل االعالم
بالئحة قواعد التغطية خالل االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ت هيئ�ة اإلعالم واالتص�االت ،أمس
األح�د ،وس�ائل اإلعلام إىل رضورة االلتزام
بالئح�ة قواع�د التغطي�ة اإلعالمي�ة خالل
ً
مؤك�دة التزامها املطلق بحرية
االنتخابات،
التعبير عن ال�رأي الت�ي كفلها الدس�تور.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إنه «م�ع انطالق
حملة السباق االنتخابي الديمقراطي املبني
عىل قواعد الدستور والترشيعات القانونية،
ونظ�را لألهمية الفائقة لوس�ائل االعالم يف
توجيه الرأي العام وتحديد فرتة االنتخابات،
ويهدف تذكري تلك الوسائل باهمية االلتزام
باملعايير املهني�ة واالخالقي�ة والقانوي�ة
اثناء تغطيته�ا االعالمي�ة لالنتخابات ،بما
يضم�ن الحفاظ عىل ح�ق الناخب العراقي

يف الحص�ول على كل املعلوم�ات الالزم�ة
الختي�ار ممثلي�ه» .االعلام واالتص�االت
تدع�و املؤسس�ات االعالمية لتوخ�ي الدقة
واملوضوعي�ة بتن�اول االخب�ار االمني�ة
وأضاف�ت الهيئ�ة ،انها «تج�دد التأكيد عىل
وسائل االعالم كافة رضورة االلتزام بالئحة
قواعد التغطي�ة االعالمية خالل االنتخابات
والت�ي تهدف اىل تنظيم االداء االعالمي اثناء
امل�دة التي تج�ري فيها العملي�ة االنتخابية
بما يعزز التزامه�ا املهني باملعايري واملبادئ
القانوني�ة واالخالقي�ة العام�ة الت�ي م�ن
ش�أنها دعم املسيرة االنتخابية يف العراق،
فضال ع�ن ضم�ان تغطية اعالمي�ة فاعلة
ومتوازنة للمرشوع الديمقراطي االنتخابي
يف الع�راق» .وأوضح�ت ،أن «هيئ�ة االعالم
واالتص�االت وانطالقا من دورها التنظيمي
لوسائل االعالم ودعما منعها لحق الوصول

والحص�ول على املعلوم�ة س�واء لوس�ائل
االعلام او الجمهور ،تؤك�د التزامها املطلق
بحرية التعبير عن الرأي التي كفلتها املادة
 38م�ن الدس�تور العراقي وامل�ادة  19من
االعالن العاملي لحقوق االنس�ان واملادة 19
من الحقوق املدنية والسياسية ،وتتطلع اىل
أن تستخدم وسائل االعالم هذه الحقوق يف
س�بيل ضمان حق املواط�ن بالحصول عىل
املعلوم�ة االنتخابي�ة الحقيقي�ة بعيدا عن
الضغوط وبدون تمييز س�يايس او ديني او
عرق�ي او عقائ�دي او فك�ري» .وانطلقت
صباح ،امس الس�بت ،الدعايات االنتخابية
للمرش�حني لعضوي�ة مجل�س الن�واب يف
دورت�ه الترشيعية الرابعة ،وم�ن املؤمل ان
يب�دء الصم�ت االنتخابي وايق�اف الرتويج
للمرش�حني يف صباح ي�وم  /11ايار 2018
اي قبل بدء التصويت بـ 24ساعة.

الرافدين يطلق سلفة «اخلمسة ماليني» ملوظفي الرتبية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس االحد ،إطالقه دفعة جديدة من
سلفة الخمسة ماليني دينار ملوظفي مديرية تربية الرصافة
االوىل والثانية والكرخ االوىل.
وق�ال بي�ان للمرصف تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه إنه تم رصف دفعة جديدة من س�لفة الخمس�ة ماليني
دين�ار لنحو  3960موظفا من مديري�ات تربية الكرخ االوىل
والرصافة االوىل والثانية.
وأض�اف ان الصرف ت�م ع�ن طري�ق البطاق�ة االلكرتونية
الخاص�ة باملوظف وذلك بعد ابالغه بواس�طة رس�الة نصية
عرب هاتفه تخطره فيه بإمكانية استالم السلفة عرب بطاقته
االلكرتونية والتي تم تعبئة مبلغ السلفة املايل اليها.
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ً
العراق استضاف مؤمترا عربيا لـ «تعزيز النزاهة» ..ورئيس الوزراء يدعو إىل «ثورة جذرية» حلماية املال العام

احلكومة تعرتف بصعوبة «إهناء الفساد» يف املؤسسات الرسمية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعرتف رئي�س الوزراء حي�در العبادي ،أمس
األح�د ،بصعوب�ة مكافحة الفس�اد يف بالده
بالط�رق التقليدي�ة ،الفت�ا ً إىل الحاج�ة إىل
ث�ورة جذية النهائه ،وفيما ش�بّخه الفس�اد
باإلره�اب ،ش�دد على أن معرك�ة الفس�اد
مصريية ويجب النجاح فيها.
وق�ال العب�ادي ،يف كلم�ة بافتت�اح املؤتم�ر
الوزاري الس�ادس للش�بكة العربي�ة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد يف بغداد ،إن العراق
ل�م يتمكن من االنتصار عىل تنظيم «داعش»
لوال محاربته للفساد ،الفتا ً إىل ّ
أن هناك عالقة
بني الفاسدين واالرهاب.
وشدد رئيس الوزراء بالقول «اننا اذ نستعيد
بلدن�ا وارضنا ومواطنينا م�ن االرهاب نؤكد
عزمن�ا عىل حماي�ة املال العام ومس�ؤوليتنا
جميعا حمايته كل من موقعه».
وأش�ار إىل ّ
أن الفس�اد كان جزءا ً اساسيا ً من
انهي�ار املدن العراقية ام�ام تنظيم «داعش»
نظ�را لع�دم تحم�س املقاتلين يف املواجه�ة
والدف�اع ع�ن بلده�م والتضحي�ة بارواحهم
وهم يرون املس�ؤولني يرسقون املال العام او
يهدرونه ،وقال أيض�ا ً «لذلك كانت الخطوات
االوىل يف مواجه�ة االره�اب ه�ي بمح�ارصة
الفس�اد فحصل تقدم عس�كري واضح ضد
االرهاب».
وش�دد العب�ادي على ان الفس�اد واالرهاب
وجهات لعملة واح�دة وهناك عالقة هيكلية
بينهما ولذلك فأن محاربتهما اساس لتحقيق
التنمية.
وأكد رئيس الوزراء ان املنطقة تحتاج إىل ثورة
جذرية ضد الفس�اد ،داعي�ا إىل نظرة جذرية
ملكافحة الفساد ولذلك اقدم العراق عىل فتح
ملفات فس�اد كثرية تخص مس�ؤولني كبار
قدموا للقضاء.
وأكد ان�ه لن يرتدد امام فتح اي ملف فس�اد
«س�واء كان املته�م ه�ذا الش�خص اوذاك
والفاس�دون يعرفون جيدا جدية العمل الذي
نقوم به وخطورته عليهم».
وأوض�ح ّ
أن البع�ض يحت�ل مناص�ب مؤثرة
ويس�تأثر بالث�روة بن�اء على قيم�ة رمزية
وليست اعتبارية .واوضح بالقول «الفاسدون
هم اكثر الناس اصواتا تدعو ملحاربة الفساد
ولعن�ه فهم يعرفون جي�دا جدية العمل الذي
نقوم به وخطورته عليهم».

وح�ذر العبادي م�ن ان «عدم توزي�ع الثروة
بشكل عادل هو فس�اد وال يجوز ان يستأثر
القلة بالثروة عىل حساب عامة الشعب».
وأك�د رئيس ال�وزراء الحاجة لث�ورة لحماية
املال العام وتحقيق العدالة االجتماعية حيث
اليمكن محاربة الفس�اد بالط�رق التقليدية،

وفيما دع�ا لنظرة جذرية ملكافحة الفس�اد،
وأش�ار العب�ادي إىل ّ
أن�ه ليس م�ن اإلنصاف
التقلي�ل من الخطوات الت�ي اتبعناها لتقليل
حج�م الفس�اد فهن�اك آالف م�ن ملف�ات
التحقي�ق التي فتح�ت يف قضاي�ا كبرية وتم
احالة الكثري م�ن املتهمني للتحقيق وصدرت

بحقهم احكام قضائية مختلفة.
وأكد عىل رضورة تعاون املواطنني وان يتحمل
كل مواط�ن مس�ؤوليته يف كش�ف الفس�اد
واالبلاغ عنه ومس�اعدة اللج�ان التحقيقية
وان تتع�زز ثق�ة املواطن باالجه�زة الرقابية
والتحقيقية.

وأردف بالق�ول أن «ع�دم توزي�ع الث�روة
بشكل عادل هو فس�اد وال يجوز ان يستأثر
القلة بالثروة عىل حس�اب عامة الش�عب»..
مؤك�دا انه اليمكن محاربة الفس�اد بالطرق
التقليدية»
وأشار العبادي إىل ّ
أن بالده تتعاون يف مكافحة

الفس�اد حالي�ا م�ع االم�م املتح�دة ووقعت
مذك�رات معها بهذا الخصوص ،منوها إىل ّ
أن
ال�دول االوروبية تتعاون مع العراق ايضا من
خلال مواجهة تهريب االم�وال عرب الحدود،
مشيرا يف الوق�ت ذات�ه إىل ّ
أن ه�ذه الجهود
تحتاج إىل وقت لكن نتائجها يقينية.
وش�دد العب�ادي يف الختام على ان حكومته
تفت�ح حالي�ا ملفات فس�اد كبيرة وهي لن
تتردد لحس�ابات سياس�ية او مصلحي�ة
فردية من الكش�ف عن الفاسدين واحالتهم
إىل القض�اء مهم�ا كانت مواقعهم ..مش�ددا
بالقول «ان معركة الفس�اد مصريية ويجب
النجاح فيها».
ِّ
وزاري
وانطلق�ت يف بغ�داد أعم�ال مؤتم�ر
للش�بكة العربيَّة لتعزيز النزاه�ة ومكافحة
دول�ة عربي ً
ً
َّ�ة و25
الفس�اد بمش�اركة 18
ً
ً
ً
املدني،
وفاعلة من املجتمع
مستقلة
منظمة
ِّ
ومُ ِّ
ُ
َّ
مثلني عن األمم املتحدة وخرباء دول ِّيني.
وقال�ت هيئ�ة النزاهة يف بيان ان املش�اركني
يف املؤتم�ر الذي يرأس�ه العراق تحت ش�عار
«مكافح�ة الفس�اد يف خدم�ة أمن اإلنس�ان
واملجتم�ع» سيناقش�ون مُ س�تجدات جهود
تعزي�ز النزاهة ومكافحة الفس�اد يف البلدان
العربيَّة وأدائه�ا من منظوراملُ رِّ
ؤشات الدوليَّة
وس�بل االرتق�اء بها.واضاف�ت ان املؤتم�ر
لقاءات وورش
سيشه ُد عىل مدى يومني ع َّدة
ٍ
عم� ٍل لبح�ث السياس�ات العامَّ �ة وتج�ارب
مُ قارن�ة لج�ذب االس�تثمار وتحفي�ز النمو
وتعزي�ز جودة الخدمات م�ن خالل مكافحة
ً
فضلا ع�ن آث�ار الفس�اد يف أم�ن
الفس�اد،
اإلنسان واملجتمع واالستراتيجيَّات الكفيلة
بالح� ِّد من�ه ،ومكافح�ة الفس�اد يف الحاالت
املُ ِّ
ٌ
إعالن
تأثرة بالنزاعات.وسيصدرعن املؤتمر
باس�م «إعالن بغداد» يتضمَّ ن خالصة أعمال
ومُ قرتح�ات وتوصيات املش�اركني فيه ،بما
ُيس�هم يف دع�م جهود مكافحة الفس�اد عىل
العربي اس�تنادا ً إىل املعايير الدوليَّة
الصعيد
ِّ
واإلقليميَّة ذات الصلة؛ بغية تطوير سياسات
وطرق وبرامج مكافحة الفساد.
ُ
وت َع� ُّد الش�بكة العربيَّ�ة لتعزي�ز النزاه�ة
ومكافحة الفساد اآلليَّة اإلقليميَّة األبرز التي
ُّ
تختص بدعم جهود ال�دول العربيَّة ملكافحة
ً
ً
حكومية
وزارة وهيئة
الفساد وهي تضمُّ 47
ً
وقضائي ً
َّ�ة من  18بل�دا ً عربي�ا ً و 25مُ
نظمة
ً
مُ
بدعم م�ن برنام�ج األمم
س�تقلة وتعم�ل
ٍ
اإلنمائي ورشكاء آخرين.
املُ َّتحدة
ِّ

كيانا ً
(ً )25
كرديا يتنافس على ( )46مقعداً

سباق االنتخابات ينطلق يف كردستان ..وتنافس حمموم عىل «منصب الرئيس»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

انطلق�ت ،أم�س االثنين ،الحملات
االنتخابية النتخابات الربملان االتحادي
يف إقليم كردس�تان ،بعد بدئها يف سائر
أنح�اء العراق بأربع وعرشين س�اعة،
بسبب تزامن بدئها مع ذكرى عمليات
األنفال 14 ،نيسان.
وب�دأت األح�زاب الكردي�ة بوض�ع
امللصقات وأعالم األحزاب مع انتصاف
ليلة األحد املاضية ،وهناك أطراف بدأت
حمالتها االنتخابية ،بينما هناك أطراف
كالح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني
ال�ذي يق�ول إن�ه ليس على عجلة من
أمره وإن ل�ه خطته الخاصة بالحملة
االنتخابي�ة .ويبدو واضح�ا ً أن غالبيّة
القوى الكردية تسعى إىل الحصول عىل
منصب رئيس الجمهورية الذي حظي
به حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني
خلال األع�وام املاضية ،لك�ن االتحاد
ال�ذي يعان�ي م�ن تراج�ع واض�ح يف
جماهرييت�ه ،فضالً عن أزم�ة داخلية
تتمث�ل بانرصاف ع�دد م�ن اعضائها
إىل االنضم�ام إىل أح�زاب أخ�رى ،أو
تأسيس أحزاب جديدة ،يجعل التنافس
محموم�ا ً يف الظفر به�ذا املنصب .وبدأ
االتحاد اإلسلامي الكردستاني حملته
االنتخابي�ة يف إقليم كردس�تان بكلمة
وجهها أمينه العام صالح الدين محمد
بهاءالدين والتعريف بمرشحيه .وأعلن
به�اء الدين يف كلمته «نأم�ل أن تكون
حملتنا ملهمة من أجل تحقيق األهداف
الصحيحة له�ذه االنتخابات واملتمثلة

يف إرس�ال مرش�حني الئقين وجريئني
ومدافعني حقيقيني يحققون الحقوق
الدستورية لشعب كردستان».
وانطلق�ت الحمل�ة االنتخابية لالتحاد
اإلسالمي الكردستاني يف كركوك.
وس�تنطلق الحمل�ة االنتخابية للحزب
الديمقراطي الكردستاني اليوم االثنني،
وق�ال مس�ؤول مؤسس�ة انتخاب�ات
الح�زب الديمقراط�ي الكوردس�تاني
خرسو كوران «لن نشارك يف انتخابات

محافظتي كركوك وصالح الدين ،لكننا
سنش�ارك يف املوصل ودي�اىل واملناطق
الكردس�تانية األخ�رى مث�ل زم�ار،
س�نجار ،خانقين ،مخم�ور واملناطق
األخرى» .بدوره ،ب�دأ االتحاد الوطني
الكردس�تاني حملته االنتخابية ببيان
صدر عن مركز تنظيمات الس�ليمانية
وجمجم�ال وتعلي�ق امللصق�ات ورفع
أعالم االتحاد الوطني يف شوارع أربيل.
وج�اء يف البي�ان إن االتح�اد الوطن�ي

يدش�ن حملته االنتخابية بروح كردية
تظهر الوجه الحضاري املرشق لشعبنا.
وظهرت حركة التغيري املعارضة بشكل
قوي منذ اللحظ�ات األوىل لبدء الحملة
االنتخابية يف إقليم كردس�تان ،وعلّقت
أعالم وش�عارات حركة التغيري ،فضالً
عن تعليق ملصقات مرشحيها يف مدن
وقصبات إقليم كردستان.
وقد اجتمع الليلة املاضية عدد من أبرز
أعضاء حركة التغيري يف أربيل استعدادا ً

للحمل�ة االنتخابي�ة .وتش�ارك التغيري
يف كركوك ضم�ن قائم�ة تجمعها مع
الجماع�ة اإلسلامية والتحال�ف م�ن
أج�ل الديمقراطي�ة والعدال�ة باس�م
قائم�ة (الوط�ن) التي ب�دأت حملتها
االنتخابية بعد ظهر الس�بت .الجماعة
اإلسلامية ،بدوره�ا ،أعلن�ت يف كلمة
ألمير الجماعة اإلسلامية ،عيل بابري،
عن ب�دء الحملة االنتخابي�ة للجماعة
يف كركوك.ويش�ارك الحزب االشرتاكي

الديمقراط�ي الكوردس�تاني بقائمته
املس�تقلة يف انتخاب�ات الربمل�ان ،وق�د
انطلق�ت الحمل�ة االنتخابي�ة للحزب
بكلم�ة لس�كرتريه ،محم�د حاج�ي
محم�ود ،والتعري�ف بمرش�حيه.
وأم�ل س�كرتري الح�زب االشتراكي
الديمقراطي الكوردس�تاني أن «يحكم
املواطن�ون ضمائرهم عن�د التوجه إىل
صنادي�ق االقتراع ويصوت�وا لصال�ح
القوائم واملرش�حني الذين سيخدمون

رؤساء وأمراء وجهوا التهاني لبغداد خبالصها من «داعش»

العراق حيظى بـ «إشادة كبرية» يف القمة العربية وحديث عن ختصيص «مكة  »2للمصاحلة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح

بدأت ،ظهر أمس األحد ،أعم�ال القمة العربية
يف مدينة الظهران السعودية بدورتها التاسعة
والعرشين بحضور عدد كبري من قادة وزعماء
العرب من بينهم رئيس جمهورية العراق فؤاد
معص�وم ،وق�د حظي الع�راق باهتم�ام كبري
وإش�ادة يف حربه عىل «داع�ش» والخالص من
التنظيم اإلرهابي.
ويف كلمت�ه االفتتاحي�ة ق�دم رئي�س ال�دورة
الس�ابقة امللك االردني ،عبدالله الثاني ،التهنئة
للعراقيين بانتصارهم عىل تنظيم داعش ،كما
رف�ض خالل الجلس�ة االفتتاحية إث�ارة الفتن
والنزاع�ات الصائفي�ة داخل الح�دود العربية،
مشريا إىل أنهم يدعمون كل الجهود السياسية

لحل االزمة الس�ورية ،رافضا يف الوقت ذاته أي
تصعيد عسكري يف ذلك البلد».
م�ن جانب�ه ،ش�دد املل�ك الس�عودي ،يف كلمة
له بعد تس�لمه رئاس�ة ال�دورة الحالية للقمة
العربية ،عىل ان «قضية فلس�طني هي قضيتنا
األوىل وس�تظل هكذا» مس�تنكرا قرار الرئيس
األمريك�ي دونالد ترمب ،بش�أن نقل الس�فارة
األمريكية إىل القدس.
فيم�ا أكد األمني العام لجامع�ة الدول العربية،
أحم�د أب�و الغي�ط ،ان «األزم�ات املش�تعلة يف
املنطقة تزعج كل عربي» ،وتابع ان «استمرار
األزمات يف املنطق�ة تضعفنا جميعا» ،وأضاف
«ش�هدت قضيتن�ا املركزي�ة يف فلس�طني
انتكاس�ا كبريا وهناك رضروة لدعم الحكومة
الفلس�طينية» .وهن�أ امري الكوي�ت العراقيني

بتحرير أراضيهم من داعش «نجدد االس�تعداد
للعم�ل معهم إلع�ادة اعم�ار الع�راق ونتمنى
النجاح لالنتخابات العراقية القادمة ونامل ان
تأتي االنتخابات بحكومة تمثل جميع مكونات
الشعب العراقي».
من جانبها قالت منس�قة السياسة الخارجية
يف االتح�اد األوروب�ي فيديري�كا موغرييني ان
«الش�عب العراق�ي أظه�ر ش�جاعة فائق�ة يف
مواجهة إرهاب داعش».
واعلن األمني العام ملنظمة التعاون اإلسلامي
يوس�ف العثيمني ،االح�د ،أن املنظمة تس�عى
لعقد مؤتمر مكة  2لدعم العراق.
وق�ال العثيمين ،إن منظمة التع�اون بها 57
دولة مسلمة ،تشارك الدول العربية همومها يف
البحث عن عالم يسود فيه السالم؛ ألن اإلسالم

يدع�و إىل ذل�ك ،الفت�ا إىل أن ال�دول اإلسلامية
تنبه�ت إىل التط�رف ،وعمل�ت على مواجهته
من خالل املؤسس�ات اإلسلامية املعتدلة ،مثل
األزهر الرشيف.
وأض�اف «العثيمين» ،خلال القم�ة العربي�ة
التاس�عة والعرشي�ن ،املنعقدة يف الس�عودية،
أن القضاي�ا العربي�ة يف مقدم�ة اهتمام�ات
املنظمة ،وأصدرت بيانات تدعم صمود الشعب
الفلسطيني الس�لمي ،كما أن األوضاع يف ليبيا
والعراق وس�وريا تؤرق املنظمة ،وتصدر فيها
بيانات وإدانات .ويضم جدول أعمال القمة 18
بندا تتناول قضاي�ا عربية مختلفة يف املجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية،
ويف مقدمته�ا القضية الفلس�طينية والرصاع
العربي اإلرسائييل.

قضية ش�عبنا العادلة وخاصة كركوك
واملناط�ق املتن�ازع عليها» .س�تجري
انتخاب�ات مجل�س الن�واب العراقي يف
 12أي�ار  2018يف جمي�ع أنحاء العراق
وإقليم كوردستان.
وأعل�ن رئيس هيئ�ة املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخابات العراقية يف إقليم
كردس�تان ،مازن عبدالقادر عن أعداد
الناخبين ،وأع�داد املقاع�د ،وأع�داد
القوائم واملرشحني يف إقليم كوردستان
النتخاب�ات الربمل�ان .ويف مؤتم�ر
صحف�ي ح�ول اإلحصائي�ات املتعلقة
باالنتخاب�ات يف إقليم كردس�تان ،قال
عبدالقادر« :يوجد يف إقليم كردس�تان
ثالث�ة ماليني و 144ألفا ً و 730مواطنا ً
يحق لهم اإلدالء بأصواتهم ،وهناك 25
كيانا ً مش�اركا ً يف االنتخابات يتألفون
م�ن  19حزبا ً وأربع�ة تحالفات واثنني
م�ن املرش�حني املس�تقلني» .وكش�ف
عبدالقادر عن عدد املرشحني ،بالقول:
«رشح  503أشخاص أنفسهم لخوض
الس�باق االنتاخاب�ي منه�م  357م�ن
الذك�ور و 146م�ن االن�اث» .وع�دد
املقاع�د املخصصة إلقليم كردس�تان،
حس�ب رئيس هيئ�ة املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخابات العراقية يف إقليم
كوردستان ،هو  46مقعدا ً موزعا ً عىل
النحو اآلتي:
  16مقع�دا ً ملحافظ�ة أربي�ل أحده�اكوتا للمسيحيني.
  18مقعدا ً ملحافظة السليمانية.  12مقع�دا ً ملحافظ�ة ده�وك ،بينهامقعد كوتا للمسيحيني.
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تفجر ً
مصاحل اقتصادية قد ّ
حربا شاملة

توتر يف البحر األمحر بسبب «تنافس» تركيا واإلمارات يف الصومال
بغداد  /المستقبل العراقي

يف أواخر الش�هر املايض دع�ت الصومال مجلس
األم�ن التابع لألمم املتح�دة كي يوقف بن�اء قاعدة
عسكرية إماراتية عىل أرض الصومال ،وانتقد سفري
الصومال لدى األمم املتح�دة صفقة بناء القاعدة يف
مدينة بربرة الس�احلية واصف�ا ً إياها بأنها «انتهاك
واضح للقانون الدويل».
وق�د أبرم ه�ذا االتف�اق بين الحكوم�ة املحلية
لجمهوري�ة أرض الصوم�ال واإلم�ارات دون
إرشاف وموافق�ة الحكومة الفيدرالي�ة الصومالية.
وجمهوري�ة أرض الصوم�ال ،أو صموماليالن�د،
هي منطق�ة تتمتع بحكم ش�به ذاتي ،وق�د أعلنت
اس�تقاللها من ط�رف واحد أثناء الح�رب األهلية يف
البالد ،بالرغم من أن هذا االستقالل لم يتم االعرتاف
به دولياً.
ومث�ل ق�رار اإلم�ارات بن�اء قاعدة عس�كرية يف
بربرة انتهاكا لدس�تور الصومال وتحديا لحكومتها
ّ
يمكن
الفيدرالية املدعومة من األم�م املتحدة ،إذ إنه
الحكومة املحلي�ة لجمهورية أرض الصومال ويعزز
ميوله�ا االنفصالية القديمة ،ويمك�ن أن يؤدي ذلك
إىل توت�رات هائل�ة يف املنطق�ة وأن يدف�ع الصومال
بسهولة مجددا ً إىل حالة من االضطراب.
اجتذبت الصومال ،كغريها من البلدان يف منطقة
الق�رن األفريق�ي ومنطقة البحر األحم�ر ،اهتماما
متزاي�دا م�ن األط�راف الخارجية التي له�ا مصالح
يف املنطق�ة ،حي�ث كان�ت تركي�ا نش�طة للغاية يف
الصوم�ال بتعاونها الوثيق مع الحكومة الفيدرالية،
وكانت اإلمارات نشطة للغاية يف جميع أنحاء القرن
اإلفريق�ي .مع الخالف الدبلومايس اإلماراتي الرتكي
االخير والتناف�س املتصاع�د ،يتس�اءل امل�رء كيف
سيؤثر ذلك عىل نطاق أوسع يف سياق البحر األحمر،
وهو طريق تجاري حيوي للعالم وال س�يما أوروبا،
حيث إنه طريقها الرئييس مع آسيا.
وكم�ا أش�ار إليكس رون�دوس ،املمث�ل الخاص
لالتح�اد األوروبي للقرن األفريق�ي« :لدينا مصلحة
حيوي�ة هن�ا .ه�ذا الرشيان يم�ر عبره الكثري من
التجارة».
وم�ن غري املفاجئ أن الصني اتخ�ذت أول قاعدة
بحرية دائم�ة لها خارج البالد ،على البحر االحمر،
وق�د افتتح�ت يف جيبوتي الس�نة املاضي�ة ،وتهدف
للمس�اعدة يف حماية هذا الطريق التجاري الحيوي،
م�ع تعزيز مش�اركتها االستراتيجية األوس�ع مع
أفريقيا.
هن�اك مخ�اوف م�ن أن وض�ع الصين املؤثر يف
جيبوتي سيش�كل تحديا ً للواليات املتحدة وفرنس�ا،
حي�ث يوج�د ل�كل منهما قاع�دة عس�كرية هناك،
وق�د كان لدى كل من الس�عودية واإلمارات قوات يف
جيبوتي ،ولك�ن بعد خالف دبلومايس ،تم إجالؤهما
يف عام  ،2015عىل الرغم من عودة القوات السعودية
بعد ذلك بعام.
ويف غضون ذلك ،خالل السنوات القليلة املاضية،
عملت تركيا عىل تعزي�ز ارتباطها بأفريقيا ،خاصة
الصوم�ال ،فف�ي  ،2011عندم�ا رضب�ت املجاع�ة

الصني عن العدوان الغريب عىل سوريا:
«انتهاك للقانون الدويل»
بغداد  /المستقبل العراقي
أدانت وزارة الخارجية الصينية العدوان الثالثي عىل س�وريا
واعتربته «انتهاكا للقانون الدويل» ،مؤكدة أن التسوية السياسية
هي السبيل الوحيد لحل األزمة السورية.
وقالت املتحدثة باس�م وزارة الخارجية الصينية هوا تش�ون
ين�غ ،يف مؤتمر صحفي «تؤمن بكني بأن التس�وية السياس�ية
هي السبيل الوحيد لحل األزمة السورية ،ودعت غري مرة إلجراء
تحقيق شامل وعادل وموضوعي يف ما يشاع عن هجمات يشتبه
بأنها كيميائية يف سوريا».
وتابع�ت« :ما انفكت الصني تعارض اللجوء إىل القوة لرس�م
العالق�ات الدولية ،وترى أن أي إجراء عس�كري يتجاوز مجلس
األم�ن ،يع�د انته�اكا للمب�ادئ والقواع�د األساس�ية للقان�ون
الدويل».
وتعرضت س�وريا فجر اليوم الس�بت  14نيس�ان إىل عدوان
صاروخي من قب�ل وحدات من القوات األمريكي�ة والربيطانية
والفرنس�ية ،يف وقت أعلنت القيادة العامة للجيش الس�وري أن
الرضبة الثالثية ،ش�ملت إطلاق ح�وايل  110صواريخ باتجاه
أهداف سورية يف دمشق وخارجها ،وأن منظومة الدفاع الجوي
السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

املغرب يسحب طائراته من حتالف
العدوان السعودي

الصوم�ال ،كان رئيس ال�وزراء آن�ذاك ،رجب طيب
أردوغ�ان ،أول زعي�م غير أفريقي ي�زور العاصمة
الصومالي�ة الت�ي مزقتها الحرب من�ذ ما يقرب من
عقدي�ن ،وقاد أردوغان الجهود التي جلبت االهتمام
املطل�وب ومئات ماليني ال�دوالرات من املس�اعدات
للبالد.
وتحول�ت مش�اركة تركي�ا اإلنس�انية على مر
الس�نني تدريجيا إىل مشاركة استراتيجية واضحة،
فقد تم بناء الطرق واملدارس واملستشفيات ،واليوم
يع�د طريق الخط�وط الجوية الرتكي�ة إىل الصومال
واح ًدا م�ن أكثر الطرق ربحاً ،واأله�م من ذلك ،فقد
أنهت تركيا العام املايض بناء أكرب قاعدة عس�كرية
لها خ�ارج أراضيها يف الصومال ،وأكرب س�فارة لها
يف مقديشو.
يف نهاي�ة الع�ام امل�ايض ،زار أردوغان الس�ودان
ووق�ع اتفاقيات اقتصادية بملي�ارات الدوالرات مع
نظريه الرئيس عمر البشري ،وشمل ذلك إحياء جزيرة
سواكن ،ربما بما يشمل بناء منشآت عسكرية.
وأث�ار هذا اإلعلان توترات بني الس�ودان ومرص
والس�عودية واإلم�ارات ،حي�ث وردت تقاري�ر تفيد

الرشطة الفرنسية
تتسبب يف إصابات وسط املحتجني
عىل «التقشف»

بغداد  /المستقبل العراقي
أصي�ب عشرات األش�خاص بج�روح يف مواجه�ات
بين متظاهرين وق�وات الرشطة يف مدن فرنس�ية عدة؛
احتجاجا ً عىل السياسات التقشفية للحكومة.
وذكرت صحيفة «برس أوسيان» املحلية ،أن مواجهات
وقعت بني متظاهرين وصل عددهم إىل  10آالف ش�خص
مع الرشطة بمدينة نانت ،شمال غربي البالد.
واس�تخدمت الرشطة الغازات املس�يلة للدموع واملاء
املضغوط ضد املحتجني عىل سياس�ات الحكومة ،يف حني
رشق املتظاهرون عنارص األمن بالحجارة ومواد حادة.
م�ن جهته ،نشر وزي�ر الداخلي�ة الفرنسي ،جريار
كولومب ،عىل حس�ابه يف منص�ات التواصل االجتماعي،
بيان�ا ً دان في�ه م�ا وصف�ه بـ»أعم�ال عن�ف» ق�ام بها
املتظاهرون.
ويف مدين�ة مارس�يليا (جن�وب) ،تظاه�ر نح�و 40
ألف ش�خص ضد سياس�ات الرئيس إيمانويل ماكرون،
بدع�وة من ح�زب «فرنس�ا األبي�ة» اليس�اري املتطرف
واملع�ارض ،و 11نقاب�ة .ويف كلمة خلال املظاهرة ،قال
زعي�م حزب «فرنس�ا األبي�ة» ،جان لوك ميلينش�ون ،إن
العقد االجتماعي بني الحكومة والشعب «مقطوع» .كما
ش�هدت مدينة مونبلييه (جنوب غرب) ،مظاهرة شارك
فيها نحو ألفي شخص ،ألقى فيها املحتجون الزجاجات
الحارقة والحجارة عىل قوات األمن ،وفق املصدر ذاته .ويف
 22م�ارس املايض ،بدأت موج�ة احتجاجات وإرضابات
يف فرنس�ا ،ش�ارك فيه�ا موظف�و القطاع الع�ام وعمال
قطاع�ات النقـــــ�ل البري والجوي وس�كك الحديد.
وهذه املظاهرات كان�ت احتجاجا ً عىل قرارات الحكومة
التقش�فية؛ ما تس�بب بتأخير العــــديد م�ن مواعيد
الرحلات الداخلية والخارجية ،وتعطي�ل مدارس ثانوية
وجامعات عديدة.

بغداد  /المستقبل العراقي

بإرس�ال مئ�ات م�ن الجن�ود املرصيين إىل قاع�دة
اإلمارات يف إريرتيا.
وردت الس�ودان بإغلاق حدوده�ا م�ع إريرتيا
وسحب سفريها من القاهرة ،لكن التوترات تقلصت
بعد أن أعلنت الس�ودان أنها ال تنوي السماح بوجود
عسكري تركي يف سواكن أو أي من أراضيها.
تمتلك دولة اإلمارات  -كما ذكر أعاله  -قاعدة يف
إريرتيا تم التوصل إىل اتفاق بشأنها بعد وقت قصري
م�ن إخالء قواتها م�ن جيبوتي يف ع�ام  ،2015وقد
ُ
اس�تخدمت القاعدة اإلماراتية العس�كرية يف مدينة
عصب  -املدين�ة اإلريرتية عىل الجانب األفريقي من
مضي�ق ب�اب املندب املشترك مع اليم�ن  -يف املقام
األول ملحاربة الحوثيني والقاعدة يف اليمن.
كانت اإلمارات العربية املتحدة نشطة جدا بشكل
عام يف القرن األفريقي ،ونشطة إىل حد ما يف التعاون
األمن�ي مع الحكوم�ة الفيدرالي�ة يف الصومال ،لكن
القاع�دة العس�كرية اإلماراتية الت�ي احتجت عليها
الحكوم�ة الصومالية يف مجلس األمن الدويل بدأت يف
عام  2016كصفقة لتطوير امليناء يف بربرة ألغراض
تجاري�ة .بالنظر إىل أن اإلمارات كانت تدعم س�ابقا ً

وربم�ا ما ت�زال تدع�م االنفصاليين اليمنيني ،فإن
الصومال لديها كل الحق يف أن تشعر بالقلق.
وتق�ف جمهوري�ة أرض الصوم�ال بالفعل عىل
الجانب اإلماراتي يف الشؤون اإلقليمية ،حيث انحازت
إىل جانب املعسكر الس�عودي اإلماراتي البحريني يف
حص�اره ضد قطر ،ومع األخ�ذ يف االعتبار أن تركيا
أرس�لت ق�وات إىل قطر ،فإن التناف�س بني اإلمارات
وتركيا يصبح أكثر وضوحاً.
يعيش الصوم�ال يف خضم توترات هائلة ويمكن
أن يتده�ور الوضع بس�هولة ،ويف األس�بوع املايض
كانت هناك مواجهة يف الربملان بخصوص محاوالت
تغيري رئي�س الربملان ،وتفتقد الصوم�ال بالفعل إىل
حكومة ومؤسس�ات مركزيــــة قوية ،ويمكن أن
ينتهي بها املطاف بسهولة إىل حالة من االضطراب،
ولكن الوجود العسكري األجنبي هذه املرة قد يؤدي
فقط لتفاقم األمور ويساهم يف تفكك البالد.
ل�م يتبين بع�د كيفي�ة رد الحكوم�ة الفيدرالية
الصومــــــالي�ة ،ولك�ن بالنس�بة للوقــــ�ت
الراهن ،فإن السلام القصري العم�ر يف الصومال قد
ّ
املحك.
يكون عىل

بغداد  /المستقبل العراقي
نقل�ت صحيفة مغربية ع�ن مصادر وصفته�ا بـ»املطلعة»
قولها إن الجيش املغربي قرر اس�تعادة رسب طائراته املشاركة
يف إط�ار التحالف العربي الذي تقوده الس�عودية ،والذي يش�ن
حربا من الرب والجو والبحر عىل اليمن منذ .2015
ووفق�ا ً ملوقع «األيام  »24املغرب�ي ،فقد ربط بعض املراقبني
سحب املغرب لهذا الرسب بتسارع األحداث يف الصحراء واملنطقة
العزلة يف حني اعترب البعض أنها خطوة عادية.
ونق�ل املوقع املغربي عن مص�ادر وصفها باملطلعة ،قال إنه
بتوجي�ه من ،الجنرال دوكور دارم�ي عبد الفتاح الوراق املفتش
الع�ام للقوات املس�لحة امللكية ،ق�د تم أيضا اس�تدعاء الرسب
املك�ون م�ن  6طائرات ،ال�ذي كان قد ت�م إرس�اله إىل الواليات
املتحدة األمريكية من أجل رفعه للمعيار.
وأش�ار املوق�ع ،إىل انقس�ام يف الش�ارع املغرب�ي بين مؤيد
ومعارض ملش�اركة املغرب بقوات جوية يف العدوان العس�كري
عىل اليمن ،متحدثا عن نج�اح دفاعات الجيش اليمني واللجان
الثورية التابعة لحركة انصار الله يف إسقاط مقاتلة مغربية من
نوع إف  16األمريكية.

بعد اإلعالن عن موته ..حفرت يعود إىل ليبيا خالل أيام

قال أحمد املسماري املتحدث باسم الجيش الوطني
الليبي إن القائد العسكري الليبي خليفة حفرت يتلقى
العلاج يف باريس بعد ش�عوره بوعك�ة صحية أثناء
جول�ة خارجية له ومن املتوقع أن يعود إىل ليبيا خالل
أيام.
وق�ال املس�ماري إن خليف�ة حفتر ش�عر بتعب
أثن�اء تواج�ده يف باريس خالل زيارة يق�وم بها لعدد
م�ن الدول األجنبية وس�يعود اىل ليبيا قريبا بعد تلقي
العالج.
وكت�ب املس�ماري أيض�ا تغري�دات على تويتر
باإلنجليزي�ة والفرنس�ية تق�ول إن حفتر خض�ع
«لفحوص معت�ادة» وأنه س�يعود إىل ليبيا خالل أيام
ملواصلة الحرب ضد اإلرهاب.
وكانت آخر تغريدة سابقة كتبها مساء الثالثاء مع
انتش�ار تقارير تشير إىل تعرض حفرت ألزمة صحية
وق�ال فيها إن حفتر «بحالة صحية ممت�ازة ويتابع
يف عم�ل القي�ادة العامة وغ�رف العملي�ات واملناطق
العسكرية».

وأثارت التقارير ش�ائعات عن حالة حفرت .وقالت
مصادر ليبية وفرنس�ية األس�بوع املايض إن حفرت يف
باريس للعالج.
وحفرت ( 75عاما) هو الشخصية املهيمنة يف رشق
ليبي�ا و ُينظ�ر إليه منذ فترة طويلة على أنه منافس
مرجح لتويل السلطة يف البالد.
والجي�ش الوطن�ي الليب�ي متحالف م�ع حكومة
متمركزة يف الرشق تعارض الحكومة املنافسة املعرتف
بها دوليا يف العاصمة طرابلس.
وقال غس�ان سالمة مبعوث األمم املتحدة الخاص
لليبي�ا وع�دد م�ن املس�ؤولني الليبيني الجمع�ة إنهم
تحدثوا هاتفيا مع حفرت.
وجاء توضيح املس�ماري عقب اختلاف الروايات
ح�ول صحة حفرت بع�د ّ
تكتم قي�ادات الجيش الليبي
من�ذ األربعاء عن الرد مبارشة عىل تقارير تحدثت عن
نقل الرجل إىل فرنسا عىل جناح الرسعة.
وكان�ت قيادة الجي�ش الوطني الليب�ي قد اتهمت
أطراف�ا قالت إنها منس�وبة لفرع اإلخوان املس�لمني
بليبيا برتويج أخبار زائفة حول صحة املشري حفرت.
وقال املس�ماري يف وقت سابق « اإلخوان ينرشون

ش�ائعات وأكاذيب به�دف إضعاف الجي�ش الوطني
الليب�ي « .كما زعمت تقارير إخباري�ة أن حفرت كلّف
رئي�س األركان العام�ة الليبية أو ما يع�رف بالحاكم
العسكري عبد الرزاق الناظوري خليفة له يف منصبه.
ونف�ى الناظ�وري ،أنباء صدور أي ق�رار بتكليفه
بمه�ام القائ�د العام للقوات املس�لحة خلف�ا لخليفة
حفتر ،قائد الق�وات املدعومة من مجل�س النواب يف
مدينة طربق.
وج�اء دحض ما ورد بالتقاري�ر اإلخبارية يف بيان
نشره مالك الرشيف ،مدير املكت�ب اإلعالمي للحاكم
العس�كري يف مدينة امل�رج (رشق) ،بعد ت�داول أنباء
ع�ن تويل «الناظوري» مهام حفتر ،عقب نقل األخري
للعالج يف فرنسا.
وذك�ر البي�ان أن «رئي�س األركان العام�ة للقوات
املس�لحة ينف�ي األنب�اء املتداول�ة حول ص�دور قرار
بتكليفه بمهام القائد العام للقوات املسلحة».
وطالب الرشيف وسائل اإلعالم ومستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي ،بـ «عدم االنجرار وراء اإلشاعات
واألخب�ار الكاذبة التي يقوم برتويجها الخونة وأعداء
الوطن» ،عىل حد وصفه.

واليتي :جبهة املقاومة ستصبح أقوى يف املستقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب عضو مجمع تشخيص مصلحة
النظ�ام عيل اكرب واليتي العدوان االمريكي
على س�وريا بمزاعم اس�تخدام السلاح
الكيمي�اوي بان�ه مج�رد ذريع�ة وقال ان
جبهة املقاومة ستصبح اقوى يف املستقبل
واي�ران ايض�ا س�تكون اق�وى م�ن اي
وق�ت اخر وس�تواصل دعمها ل�دول هذه
الجبهة.
وعلى هام�ش لقائ�ه عض�و اللجن�ة
االستشارية للسياسة الخارجية الصينية
والوف�د املراف�ق ل�ه الي�وم االح�د وص�ف
واليت�ي يف ترصي�ح للصحفيين اللق�اء
بان�ه مه�م للغاية وق�ال ان اللق�اء تناول
ثالثة قضايا هي امللف الس�وري واالتفاق
النووي والعالقات االسرتاتيجية بني ايران
والصني  .واضاف ان�ه منذ بداية االزمة يف
سوريا التي اشعلتها امريكا وحلفائها ضد
الحكومة الرشعية يف هذا البلد وقفت ايران
اىل جان�ب س�وريا وه�ي مازال�ت تواصل
دعمها للحكومة الرشعية.
واك�د واليت�ي ان م�ا قامت ب�ه امريكا

بمزاع�م الهج�وم الكيمي�اوي ماه�و اال
ذريع�ة للتعوي�ض ع�ن الهزائ�م االخيرة
لالرهابيني يف االرايض السورية االمر الذي
اسقط القناع عن وجهه الحقيقي.
وافاد بان االجراءات االمريكية يف سوريا
مدانه من قبلنا وهي لن تحقق مكسبا لها
فسوريا حكومة وشعبا اقوى من السابق
وبامكانه�ا ان تدافع ع�ن جميع اراضيها
وه�ذا هو موق�ف الجمهورية االسلامية
االيرانية .
وع�ن موق�ف الحكوم�ة الصينية من
الع�دوان على س�وريا ق�ال واليت�ي انهم
يؤك�دون رضورة تجن�ب اي�ة خط�وة
تتعاورض مع القوانني الدولية.
واضاف واليت�ي نحن واثقون من زيف
اتهمات استخدام السلاح الكيمياوي الن
اث�ار الكيمي�اوي تبقى لفترة طويلة وان
الزيارة التي قام بها الوفد االيراني للغوطة
الرشقية لريف دمش�ق تكشف عن ثقتهم
من عدم اس�تخدام السلاح الكيمياوي يف
هذه املنطقة.
واوض�ح واليت�ي ان اميركا وحلفائها
ش�نوا عدوانهم قبل اعالن نتائج التحقيق

حول اس�تخدام السلاح الكيمياوي النهم
يعلمون ان نتائج التحقيق ستكشف زيف
مزاعمهم .
واشار اىل ان الصني تؤمن بالتزام ايران
بتعهداتها وقال ان�ه تم خالل اللقاء اليوم
مع الوف�د الصين�ي التاكيد على رضورة
ان يم�ارس باقي اعض�اء االتفاق النووي
الضغط على اميركا لدفعه�ا اىل االلتزام
بتعهداتها.
وردا على س�ؤال ح�ول نتائ�ج القمة
العربي�ة املقررة اليوم ق�ال واليتي ان هذا
الن�وع م�ن القم�م الت�ي تعق�د بضغوط
س�عودية القيم�ة له�ا م�ن الناحي�ة
السياسية.
واض�اف ان ه�ذه القمم وب�دال من ان
تك�رس للدف�اع ع�ن العالم العرب�ي وعن
بل�د مظلوم يتعرض للع�دوان عىل مدى 7
سنوات تتناول قضايا اخرى.
واشار اىل دعم دول مثل العراق ولبنان
والجزائ�ر للحكوم�ة الس�ورية مقلال من
اهمية القم�ة العربية الت�ي لن تخرج اال
ببي�ان يجري املاؤه من قب�ل الحكومة
السعودية املهزوزة .

5

اعالنات

العدد ( )1653االثنين  16نيسان 2018

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد  /الرصافة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة
العدد 1716

اعالن
قدم�ت املدع�وة ( زين�ت علي داود ) طلبا اىل
ه�ذه املحكم�ة بنصبه�ا قيم�ا على زوجها
جوهر عس�كر جعفر لفقدان�ه منذ / 6 / 10
 2014ولح�د االن وال يعرف مصريه حيا كان
ام ميتا فمن لديه اعرتاض الحضور امام هذه
املحكمة اعتبارا من اليوم التايل للنرش لتقديم
اعرتاض�ه او اعالمنا ب�اي معلومات تديل عنه
وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب وفق
القانون .
القايض
سالم روضان املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف الصويرة
العدد 138
م  /اعالن
بواس�طة الس�يد الكاتب العدل يف الصويرة اىل
الس�يدة ( انتهاء نارص حسين ) الس�اكنة يف
الصويرة  /دور كصيبة .
جه�ة االنذار  :س�بق لك وان بعت�ي اىل موكيل
العقار املرقم  41 / 77كصيبة بمبلغ 85000
خمس�ة وثمانون ال�ف دينار عراق�ي بتاريخ
 1993 / 11 / 1وانت�ي ل�م تقوم�ي بنق�ل
ملكي�ة العقار املرقم اعلاه اىل موكيل – عليه
فان�ي اوجه ل�ك االن�ذار املرقم  2319س�جل
 12يف  2018 / 3 / 26الص�ادر م�ن دائ�رة
الكاتب العدل يف الصوي�رة الصباحي بوجوب
الحض�ور ل�دى مديرية التس�جيل العقاري يف
الصوي�رة خالل فترة عرشة ايام م�ن تاريخ
تبلغك به�ذا االنذار لغرض تقل امللكية باس�م
موكيل وبخالفه فانك تعتربين ناكلة عن البيع
وس�اكون مضطر القامة دعوى امام املحاكم
املختصة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني يوميتني محليتني
الكاتب العدل
رائد حميد حمود
2018 / 4 / 1
املن�ذر املحامي عالء جس�ام محم�د بموجب
الوكالة العامة بالعدد  2990وسجل  15يف 15
 2018 / 3 /الص�ادرة م�ن دائ�رة كاتب عدل
الحر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف الصويرة
العدد 147
م  /اعالن
بواس�طة الس�يد الكات�ب الع�دل يف الصويرة
اىل الس�يد ( عبد الكريم محم�د نظام الدين )
الس�اكن يف بغ�داد – االعظمية رق�م الدار / 9
25 / 5
جهة االنذار  :س�بق ل�ك وان قمت ببيع كامل
س�هامك يف القطع�ة املرقم�ة ( ) 70 / 1
مقاطعة  28جويميس�ة والبالغة سبعة دونم
والواقع�ة يف قض�اء الصوي�رة وبموجب عقد
البيع الخارجي املربم بينك وبني موكيل بتاريخ
 1982 / 3 / 15بمبلغ قدره  3200ثالثة االف
ومئتي عراقي وبعد مطالبة موكيل اياك اكمال
التس�جيل يف الدائرة املختص�ة اال انك امتنعت
عن ذل�ك – عليه فاني اوجه ل�ك االنذار املرقم
 2425س�جل  13يف  2018 / 3 / 29الص�ادر
من دائرة الكاتب العدل يف الصويرة الصباحي
بغية حضورك لدى مديرية التسجيل العقاري
يف الصوي�رة وبخالف�ه س�وف اتخ�ذ جمي�ع
االجراءات القانونية بحقك يف املحاكم املختصة
واحمل�ك كاف�ة املصاريف القضائي�ة واتعاب
املحاماة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني يوميتني محليتني .
الكاتب العدل
رائد حميد حمود
2018 / 4 / 8
املنذر املحامي احمد فتح الله عبد الله بموجب
الوكال�ة العام�ة بالعدد  274وس�جل  2يف 30
 2018 / 1 /الص�ادرة م�ن دائ�رة كاتب عدل
الصويرة املسائي .

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم  13908الصادر من دائرة
تربية واسط بتاريخ  2017 / 6 / 13وبمبلغ
قدره  631846التفاصيل  :ادناه راتب املعلمة
( هيفاء صالح مهدي ) يف مدرسة الحسن
البرصي لشهر مايس  2017 /امانات وذلك
لحجز راتبها .
لقد قبضت من تربية الصويرة املبلغ اعاله .
توقيع
مسؤولة الحسابات
2018 / 1 / 30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 274ت 2015 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل / 13
 27البو فراج الواقع يف الضلوعية العائد للمدين
محمد راسم محمد محمود املحجوز لقاء
طلب الدائن عصام ميثم محمد حسني البالغ
 498000اربعة ماليني وتسعمائة وثمانون
الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي .
منفذ العدل حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :الضلوعية  27 / 13البو
فراج .
 – 2جنسه ونوعه  :ارض زراعية مملوكة
للدولة.
 – 3حدوده واوصافه  :يحده من الرشق حدود
البلدية االسايس ومن جهة الغرب القطعة
املرقمة  12ومن الشمال  12ايضا ومن الجنوب
القطعة املرقمة . 23
 – 4مشتمالته  :خالية
 – 5مساحته  98003 :سهم حصة املدين .
 – 6درجة العمران ...... :
 – 7الشاغل  :املدين
 – 8القيمة املقدرة  28000000 :ثمانية
وعرشون مليون دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( احمد جعفر كريم ) طلبا يروم فيه
تبديل اللقب من ( العماري ) اىل ( املوسوي )
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة 2016
اللواء مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( عبد الكريم جعفر كريم ) طلبا
يروم فيه تبديل اللقب من ( العماري ) اىل (
املوسوي ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق
احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة يف هبهب
العدد  / 35ب 2018 /
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /بهيجة عبد الرزاق محمد /
هبهب  /قرية االسود .
اقام املدعيني كل من ( غسان محمد حسن
وجماعته ) الدعوى البدائية املرقمة  / 35ب
 2018 /يطلبون فيها تملك كافة سهامك يف
العقار املرقم  5م 8االسود وفق القرار 1198
لسنة  1977املعدل وحيث ان ورقة التبليغ قد
اعيدت مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ
بمجهولية محل اقامتك – عليه قررت هذه
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
للحضور بموعد املرافعة املصادف 2018 / 5 / 2
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا
الحكام املادة  21من قانون املرافعات املدنية مع
التقدير
القايض فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح عفك
العدد/ 169/ج 2017 /
التاريخ2018/4/8/
اىل/املحكوم الهارب (حيدر زاهد عليوي)
اعالن
بتاري�خ  2017/10/2يف الدعوى املرقمة 69
/ج 2017/اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا
غيابي�ا بحق�ك بحبس�ك حبس�ا بس�يطا ملدة
ستة اش�هر عن شكوى املشتكي (عيل صخي
س�عيد) اس�تنادا الح�كام امل�ادة  432ق .ع
واص�دار امر القب�ض والتح�ري بحقك وفق
املادة املذكورة اعاله للقبض عليك عليه تقرر
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك ح�ق االعتراض والتميي�ز على الحكم
الغياب�ي خالل م�دة ثالثة اش�هر اعتبارا من
تاري�خ نرش هذا االعالن وبعك�س ذلك يصبح
الحكم الغيابي بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي
ووفقا للقانون .
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /581:ج 2018/
التاريخ 2018 /4/10/
م/اعالن
اىل /املجرم الهارب (صباح يوسف جميل )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة وبالدع�وى املرقمة
/581ج 2018 /قرارها املؤرخ 2018/4/1
واملتضم�ن تجريم�ك وفق احكام امل�ادة 238
من قانون العقوب�ات وحكمت عليك املحكمة
بغرام�ة مالي�ة مقداره�ا مائتان وخمس�ون
الف دينار ويف حالة عدم الدفع يحبس حبس�ا
بس�يطا ملدة اربع اشهر استنادا الحكام املادة
 238عقوبات عن شكوى املشتكي الحق العام
ولك حق االعرتاض على الحكم املذكور خالل
ثالثة اش�هر م�ن اليوم التايل للنشر ويف حالة
حالة عدم اعرتاضك رغم مرور املدة القانونية
يعترب الحكم الغيابي بمنزلة الوجاهي .
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد / 1119:ج2018/
التاريخ 2018/3/28 :
م/اعالن
اىل املته�م اله�ارب كل م�ن (محم�د محم�ود
مهدي)
اعالن
التهامك�م بالدعوى الجزائية املرقمة /1119
ج 2018/وف�ق احكام امل�ادة  456ولهروبكم
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك�م ق�ررت تبليغكم
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2018/5/3
الج�راء محاكمتك�م ع�ن ش�كوى املش�تكي
(عبدالله غالب نارص وحسين سعران محمد
)ويف حال�ة عدم حضوره س�تجري املحاكمة
بحقك غيابيا وفق احكام القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد/1364 /ج2018/
التاريخ 2018/4/11/
اعالن
اىل /املتهم الهارب (محمد صبيح حسن )
التهام�ك بالدعوى املرقم�ة /1364ج2018/
املشتكي فيها (احمد عيل حسني ) وفق احكام
املادة  1/ 413من قان�ون العقوبات واملقامة
امام هذه املحكمة ولهروبك ومجهولية محل
اقامتك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
واس�عتي االنتش�ار وعني ي�وم 2018/5/17
الج�راء محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم حضورك
باملوعد املحدد ستجري املحاكمة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد/356/ج2018/
التاريخ2018/4/11/
اعالن
اىل/املتهم الهارب (حسني سلمان فرج)
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة /156ج2018/
املش�تكني فيها (مهند عيل يارس ومحس�ن حس�ن
حسين وفريج عبد فنيجر) وفق احكام املادة 459
م�ن قانون العقوبات واملقامة ام�ام هذه املحكمة
ولهروب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك
بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار وعني يوم
 2018/5/15الج�راء محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم
حض�ورك باملوعد املحدد س�تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد/ 2951/ج2016/
التاريخ2018/4/8/
اعالن
اىل /املجرم الهارب (عامر خماط رشاد)
اص�درت هذه املحكم�ة وبالدع�وى املرقمة 2951
/ج 2016/قرارها املؤرخ  2017/3/15واملتضمن
تجريم�ك وفق اح�كام امل�ادة  1/ 459م�ن قانون
العقوبات وحكمت عليك املحكمة بالحبس الش�ديد
ملدة خمس سنوات عن شكوى املشتكي عبد الحسني
س�لمان غرب�ي ول�ك ح�ق االعتراض على الحكم
املذكور خالل ثالثة اش�هر من اليوم التايل للنرش ويف
حالة عدم اعرتاضك رغم مرور املدة القانونية يعترب
الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي .
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية الزراعة يف محافظة
النجف االرشاف
التعاقد والتوزيع
العد6948 /
التاريخ 2018/4/10/
(انذار)
اىل ورثة الفالح املتويف (حميد جعفر جاسم) املوزع
علية مساحة ( )8دونم ضمن السلف  1/2مقاطعة
 /1املويه�ي بموجب ق�رار التوزي�ع املرقم  307يف
 1971/9/1بالنظر الرتحالكم عن املنطقة وترككم
املساحة املزروعة عىل مورثكم انفا بموجب القرار
املذكور وتركها عرصة للتجاوزات واالس�تغالل من
قبل الغري ل�ذا نفذ كرم بوج�وب التقييد بما اوجبه
القانون واستغاللكم املساحة خالل فرتة ( )10ايام
من تاريخ نرشه بالجريدة ومراجعة قس�م االرايض
واملس�احة يف مديريتنا بخالفه يلغ�ى التوزيع وفق
االصول.
د.مجيد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد /194/ج2018/
اعالن
اىل املتهم الهارب (حسنني حمزه عبد الزهره)
احالك قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكمة
جناي�ات املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 207
يف  2018/3/28غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى
غري موج�زة وفق احكام امل�ادة ( 28مخدرات) من
قانون العقوب�ات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد
ي�وم  2018/6/3موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا
وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد /201/ج2018/
اعالن
اىل املتهم الهارب (سعد عبد الحسني سفاح)
احالك ق�ايض محكمة تحقي�ق الرميثه اىل محكمة
جناي�ات املثنى بموج�ب قرار االحال�ة املرقم  59يف
 2018/3/19غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى
غير موجزة وفق اح�كام امل�ادة ( )406من قانون
العقوبات ولع�دم حضوركم اىل هذه املحكمة تقرر
تبليغك�م عن طري�ق صحيفتني محليتين وتحديد
ي�وم  2018/6/10موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم
حضورك�م س�يتم اج�راء محاكمتك غيابي�ا وعلنا
وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد /200/ج2018/
اعالن
اىل املته�م الهارب (عبدالله كريم ش�نابه و عبدالله
ليه كاني و نايف نافع ساجت)
احالكم قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة
جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة املرقم  220يف
 2018/3/28غيابي�ا الج�راء محاكمتك�م بدعوى
غري موجزة وفق احكام املادة ( 4ارهاب) من قانون
العقوبات ولع�دم حضوركم اىل هذه املحكمة تقرر
تبليغك�م عن طري�ق صحيفتني محليتين وتحديد
ي�وم  2018/6/3موعدا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حضوركم س�يتم اج�راء محاكمتك�م غيابيا وعلنا
وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف اعلان تنفي�ذ الرميثة رق�م االضبارة
 /6خ 2017 /بتاري�خ  2017 /4 /10املنش�ور يف
صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد  1652يف /15
 2018 /4حي�ث ورد يف الفق�رة رق�م ( 4غرفتين
واس�تقبال وه�ول وكلي�دور وحم�ام ع�دد اثن�ان
ومطبخ مفرز بصورة غري رسمية وحديقة  +غرفة
وهول  2خط�أ والصحيح هو (غرفتني واس�تقبال
وه�ول وكلي�دور وحمام عدد اثن�ان ومطبخ مفرز
بص�ورة غري رس�مية وحديقة  +غرف�ة وهول) لذا
اقتىض التنويه.
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العدد / 188/ج 2018/
اعالن
اىل املتهم الهارب ( -1اكرم عبد الجبار عبد الكاظم
 -2ستار نعيم عبيد)
احالكما قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة
جناي�ات املثن�ى بموجب قرار االحال�ة املرقم  180يف
 2018/3/20غيابي�ا الج�راء محاكمتكم�ا بدعوى
غريموج�زة وفق اح�كام امل�ادة ( 289عقوبات) من
قانون العقوبات ولعدم حضوركما اىل هذه املحكمة
تق�رر تبليغكم�ا ع�ن طري�ق صحيفتين محليتين
وتحدي�د ي�وم  2018/5/28موع�دا للمحاكم�ة ويف
حالة عدم حضوركما سيتم اجراء محاكمتكا غيابيا
وعلنا وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/155/ج2018/ 1
التاريخ 2018/4/10 /
اعالن
اىل املتهم الهارب  /بالل كريم شاكر
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/155ج)2018/
والخاص�ة باملش�تكي ( اركان مه�دي ش�اكر ) وفق
امل�ادة (/1/456أ) عقوبات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف
موع�د املحاكمة املص�ادف ي�وم  2018/5/15وعند
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا
وحسب االصول.
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2018/265/
التاريخ2018/4/8 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام من العقار تسلسل
 /8719براق جديدة الواق�ع يف النجف العائد للمدين
صال�ح س�ليم عب�ادي البالغة 6944س�هم من اصل
 14112سهم املحجوز لقاء طلب الدائن فارس نعمة
محس�ن البالغ س�بعة وعرشون مليون وخمسمائة
ال�ف دين�ار فعلى الراغب بالشراء مراجع�ة هذه
املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشه
م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات:
 موقعة ورقمه  -:نجف /براق جديده ()8719 جنسه ونوعة  -:دار حدوده واوصافه  :بلدية النجف مشتمالته  -:خلف االعالن مساحتة  74,36 -:مرت مربع درجة العمران  -:دون الوسط الش�اغل  -:فارس نعمة محس�ن ويرغ�ب بالبقاءبعد البيع بصفة مستأجر
 القيمة املقدرة  -:قيمة السهام املراد بيعها خمسهوعرشون مليون وخمسمائة وخمسة الف وستمائه
وتسعه عرش دينار.
مشتمالته:
العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي  10متر ويتألف من
ممر وغرفة نوم عدد اثنان واستقبال
وكلي�دور وتواليت وحم�ام ومخزن وس�لم يؤدي اىل
الس�طح ارضي�ة الدار مكس�وه باالس�منت س�قف
الغ�رف واالس�تقبال واملخ�زن مبن�ي م�ن الطابوق
والشيلمان اما الكليدور السقف من الجينكو ومجهز
ماء وكهرباء مس�احة البناء ال�دار  74,36مرت مربع
 50متر مربع مس�قف طاب�وق وش�يلمان والباقي
 24,36متر مربع مس�قف جينكو الجدران س�منت
مصبوغ.
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد/331/ش2018/
التاريخ 2018/4/8 /
اىل  /املدعى عليه  /خالد جبار ابو عطرة
اعالن
بن�اء على اقامت الدع�وى من قب�ل املدعي�ة اعتبار
راهي والتي ضدك طالب�ة الحكم بالتفريق القضائي
للهج�ر واالذى ال�ذي لحق به�ا واوالدها م�ن فراش
الزوجي�ة والبال�غ عدده�م س�تة اوالد واملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب ش�عار املختار مه�دي هادي
الشمري قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
 2018/4/23ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا ً وفق القانون
القايض
اثري عبد الحر جرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد /297/ب2017/
التاريخ2018/4/8 /
إعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر م�ن محكمة ب�داءة الرميثة
بالع�دد/297ب 2017/امل�ؤرخ يف 2017/8/8
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة وال�ذي يقتضي بإزالة
ش�يوع حق الترصف يف العقار املرقم 109مقاطعه 26
ام الخيل لذا تقرر االعالن عن بيعه يف املزايده العلنيه يف
صحيفتني محليتني يوميتني وملدة ثالثون يوما اعتبارا
م�ن اليوم الثاني لتاريخ النشر فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة محكمة بداءة الرميثة يف تمام الساعة الثانية
عشر ظهرا ً مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية
البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�دره لح�ق الترصف يف
العق�ار املرقم اعاله ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان
القيم�ة التقديرية للعقار اعاله بمبل�غ اجمايل وقدره
()20,380,000عشرون ملي�ون وثالثمائ�ه وثمانون
الف دينار وعند انتهاء املدة املذكوره س�تجري االحالة
القطعية وفق�ا لالصول القانونية م�ع العلم ان الدفع
نقدا ً (والداللية عىل املشتري) واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رسميه فيكون اليوم الذي يليه موعدا ً للمزايدة.
القايض
رحيم طايش حمزه
اوصاف العقار:
 -1العقار  109مقاطعه  26ام الخيل
 -2مس�احة العقار 2دون�م و 6اولك وه�ي عبارة عن
قطعة ارض خالية من املش�يدات وتحتوي عىل اشجار
نخي�ل مثم�رة بعم�ر  7س�نوات عددها خمس�ة عرش
وتحت�وي عىل اش�جار نخيل مثمرة بعمر  10س�نوات
عددها  3واشجار نخيل غري مثمره بعمر  4-3سنوات
عددها . 7

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/775/ج2018/ 1
التاريخ 2018/4/12 /
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل حسني نهاب
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/775
ج )2018/1والخاصة باملش�تكي ( هيثم عبد
الحليم عب�د االمري ) وفق امل�ادة (/1/459أ)
عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/5/28
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /312/ب2018/4
التاريخ2018/4/12 /
اعالن
بن�اء على القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بإزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 2/6066حي
االنص�ار يف النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور أعاله واملبينة أوصافة
وقيمته أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خلال (ثالث�ون) يوم�ا ً م�ن
الي�وم الثاني لنشر اإلعالن مس�تصحبا معه
التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموجب ص�ك مصدق ألم�ر محكمة
ب�داءة النجف وص�ادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف  ،وستجري املزايدة واإلحالة
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم األخري من
اإلعلان يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوي�ة األح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية
العراقية.
القايض األول
عب�د الرض�ا عب�د ن�ور الجناب�ي
األوصاف :العقار املرقم 2/6066حي االنصار
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل الش�ارع
بع�رض  15مرت وبس�احة امامية  8×3وممر
 1×3,5مرت واس�تقبال  3×6,5وكلدور صغري
وصحيات ع�دد اثنان وه�ول  4,5×4ومطبخ
بابع�اد  3×3يف الطاب�ق االريض اما يف الطابق
العل�وي غرف�ة  +س�طح مس�احة الغرفة يف
الطاب�ق العلوي  3×4املس�احة الكلية للعقار
 120متر مربع م�ع مالحظة وج�ود ارضار
يف الطاب�ق العل�وي وال�دار مبلط�ة بالكايش
مسقفة بالش�يلمان مجهزة باملاء والكهرباء
درج�ة عمرانه�ا وس�ط مش�غولة م�ن قب�ل
املدعية واف�راد عائلتها وهي ترغب بالبقاء يف
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر وان القيمة
الكلية للعق�ار مبل�غ ( )106,725,000مائة
وس�تة مليون وس�بعمائة وخمسة وعرشون
الف دينارفقط الغريها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة السماوة
العدد/2282ب2017/
اعالن
املدع�ي  /رئي�س جامع�ة املثن�ى اضاف�ة
لوظيفته
املدع�ى عليه�م  -1/زه�رة عاش�ورغانم -2
زينب محمد راشد  -3محمد عيل محمد راشد
 -4زين الرجال محمد راش�د  -5سلمان راشد
محمد راشد
لقد اصدرت هذه املحكمة قرارا غيابيا بالعدد
/2282ب 2017/يف  2017/12/28املتضمن
رد دع�وى املدعي رئيس جامعة املثنى اضافة
لوظيفت�ه ش�كال لع�دم توج�ة الخصوم�ة
وتحميله الرس�وم واملصاري�ف وصدر الحكم
اس�تنادا الحكام امل�واد  1/80و 159و  161و
 166و  203م�ن قانون املرافع�ات املدنية 63
املعدلة م�ن قانون املحام�اة وملجهولية محل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ تقرر
تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق الطعن بالقرار ضمن املدة القانونية
واعرتاضك عىل قرار الحكم اعاله خالل عرشة
ايام من اليوم التايل لتبليغك يكتس�ب احكامة
درج�ة البت�ات وبعكس�ه يس�قط حقك�م يف
االعرتاض.
القايض فليح حسن جاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/4096 /ب2017/3
التاريخ 2018/4/8/
تنويه
ورد س�هوا (يف صحيف�ة الشرق بالع�دد
 2748يف  2018/3/27وصحيف�ة املس�تقبل
بالع�دد  1643يف  2018/3/27اال ان�ه ذك�ر
يف الصحيفتين ان م�دة خمس�ة عشر يوما
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش االعلان) ل�ذا اقتىض
التنويه....
القايض االول  /عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/3295 /ب2016/3
التاريخ 2018/4/8/
م /تنوية
ورد س�هوا (يف صحيفة الشرق بالعدد 2753
يف  2018/4/3ذك�ر ان رق�م الدع�وى ه�و
/3295ش 2018/2والصحي�ح ه�و /3295
ب 2016/ويف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد
 1648يف  2018/4/3ذكر ان رقم الدعوى هو
/ 3295ش 2018/2والصحي�ح ه�و /3295
ب )2016/3لذا اقتىض التنويه....
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

حمليات
6
حمافظ البرصة يبحث امللف اخلدمي حمافظ بغداد يعلن املوافقة عىل متويل
مشاريع تنمية االقاليم املستمرة
مع أهايل اهلارثة وياسني خريبط
العدد ( )1653االثنين  16نيسان 2018

www.almustakbalpaper.net

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

البصرة  /المستقبل العراقي
التق�ى محاف�ظ البصرة أس�عد عبداالمير العيداني،
يف دي�وان املحافظ�ة ،جمعا من أه�ايل ناحي�ة الهارثة
ومنطق�ة ياسين خريبط ،وج�رى خالل اللق�اء بحث
العدي�د من امللفات التي تهم القط�اع الخدمي يف عموم
املحافظة وسبل اإلرتقاء به نحو األفضل».
وافاد بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،انه « تناول عدد
من الحضور حزمة من املعوقات واملش�اكل التي تعاني
منها مناطقهم السكنية».
محافظ البرصة ويف مستهل حديثه مع األهايل ،أكد عىل
حرص الحكومة املحلية عىل النهوض بالجانب الخدمي
ً
مبدي�ا اس�تعداده الكامل ومن
ويف مختل�ف املج�االت،
خلال التعاون والتنس�يق م�ع الجهات املعني�ة لتذليل
كافة العقبات التي تعرتض القطاع الخدمي.

ضبط شحنة كيبالت
وأسالك كهربائية
خمالفة يف طريبيل

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة /منف�ذ
طريبيل ،عن «ضبط ش�احنتني محملتني
بم�واد مختلفة ( كيبالت كبرية و اسلاك
كهربائية) مخالفة من قبل شعبة البحث
والتحري ومدير املنفذ.
وذك�ر بي�ان للهي�أة تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،أن «ه�ذا التالعب
ج�اء م�ن قب�ل ش�عبة لجن�ة الكش�ف
الكمركي التابعة ملديرية الكمارك يف املنفذ
مما تسبب يف هدر املال العام».
وأض�اف «ت�م إحال�ة العجل�ة والبضاعة
والس�ائق اىل مرك�ز رشط�ة طريبي�ل،
وع�رض االوراق التحقيقي�ة ام�ام انظار
قايض تحقيق الرطبة.

الكهرباء تعلن انجاز اعامل صيانة وتأهيل الشبكة الكهربائية يف نينوى
منظوم�ة الحماية للمغذي الصناعي يف محطة س�نجار
واعادتها للخدمة».
م�ن جان�ب اخ�ر تواص�ل امللاكات الهندس�ية والفنية
بصيان�ة ونص�ب املقاي�س ورف�ع التج�اوزات لناحي�ة
الشورة والقرى التابعة لها .
من خلال اصالح مص�در املحولة حج�م ( )16بجوين
وس�طي 400×1جه�د 33ك.ف يف محط�ة ربيعة وكذلك
انج�از العمل عىل مغذي الحي الصناعي يف س�نجار بمد
قابلو ط�ول( ) 16مرت مع عمل جوين وس�طي وجوين
نهائ�ي حج�م 150×3مل�م جه�د  11ك.ف ,فضال» عن
اصلاح مغ�ذي مشروع امل�اء بجوي�ن وس�طي حجم
150×3ملم جهد  11ك.ف يف محطة سنجار.

انج�زت امللاكات الهندس�ية والفنية يف مديري�ة توزيع
كهرب�اء اطراف نينوى التابعة للمديري�ة العامة لتوزيع
كهرب�اء الش�مال اعماله�ا بصيان�ة وتأهي�ل الش�بكة
الكهربائية.
وبين املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب
رسي امل�درس يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي « ان
االعمال تضمنت تهيئة محطة (سنوني) واعادة محطة
سنجار للعمل ومعالجة العطب ,اىل جانب العمل اصالح
محولة ( 10ميكا)الخاصة بمحطة الس�نوني بعد تأمني
البوش�نك جهة ( )11ك.ف للمحولة. ,اضافة اىل اصالح

التجارة تعلن مراكز إستالم احلنطة ملوسم 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحب�وب يف وزارة التجارة،
عن اعتماد  ٥٥مركزا ً تسويقيا ً الستالم محصول الحنطة
م�ن الفالحين واملس�وقني يف جمي�ع املحافظات ملوس�م
.٢٠١٨
ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،عن
مديرع�ام الرشك�ة نعي�م املكص�ويص قول�ه ،ان «املراكز
التس�ويقية الت�ي اعتمدت تضمن�ت س�ايلوات ومخازن
وبناك�ر وس�احات خزنية منه�ا مراكز تس�ويقية ثابته
ومنها مراكز تس�ويقية اعتمدت خالل موس�م التس�ويق
لتخفيف العبىء عن كاهل الفالحني واملسوقني».
وأض�اف ،ان «توزي�ع افتتاح املراك�ز التس�ويقية اعتمد

باالساس عىل حجم االنتاج املتوقع يف كل محافظة حسب
ماج�اء بتوقعات وزارة الزراعة حيث توزعت مابني مركز
تس�ويقي واحد يف [كربالء املقدس�ة و البرصة و املثنى و
كركوك] ،ومركزان تس�ويقيان يف [االنبار ودياىل وذي قار
وميسان] وثالث مراكز يف محافظات [السليمانية واربيل
وده�وك] وأربعة مراكز يف [نينوى وبابل] ،وخمس مراكز
تسويقية يف [بغداد وصالح الدين] وستة مراكز تسويقية
يف محافظة واسط».
وأشار املكصويص اىل ان «اللجنة العليا للتسويق تمتلك حق
فتح او غلق اي مركز تس�ويقي حسب متطلبات الحاجة
الرضوري�ة» مبينا ً ان رشكته «افتتحت صباح اليوم االحد
اب�واب مراكزه�ا التس�ويقية يف الوس�ط والجن�وب امام
الفالحني و املزارعني الستالم الكميات التي تم حصادها.

ارتفاع نسبي يف تداول سوق األوراق املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفاع نس�بي س�جله تداول س�وق االوراق
املالية يف عدد اسهمه خالل االسبوع املايض.
س�جل س�وق العراق لألوراق املالي�ة ارتفاع
نسبي يف عدد االسهم املتداولة خالل االسبوع
املايض قياسا باالسبوع الذي قبله من خالل
تنظي�م ارب�ع جلس�ات يف الس�وق النظامي
ومثله�ا يف الس�وق الثان�ي ومش�اركة 44
رشكة.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد
السلام يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
إىل ان الس�وق نظ�م خالل االس�بوع املنتهي
يف الح�ادي عشر م�ن نيس�ان الح�ايل اربع
جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي وثالثة
جلس�ات يف السوق الثاني حيث تداولت فيها
 44رشك�ة موزع�ة اس�همها بواق�ع ()41
رشكة يف الس�وق النظام�ي و( )4رشكات يف

السوق الثاني ،فيما لم تتداول خالل جلسات
االس�بوع امل�ايض اس�هم ( )32رشكة ،وبلغ

ع�دد الشركات املتوقفة عن الت�داول ()22
رشكة «.

وتبل�غ ع�دد الشركات املدرج�ة يف الس�وق
( )102رشكة مس�اهمة  ،منها ( )73رشكة
مدرج�ة يف الس�وق النظام�ي و( )29رشكة
مدرجة يف السوق الثاني».
وبين عب�د السلام انه «بل�غ عدد االس�هم
املتداولة لالس�بوع امل�ايض ( )20.889مليار
سهم مقابل ( )20.780مليار سهم لالسبوع
الذي قبله مرتفعة بنسبة  ، % 0.5فيما بلغت
قيم�ة االس�هم املتداول�ة لالس�بوع امل�ايض
( )14.594ملي�ار دين�ار مقاب�ل ()17.283
مليار دينار لالس�بوع ال�ذي قبله منخفضة
بنس�بة  ،% 15.6وبلغ�ت ع�دد الصفق�ات
املنف�ذة لالس�بوع امل�ايض ( )1236صفقة
مقابل ( )1925صفقة لالس�بوع الذي قبله
ليقفل مؤرش الس�وق  60 ISXيف أخر جلسة
من االس�بوع امل�ايض ب�ـ ( )618.84نقطة،
منخفضا بنسبة ( )% 0.4عن اغالقه لالسبوع
ال�ذي قبل�ه عندم�ا اغل�ق على ()621.01

املنتوجات الغذائية حتقق مراحل متقدمة يف إنجاز
وتشغيل خط انتاج الزيت السائل يف مصنع اإلمام عيل اهلادي «ع»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات الغذائية
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن
تحقيق مراحل متقدمة يف أعمال تأهيل وإنجاز
وتش�غيل خ�ط إنت�اج الزيت الس�ائل يف مصنع
اإلمام عيل الهادي (ع) التابع للرشكة والواقع يف
محافظة ميسان وقرب افتتاحه يف شهر نيسان
الحايل».
وقال مدير مركز اإلعالم والعالقات العامة
يف ال�وزارة عبدالواح�د عل�وان الش�مري
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،أن
«مصنع اإلمام عيل الهادي (ع) يف محافظة
ميسان يعد من املصانع الوحيدة يف العراق
بعد تجربة تحويل الزيت الصلب اىل الزيت
السائل الذي تم انشاؤه بمواصفات عالية
ج�دا وبطاقة تصميمية ( )150طن /يوم
اي حوايل (  )6طن/ساعة من قبل رشكة
برنالديني االيطالية  ،الفتا إىل أن «الرشكة
املذك�ورة وبع�د توقي�ع عق�د رشاكة مع
رشكات متخصصة فقد بارشت بأعمالها

وتمكن�ت من تأهي�ل خط انتاج الزيت الس�ائل
يف املصن�ع املذك�ور بالكام�ل وتحقي�ق مراحل
متقدم�ة م�ن العم�ل وه�ي حالي�ا يف مرحل�ة
التشغيل التجريبي».
وأكد الش�مري ان «انجاز مشروع إنتاج الزيت
الس�ائل س�يغطي حاجة املنطقة الجنوبية من
ه�ذا املنت�ج الذي يمت�از بخضوع�ه للمواصفة
العراقي�ة وفحوص�ات التقيي�س والس�يطرة
النوعي�ة وعالمت�ه املمي�زة وباس�تخدام احدث

التكنلوجي�ا يف تصنيع وتعبئ�ة الزيت باالضافة
اىل اس�تغالل الكادر املوج�ود يف مصانع الزيوت
وبقيم�ة ( )16مليار يش�مل التصفية والتعبئة
النتاج الزيت الس�ائل بعبوة 1لتر وعالمة زيت
البنت الت�ي تعد عالمة ممي�زة للمنتج العراقي
وش�عار صن�ع يف الع�راق وبمواصف�ات افضل
م�ن الزي�ت األجنب�ي  ،مشيرا اىل ان «تش�غيل
ه�ذا املرشوع س�يكون له االثر الكبير يف تقليل
كل�ف روات�ب املوظفين وبالت�ايل التخفيف من
اعب�اء كلف املنتج�ات الغذائية واكس�اب
العاملين الخربة يف مج�ال تصنيع الزيت
واخضاعه�م اىل دورات تدريبي�ة بارشاف
خبراء اوكرانيني مايزيد من كفاءة هؤالء
العاملني وتميزهم به�ذا املجال عىل مدى
السنوات القادمة».
مفصح�ا ع�ن أن الرشك�ة تطم�ح إىل
زيادة الطاقات االنتاجية خالل الس�نوات
القادم�ة ومن املؤمل انج�از وافتتاح هذا
املشروع خلال ش�هر نيس�ان الج�اري
ماسيس�هم يف تحقي�ق طف�رة نوعي�ة يف
مج�ال انتاج الزيوت الت�ي تدخل يف االمن

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت الهيئة العلي�ا للحج والعم�رة ،الفائزين بقرع�ة هذا العام
اىل مراجع�ة مكاتبها يف بغداد لتس�ديد الدفع�ة الثانية من تكلفة
الحج.وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة ،حسن فهد الكناني،
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «على املواطنني الفائزون
بقرع�ة الحج له�ذا الع�ام 2018م االرساع بمراجع�ة مكاتبها يف
بغداد واملحافظات وذلك لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج».
وكانت الهيئة قد وضعت رشط دفع القس�ط االول يف النقطة رقم
 11من الضوابط والتي تنص عىل الفائزين مراجعة مقر الهيئة يف
بغداد ومكاتبها يف املحافظات لغرض تأكيد فوزهم ودفع القسط
االول ملبلغ الحج والبالغ ( )2,500,000مليونان وخمسمائة الف
دينار وخالل فرتة ش�هر من اعالن االسماء وبخالفه سيتم حذف
االسم ويسقط حقه بالذهاب اىل الحج.

اعل�ن محافظ بغ�داد عطوان العطوان�ي عن «تصويت
مجلس محافظة بغداد باالجماع عىل تمويل مش�اريع
تنمية االقاليم املستمرة وبمبلغ  74مليار دينار «.
فضال عن اضافة مش�اريع جديدة للمناطق الضاغطة
والتي انطلق�ت منها املظاه�رات واالعتصامات ابتداءا
من س�بع البور والحس�ينية والنهروان وناحية الجرس
واملعام�ل والتاج�ي وجمي�ع اقضي�ة بغ�داد اختيرت
مجموعة من املشاريع للمبارشة فيها».
وطال�ب املحاف�ظ «وزارة التخطي�ط االرساع بادخ�ال
تل�ك املش�اريع ضم�ن خط�ة املحافظة للمب�ارشة بها
خلال هذا العام اذ خصص لها مبلغ  10مليارات دينار
لتدخل ضمن مش�اريع االكس�اء والطرق للمناطق غري
املخدومة.

بغداد  /المستقبل العراقي

احلج والعمرة تدعو الفائزين بقرعة هذا العام
لتسديد الدفعة الثانية

نقطة».وع�ن م�ؤرشات تداول املس�تثمرين
غري العراقيني يف سوق العراق لالوراق املالية
بني عبد السالم  ،ان عدد االسهم املشرتاة من
املس�تثمرين غريالعراقيني لالس�بوع املايض
بل�غ ( )143مليون س�هم منخفضا بنس�بة
 %22قياس�ا باالس�بوع ال�ذي قبل�ه ،بقيمة
بلغ�ت ( )319مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
148صفقة عىل اسهم ( )14رشكة مرتفعة
القيمة بنس�بة  % 162قياسا باالسبوع الذي
قبله».
اما ع�دد االس�هم املباع�ة من املس�تثمرين
غري العراقيني الس�بوع املايض فبلغت ()69
مليون س�هم منخفضة بنس�بة  %80قياسا
باالس�بوع ال�ذي قبله وكان�ت قيمتها بلغت
( )274ملي�ون دينار من خالل تنفيذ ()133
صفق�ة على اس�هم ( )6رشكات وارتفعت
القيمة بنسبة ( )%76قياسا باالسبوع الذي
قبله.

االعامر تعلن اسرتداد عقارات وأموال
بنحو  314مليار دينار

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف التقرير السنوي ملكتب مفتش عام وزارة االعمار واالسكان
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة للعام امل�ايض  ،2017ع�ن ان قيمة
العق�ارات واالموال املستردة واملخمنة واملوىص به�ا والتي تم منع
هدره�ا ،بلغت اكثر من  314مليار دينار.وقال مفتش عام الوزارة
ماج�د الصالح�ي ،يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ان «تقرير
العام املايض  2017شهد استرجاع اموال وعقارات لخزينة الدولة
تختلف عن االعوام السابقة من حيث حجمها» ،مبينا انها «ما بني
اموال مستردة واموال مخمنة واموال م�وىص بها واخرى تم منع
هدرها ،من خالل اعمال اللجان التحقيقية ،فضال عن نتائج اعمال
الرقابة والتدقيق والنشاطات االعالمية والدورات التدريبية».ونوه
ب�أن «قيمة االموال بلغت اكث�ر من  314مليار دين�ار ،بواقع 109
ملي�ارات دينار قيم�ة العقارات املسترجعة والبال�غ عددها 189
عقارا يف بغداد واملحافظات ،واكثر من  45مليار دينار قيمة االموال
التي تم منع هدرها ،بينما بلغت االموال املسرتدة بموجب وصوالت
رس�مية او حك�م بقرارات قضائي�ة وكذلك ام�وال مخمنة موىص
باستردادها ،اكثر من  160ملي�ار دينار».اىل ذل�ك افصح التقرير
عن «احال�ة  70متهما عىل املحاكم املختص�ة و 40ملفا ً تحقيقياً،
وكذل�ك احال�ة  17متهما ً عىل هي�أة النزاهة و12ملف�ا تحقيقيا»،
الفتا اىل ان «عدد العقوبات االنضباطية وصل اىل  ،604مع تش�كيل
 66لجن�ة تضمني».واش�ار الصالح�ي اىل ان التقري�ر تضمن ايضا
«انج�از  2065زيارة فني�ة وقانونية وادارية وتدقيقية واس�تبيانا ً
وتحري�اً ،وكذل�ك  65دورة تدريبي�ة يف مختل�ف االختصاص�ات
انتج�ت تدري�ب  72موظفا واقامة  22ورش�ة عم�ل يف مجال نرش
قي�م النزاه�ة يف مكافح�ة الفس�اد ش�ملت  469متدرباً».واوضح
التقري�ر ان�ه «يف مجال اللج�ان التحقيقية توج�د  551لجنة لعام
 2017والس�نوات السابقة ،اذ تم انجاز  373لجنة منها ،ومايخص
الزيارات التفتيش�ية اشار اىل اجراء  2065زيارة بواقع  173زيارة
فنية و 1004زيارة تحر و 167زيارة قانونية و 335زيارة تدقيقية
و 171زيارة ادارية و 167زيارة اس�تبيان ،وتضمن التقرير اخبارا
ش�كوى عدده�ا  1524ش�كوى واخبارا مس�تلمة وكذل�ك 1116
ش�كوى واخبارا منجزة».وزاد الصالحي يف تقريره انه «تم تدقيق
عق�د واحد و 11ملحق عقد ،اما التقارير الواردة من ديوان الرقابة
املالي�ة فبلغ عددها  31تقريرا ً مع تش�كيل لج�ان تحقيقية لـ11
منه�ا واحالة تقري�ر واحد على النزاهة ،اما اس�تمارات خطابات
الضمان التي تم تدقيقها من قبل املكتب فبلغت  295اس�تمارة مع
تدقيق  16سلفة وذرعات العمل.

حمافظ ذي قار يفتتح السوق العرصي
باجلبايش

العراق يعلن طرح معامل الفوسفات
وخمزونه لالستثامر األجنبي
االنبار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار محافظة
األنب�ار ،طرح مصنع الفوس�فات
لالس�تثمار بع�د عج�ز وزارة
الصناعة واملع�ادن والحكومة عن
تأمني تكاليف إعادة إعماره نتيجة
األرضار الكبرية التي لحقت به إثر
املعارك األخرية مع تنظيم داعش.
وق�ال رئيس الهيئ�ة مهدي صالح
النومان يف ترصيح صحفي تابعته
«املستقبل العراقي» ،إن «الحكومة
املحلي�ة يف األنبار وبالتنس�يق مع
الجه�ات املعني�ة طرح�ت مصنع
الفوسفات لالستثمار ،بقيمة 700
مليون دوالر ،ضمن خطة تهدف إىل
إعادة تشغيل كل املعامل املترضرة
بنس�ب كبيرة ج�راء العملي�ات
العسكرية واإلرهابية».
وأضاف النومان ،أن «طرح املصنع
جاء عىل خلفية عدم قدرة الجهات

املعني�ة على إعادت�ه إىل الخدم�ة
نتيجة األزمة املالية التي تش�هدها
البالد».
ولف�ت إىل ،أن «املحافظة ستش�هد
طرح الكثري م�ن املعامل واملصانع
الحكومية لالستثمار خالل الفرتة
املقبلة عىل الشركات املتخصصة،
على أن يك�ون العم�ال م�ن أهايل
املحافظة لضمان معالجة ظاهرة
البطالة».
وأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي
يف كلم�ة خلال حض�وره مؤتمر
طوكي�و ح�ول دع�م خل�ق فرص
العم�ل والتدري�ب املهن�ي وتقليل
ت�داول األس�لحة يف املجتم�ع
العراقي« ،وجود فرص استثمارية
كبيرة يف كل املحافظات العراقية،
والعراق يتطلع اليوم إىل املس�تقبل
بثقة ويمتلك كل مقومات النهضة
والتنمية واس�تثمار أغىل رأس مال
املتمثل باإلنسان العراقي.

ذي قار  /المستقبل العراقي
افتتح محافظ ذي قار يحيى النارصي ،مرشوع السوق العرصي
يف قضاء الجبايش بكلف�ة إجمالية بلغت  641مليون دينار.وقال
محافظ ذي قار يف بيان ،تلقته «املستقبل العراقي» ،انه «افتتحنا
اليوم يف قضاء الجبايش مرشوع السوق العرصي بكلفة إجمالية
بلغ�ت  641مليون دينار ،بطريقة املس�اطحة وف�ق قانون ،»38
ً
الفت�ا إىل إن «الس�وق يضم  75محلا تجاريا بإيجار س�نوي 91
ملي�ون دين�ار ،ويوف�ر  500فرصة عم�ل تقريباً».وأش�ار إىل إن
«املحافظة لجأت إىل تعظيم واردات دوائها بعد األزمة االقتصادية
للبل�د لتنفيذ مش�اريع خدمية وعدم االعتماد على املوازنات التي
توقفت بشكل شبه كامل» ،منوها إىل إن «الحكومة املحلية نفذت
مش�اريع مماثلة يف قضاء الجبايش حيث تم افتتاح سوق اللحوم
الع�ام املايض وس�وف يتم افتتاح محطة املي�اه الصالحة للرشب
قريباً».وأضاف إن «قضاء الجبايش هو قبلة املحافظة السياحية
لذل�ك عم�دت إىل دعوة الشركات االس�تثمارية لتنفيذ مش�اريع
استراتيجية في�ه ،واطالق مش�اريع بلدي�ة ترف�د إدارة القضاء
بمردود مادي يساهم يف توفري بعض األساسيات.
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اعالن اىل كافة الدائنني
نحن املصفيان كل من املحامية الس�يدة ( غنيمة
علي محم�د ) والس�يدة ( زه�رة ه�ادي معتوق
) لرشك�ة ( مجموع�ة الوس�ام للتج�ارة العامة
املح�دودة ) ( تح�ت التصفي�ة ) ادع�و كل من له
ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعة مكتب الرشكة
الكائن يف بغداد – س�يد س�لطان علي م  104 /ز
 1 /مبن�ى  1 /وذلك خالل عرشة ايام اعتبارا من
تاريخ النرش وبخالفه يسقط حقه يف املطالبة .
املصفيان
املحامية السيدة  /غنيمة عيل محمد
السيدة  /زهرة هادي معتوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 1528
اعالن
املفقود  /عيل مهدي صالح
قدمت املواطنة ( ش�كرية سلمان ناموس ) طلبا
له�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حج�ة الحجر
والقيموم�ة عن املفقود علي مهدي صالح والذي
فقد بتاريخ  2012 / 11 / 25يف محافظة واسط
ول�م يعرف منذ ذلك التاريخ حياته من مماته ولم
ت�رد اي معلومات عنه ولحد االن وتطلب املواطنة
اعلاه تنصيبه�ا قيما عىل املفقود اعلاه – عليه
فمن لديه اي معلومات عن املفقود مراجعة هذه
املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش يوم اعتبارا من
تاريخ النرش يف هذه الصحيفة لغرض االدالء امام
هذه املحكمة وبعكس�ه سيتم السير باجراءات
اصدار حجة الحجر والقيمومة وتنصيب املواطنة
شكرية س�لمان ناموس قيما عىل ولدها املفقود
عيل مهدي صالح .
القايض
خالد محمد عجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح اللدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2018/2900/
التاريخ 2018/4/15 /
نرش اعالن
قدمت املستدعية (ندى صداع جرجيس) طلب اىل
ه�ذه املحكمة تطلب فيه اص�دار حجر وقيمومة
لزوجه�ا املفقود (عدن�ان رزاق عبد الل�ه) والذي
فق�د بتاري�خ  2014/7/25علي�ه واس�تنادا
لقان�ون رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه
بصحيفتين محليتين لغ�رض التثبت م�ن حياة
املفقود
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...
القايض
أنور جاسم حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة
ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن ( امري ابو سودة جمعة) طلبا اىل هذه
املديري�ة يطلب فيه تبديل اللقب وجعله ( الوائيل)
ب�دال م�ن ( البوحنتوش) وعملا باح�كام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة
 2016املع�دل تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف
املحلي�ة فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل فرتة ( خمسة عرش يوما) من تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك كل من عالء ريس�ان علي والقارصة
نب�ات علاء عيل تق�رر حض�ورك اىل مق�ر بلدية
النج�ف االرشف وذلك الج�راء اصدار ج�ازة بناء
للعق�ار املرق�م  3/77977ح�ي النصر وبخالف
ذلك سوف تصدر اجازة البناء بدون حضورك مع
الشكر والتقدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الكهرباء
مديري�ة توزي�ع كهرباء الفرات االوس�ط املرقمة
(  )H71318052باس�م املهن�دس ( عبداله�ادي
جدع�ا نجفات) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد2213 :
التاريخ2018 /4 /5 :
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(نارص بدي�وي حمزة) ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه
من (البدي�ري) اىل (الغالبي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها (15
ي�وم) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر
االداري املرقم  24195يف . 2016 /6 /12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد2215 :
التاريخ2018 /4 /5 :
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(خال�د بديوي حم�زة) ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه
من (البدي�ري) اىل (الغالبي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها (15
ي�وم) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر
االداري املرقم  24195يف . 2016 /6 /12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد2214 :
التاريخ2018 /4 /5 :
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(حاك�م بديوي حم�زة) الذي يطل�ب تبديل لقبه
من (البدي�ري) اىل (الغالبي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها (15
ي�وم) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر
االداري املرقم  24195يف . 2016 /6 /12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (كاظ�م خنياب س�لطان) طلبا اىل
ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده
وجعله (الحس�يني) وعمال باح�كام املادة ()24
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
املعدل تقرر نرش الطل�ب باحدى الصحف املحلية
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف
ننظر يف الطلب حسب االصول.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ2017 /3 /1 :
اعالن مفقود
اىل املفقود /عيل جبار جاسم
بتاري�خ  2017 /3 /1قدم�ت (زوجت�ك) املدعوة
(نور تركي نعيس) تطلب فيه نصبها قيمة عليك
لكونك خرجت بتاريخ  2015 /1 /1ولم تعد لحد
االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة
عدم حضورك خالل خمس�ة عشر يوم من اليوم
الثان�ي من تاريخ النرش س�وف تنصب (زوجتك)
قيمة علية الدارة شؤونك.
القايض
مصباح مهدي فالح

ثقافية
الروائية اجلزائرية عائشة قواتي يف حوار لصحيفة «
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»:

عودة معرض بغداد الدويل للكتاب نقطة حتول الستعادة الدور الريادي والثقايف
من طموحاتي ترجمة رواياتي وقصصي إلى أعمال درامية تلفزيونية

حاورها  /جمال بوزيان
ضيفة اليومَ؛ جزائريّة َ
من الونرشيس
ّ
الونرشيسي صاحب ِكتاب
الّ�ذي أنجب
«الـمِعي�ار»؛ وتحدي� ًدا م�ن مدين�ة
«خميس�تي» بوالي�ة تيسمس�يلت،
حاصل�ة على ش�هادة «اللّيس�انس»
ّ
تخصص «أدب عرب�ي» من جامعة ابن
خلدون بتيارتَ ...ي ّ
تدفق مداد قلمها ُك ّل
حني؛ َتكتب يف صمت ...لَم َتنتس�ب ألي
جمعية ثقافيّة أو غريها ،كان لها رشف
حضور ملتقيات وطنية أثناء دارس�تها
الجامعية ...رغم م�ا َك ْ
تبته من روايات
وقص�صَ ،ترى ّ
أن م�داد قلمها لَم يصل
بعْ�د إىل قمّ�ة ّ
ِّ
س�جل بصمته
الظهور ل ُي
ّ
مُ
تابعة جيّدة
ه�ا
أن
رغم
يف ه�ذا الواقع،
ِ
لِم�ا َيجري يف واقع ه�ذه ُ
األمّ ة املغلوبة
عىل أمرهاَ ...ترى نفس�ها امرأة وحيدة
رَض ْ
ً
س�ياجا حديديًّا
ب�ت حول نفس�ها
َ
م�ن
كحديق�ة ورد يحميه�ا صاحبه�ا
ّ
الطفيليّات والعابثني بعطر وردها.
ّ
ُ
والنشر؛
ع�ن الرّواي�ة؛
ها
س�ألت
ِ
اتح�اد ُ
وع�ن ّ
الك ّت�اب
والـمَقروئيّ�ة؛
ِ
الع�رب؛ وع�ودة مَ ع�رض بغداد ال� ّدويلّ
للكتاب وغريها َ
من األسئلة.
ِ
العراقي»
«املس�تقبل
َتنشر صحيفة
ّ
ح�واري ّ
حفي مع الرّوائيّة عائش�ة
الص
ّ
قواتي.
ْ
شعرًا؟
هل
:
العراقي
املستقبل
ّ
كتبتِ ِ
ُ
كتبت
ج -ال ،أن�ا روائية وكاتبة قصص،
شعريتني أواخر التسعينيات،
محاولتني ِ
ال أظنها ترقى إىل مستوى ِّ
الشعر ،وكانتا
رثائيتني ،واحدة يف رثاء والدي –يرحمه
الله ،-والثاني�ة يف رثاء واقع هذه األمة
الت�ي اهتزت بنيته�ا التحتي�ة ،وهي يف
أهملت ِّ
ُ
الشعر إيمانا
غفلة نائمة ،لكني

ُ
لست أهال له.
مني أني
ري�ن ّ
َ
اتحاد
العراق�ي :كيْف َت
املس�تقبل
ّ
ُ
الك ّتاب الجزائريّني؟
ُ
ّ
ج -اتحاد الكتاب الجزائريني كربنا عليه
أربعا منذ وفاته ،أما اتحاد ُك ّتاب العرب
ليس يل كثري معلوم�ات عنه ،وربما هو
يحترض ليلحق بسابقيه.
العراق�ي :م�ا رأي�كِ يف ّ
اتحاد
املس�تقبل
ّ
ُ
الك ّتاب العرب؟
َ
ج -لم أك�ن أريد التكلم عن هذا الجهاز
العظيم الذي أُ ِّ
س�س ألج�ل أهداف أدبية
بحتة يف تش�جيع اإلبداع األدبي العربي،
وأهمي�ة تموقع�ه بين اآلداب العاملية،
وتطوير اللغة العربية لتصبح عاملية لها
أهميته�ا بني لغات العالَ�م ،والدفاع عن
حقوق املؤلف واملبدع ...لألس�ف تطرف
وأخ�ذ منحى آخ�ر يدخل تح�ت طائلة
«التسييس» بني منحاز لدولة ضد دولة
عربية يف ظ�ل املهازل والزالزل التي تمر
بها ال�دول العربية بعد «الربيع العربي»
الذي كان ثورة ضد االس�تبداد ...حسب
رأيي املتواضع إن اتح�اد ُ
الكتاب العرب
تخلى ع�ن أهداف�ه وغازلته السياس�ة
لتوقع به يف رذائلها.
العراقي :كيْف َت َ
رين مُ ستق َبل
املس�تقبل
ّ
ُدور ّ
العربي؟
النرش يف العالَم
ّ
ج -فيم�ا يخص نظرتي ملس�تقبل ُدور
النشر العربية ،تبدأ م�ن تطوير اإلطار
القانون�ي لقطاع النشر ،وتحديد رؤية
مشتركة ببن الجهات املعنية ،وتوطيد
التعاون بينها ،وتشجيع التنوع ،وجودة
محتوى اإلبداع العربي ،وتطوير وسائل
تعل�م اللغ�ة العربي�ة ،والتش�جيع عىل
املقروئية ،وكيفيه التمتع بها ،وتحسني
التوزي�ع ،وتطوي�ر قن�وات التس�ويق،
والنشر الرقم�ي ،واس�تغالل املكتبات

وتكييفها م�ع التكنولوجي�ا العرصية،
وأن يك�ون لصناع�ة النشر َدور مميز
يف حف�ظ التراث العرب�ي اإلسلامي،
وتجدي�د مه�ارات الصناع�ة اإلبداعية،
ورعاية املواهب ...إن تنفيذ هذه الرؤية
يحتاج رشاكة كل الجهات املعنية بهذه
الصناعة.
العراق�ي :ما رؤيت�كِ لتوجيه
املس�تقبل
ّ
ّ
الن�اس نح�و ّ
الت�وازن بْي�نْ ق�راءة
الكت�ب املطبوع�ة ومُ تا َبع�ة املحتويات
اإللكرتونيّة؟
ج -فيم�ا يخ�ص س�ؤال املوازن�ة بين
املحتوى الورق�ي واإللكرتوني ،أقول :ال
يمكنن�ا املفاضل�ة بينهما ،ل�كل منهما
مزاي�اه وعيوب�ه ،وكالهم�ا يص�ب يف
مي�زاب واحد ه�و تطوير الف�رد ثقافيا
وتعليمي�ا ،واأله�م م�ن ذل�ك إدراك أن
الطباعة الورقية أو املحتوى اإللكرتوني
م�ا ه�و إال وس�يلة لتس�هيل الق�راءة
عىل الطال�ب والباحث والق�ارئ بصفة
عامة فال يحب أن تش�غلنا الوسيلة عن
الغاية.
العراقي :ما رأي�كِ يف ما ُي َ
نفق
املس�تقبل
ّ
على ّ
ْ
وهل
العرب�ي؛
الثقاف�ة يف العالَ�م
ّ
َ
كاف أ ْم من�ه ه�در لألموال باس�م
ه�و
ٍ
ّ
الثقافة؟
ج -بشأن ترشيد النفقات عىل الثقافة،
تختلف من منطق�ة إىل أخرى يف الوطن
العربي ...مثال يف الخليج العربي ظهرت
نتائ�ج ه�ذا اإلنفاق يف إنش�اء دور نرش
ْ
عمل�ت على الحرك�ة األدبي�ة
ممت�ازة
العربية ،وإنشاء الجوائز األدبية املميزة
الت�ي أصبح�ت ملاذ املبدعين العرب،
وإنشاء معاهد الرتجمة ،وتطوير اللغة
العربي�ة ،إضاف�ة للمرسح والس�ينما،
حي�ث أصبح�ت كل األعم�ال الدرامي�ة

العربي�ة ُتص�وَّر يف دب�ي ودول الخلي�ج
العربي ،وتطوير الثقافة السياحية التي
تدع�م الثقافة اقتصادي�ا واجتماعيا يف
املرشق ربما الوضع الس�يايس واألمني
ح�ال دون تحقي�ق ه�ذه النتائج ،رغم

ذل�ك فيه بعض البوادر مُ طمْئنة ،لكن يف
منطق�ة املغرب العربي تح�دث الكارثة
إنفاق�ات باملاليري ونتائ�ج «كرنفاالت»
َين َدى لها الجبني فمثلا يف الجزائر إبان
ْ
رصفت  65مليار
الوزيرة خليدة توم�ي

دين�ار يف ثالث أو أربع تظاهرات ثقافية
لم تظه�ر نتائجها حتى يف «قس�نطينة
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة» والغن�اء
والرقص وما ش�ابه ،وهي لم َتدر علينا
إال املهان�ة والع�ار ،وبم�وازاة تده�ور
الس�ينما واملرسح رغم أنهما منبع مايل
رهيب لتطوي�ر الثقافة ،وما خفي كان
أعظم من خليدة تومي ...ال تغيري.
شكالت
املس�تقبل
العراقي :كيْف ُت َح ّل مُ ِ
ّ
ّ
العربي؟
الثقافة يف العالَم
ّ
ج -الح�ل يف رأيي هو إس�ناد أمورها إىل
أهلها املخلصني واألَ ْكف�اء ...الثقافة يف
رأيي كالصالة تحت�اج الوضوء وجلبابا
ً
ومكان�ا طاهرا ُتقام فيه
أبيض ناص ًعا
ً
ً
ويقينا يطه�ر النفوس ويقوم
وإيمان�ا
األخالق ويقوي الثقة يف القدرات ...بهذا
تعود كل األمور إىل نصابها.
العراق�ي :م�اذا تقولين بعد
املس�تقبل
ّ
للكتاب إثر
ع�ودة مَ عرض بغداد ال� ّدويلّ ِ
ّ
توقف دام  15عاما؟
للكتاب،
ج -عودة مَ عرض بغ�داد الدويل ِ
وحس�ب م�ا س�معناه م�ن مَ ص�ادِر
وقن�وات عراقي�ة -الذي توق�ف منذ 15
عام�ا ويس�تمر إىل  8أبري�ل ،ه�و كرس
الجفاء الس�يايس ال�ذي فرضته أحداث
ع�ام  2003م وم�ا بعدها رغ�م ما قيل
عنه من كثرة عناوينه وقلة زواره ،وقد
ْ
شاركت فيه حوايل  200دار نرش عربية
وأجنبية ،وقد جمعت انتماءات مختلفة
أكدت أن بغ�داد كانت وس�تبقى مدينة
العل�م واألدب واملعرف�ة رغ�م كل املحن
التي م�رت بها بغ�داد خاص�ة والعراق
عام�ة ،وع�ودة املع�رض ه�ي نقط�ة
تحول الس�تعادة بغ�داد دورها الريادي
والثقايف.
العراقي :ما هي آخر ّ
قصة أو
املس�تقبل
ّ

«فرانكشتاين يف بغداد» يف القائمة القصرية ملان بوكر الدولية

وصل�ت راوي�ة العراق�ي أحم�د س�عداوي
«فرانكش�تاين يف بغ�داد» م�ع خم�س روايات
أخ�رى اىل القائمة القصرية لجائ�زة مان بوكر
الدولي�ة الربيطاني�ة لألدب .من بني املنافسين
رواية لهان كانغ من كوريا الجنوبية و سبق أن
أحرزت الجائزة عام .2016
الحديث يدور هنا عن الرتجمة اإلنكليزية لرواية
سعداوي «فرانكشتاين يف بغداد» والتي أنجزها
يوناث�ان رايت .الرواي�ة تمثل تطوي�را عرصيا
لرائعة ماري ش�ييل الش�هرية «فرانكش�تاين»

الت�ي ترجم�ت اىل لغات ع�دة مُ ثلت م�رارا عىل
املرسح يف السينما.
وس�بق أن أحرزت رواية س�عداوي املركز األول
ملس�ابقة جائزة الرواية العربي�ة لعام  2014يف
املوسم األكثر ازدحاما ً يف تاريخ الجائزة العاملية
للرواية العربية .
ت�دور وقائع الرواية يف بغ�داد خالل عام 2005
يف أوج حقبة االس�تقطاب الطائفي والهجمات
اإلرهابي�ة وموج�ات العن�ف العش�وائي الت�ي
اجتاحت الع�راق .بطلها «ه�ادي العتاك» وهو

بائ�ع خ�ردة يس�كن ح�ي البتاويني الش�عبي
بقلب بغداد يتوىل جمع أشالء من جثث ضحايا
الهجم�ات اإلرهابية والهجم�ات الطائفية ،ثم
يق�وم بلصق ه�ذه األجزاء فينتج كائن�ا ً غريبا ً
(مس�توحى بالطبع من فرانكشتاين) ،رسعان
م�ا ينهض ليق�وم بعملية ثأر وانتقام واس�عة
ترتكز عىل املجرمين الذين قتلوا مالكي أجزائه
املتكون منها.
الحكاي�ة تق�وم عىل عنصر السرد ويقوم به
ه�ادي عىل زبائن مقهى عزيز املرصي ،وال أحد

منهم يأخذ ما يقوله العتاك بجديةّ ،
لكن أخبار
هذا السرد بطريقة ما تص�ل اىل العميد رسور
مجي�د ،مدير هيئ�ة املتابع�ة والتعقيب املكلف
بمالحقة ه�ذا القاتل الغام�ض .تنتهي الرواية
بمفاجأة كبرية حني يبدأ فرانكشتاين يتساقط
وتموت أجزائه ،وحني يفقد مالكه هادي العتاك
أثره وسلطته عليه.
الروائية هان كانغ من كوريا الجنوبية تش�ارك
بروايته�ا «الكت�اب األبي�ض» الت�ي ترجمته�ا
ديبورا س�ميث ،ويرى كثيرون أن لها حظوظا

بالفوز الس�يما أنه�ا قد أح�رزت الجائزة األوىل
يف املس�ابقة عام  2016عن روايتها « النباتي».
رواي�ة الكت�اب األبي�ض تتقىص وقائ�ع حياة
وموت شقيقة الروائية التي توفيت قبل أن تولد
هان.ورُش�حت للقائم�ة القصيرة أيضا رواية
«فرين�ون س�بوتيكس» التي كتبتها الناش�طة
النس�وية وصانعة األفالم الفرنس�ية فريجيني
ديس�بيني .الرواي�ة تتحدث عن وقائ�ع انهيار
مال�ك مح�ل تس�جيالت ،وق�ام برتجمته�ا إىل
االنكليزية فرانك واين.

اليومي واملألوف يف شعر «كه زال ابراهيم»
دكتورة النقد األدبي الحديث  /د .أمينة خليفة هدريز  /ليبيا
ان ترس�م لوحات�ك الفني�ة عبر دقائ�ق حيات�ك التي
تعيش�ها هو عمم�ق التجربة وديموميته�ا ..وان تأخذ
كل التفاصي�ل لحظ�ة بالحظة هو االب�داع بعينه ..هذا
ما عملت عليه الش�اعرة «ك�زال ابراهي�م»يف كتاباتها
جميعا..انه�ا تمتص الحالة اليومي�ة والذاتية و تذيبها
عرب مخترب الحالة الشعرية لتحولها كلمات تحكي عن
تجربة حياتية محضة ..وعند قراءتك لشعرها ستعرف
من�ذ الوهل�ة االوىل بأنه�ا تعي�ش الدقائ�ق واللحظات
الحياتي�ة ش�عرا..انها تكتب م�ن عم�ق تجربتها التي
تحياه�ا بين االه�ل واألصدق�اء واألحبة وم�ن صميم
طبيعة االشياء ومسيماتها ..من الطبيعة ترسم اجمل
اللوح�ات ..وم�ن عالقته�ا االجتماعي�ة تش�كل صورا
وحكايات رائعة «
حينما تقرأها تش�عر انها تحاكيك او تعازلك من خالل
غوصها يف اذق الرومانس�ية الفردية والذاتية ،وعشقها
للحياة ..انها مهووسة بالحياة واملحبة والجمال..
ويف كل قصائده�ا التي قرأتها منفصل�ة ومتفرقة _لم
اقراه�ا يف كت�اب خ�اص طبعا،وانما قصائ�د متفرقة
_وجدتها عاش�قة وله�ى ،تبحث عن الوادع�ة واملحبة
والصحبة الحقيقية ،انما تذوب يف العشق حد التصوف
نوم�ن تصوفها هذا ترس�م اروع لوح�ات الطبيعة عرب
مش�اهداتها اليومي�ة ومح�اكاة املأل�وف فيه�ا ..انها
عاش�قة لأله�ل ..للحبيب..للناس..للأرض ..للطبيعة

صدر حديثا ً عن منش�ورات املتوسط
ـ إيطاليا ،مجموعة ش�عرية للشاعر
الس�عودي زك�ي الصدي�ر ،حمل�ت
عنوان «ع�ودة غاليلي�و» .ومنذ البدء
ُ
يقترح الش�اعر زك�ي الصدي�ر يف
«عودة غاليليو» ما يش�به املانيفستو
الش�عري ،الذي يتأسس عىل االنفالت
والخ�روج ع�ن
م�ن إيق�اع الرتاب�ة،
ِ
املأل�وف بح�دس املتم�رِّد ،بعي�دا ً عن
كليش�يه املفاهي�م املُض�ا َّدة والصور
املعكوس�ة .املعارضة يف ه�ذا الكتاب،
تأت�ي من ملمح ش�عري يظه� ُر جليّا ً
ٍ
اقتراف الحياة ،قب�ل الكلمات .تلك
يف
ِ
َّ
تتوق�ف عند ح ِّد
التفاصي�ل ،الت�ي ال
رسده�ا ،أو ع ِّده�ا يف قوائ�م موائ�د
الكونَّ ،
ُ
تلعب دورا ً أه ّم من مجرَّد
إنما

..للوطن ..ومن خالل تصوريها لهذا العش�ق ومناجتها
تيرص_صورة الوطن واألرض وحب الناس ايضا..
«كزال»مثلها مثل كل الش�عراء الكرد االنسانيني الذين
يعيش�ون «حلبجة»بكل مأس�اتها وتفاصليها الدامية

.صورة حلبجة تجدها يف كل كلمة او نأمة او عبارة»
انها تصنع من املألوف والعادي عمال ملحميا يف الش�عر
،حيث تأخذك عرب جبال كردس�تان وس�فوحها وقرأها
وينابيعه�ا لحظة بلحظة ،وترس�م مع�ك كل التفاصل

زكي الصدير يعود إىل غاليليو

ككائنات
وجوده�ا ،لعلَّ�ه حضوره�ا
ٍ
َّ
ُ
ِّب
يتعام�ل معها الش�اعر بدِق�ة مجر ٍ
يخت ُ
رب وهم الخالص.
ِّ
يصرح الش�اعر يف قصي�دة «حفل�ة
املوتى»:
أُمَ ِّني نفيس بالخالص
الخالص الذي ُّ
ْ
يلف ِجل َد الكون
ِ
ينتظ ُر الطوفان
ُيعلِّق أحاجيه يف العتمة.
ُ
ُ
قصي�دة زك�ي الصدي�ر عن
تكش�ف
نفس�ها يف صفح� ٍة متف�رِّدة ،حولها
ِ
ٌ
مُ
لب�اب ماث ٍل يف
ص�ورة
ريب.
بي�اض
ٍ
ُ
ُ
مفتاح
تجاوزه دون
يمكن
الفراغ ،ال
ٍ
يف الي�د ،هك�ذا نق�رأ م�ا تري� ُد قوله
طرق
الكلم�ات ،م�ا ترس�مه لنا م�ن
ٍ

وإن تش� َّعبت ،وما تمنحنا من دهش ٍة
ُ
تمت�زج فيه�ا األش�ياء باالحتماالت،
ً
عالم آخر.
يف
عاملها
صانعة
ٍ
يف قصيدة «قلب زهري مفتوح» كتب
الصدير:
قابل غريبا ً
لت َ
للت ّو من عملِه�اُ ،
هربت ّ
ْ
يف مَ قهى

ً
ٌ
ٌ
عذب�ة ترت�دي ّ
�ورة س�ودا َء
تن
فت�اة
ً
وقميصا أبيض
ُ
ْ
كانت لها
الجديلة التي يف يدي
ُ
الفنجان يف يدِها كان يل
لم تتعر ْ
َّف علينا
بقميص زهري
هو
ٍ
بقلب مفتوح.
وأنا
ٍ
ُّ
تطمنئ إليه
ال يرت َّدد زكي يف زعزع ِة ما
اللُّغة ،منطلقا ً من حدس�ه الش�عري
األول بالعال�م ،كم�ا ل�و َّ
أن�ه يعي� ُد
تش�كيله امل�رَّة تل�و املرَّة ،وق�د دمَّ ره
بيدي�ه دون ندم .ليبدو من قصيد ٍة إىل
َّ
وكأن�ه يتقمَّ�ص أدوارا ً ي َّدعي
أخ�رى
ظلم األسقف الواطئة،
من
ه
تنجي
أنها
ِ
ِ
والنواف�ذ املغلق�ة ،والتاري�خ املرتاكم
عن�د ِّ
كل العتب�ات .يعتذ ُر عن سيرة

الدقيق�ة «مألوفه�ا الح�ب «ك�زال ابراهي�م» ش�اعرة
عاش�قة للجمال ومجنونة بكل تفاصيلة اليومية ،انها
تعي�ش الح�ب لحظة بلحظ�ة وبكل معانيه وترس�مه
حي�اة الطويل�ة وكبيرة ..اذا كتبت تمخض�ت كلماتها
حبا..معضوقتها اسير حياتها وهي اسيرة التفاصيل
الدقيقة فية..اسير معها عليك ان تعتاد عىل يومياتها
«عند التنور»ام�ام الينابيع «عىل س�جادة الصالة»بني
االش�جار»يف الخريف»الربي�ع «الش�تاء»الصيف» انما
تموس�ق الحي�اة ش�عرا ونثرا..انم�ا تكتب م�ن وحي
تجربة خاصة لم تبتكرها مخيلتها بل هي التي ابتكرت
املخيلة وجعلتها تسير وفق ذائقة االنثى «كزال»تكتب
بصوت املرأة وأحاسيس�ها وحياتها ومتاعبها افراحها
وأحزانه�ا ،عرامياتخ�ا لحظ�ة بالحظ�ة ..وه�ذا قلما
نجده عند الكثري من اللواتي يكتبن الش�عر .النك حاملا
نقرا لش�اعرة ما تش�عر وكأنك تقرأالرجل ،بأحاسييه
وخلجات�ه وتفاصيل حياته «ام�ا «كزال»فال ..انك امام
ش�اعرة انثى بكل كيانها صوتها الخاص يأتيك واضحا
ج�دا عرب كل كلم�ة تكتبها«..ك�زال ابراهيم «ش�اعرة
تصن�ع من الاليشء ش�يئا وتؤك�د عم�ق تجربتها من
خلال مثابرته�ا ودأبه�ا وانعكاس ه�ذه التجربة عىل
كتاباته�ا كلها..انه�ا تأت�ي باملأل�وف واليومي لتنرشة
عىل الورقة فيتحول بسحر كلماتها قصائد تجربك عىل
قراءتها والتمعن فيهاكثريا من مألوفها اليومي املعاش
رسمت لوحات فنية رائعة اكدت عمق تجربتها ووعيها
يف انعكاس هذه التجربة «»

ال َّدم واللَّي ِل املالح امليلء بالقتلة ،يرسد
هواجس�ه يف العتمة ،يتجوَّل بحقيب ٍة
فارغة ويكتب وصيته لغريب ٍة عابرة يف
البيت ،وحني أدرك َّ
أن الطمأنينة أخت
ُ
يلع�ب للمتع�ة وإلحصاء
امل�وت ،راح
االحتماالت...
ٌ
ٌ
القول َّ
خائفَّ ...
خائف»
«إن َك
حت�ى يف
ِ
ٌ
خائف
ُ
ال تجرؤ أن تش َ
ري إىل الشمس
َ
تهم�س ألحدِهِ �م َّ
َ
األرض
«إن
وال أن
ُ
تدور» ال َّ
ش�ك َّ
نستحرض غاليليو
أننا
العائ�د يف ه�ذه القصي�دة ّ
حت�ى قبل
ُ
لنترك األرض تدور ونذهبَ
اكتمالِها،
بخطى غير خائفة إىل عالم الش�اعر
الس�عودي زكي الصدير يف مجموعته
الشعرية «عودة غاليليو» التي صدرت

رواية قرأ ِتها؟
ج -بينْ
ّ
يدي اآلن روايتان هما «املراهق»
لدوستوفسكي الكاتب الرويس ،وأخرى
اس�مها «وانحن�ت ألجله�ا الذئ�اب»
لصاحبتها منال محمد سالم.
املس�تقبل
العراق�ي :ماذا ع�ن أمنياتكِ
ّ
وطموحاتكِ ؟
ج -أُوىل أمنيات�ي النرش حتى يس�تطيع
الكات�ب تقيي�م كتابات�ه م�ن ط�رف
النق�اد والقراء ،وه�ذا ما يه�م الكاتب
يف بدايات�ه ...م�ن طموحات�ي ترجم�ة
روايات�ي وقصصي إىل أعم�ال درامي�ة
تلفزيوني�ة إيمان�ا من�ي أنه�ا نصوص
جيدة.
العراقي :لو َي ُع ْد بكِ ال َّزمان إىل
املس�تقبل
ّ
مرحلة ِّ
الصبا ما الّذي َتفعلينه وق ْد فاتكِ
أثناء حياتكِ ؟
ج -أعي�ش صب�اي الذي ُخط�ف مني لحد
نسيانه ...ال أقول لك :إن الطفولة يف جييل
ْ
اغتصبت كما تغتصب اآلن ،ال أبدا ،بالعكس
ْ
بلغت مداها من مسماها
الطفولة يف جييل
فقط بعض الحاالت التي جعل منها الزمن
طفولة خطوط الدف�اع ،حيث كان الطفل
املس�ؤول يبني خط الدفاع عىل نفسه ضد
الزم�ن لكنه لَم يعش الطفول�ة ولَم يعش
الكبر ،لذلك يحن دائما لصباه ،ليعيده إىل
مالعب اللهو والتحرر واالنطالق.
العراقي :سعي ٌد بكِ اليومَ؛ كرمً ا ال
املستقبل
ّ
أمرًا اختمي الحوار.
ج -أَخت ُم بقول أحد الشعراء:
َ
َ
ٌ
َّ
أُ ْخ ِف�ي ُجر َ
ُحا ِتي وَأَحْ َس ُ
�ب أَن ِن�ي َبطل ف َيا
لِ ِغوَا َي ِتي و َ
َضلاَليِ .
ُ
ترشف�ت بالح�وار مع�ك أس�تاذ ،وش�كرا
َ
اس�تضافتك يف ه�ذا الفض�اء الرحب
عىل
لنثر عب�ق الكلمة وحالوة عصير القلم...
العراقي».
التوفيق لصحيفة «املستقبل
ّ

عىل العشب املائل
مهند يعقوب
الرجل الذي ينتظر

يف الغرفة الواسعة
املطلية باللون األزرق
دخل رجل
ال يبدو عليه االستعجال
أخذ يميش باتجاه يشء يعرفه
كانت صورة كبرية
المرأة يف حوض البانيو
وقف أمامها طويالً
ثم قال لها كلمة
وبقي ينتظر.
ال شك سيدل هذا
عىل الحب
أو ربما عىل السأم
مثلما تدل الحياة
عىل نفسها
سواء داخل املاء
أو خارجه
حيث يمكن أن نرى ذلك
يف عني السمكة
أو يف أقىص املكان
حيث الرجل الذي
ينتظر.

على العشب المائل

تجيئني
وحياتي ما زالت
تتبعثر هناك
عىل العشب املائل
حيث أصبحت فيما بعد
جزءا ً من هذه الحركة
أراقبها من بعيد
تلك الحياة
وأعرف أن ذلك
ال ينقذ املوجود
من األرق
ّ
لكنكِ تجيئني
كما لو كنتِ إنسانا ً طبيعيا ً
عىل ثوبك الزهري
فراشة تطري،
ومن رأسك
تخرج نفس الحكاية!

ّمرة أخرى

يف  88صفح�ة م�ن القطع الوس�ط،
ضم�ن مجموع�ة «ب�راءات» الت�ي
تصدرها الدار وتنترص فيها للش�عر،
والقص�ة القصيرة ،والنص�وص،
احتفا ًء بهذه األجناس األدبية.
زكي الصدير ش�اعر وكاتب سعودي،
مواليد  ،1975صدر له ش�عراً« :حالة
بنفس�ج» نص شعري مرافق لتجربة
الفنان التش�كييل الس�عودي حسين
املحس�ن « .2006جني�ات ش�ومان»
« .2008حان�ة» « .2011ش�هوة
املالئك�ة»  .2013كتاب « 30ش�اعراً،
 30قصي�دة» ،مخت�ارات من الش�عر
الس�عودي الجدي�د  .2016ل�ه ع�دة
مق�االت صحفي�ة ثقافي�ة يف جرائ�د
ودوريات ومجالت محلية وعربية.

قد تذهب اللغة
إىل الخري
ّ
الرش
أو إىل
هذا ليس مهما ً يف الغالب.
لم يأخذ النسيان
ّ
كل يشء كما ترين
فها أنا أكتب مرّة أخرى
عنكِ يا أسماء
وعن حياتنا
يف مجرى الواقع
أكتب عن الفقد
وعن حبكِ للقطط
أكتب،
وأعرف أن ذلك
سوف لن يدوم
إىل األبد.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
لجنة البيع وااليجار
العدد1699 :
التاريخ2018/4/15 :
اعالن

العدد132 :
التاريخ2018 /3 /29 :

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة  2013والقرار رقم  1521لسنة 1981
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري (كازينو ترفيهي) باملساطحة وملدة ( 12سنة) واملبينة مواصفاتها
ورشوطه يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية
العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل
عن ( )% 100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من
تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون
عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه
يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /146 :ب2017 /
التاريخ2018 /4 /10 :
اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة باالضب�ارة
املرقمة  /146ب 2017 /املكتس�ب الدرجة
القطعي�ة املتضم�ن ازالة ش�يوع الس�يارة
املرقم�ة  6688دياىل حمل واملوصوفة ادناه
وبيعه�ا باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش
ي�وم اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للنرش فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية
البالغ�ة  % 10من القيمة املقدرة ان لم يكن
م�ن الرشكاء وس�تجري املزاي�دة العلنية يف
الي�وم الخامس عرش م�ن تاريخ النرش ويف
الس�اعة الثاني�ة عشر ظه�را واذا صادف
موعد املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
الداللية.
القايض
خرض عباس التميمي
االوصاف
نوع امللك :س�يارة املرقمة 6688
-1
دي�اىل حم�ل  1ط�ن مودي�ل  1980بيك اب
بيضاء اللون وانها بحالة غري جيدة.
القيم�ة التقديري�ة1500000 :
-2
مليون وخمسمائة الف دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /81 :ب2017 /
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة باالضب�ارة
املرقم�ة  /81ب 2017 /املكتس�ب الدرجة
القطعي�ة املتضم�ن ازالة ش�يوع الس�يارة
املرقم�ة  58 /2م  28طوقاتلي املوص�وف
ادناه بيعا ً باملزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما ً
اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة % 10
من القيمة املق�درة ان لم يكن من الرشكاء
وس�تجري املزايدة العلنية يف اليوم الخامس
عشر من تاريخ النرش ويف الس�اعة الثانية
عرش ظهرا واذا صادف موعد املزايدة عطلة
رس�مية ففي اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور الداللية.
القايض
خرض عباس التميمي
االوصاف
 -1ن�وع املل�ك :العقار املرق�م  58 /2م 28
طوقاتيل بمس�احة  324م مش�يد عليه 12
محل بطول  3م وعرض  2اىل  2/1 ×1م.
 -2القيم�ة التقديري�ة 60,000 :س�تون
مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائب( /الرشطي مش�عل عادل
بنيان جلود)
املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة واملنشات
العن�وان /محافظ�ة البصرة – قض�اء
سفوان
بما ان�ك متهم وفق امل�ادة  /5 /من ق.ع.د
رق�م  14لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مق�ر
عمل�ك بتاري�خ  2012 /11 /22ولحد االن
وملجهولي�ة اقامت�ك اقتضى تبليغ�ك بهذا
االعلان عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى
االم�ن الداخلي االوىل /املنطق�ة الخامس�ة
البصرة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ
تعلي�ق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب
ع�ن التهم�ة املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
اس�تنادا الحكام املواد ( 65و  68و  )69من
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة . 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف سفوان
العدد218 /147 :
التاريخ2018 /4 /8 :
اعالن
اىل /املدير املفوض لرشك�ة ينابيع ام قرص
لتج�ارة املواد االنش�ائية املح�دودة /حيدر
عيل هادي – اضافة لوظيفته
ق�دم املن�ذر /مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة
للس�منت العراقي�ة – اضاف�ة لوظيفت�ه/
وكيله الحقوقي :همام طه محسن بموجب
الوكال�ة العامة املرقم�ة ( )7691يف /6 /6
 2017ان�ذارا يتضم�ن برتت�ب بذمتك مبلغ
وق�دره ( )75273000خمس�ة وس�بعون
مليون ومائتان وثالثة وس�بعون الف دينار
عراقي وان هذا املبلغ يشمل اجر املثل املقدر
من قبل محكمة بداءة سفوان بموجب قرار
الحكم املرقم  /126ب 2017 /يف /12 /28
 2017املكتسب الدرجة القطعية واملتحقق
ع�ن املعدات وامل�واد املنقول�ة املوجودة عىل
ارض معم�ل س�منت البرصة اح�د املعامل
العائدة اليه اضافة اىل املصاريف والرس�وم
كافة ولدى ارس�ال االنذار والتبليغ اىل دائرة
كاتب عدل الكرادة وردت الينا اوراق التبليغ
غري مبلغة ملجهولية اقامتكم وحسب رشح
املبل�غ القضائي وتأييد املخت�ار ملحلة 909
واملص�ادق علي�ه من قب�ل مديري�ة ناحية
الك�رادة الرشقي�ة واملبل�غ الين�ا بموج�ب
كت�اب دائ�رة كاتب العدل يف الك�رادة املرقم
 1646يف  2018 /3 /2ل�ذا اقتىض تبليغكم
بواسطة الصحف اليومية استنادا اىل قانون
التبليغات القضائية والعدلية ويف حال عدم
مراجعتكم خالل املدة املحددة قانونا سوف
يتم استحصال املبالغ املرتتبة بذمتكم اعاله
وف�ق قان�ون تحصي�ل الدي�ون الحكومية
النافذ وبناءا عىل طلبه زود بهذا االعالن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد /199 :ب2018 /
التاريخ2018 /4 /12 :
اعالن
اقام املدعي /نارص سليمان عبد الرزاق عبد
اللطي�ف الدعوى البدائية املرقمة /199ب/
 2018امام هذه املحكمة بحق املدعى عليه
خالد عبد الرحمن ابراهيم عبد الرزاق والتي
يطلب فيه�ا الحكم بتصفي�ة الوقف الذري
للعق�ار املرقم  235مقاطع�ة  14الرساجي
وميتان والعقار  169مقاطعة 29الرباضعية
فم�ن ل�ه عالقة بالوق�ف املذك�ور مراجعة
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق /5 /6
. 2018
القايض
فيصل سلمان عطار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية تنفيذ املعقل
العدد2017 /484 :
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املعقل حص�ة املدين
(وليد خالد يعقوب) من االسهم البالغة 30
 %من مرشوع االس�تثماري (عشتار سنرت)
املمنوح االجازة االستثمارية املرقمة (/27
 )2012منح�ت وفق القانون االس�تثماري
رقم  /13لسنة  2006لقاء دين الدائن (عيل
احم�د رشي�ف) البال�غ ()772,500,000
س�بعمائة واثن�ان وس�بعون ملي�ون
وخمس�مائة الف دين�ار عراقي ال غري فعىل
الراغ�ب بالشراء الحص�ة اعلاه مراجعة
مديرية تنفيذ املعقل مس�تصحبا معه كافة
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  % 10عرشة
باملائة من قيم�ة الحصة املقدرة اعاله عىل
ان الرسم يقع عىل املشرتي.
املنفذ العدل
زينب محمود جرب
املواصفات:
االسهم العائدة للمدين املستثمر (وليد خالد
يعق�وب) البالغ�ة  % 30من مجوع اس�هم
املرشوع التابع اىل هيئة اس�تثمار البرصة/
فرع البرصة.

فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف (محس�ن فيصل
عب�ود) م�ن وزارة الكهرب�اء – مديري�ة
توزي�ع الكهرب�اء البصرة عىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوي�ة الطالب (عبد ال�رزاق حيدر
عبد ال�رزاق) من معه�د التدريب النفطي
برصة قس�م التصفية اختصاص تشغيل
وسيطرة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فق�دت هوي�ة الطال�ب (محم�د س�عد
عبد املنع�م) الص�ادرة من كلي�ة املأمون
الجامع�ة /قس�م ادارة اعم�ال /املرحلة
الثانية فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـ
ـــ
محكمة بداءة البرصة
العدد /2862 :ب2017 /
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
املدعي -1 /نظيمة ابراهيم عبد الرسول
املدعى عليه /سوس�ن باقر محمد وحيدر
صالح نارص
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البصرة باملزاي�دة
العلنية العقار تسلسل  12 /343الخليلية
ومساحته  /243م 2وانه عبارة عن قطعة
ارض خالية من املش�يدات تقع يف منطقة
الخليلية وعىل ش�ارع فرعي مبلط تحيط
به الدور الس�كنية فمن ل�ه رغبة بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة مع دفع التأمينات
القانونية البالغة  % 10من القيمة املقدرة
للعق�ار والبالغ�ة اربعمائ�ة وخمس�ة
وعشرون ملي�ون ومائت�ان وخمس�ون
الف دين�ار ألمر هذه املحكمة وس�تجرى
املزاي�دة الس�اعة الثانية عشر من ظهر
اليوم الثالثون التايل لنرش االعالن ويتحمل
املشرتي اجور املناداة.
القايض
علوان بربوت البزوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /158 :ب2018 /
التاريخ2018 /4 /10 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه (محمد جب�ار عطيوى)
بن�اءا على الدع�وى البدائي�ة املقامة من
قبل املدعي (عيل مرزوق عاش�ور) ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البلدي
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا
بصحيفتين يوميتني محليتين للحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة
املصادف  2018 /4 /24الساعة العارشة
صباحا.
القايض
واثق عبود عبد الكاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من جامعة
الكوفة – كلية االدارة واالقتصاد – قس�م
املحاس�بة /دراس�ات مس�ائية بأس�م/
حسين حميد فه�د الح�دراوي .فعىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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نوع الملك ورقمه

الموقع

1

كازينو ترفيهي
1784 /49
مغربة

مغربة

المساحة
 1462,5م2

القيمة التقديرية

مدة التأجير

 5,000,000خمسة
ماليين دينار

بالمساطحة
لمدة ( )12اثنا
عشر سنة

رشوط التأجري
يكون البناء وفقا للمخططات االنشائية ودراسة الجدوى االقتصادية املعدة من قبل البلدية.
يكون البناء بأرشاف لجنة فنية من البلدية.
يلتزم املستأجر باملبارشة خالل السنة االوىل من تاريخ توقيع العقد.
يلتزم املستأجر بتقديم مبلغ ضمان للتشديد يعادل بدل املساطحة ويف حال عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمان ويعترب
عقد املساطحة الغيا ويؤول ماهو قائم من مشيدات اىل البلدية دون مقابل.
اية تعليمات ترد من الوزارة او الجهات املختصة تعترب رشطا من رشوط التأجري.
تؤول كافة املشيدات اىل البلدية عند انتهاء فرتة العقد دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة.
مديرية بلدية واسط
لجنة البيع وااليجار
العدد1260 :
التاريخ2018 /4 /8 :
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية شيخ سعد وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لسنة  .2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف
اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ( )% 30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ً ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة
االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الساعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

ت

نوع الملك

رقم الملك

مساحته

مدة االيجار

الموقع

1

علوة االسماك

3

 309م2

سنة واحدة

شيخ سعد

2

كشك

22

 6م2

سنة واحدة

شيخ سعد

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعة النسيج والجلود
االدارة العامة
تنويه
الحاق�ا باعالننا املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد
 1649يف  2018 /4 /4والخ�اص باملناقص�ة رقم ( 3أ /مصنع
جلدي�ة )2018 /والخاصة (بتأمني قوال�ب معدنية ومواد اولية
النت�اج االحذية الرياضية املتطورة) ل�ذا نود التنويه عن االعالن
املذكور اعاله واالش�ارة اىل انه يتضم�ن اىل (اعالن للمرة الثانية
وتاريخ الغلق  2018 /4 /30وليس كما جاء يف االعالن املنشور
يف العدد اعاله) لذا اقتىض التنويه.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /433 :ب2018 /
التاريخ2018 /4 /12 :
اىل /املدعى عليه /عبد الله نجم عبود
تبليغ بالحكم الغيابي
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /433
ب 2018 /وامل�ؤرخ  2018 /3 /20حكم�ا
غيابي�ا يقضي الحك�م بالزام�ك بتأديت�ك
للمدعي يوس�ف نجم عب�د الله مبلغا قدره
ثالث�ة عشر ملي�ون وثالثمائة ال�ف دينار
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب
محاماة وكيل املدع�ي املحامي عبد الخالق
عبد الرضا محمود مبلغ قدره خمس�مائة
الف دينار ولتع�ذر تبليغك وملجهولية محل
اقامتك حسب رشح املجلس البلدي ملنطقة
القائ�م الثالثة وكتاب مرك�ز رشطة القبلة
بالع�دد  2310يف  2018 /4 /1قرر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتين ول�ك حق
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
موىس شمخي جرب الشاوي

محكمة بداءة البرصة
العدد /2817 :ب2017 /
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
املدع�ى -1 /نظيم�ة ابراهي�م عب�د
الرسول
املدع�ى علي�ه /سوس�ن باق�ر محم�د
وحيدر صالح نارص
تبيع محكمة ب�داءة البصرة باملزايدة
العلني�ة العق�ار تسلس�ل 12 /343
الخليلية ومساحته  243م 2وانه عبارة
عن قطع�ة ارض خالية من املش�يدات
تق�ع يف منطق�ة الخليلية وعىل ش�ارع
فرع�ي مبلط تحيط به الدور الس�كنية
فم�ن له رغب�ة بالشراء مراجعة هذه
املحكمة مع دفع التأمين�ات القانونية
البالغة  % 10من القيمة املقدرة للعقار
والبالغ�ة اربعمائة وخمس�ة وعرشون
ملي�ون ومائتان وخمس�ون الف دينار
ألمر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة
الس�اعة الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم
الثالثون الت�ايل لنرش االعلان ويتحمل
املشرتي اجور املناداة.
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية
محكمة بداءة الكرادة
العدد /3321 :ب م2017 /
التاريخ2018 /4 /8 :
اعالن
اىل /املدعى عليه :كاظم شاكر حمد الله
اق�ام املدعي (امين بغداد /اضاف�ة لوظيفته)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعلاه ام�ام ه�ذه
املحكمة يطالبك فيها بتجدي�د القوة التنفيذية
للق�رار الص�ادر يف  1981 /9 /30والصادر من
محكمتن�ا بالعدد  1981 /3والخ�اص بالعقار
املرقم  319البوجمع�ة وملجهولية محل اقامتك
قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة
املوافق  2018 /4 /26لذا وعند عدم حضورك او
حضور من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا ووفق االصول.
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العراق حيرز الوسام الفيض
يف بطولة ايطاليا الدولية للتجذيف
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن رئيس االتحاد العراقي المركزي للتجذيف عبد
السلام خل�ف ،ان الع�ب المنتخ�ب الوطني محمد
رياض احرز الوس�ام الفضي في منافسات بطولة
ايطالي�ا الدولي�ة الت�ي اختتمت مؤخرا بمش�اركة
نخبة من اب�رز العبي العالم على مس�توى رياضة
التجذيف.
وق�ال خلف ف�ي بيان صحف�ي تلقته “المس�تقبل
العراقي” ،إن “ الالع�ب محمد رياض احرز المركز
الثاني في س�باق الفردي الخفيف لمس�افة 1000
مت�ر بع�د ان انهى الس�ابق بزمن بلغ س�بع دقائق

وثالثين ثانية واربعين جزء من الثانية في الس�باق
ال�ذي ش�ارك في�ه  14متس�ابقا من مختل�ف دول
العالم”.
واض�اف ان “ الالع�ب البلجيك�ي روبين س�وميرز
حصل على الوس�ام الذهبي والمرك�ز االول  ،وحل
ثالث�ا الالع�ب البرازيلي بورجي�س امانويل  ،وجاء
بالمرك�ز الرابع الالعب البلجيكي مارلون كولبيرت
 ،فيم�ا ج�اء اليابان�ي ناكان�و هيروش�ي بالمركز
الخام�س وتلاه سادس�ا الالع�ب المص�ري نوفل
محمد”.
واوض�ح خلف ان “ العب منتخ�ب التجذيف محمد
رياض شارك في منافسات بطولة ايطاليا الدولية،

صالح ينافس مخسة نجوم عىل جائزة أفضل العب
بالربيميريليج
المستقبل العراقي  /وكاالت
دخ�ل المصري محمد صالح ،نجم ن�ادي ليفربول
اإلنجلي�زي ،قائم�ة الالعبين الس�تة المرش�حين
للحص�ول على جائزة رابط�ة الالعبين المحترفين
اإلنجليزية ،ألفضل العب خالل الموسم الحالي.
وانضم صالح إلى كل من كيفين دي بروين وليروي
ساني وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) ،دافيد دي
خي�ا (مانشس�تر يونايتد) وهاري كي�ن (توتنهام

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن أمين عام اتح�اد الكرة الفلس�طيني ،عمر
أبو حاش�ية ،أن اتح�اد الكرة الفلس�طيني أنجز
الترتيب�ات المتعلق�ة بخ�وض مبارات�ي العراق
والكوي�ت الوديتي�ن  ،يوم�ي  7و 11مايو /آيار
المقب�ل ،ضم�ن تحضي�رات المنتخ�ب لخ�وض
نهائيات كأس آسيا المقبلة في اإلمارات .2019
وقال أبو حاش�ية ،في تصريحات صحفية ،إنه “
تم االتفاق مع االتحادين العراقي والكويتي على
موعد المباراتين الوديتين”.
وأوض�ح أن “ المنتخ�ب الفلس�طيني س�يغادر
أرض الوطن باتجاه العراق في الرابع من الشهر

المقبل ،ومن هناك ستتوجه بعثة المنتخب صوب
البصرة ،التي تستضيف اللقاء الدولي يوم  7ايار
ماي�و المقبل ،ومن مدينة البصرة س�تغادر
البعثة باتج�اه الكويت ،في اليوم التالي،
وعلى األغلب س�تكون الرحلة باتجاه
الكويت برا ً نظرا ً لقرب المسافة بين
البلدين”.
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
أعل�ن ع�ن تصني�ف المنتخب�ات
الوطني�ة ،المش�اركة ف�ي
النهائيات ،حيث وضع المنتخب
الفلسطيني في التصنيف الثالث
بين المنتخبات الـ .24

فالفريدي يقود برشلونة
إلنجاز تارخيي
المستقبل العراقي  /وكاالت
حقق برش�لونة ،تح�ت قي�ادة مدربه،
إرنس�تو فالفي�ردي ،إنج�ازا تاريخي�ا
جدي�دا ،بالفوز عل�ى فالنس�يا (،)2-1
ف�ي ملعب كام�ب نو ،لحس�اب الجولة
الـ 32من الليجا.وذكرت شبكة “سكاي
سبورتس” أن برشلونة ،بات أكثر فريق
يحافظ على س�جله ،خاليا من الهزائم
ف�ي الليجا ،برصيد  39مب�اراة متتالية.
وتج�اوز الفري�ق الكتالون�ي بذل�ك،
السلس�لة التي حققها ريال سوس�يداد

في  38مباراة ،خالل الفترة
من أبريل/نيسان ،1979
وحتى مايو/آيار .1980
وخلال  39مب�اراة،
برش�لونة
حق�ق
الف�وز  32م�رة،
مقاب�ل  7تع�ادالت.
وكانت آخر خس�ارة
للفريق الكتالوني في
الدوري ،أمام ماالجا،
بهدفين دون رد ،في 8
أبريل/نيسان .2017

آرسنال يعادل أسوأ أرقامه
حتت قيادة فينجر

المستقبل العراقي  /وكاالت

خس�ر آرس�نال أمام مضيفه نيوكاس�ل يونايتد،
به�دف لهدفين ،في المباراة الت�ي أقيمت  ،ضمن

الجولة  34من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووفقا لش�بكة أوبتا فإن آرسنال يكون بذلك
قد خس�ر  5مباري�ات متتالية خ�ارج أرضه
بال�دوري ،ألول م�رة منذ ش�هر ديس�مبر/
كانون األول عام .1984
كما أش�ارت الش�بكة الى أن آرس�نال يكون
بذل�ك قد خس�ر  11مب�اراة ف�ي البريميرليج
هذا الموس�م ليعادل الجانرز أسوأ رقم لهم في
المس�ابقة تحت قي�ادة المدرب آرس�ين فينجر،
بـ 11هزيمة في موسم .2005-2006
م�ن ناحية أخ�رى يحتل آرس�نال حالي�ا المركز
الس�ادس في جدول ترتي�ب البريميرليج برصيد
 54نقطة متأخرا بـ 33نقطة عن المتصدر
مانشستر س�يتي ( 87نقطة) ،ومتفوقا
أيض�ا ب�ـ 33نقطة ع�ن متذي�ل الترتيب
وست بروميتش ألبيون ( 21نقطة).

بغداد /المستقبل العراقي
اكد وزير الش�باب الرياضة عبد الحسين
عبط�ان ،ان افتتاح ملع�ب النجف الدولي
س�عة  30الف متفرج ،سيتم آبهار العالم
به.وذكرعبطان خالل اجتماعه مع اللجنة
التحضيرية الفتتاح ملعب النجف الدولي
في بيان تلقته “المس�تقبل العراقي” ،ان
“افتتاح ملع�ب النجف الدول�ي بعد قرار
رفع الحظر ع�ن المالعب العراقية نجاح
اخر يضاف للرياضة العراقية بشكل عام

وكوادر الوزارة بشكل خاص”.
واض�اف ان “افتت�اح الملع�ب س�تكون
ب�ه مفاج�أت عدي�دة م�ن اج�ل ايص�ال
رس�الة للعال�م بان العراق يس�تحق رفع
الحظر وقادر عل�ى النجاح في المجالين
الرياضي والش�بابي” ،مبين�ا ان “ملعب
النج�ف الدول�ي س�يكون اضاف�ة قوية
للرياض�ة العراقية.يش�ار ال�ى ان وزارة
الشباب والرياضة اعلنت في وقت سابق،
ان افتت�اح ملع�ب النج�ف س�يكون ف�ي
الخامس من أيار للعام الحالي.

شنيشل يسمي  22العب ًا للقاء
املالكية البحريني
بغداد /المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الرياضي ،تس�مية  22العبا ً لمواجهة فريق
المالكية البحريني ضمن منافسات بطولة كأس االتحاد االسيوي في مدينة كربالء.
وق�ال عضو ادارة النادي موف�ق الزهيري “ ،ان “الجهاز الفن�ي لفريق القوة الجوية
س�مى  22العب�ا ً لمواجه�ة فريق المالكي�ة البحريني ضم�ن مباراة اإلي�اب المؤجلة
لحس�اب المجوع�ة االول�ى لمنطقة غ�رب اس�يا ،والتي تض�م كذلك اندي�ة الجزيرة
والس�ويق العماني”.واضاف الزهيري ان “المباراة س�تقام يوم الثالثاء المقبل بتمام
الس�اعة السادسة مس�ا ًء بتوقيت بغداد”.وتابع ان “قائمة الفريق تضم  22العباً ،هم
فه�د طال�ب وامجد رحي�م وحيدر رعد واحمد عبد الرضا وس�امح س�عيد والكرواتي
سبستيان وسامال سعيد ومصطفى محمد معن وشهاب رزاق والسوري زاهر ميداني
والكروات�ي س�نن مموفيتش وكرار علي ب�ري وفهد كريم و عل�ي بهجت ومصطفى
حس�ين وهم�ام ط�ارق واحمد اياد واحم�د عبد األمي�ر وعلي يوس�ف وامجد راضي
وحمادي احمد وعماد محسن”.يشار الى ان الالعب صالح سدير سيغيب عن المباراة
بسبب تعرضه لالصابة مؤخرا ً في لقاء لفريق النجف.

هوتس�بير) في س�باق الفوز بجائزة أفضل العب
ف�ي البريمييرليج.ويتص�در صلاح ترتيب هدافي
ال�دوري اإلنجليزي في الموس�م الحال�ي ،برصيد
ً
ً
هدف�ا في جميع
هدف�ا ،علمً�ا بأنه س�جّ ل 39
29
المسابقات ،وقاد الريدز للوصول إلى نصف نهائي
دوري أبط�ال أوروبا.ومن المق�رر أن يتم اإلعالن
عن الفائز بجائزة رابطة الالعبين المحترفين يوم
األحد  22أبريل/نيس�ان الجاري خالل حفل توزيع
الجوائز في لندن.

االحتاد الفلسطيني يؤكد عىل موعد
وديته مع العراق

عبطان :سنبهر العالـم بأفتتاح ملعب
النجف الدويل

هازارد يقتحم قائمة أساطري تشيليس
المستقبل العراقي /وكاالت
ه�ز البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد نج�م تشيلس�ي ش�باك
س�اوثهامبتون ،ف�ي المب�اراة التي انتهت بف�وز فريقه
بنتيجة ( ،)3-2في افتتاح منافس�ات الجولة
الـ 34من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وذكرت ش�بكة “سكاي سبورتس”
أن ه�ازارد رف�ع رصي�ده إلى 69
هدفا بقميص الفريق اللندني في

البريمييرليج ،ليصبح ثالث
أكثر هداف للبلوز متس�اويا
م�ع الهولندي ،جيمي فلويد
هاسلبينك.
وأضاف�ت أن�ه ال يتف�وق عل�ى
النج�م البلجيكي في الئح�ة الهدافين
التاريخيي�ن لتشيلس�ي ،س�وى نجمي�ه
الس�ابقين فرانك المبارد ( )147وديديه دروجبا
(.)104

إبراهيموفيتش جيدد اآلمال
السويدية بالذهاب للمونديال
المستقبل العراقي  /متابعة
فج�ر الالع�ب الس�ويدي العملاق
زالتان إبراهيموفيتش ،العب فريق
لوس أنجلوس جاالكسي األمريكي
ً
س�ابقا،
حال ًيا ومانشس�تر يونايتد
مفاج�أة جديدة ،الي�وم األحد ،عبر
حسابه الرسمي على تويتر.
وكت�ب اللع�ب الس�ويدي العمالق
تغري�دة عب�ر حس�ابه ف�ي موقع
“تويتر” أبرزته صحيفة “آس” قال

فيها“ :فرصتي ف�ي الذهاب لكأس العالم
مرتفعة للغاية”.
وكان الالعب الس�ويدي أعل�ن عن رغبته
بداية ش�هر م�ارس/آذار الماضي ،ارتداء
قمي�ص المنتخب الس�ويدي مجد ًدا ،بعد
أن غاب عنه خالل الفترة الماضية.
ويق�دم الالع�ب الس�ويدي مس�تويات
مميزة مع فريقه الجديد ،لوس أنجلوس
جاالكسي ،وسجل ثالثة أهداف في 127
دقيق�ة خاضه�ا مع الفري�ق األمريكي
حتى اآلن.

يوفنتوس يفسح الطريق أمام ريال مدريد لضم صفقة أرجنتينية
المستقبل العراقي  /وكاالت
أفس�ح ن�ادي يوفنت�وس اإليطال�ي،
الطري�ق أمام ريال مدريد اإلس�باني،
لخطف صفقة أرجنتينية ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذكرت شبكة “كالتشيو ميركاتو” اإليطالية
أن يوفنتوس صرف النظر عن ضم األرجنتيني

ليان�درو باريدي�س ،الع�ب وس�ط زيني�ت س�ان
بطرس�برج الروس�ي ،الذي يحظى ً
أيض�ا باهتمام
ريال مدريد.
وكش�ف فابريزي�و رومان�و خبير االنتق�االت في
موقع كالتش�يو ميركاتو ،أن نادي السيدة العجوز
أصب�ح بعيدا عن خي�ار ضم باريدي�س في الصيف
المقبل ،رغم حاجته إلى العبي وسط.
وأض�اف أن األرجنتيني ال يحت�ل المركز األول في

قائمة أولويات يوفنتوس لصفقات خط الوس�ط،
الت�ي يتصدره�ا لورن�زو بيليجرين�ي م�ن روما ،
وبرايان كريستانتي من أتاالنتا ،وإيمري كان العب
ليفربول.
ً
مبلغا كبيرًا للتخلي
وأش�ار إلى أن زينيت س�يطلب
ً
مضيفا“ :إدارة يوفنتوس تش�عر أن
عن باريديس،
التعاق�د معه قد يح�د من فرص ميرالي�م بيانيتش
أحد الركائز األساسية في البيانكونيري”.

ديمبيل حيدد مصريه مع البلوجرانا

المستقبل العراقي  /وكاالت

كش�ف عثم�ان ديمبل�ي الع�ب ن�ادي برش�لونة
اإلس�باني ،موقف�ه م�ن مغ�ادرة البلوجران�ا ف�ي
الصيف المقبل ،مشيرًا إلى صعوبة التأقلم مع الفريق
الكتالوني.وكان الفرنسي الشاب قد انضم لبرشلونة
ف�ي الصي�ف الماضي قادمً �ا من بوروس�يا دورتموند
األلمان�ي مقاب�ل  105ماليي�ن يورو ،إال أن�ه حتى اآلن
ل�م يقدم أداء مميزا م�ع البلوجرانا ،كما غاب لفترات
طويلة بس�بب اإلصابة.وفي ه�ذا الصدد قال صاحب
ال�ـ 20عاما ف�ي تصريحات لبرنام�ج “تيليفوت”

الفرنس�ي“ :لس�ت ف�ي قمة مس�تواي ،ولك�ن خطوة
بخطوة س�أعود بق�وة ،أعتقد أنني في برش�لونة لدي
أس�لوب حياة أكث�ر صحية وأفضل مما كن�ت عليه في
دورتموند”.وأضاف“ :لقد تم اس�تقبالي بأفضل ش�كل
في برش�لونة ،الالعبون الكبار مثل ميس�ي وس�واريز
وإنييس�تا أعطوني نصائ�ح عديدة ،وس�اعدوني كثيرا
عل�ى أرض الملع�ب ،ولكن م�ن الصع�ب أن تتأقلم مع
فريق كبير مث�ل برش�لونة”.واختتم“ :لقد وقعت على
عقد لمدة  5سنوات مع البارسا ،سأكون في هذا النادي
لس�نوات عديدة مقبلة ،ال أتخيل أنني سأترك البلوجرانا
بعد موسم واحد فقط من انضمامي للفريق.

ا�سرتاحة
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«احلوت األزرق» تلتهم ضحية جديدة
التهم�ت لعب�ة “الح�وت األزرق”
الت�ي أث�ارت ج�دال واس�عا خالل
الفترة املاضي�ة ،ضحي�ة جديدة
بمصر ،حي�ث أق�دم ش�اب عىل
االنتح�ار بإلق�اء نفس�ه يف ترعة
اإلسماعيلية.
وأف�ادت وزارة الداخلية املرصية،
أن مديري�ة أم�ن الرشقي�ة تلقت

إخط�ارًا يفيد بانتحار ش�اب (24
عاما) مقيم بقري�ة حوض الندى
التابع�ة ملرك�ز بلبي�س بالرشقية
ويعم�ل موظف�ا ومت�زوج ولديه
طفلة ،ألسباب مجهولة.
وكشفت تحريات األجهزة األمنية
األولي�ة وم�ن خلال ش�هادات
أصدقائ�ه أن الش�اب كان يلع�ب

سودوكو

لعب�ة الح�وت األزرق ،التي تحض
على االنتح�ار ،بع�د  50يوما من
سيطرة منفذ اللعبة عىل الالعب.
وش�هدت مرص ودول عدة مؤخرا
ح�االت انتح�ار بس�بب الح�وت
األزرق ،كان�ت إحداه�ا لنج�ل
النائ�ب الربملان�ي الس�ابق حمدي
الفخراني.

بيع ديناصورين
بيع�ت حفريت�ان عمالقت�ان لديناصورين يف
م�زاد يف باريس مقابل أكثر م�ن مليون يورو
لكل منهما يف دار مزادات بينوش وجيكيلو.
ُ
وعرض�ت حفرية لديناص�ور صغري من نوع
الوسوراوس يبلغ طوله  3.8مرت يف املزاد.
والهي�كل العظم�ي ال�ذي يع�ود إىل نحو 140
مليون س�نة ينتمي إىل فصيلة م�ن أحد أكثر
أنواع الديناصورات شهرة يف العالم.
واكتملت نس�بة  60يف املائة فقط من الهيكل

يف البداي�ة ،وأعيد ترميم الحفرية عىل يد ثالثة
أشخاص يعملون بدوام كامل ملدة ستة أشهر
الس�تعادة العظام والقطع املفقودة ،حس�ب
«رويرتز».
كم�ا ت�م بيع حفري�ة لديناصور م�ن فصيلة
ديبلودوك�س يبل�غ طوله�ا  12مترا ،وأعي�د
بناؤها على يد فري�ق من علم�اء الحفريات
اإليطاليني ،يف اليوم نفسه مقابل  1.18مليون
يورو.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم أن آخر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قبل موته
هي حاسة السمع ،وليست حاسة اللمس كما يظن
العديد.
هل تعلم أن عدد فصائل الدم يف الجنس البرشي هي
أربعة O, AB, B, A :ه�ل تعلم أن الفصيلة الوحيدة
من ه�ؤالء األربعة الت�ي تقبل الدم م�ن أي فصيلة
أخرى هي فصيلة .AB
هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي عىل سبع فقرات،
وان عدد عظام القدم هو  32عظمة ،وأن اإلنس�ان
عندما يضحك يحرك  16عضلة.
ه�ل تعلم أن لس�ان اإلنس�ان يحتوي على 12000
حليمة ذوقية ،فأما وس�ط اللس�ان فهو ال يميز أي
مذاق .وأما جانبي اللسان فيميزان الطعم الحامض،
وأما آخر اللسان فيميز الطعم املر.
هل تعلم أن مرض «السادية» هو مرض نفيس وهو
تمتع املصاب بتعذيب غريه .وقد س�مي هذا املرض
بهذا االس�م نس�بة إىل ضابط فرنيس مص�اب بهذا
املرض اسمه املركز «دي ساد».
وزارة النفط

رشكة مصايف الشامل /مصايف الصمود – اعالن مناقصة عامة حملية

تعلن رشكة مصايف الش�مال (مصايف الصمود) احدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن مناقصة عامة وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك من
الشركات او املكات�ب املتخصصة مم�ن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادن�اه مراجعة موقع رشكتنا يف بيجي – مصفى الصم�ود اعتبارا من تاريخ نرش االعالن
الس�تالم نس�خة م�ن جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ ق�دره ( )100,000فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة لل�رد اال يف حال الغاء املناقصة او
تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني  2018 /4 /30ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظر
للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق هي اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم
القانونية ،علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املصادف  2018 /4 /22يف نفس مكان القطع.

ت

رقم المناقصة

موضوع المناقصة

مدة التنفيذ

الهوية المطلوبة

الكلفة التخمينية د ع

مبلغ التأمينات االولية
بالدينار العراقي

1
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انشاء ابنية مع ورش عدد 3 /لشعبة المالك
واالطفاء وتكييل العدادات والتوليد الذاتي في
مصفى كركوك

حسب
معايير
الترجيح

هوية شركة
متخصصة
باالنشاءات

 299,395,000فقط مائتان وتسعة
وتسعون مليون وثالثمائة وخمسة
وسبعون الف دينار عراقي

 6,000,000ستة
ماليين دينار

اوال :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
هوية الرشكة متخصصة باالنشاءات نافذة لعام  2018مع ارفاق (شهادة تأسيس  -عقد الرشكة – النظام الداخيل للرشكة – الحسابات الختامية)
التأمين�ات االولي�ة حس�ب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل ش�كل صك مصدق ممغنط او خطاب ضم�ان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهلي معتمد من قبل البنك
املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن توقيع العقد عند التوقيع بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة
نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء ويتخذ بحقه االجراءات القانونية.
جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام ( 2018تصوير ملون) بأسم الرشكة او مقدم العطاء (حرصا)
اعمال مماثلة (ان وجدت) عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله بظرف مغلق.
وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).
تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب.
ثانيا :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزء ال يتجزأ من العقد-:
تكون جميع املواد املستخدمة حسب ما محدد من نوعيات وكميات ومواصفات ومناشئ يف جدول الكميات.
يعترب العطاء نافذ ملدة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرتة نفاذية العطاء.
رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة طباعة الكرتونية او بالعداد عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والشطب
وختمه�ا ومصادقته�ا عىل جميع الصفحات ويعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حال اخالفه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عىل س�عر الوح�دة يف حالة عدم صحة مبلغ
الفقرة
ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها.
ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام الاشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة.
ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة او مكتب يقدم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
ال يجوز بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه.
يتحمل املناقص الذي تحال له املناقصة كافة الرضائب والرسوم القانونية املفروضة بموجب القوانني النافذة.
العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة.
يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية.
يلتزم من تحال بعهدة املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة ( )% 5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل
خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال (ش.ع).
عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.
يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.
ان املفاضلة واالحالة س�تكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(  )2لس�نة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها والوثائق القياس�ية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا
والتي يجب حفظها وتقديمها مع وثائق املناقصة.
لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحميل اي تبعات مالية او قانونية يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك.
يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن.
للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش االعالن.
بامكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الس�اعة التاسعة صباح يوم الثالثاء املصادف  2018 /4 /31يف مقر رشكتنا يف بيجي
– مصفى الصمود.
ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب.
لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية (.)WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني (.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

احلمل
مهني�اً :تغيريات وتبدالت جذرية يف مجالك املهني ،وتخرج
ّ
يصفق لها الزمالء
بآراء وأفكار استثنائية
عاطفياً :تكرتث ألمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية
واملهنية جانبا ً لتخصص له املزيد من الوقت واالهتمام

الثور
ّ
والتيقظ بشأن بعض
مهنياً :يس�تدعي هذا اليوم االنتباه
ً
ُ
الظروف املالية فال تستعجل شيئا ً وكن واقعيا كما نعهدك
ً ُ
مرن�ا ً وعال�ج األم�ور
يف أصع�ب الظروف.عاطفي�ا :ك�ن ِ
ّ
تتحس�ن األم�ور يف األيام املقبلة
الطارئ�ة بليونة وتف ّهم،
وتعود األمور إىل مجاريها الطبيعية

اجلوزاء
مهني�اً :تنفتح يف وجه�ك مجاالت الش�هرة والنجاح ،ولن
ّ
يخف الوهج الذي كان سائدا ً يف بداية الشهر
ً
عاطفي�ا :تعاط�ف م�ع الحبيب وال ت�دع البس�مة تغيب
عن وجه�ك ،تصلك تأثريات إيجابية تس�لّط عليك األنظار
وتسلب اهتمام الحبيب

السرطان
مهني�اً :تك�ون اتصاالتك س�هلة وتتخلص م�ن العراقيل
وتجابه زمالء متزمّ تني ،أو تصبح أنت صعب املراس بعض
الشيء .عاطفياً :العالقة املزيّف�ة تعيش لحظات محرجة
وربّم�ا حاس�مة خالل األي�ام املقبل�ة ،فانتبه له�ذا األمر
وابحث عن عالقة صادقة

االسد
مهنياً :أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة اآلخرين،
لكن يستحسن أال تضع كل رصيدك يف مواجهة واحدة لئال
تخسر كل يشء .عاطفياً :كن ع�ادالً مع الرشيك وامنحه
مزيدا ً من الوقت ،فهو ساعدك كثريا ً ويستحق منك بعض
التضحية عىل األقل ليشعر أنك تحبه

العذراء
مهني�اً :ق�رارات جريئ�ة ومهم�ة تب�دل مج�رى حياتك،
وه�ذا يؤدي إىل تج�اوز أي مطبات مس�تقبلية مهما يكن
حجمه�ا وثقلها.عاطفياً :تس�مح لك الظ�روف باالبتعاد
قليالً مع الحبيب وتميل إىل السفر أو قضاء عطلة أسبوع
رومانسية ال تنتىس

امليزان
مهنياً :احذر الت�ورّط يف مواقف مهنية محرجة تدفعك إىل
االنفع�ال فتقدم عىل اتخاذ قرارات عش�وائية تدفع ثمنها
الحقاً .عاطفياً :تهتم فعالً بالحبيب لكنك ال تظهر حماسة
كبيرة للوج�ود بقربه ،بل قد تش�جع فكرة االس�تقاللية
والحرية املسؤولة

العقرب
مهنياً :تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خاللها بعض
الصفق�ات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة وكنت
ً
تعلق عليه�ا أمالً كبريا ً
.عاطفي�ا :ارشح وجهة نظرك عن
العالقة للحبيب ،فقد يتفهم ذلك ويساندك يف ما تفكر فيه
وتخرجان معا ً بمقرتحات ّ
بناءة جدا ً ومفيدة

القوس
مهني�اً :طاقة جديدة وق�درات ومواهب تبرز يف املرافعة
والدفاع عن قضية ،أو يف حملة تبغي منها كسب التأييد
عاطفياً :ال تعلق أهمية كبرية عىل سلبيات الحبيب ،أما إذا
كنت عازبا ً فهذا يوم مناسب للتعرّف إىل أشخاص جدد

اجلدي
مهنياً :مكاس�ب مادية تنعش�ك وتزدهر أوضاعك املهنية
وتحصل عىل ترقية ومكافأة من رب العمل تقديرا ً ملا بذلته
بغي�ة تطوير مجال العمل.عاطفي�اً:ال ّ
تلح عىل الحبيب يف
أم�ور ال يس�تطيع التزامه�ا ،وال تقيّده بأم�ور تعرف يف
أعماق نفسك أنه عاجز عن تنفيذها

الدلو
مهني�اً :يس� ّهل هذا الي�وم التواصل م�ع اآلخرين ويرسّ ع
الخطى نح�و إنجازات كثرية كنت تحلم بها منذ س�نوات
وتنتظر الفرصة املناسبة .عاطفياً :تفرح كثريا ً هذا اليوم
ويرافقك الحظ عىل الصعي�د العاطفي ويدخل البهجة إىل
قلبك ،وتحقق ما يسعد الرشيك الذي يرتاح كثريا ً

احلوت
ّ
وتجن�ب الرصاعات وال
مهني�اً :ال تورط نفس�ك يف مآزق
تقدم عىل عملية رشاء من دون موافقة الرشيك يف العمل
عاطفي�اً :تبدأ الي�وم بنمط بطيء وأج�واء متأرجحة ،ما
يس�تدعي وقاية وحرصا ً عىل عدم ارت�كاب األخطاء أمام
الرشيك لئال يغري نظرته إليك.

الرجال والنساء «األكثر إثارة لإلعجاب»
تص�درت النجم�ة أنجيلينا جويل
ورج�ل األعم�ال بي�ل غيت�س،
قائم�ة «أكثر الش�خصيات إثارة
لإلعجاب» يف العالم ،وذلك بحسب
اس�تبيان للرأي أجرته مؤسس�ة
«يوغوف».
وشارك يف استطالع الرأي بحسب
موق�ع «يس إن بي يس» ،أكثر من
 37ألف شخص من  35دولة حول
العالم.
وضمت قائمة الرجال األكثر إثارة
لإلعجاب يف العالم 10 ،شخصيات،

هي عىل التوايل :بيل غيتس ،باراك
أوبام�ا ،جاك�ي ش�ان ،يش جني
بين�غ ،جاك م�ا ،فالديمير بوتن،
داالي الما ،ناريندرا مودي ،أميتاب
باتش�ان ،كريس�تيانو رونال�دو.
أم�ا قائم�ة النس�اء األكث�ر إثارة
لإلعجاب ،فش�ملت عىل الرتتيب:
أنجيلين�ا ج�ويل ،ميش�يل أوباما،
أوب�را وينف�ري ،امللك�ة إليزابيث
الثاني�ة ،هيلاري كلينت�ون ،إيما
واتس�ون ،مالال يوسفزي ،أنجيال
مريكل ،تايلور سويفت ،مادونا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1653
االثنين  16نيسان 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

االنتخاب الفردي بني املنفعة
االساسية واملنافع االخرى

مذكرات كوستا غافراس
إنعام كجه جي
خاف الدخول إىل سينما «غومون» يف الشانزلزيه لحضور العرض األول
لفيلمه «االعرتاف» .ظل يف الس�يارة وأرس�ل زوجته لتش�اهده وتعود
ل�ه بردود فعل  500مدعو ش�غلوا كل مقاعد الصالة؛ وزراء ورؤس�اء
أح�زاب وفنانني ونقاد وصحافيني .وبعد س�اعة ونصف الس�اعة رأى
املتفرجني يخرجون ويتجمع�ون يف حلقات عىل الرصيف ويتجادلون.
ثم جاءت ميش�يل وهي تلهث .فتحت الباب وجلست بجانبه وطمأنته
بأن استقبال الحضور للفيلم جيد جداً ،لكن أحد السينمائيني قال لها:
«زوجك يستحق الشنق» .هذا بعض ما يورده املخرج كوستا غافراس
يف مذكرات�ه الص�ادرة حديث�ا ً يف  528صفحة بعن�وان «اذهب إىل حيث
يستحيل الذهاب».
تع�رف العال�م عىل غافراس مطلع الس�بعينات بفضل فيلمه األش�هر
«زد» .س�طع نج�م املخ�رج اليوناني األص�ل بعد أن منحت�ه هوليوود
«أوس�كار» أفضل فيلم أجنبي .جائزة فتحت له بوابة السينما العاملية
بحيث عرضوا عليه أن يخرج فيلما ً عن رواية حول املافيا ملاريو بوزو.
لك�ن املشروع لم يعجبه فأس�ندوا الفيلم إىل فرانس�يس فورد كوبوال
الذي س�جّ ل عالمة يف تاريخ الفن السابع بفيلم «العرّاب» .ال أحد يتنبأ
بالفرص الضائعة؛ فالشاب املحروم من دخول الجامعة يف أثينا بسبب
املواق�ف السياس�ية ألبيه ،قصد باري�س ليدرس األدب يف الس�وربون.
اش�تغل بمهن صغرية لكي ينفق عىل نفس�ه ويشتري تذاكر الدخول
ملشاهدة األفالم التي يحب .ترك األدب وتسجل يف املعهد العايل للسينما.
عمل مساعدا ً للمخرج رينيه كليمان يف فيلم «النهار والساعة» .تعرّف
عىل بطلة الفيلم سيمون سينيوريه وصار صديقا ً لها ولزوجها املغني
واملمث�ل إيف مونتان .ذهب يزورهما يف بيتهما وهو يتصور أن النجوم
يس�كنون يف قصور .وجدهما يقيمان يف شقة صغرية واطئة السقف،
تل ّم األصدقاء كل ليلة .وعىل رف يف غرفة االس�تقبال ربض «أوس�كار»
أفض�ل ممثل�ة الذي كان�ت النجمة الفرنس�ية قد حازته قبل س�نوات
قالئل .س�ألته إن كان يونانياً .ورد عليها« :نعم مدام» .فقالت« :نادني
س�يمون» .ويكتب املخرج الش�اب يف مذكراته أن من�اداة ممثلة كبرية
باسمها املجرد كانت من صدمات حياته.
يف رحل�ة بالطائرة ،أواخر الس�تينات ،ق�رأ رواية بعن�وان «زد» لكاتب
يدعى فاس�ييل فاس�يليكوس .وكان رد فعله األول أن العنوان سخيف
والكت�اب يدور حول جريمة ذات دوافع سياس�ية .موضوع عادي ألن
تل�ك الجرائم يف اليونان كانت عملة ش�ائعة .لكن تفاصيل التحقيق يف
الجريم�ة كانت مثيرة ،والحكاية كلها تصلح ألن تك�ون فيلما ً يريض
أب�اه .وص�ل إىل باري�س وبعد أي�ام تلقى مكامل�ة من الكات�ب جورج
س�مربان ،وزير الثقافة األسبق يف إسبانيا ،يخربه فيها بوقوع انقالب
عسكري يف اليونان.

محمد عبد الجبار الشبوط
عن�د النظر اىل فك�رة االنتخاب الف�ردي ومقارنتها
بطريق�ة االنتخ�اب بالقائمة نحتاج اىل اس�تخدام
فكرتي املنافع االساسية واملنافع االخرى (عرضية،
او فرعية ،او هامشية ،او حتى مهمة لكنها ليست
اساسية).
املناف�ع االساس�ية ،كما يعرضها عىل س�بيل املثال
رولز  ،هي تلك «االش�ياء التي يفرتض يف كل انسان
عاقل ان يرغب فيها مهما رغب يف غريها».
املناف�ع االساس�ية ال يمك�ن التخلي عنه�ا مقابل
منافع اخرى .فهي ال تقبل املقايضة.
ام�ا املنافع االخرى فه�ي مما يمك�ن تحقيقه من
خلال اليات اخرى مجاورة اللي�ات تحقيق املنفعة
االساس�ية .الس�عي وراء املناف�ع االخرى مرشوع،
لكن ال يجوز يف ذلك املقايضة باملنفعة االساسية.
املنفعة االساس�ية املراد الحصول عليها عن طريق
االنتخاب ه�ي التغيري .وهذا ه�و املغزى الجوهري
للديمقراطية .انه حسب كارل بوبر امكانية التغيري
الس�لمي .ولهذا ال يصح ان يكون النظام االنتخابي
الغيا او مقيدا او محددا لهذه االمكانية.
رغبتنا يف تحقي�ق امور اخرى من وراء االنتخابات،
مثل تش�كيل كتلة كبرية قوية ،ال يمكن ان تقايض
برغبتنا يف التغيري.
ال يمك�ن التن�ازل ع�ن الرغب�ة يف التغيير مقاب�ل
الحصول عىل كتلة برملانية قوية مثال.
طريق�ة االنتخ�اب الف�ردي تضم�ن توفير رشط
التغيري.
اما طريق�ة االنتخاب بالقائمة فتح�دد من الرغبة
والقدرة بالتغيري اىل درجة يفقد فيها التغيري معناه.
انها تن�ازل عن املنفعة االساس�ية من اجل تحقيق
منفعة اخرى مرغوب بها لكنها غري اساسية.
ما العمل؟
اوال ،نحافظ عىل املنفعة االساس�ية من وراء اجراء
االنتخابات وذلك باعتماد الية االنتخاب الفردي.
وثانيا ،نسعى اىل تحقيق املنافع االخرى عرب وسائل
اخرى يجيزها او يوفرها الدستور والقانون.

كـاريكـاتـير

«ناموسيات جديدة» يف مواجهة املالريا
الجديدة من انتش�ار املالريا بنس�ـــــبة 44
يف املئ�ة و 33يف املئ�ة يف العامين األول والثاني
على التوايل مقارن�ة بالناموس�ــــــية التي
تمت معالجتها باملبي�د العادي .ونرشت نتائج
هذه الدراس�ة يف دورية (ذا النس�يت) ودفعت
نتائجه�ا املبشرة منظمة الصح�ة العاملية إىل
التوصي�ة بالتوس�ع يف اس�تخدام ه�ذا الن�وع
الجدي�د م�ن الناموس�يات .وقال�ت ناتاش�ا
بروتوبوب�وف ،من كلية لن�دن للصحة العامة
والطب االس�توائي ،التي قادت البحث امليداني
”علينا محاولة البق�اء متقدمني بخطوة فيما
يتعل�ق بمقاومة املبي�دات الحرشية التي تهدد
بخس�ارة املكاس�ب العظيمة الت�ي تحققت يف
سبيل مكافحة املالريا“.

توصلت دراس�ة كبيرة إىل أن نوع�ا جديدا من
الناموس�يات ينه�ي مقاومة البع�وض للمبيد
الحرشي العادي مما يعني أنه قادر عىل تعزيز
الوقاية من مرض املالريا إىل حد بعيد.
ويطور البع�وض الحامل للمالري�ا قدرته عىل
مقاوم�ة املبي�دات الحرشية برسع�ة وينترش
ه�ذا األمر يف أفريقيا مم�ا يعرض حياة املاليني
للخط�ر .وملواجه�ة هذا التهدي�د ،طور علماء
ناموس�ية جدي�دة بها م�ادة كيماوي�ة تدعى
(بايربوني�ل بوتوكس�يد) وتع�وق عم�ل آليات
الدف�اع الطبيعي�ة للحشرات ض�د املبي�دات
العادية.
وعىل مدى عامني من الدراسة التي شملت أكثر
من  15أل�ف طفل يف تنزانيا حدت الناموس�ية

يواجه العقاب لرميه
«علبة البيتزا»

قص�ة غريبة تمام�ا وقع�ت يف مدينة
آتين�دورن األملاني�ة ،يف ه�ذه املدين�ة
الهادئة وجب عىل الفت�ى ليفني البالغ
م�ن العمر  12عاما دف�ع غرامة مالية
قدرها  10يورو ألن�ه قام برمي «علبة
البيت�زا» يف س�لة للمهملات .إذ كان
ليفني برفقة جدته يف السيارة ،وعندما
انته�ى م�ن أكل البيت�زا رم�ى «علب�ة
البيتزا» يف س�لة عام�ة للنفايات قرب
موقف للحافلات .لكن لحظه التعيس
رآه أح�د موظف�ي بلدي�ة املدينة الذي
س�ارع إىل ف�رض غرام�ة مالي�ة عليه
قدره�ا  10ي�ورو ،حس�ب م�ا جاء يف
موقع «فوكوس» األملاني .هذه الغرامة
املالية أثارت استغراب الجدة وحفيدها،
أما موظف البلدي�ة فربرها بأن «علبة
البيت�زا املصنوع�ة من الكرت�ون» بهذا
الحج�م ال يس�مح برميها يف السلات
العام�ة املهملات ،ويج�ب أن تأخذ إىل
املن�زل وترم�ى م�ع النفاي�ات املنزلية
األخرى ويف الحاوية املخصصة للورق.
وج�اء يف موقع «دير فيس�تن» األملاني
أن كريس�توف هيس�ه ،أحد مس�ؤويل
بلدية آتيندورن ،أكد أن املوظف ترصف
بش�كل صحي�ح وأن القان�ون املحلي
ينص عىل أال ُترمى النفايات املنزلية يف
سالت القمامة العامة.

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

مذيع يسقط يف بركة سباحة
وق�ع املذي�ع الري�ايض مايك
بوش�ل ،يف برك�ة الس�باحة،
بينما كان يجري مقابلة عىل
اله�واء مب�ارشة ،يف برنامج
.BBC Breakfast
وكان بوش�ل يس�تعد إلجراء
ح�وار م�ع فريق الس�باحني
الربيطانيني ،سارة فييس ،آدم
بيتي ،سيوبان ماري أوكونر،
بني ب�راون ،وجيم�س غاي،
الذي�ن كان�وا يجلس�ون عىل
حافة بركة س�باحة صغرية،
يف ش�اطئ أستراليا الذهبي،
عندم�ا وقع�ت الحادث�ة
الطريفة.
ووضع بوش�ل قدمي�ه داخل
امل�اء ،مؤك� ًدا أن�ه س�يكون
حذرًا أثناء الوقوف هناك ألنه
يحمل معدات صوتية ،ولم يكمل الجملة حتى
انزلقت قدمه بش�كل مفاج�ئ ،فاق ًدا توازنه،
ً
وفقا ملوقع «ذا غارديان».
ليقع داخل الربكة،
وانفج�ر الرياضي�ون ضاحكين إث�ر املوقف
املح�رج الذي تعرض ل�ه املذيع ،يف حني حاول

هو إصلاح املوقف ،ليقف مجد ًدا عىل قدميه،
وتمالك الجميع أعصابهم للحفاظ عىل خطة
سري املقابلة ،كما كان مقررًا.
وأخرب بوشل املشاهدين أن كل فريق العمل يف
موقع التصوير ،استغرقوا يف الضحك ،قبل أن
يقطع البث بسبب ترضر امليكروفون واملعدات

الصوتية ،جراء سقوطها يف املاء.
وش�ارك املذيعان تشاريل ستيت،
ولوي�ز مينشين ،يف اس�تديو
برنام�ج ،BBC Breakfast
التسلية مع الجمهور ،حيث قال
س�تيت« :مازال مايك مس�تمرًا
بالحدي�ث ،ولكنن�ا ال نس�تطيع
س�ماعه ،ألنه سقط يف املاء قبل
دقائق ،وتعطلت معدات الصوت
التي يحملها».
وأض�اف «إنه حت�ى ال يعلم أننا
ً
وداع�ا يا
ال نس�تطيع س�ماعه،
ماي�ك ،ل�م يك�ن املوق�ف ممًل�اً
أب� ًدا» ،ث�م قال�ت مينشين «لو
أردتم تخيل ذلك ملا استطعتم ،إال
أن ذلك حدث ً
حقا ،س�قط مايك
يف الربكة ،أثن�اء بث مبارش عىل
تلفزيون حكومي».
ً
الحقا ،عندما عاد البث من جديد،
وأكد ماي�ك
أن�ه ُخدع بعم�ق املاء ،وق�ال «كن�ت أعتقده
ح�وض جاك�وزي صغيراً ،أو بركـــــ�ة
س�باحة لألطفال ،لم أعتــــق�د أنني يمكن
أن أسقط هناك».

كوكاكوال تواجه اهتامات
اإلنرتن�ت والتليفزيون لألطف�ال واملراهقني عىل
وجه الخص�وص .وأفردت املنظم�ة يف تقريرها
الذي ج�اء يف مئ�ة صفحة استراتيجية ،رشكة
كوكاك�وال ،الت�ي وصفتها املنظم�ة بأنها مثرية
للش�كوك .ونفت كوكاكوال االتهام�ات املوجهة
إليها ،حي�ث ذكرت يف بيان أن الرشكة تس�تثمر
عىل نحو فوق املتوس�ط يف الرتويج للمرشوبات
الخالي�ة من الس�كر أو التي تحتوي عىل نس�ب
أق�ل منه .وأضافت الرشكة أنه�ا عالوة عىل ذلك
ال تروج ملنتجاتها يف وسائط موجهة عىل األغلب
ألطفال دون  12عاما ،مشيرة إىل أن هذا اإللزام
الذاتي تراجعه أطراف مستقلة عىل نحو دوري.

اتهم�ت منظمة «ف�ود ووتش» املعني�ة بحماية
املس�تهلكني ومراقب�ة امل�واد الغذائي�ة رشك�ة
«كوكاك�وال» للمرشوب�ات الغازي�ة بالتس�بب
يف تزاي�د ح�االت اإلصابة بالس�منة والس�كري.
وقال املدي�ر التنفي�ذي لفرع املنظم�ة يف أملانيا،
مارت�ن روك�ر ،يف برلين إن الرشك�ة الرائ�دة يف
صناع�ة املرشوب�ات الغازي�ة تقل�ل م�ن ش�أن
مخاط�ر مثبت�ة علمي�ة ملرشوباتها الس�كرية.
وذكر روك�ر أن كوكاك�وال تحاول عبر حمالت
ضغ�ط تجنب إجراءات حظ�ر الدعاية ملنتجاتها
وفرض رضائب خاصة عليها .وانتقدت املنظمة
اس�تهداف الحملات اإلعالني�ة للرشك�ة على

حيس بآالم مرضاه يف جسده
هل قابلت طبيبا ً متعاطفا ً مع أوجاع مرضاه
أكثر من غريه؟الدكتور جويل سالينس ليس
متعاطفا ً مع اآلخرين وحس�ب ،وإنما يشعر
بأوجاعه�م فعلي�ا ً يف جس�ده ،إذ إنه مصاب
بحالة تس� ّمى «حساس�ية ملس املرآة» .ففي
كل م�رة يرى فيها ش�خصا ً يتأل�م ،أو حتى
بمجرد ملس�ه ،ف�إن دماغه يولد اإلحس�اس
نفس�ه باألل�م يف جس�ده ،بحس�ب «بي بي
يس» .ويف عام  2008ش�اهد ش�خصا ً يفارق

هاتف رئاسة التحرير

الحياة ،كان يعاني م�ن ذبحة قلبية ،وعاش
ً
كلي�ا ،إذ رآهم يضغط�ون عىل صدره،
األلم
وشعر بالضغط عىل صدره ،وأحس بظهره
عىل الش�مع تح�ت املريض ،وأح�س بأنبوب
التنفس يف حنجرته ،بحس�ب وصفه ،وتابع
ً
قائلا «بعد وف�اة املري�ض بثالثين دقيقة،
ش�عرت بصم�ت مطبق ،لق�د غابت حوايس
ً
كاملا ،كأنن�ي كن�ت يف غرف�ة
الفيزيائي�ة
مزودة بمكيف للهواء ،وفجأة تم إيقافه» .ثم
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07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

ذه�ب الطبيب إىل الحمام ليتأكد أنه لم يمت،
ويعاه�د نفس�ه بأنه لن يدع نفس�ه يتفاعل
بهذه الشدة مرة أخرى .وهذه املتالزمة تعني
أن تندمج واحدة أو أكثر من حواسك بعضها
مع بعض بدالً من أن تكون منفصلة .بعض
الناس ترتبط حاس�ة السمع لديهم بالذوق،
إذ يمكنهم اإلحس�اس بمذاق�ات معينة عند
سماع املوسيقى ،يف حني أن آخرين يشعرون
باأللوان عندما يرون حروفا ً أو أرقاماً.
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