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نتائج االنتخابات األولية :الرابحون واخلارسون

املفوضية مشلت ( )10حمافظات فقط باإلعالن و ّأجلت البقية حتى اكتمال احتساب األصوات وتوزيع املقاعد
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
كش�فت املفوضيّ�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات عن نتائج االنتخابات الربملانية
التي جرت يوم الس�بت ،إال أنها لم تش�مل
جميع املحافظات ،واكتفت بالكش�ف عن
النتائ�ج األوليّ�ة يف  10محافظ�ات منه�ا
العاصمة بغداد ،وكش�فت النتائج األوليّة
ع�ن تراج�ع عدد م�ن الكت�ل الراس�خة،
والت�ي حصلت عىل مقاعد كبرية يف الدورة
االنتخابي�ة الس�ابقة .وق�د فاج�أ تحالف
س�ائرون ،ال�ذي يض�م التي�ار الص�دري
والح�زب الش�يوعي الع�راق ،بتص�در

األص�وات يف العاصم�ة بغ�داد وع�دد من
ّ
ظ�ل تحال�ف «الفتح»
املحافظ�ات ،فيما
بزعامة هادي العامري ،وتحالف «النرص»
بزعام�ة رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي
وتحال�ف «س�ائرون» يف تناف�س محموم
على املرك�ز األول يف محافظ�ات الوس�ط
والجن�وب ،بينم�ا ّ
حق�ق تحال�ف النصر
نتائج جيّ�دة يف محافظة املوصل .وحافظ
تيار الحكمة بزعامة الس�يد عمّ ار الحكيم
عىل مقاعده يف عدد من املحافظات ،إال أن
س�جل تراجعا ً كبريا ً
ائتالف دولة القانون ّ
ّ
املتوق�ع أن يخرس
يف عم�وم البالد ،وم�ن
ثلثي املقاع�د التي كان يملكه�ا يف الدورة

وزير الداخلية :جهود قواتنا اثمرت عن نجاح
العرس الديمقراطي
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الربملانية السابقة ،كما أن التحالف املدني
الديمقراطيس�جّ ل تصاع�دا ً يف األصوات يف
محافظ�ة بغ�داد ،بينما تراجع�ت أصوات
حركة إرادة يف محافظة بابل ،وهي معقلها
األس�ايس لحص�د األص�وات .وبحس�ب
املؤتم�ر الصحف�ي للمفوضيّ�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات الذي ب�ث يف حوايل
الساعة الثانية عرش ليالً ،أمس األحد ،فإن
مقاعد االنتخابية عن بغداد يف الربملان ّ
حل
فيها «س�ائرون» اوالً،و «الفت�ح» ثانياً،و
«دولة القانون» ثالثاً،و «الوطنية» رابعاًو
«النرص» خامساً.

التفاصيل ص3

املنافذ احلدودية تعلن إعادة فتح مجيع املنافذ
الربية واملطارات واملوانئ
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لبنان :موجة استقاالت تزلزل تيار احلريري

األحزاب تنتظر «النتائج الرسمية» لالنتخابات للرشوع
بتفامهات تشكيل احلكومة املقبلة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ناق�ش رئيس الربمل�ان س�ليم الجبوري،
أمس األحد ،مع مبعوث الرئيس األمريكي
إىل التحال�ف ال�دويل ضد «داع�ش» بريت
ماكغ�ورك ،متطلب�ات املرحل�ة املقبل�ة
خصوصا ً بعد إجراء االنتخابات الربملانية،
ورضورة التعاون والتنسيق بني األحزاب

والكت�ل السياس�ية م�ن أج�ل انبث�اق
حكومة ق�ادرة عىل تحمل مس�ؤولياتها
تجاه الشعب ،فيما قال تحالف «النرص»
برئاس�ة حي�در العب�ادي أن�ه بانتظ�ار
النتائ�ج للشروع بالتفاهم�ات من أجل
تش�كيل الحكومة .وقال مكتب الجبوري
اإلعالم�ي يف بيان ،إنه «جرى خالل اللقاء
مناقش�ة األوضاع األمنية والسياسية يف

بغداد  /المستقبل العراقي

تتواىل االس�تقاالت املفاجئة يف تيار»املستقبل»
الذي يتزعم�ه رئيس الحكومة اللبنانية س�عد
الحري�ري ،والتي يعزوها البعض إىل الخس�ارة
الت�ي من�ي به�ا «املس�تقبل» يف االنتخاب�ات
اللبنانية األخرية.
وتق ّدم نادر الحريري مدير مكتب سعد الحريري
باس�تقالته الس�بت من كافة املسؤوليات التي
يتوالها يف مكتب الرئيس ،يف مفاجأة للكثريين،
إذ يع�د ن�ادر الحري�ري الرج�ل الثان�ي يف تيار
«املستقبل» وهو نجل النائب بهية الحريري.

العراق واملنطقة ،وسبل استمرار التعاون
بني الع�راق والواليات املتحدة يف مكافحة
اإلره�اب ومالحقة زم�ر داعش املجرمة،
وتحقي�ق الس�لم واالس�تقرار يف عم�وم
املنطقة» .وأشار البيان إىل أنه جرى أيضا ً
«بحث متطلبات املرحلة املقبلة خصوصا
بعد إجراء االنتخابات الربملانية.

التفاصيل ص3

وزارة االتصاالت تقر بانقطاع لالنرتنت :نطلق خدمة جديدة

ائتالف الوطنية يطالب بـ «إلغاء االنتخابات» وتشكيل حكومة ترصيف أعامل
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وفيما لم يعرف س�بب االستقالة ،نقلت مواقع
إعالمية عن مصادر مقربة من الحريري قولها
إن اس�تقالة ن�ادر تم تنس�يقها م�ع الحريري
الذي احرتم رغبته وخياره وال عالقة لها بملف
إدارة االنتخابات.
كم�ا تناقلت وس�ائل إعلام مختلف�ة أن هذه
الخطوة قد تكون مقدمة لتسلم نادر الحريري
حقيب�ة وزاري�ة يف الحكومة املقبل�ة خالفا ملا
يشاع عن تغيري الشخصيات يف الحلقة الضيقة
للرئيس الحريري.
ولم يمض  24ساعة حتى أعلن تيار املستقبل
إعفاء املنسق العام لالنتخابات وسام الحريري

م�ن مس�ؤولياته يف هيئة ش�ؤون االنتخابات،
كم�ا تم إعف�اء مدير دائ�رة املتابع�ة يف مكتب
الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.
وأش�ارت األوساط املعنية مؤخرا إىل أن الرئيس
الحري�ري اتخذ قرار ح�ل الهيئ�ات االنتخابية
لتيار «املس�تقبل» وأنه يعتزم القيام بمزيد من
الخط�وات واإلجراءات غري املس�بوقة يف إعادة
تركيب الهيكليات القيادية والتنظيمية لتياره.
وكان تيار «املس�تقبل» ق�د خرس أكثر من ثلث
مقاعده يف االنتخابات الربملانية األسبوع املايض
وحصل عىل  20مقعدا فقط بعدما حصد  33يف
االنتخابات السابقة التي جرت يف .2009

االمانة العامة ملجلس الوزراء تراجع االسرتاتيجية الوطنية لالمن الغذائي

أهايل املوصل يأملون بحكومة جديدة هتتم بإعامر مدهنم وتوفر اخلدمات األساسية هلم

هل ينفذ العراق عمليات ضد «داعش» يف سوريا بالتعاون مع «قسد»؟
اسرتاليا تقدم ( )8ماليني
دوالر لـ «إدارة املخاطر املتفجرة»
يف العراق
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أهايل املوصل يأملون بحكومة جديدة هتتم بإعامر مدهنم
وتوفر اخلدمات األساسية هلم
بغداد  /المستقبل العراقي

رغ�م كل التحدي�ات والعقب�ات توجه
أهايل املوص�ل إىل مراكز االقتراع يأملون
بالتغيير ولكنهم ال يثق�ون بهذه اآلمال
كثرياً.
وق�ال هان�ي عبدالله وهو أح�د أهايل
املوصل «لقد شاركنا باالنتخابات ونتأمل
أن تحقق الوجوه الجديدة مطالب الناس
وأن يوفروا اإلعمار واألمان ويأمنوا فرص
عمل وأن يبنوا الجسور وتتعمر البلد فقط
هذا مانريده».
كما أوضح أحم�د يونس وهو مواطن
آخر من املوصل أن�ه «ال أتوقع ان ينتخب
اه�ايل املوصل السياسين القدام�ى ألننا
جربناهم سنصوت للوجوه الجديدة نريد
اإلعمار والكهرباء واملاء».

ويبلغ عدد الناخبني يف املوصل مليونني
ومئتان وخمسني ألف ويتنافس تسعمئة
وس�بعة وثـــــالثون مرش�حا ً موزعني
على س�بعة وثالثين قائم�ة انتخابي�ة
للف�وز بأربع وثالثــــين مقعدا ً برملانيا ً
مخصصاً.
من جهت�ه ،أفاد مواطن آخر من أهايل
ً
قائلا إنه «نتأمل الخري
املوصل طه هزاع
انش�الله بعون الله ،ومن املمكن ان يتغر
الوضع نحو االحسن».
الناخب�ون يأمل�ون ب�أن تصويته�م
لن يذه�ب هدرا ً لذلك ال العم�ر الكبري وال
املسافة الطويلة تمنعهم من املشاركة يف
االنتخابات.
ويف الس�ياق ذاته ،تاب�ع املواطن عمر
محم�د أن «األه�ايل ينتخبون املرش�حني
الج�دد واليري�دون القدم�اء ألنن�ا نرغب

عمليات الرافدين تعلن نجاح خطة
نقل صناديق االقرتاع اىل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن قائ�د عملي�ات الرافدي�ن الل�واء علي
إبراهيم دبع�ون أن خطة نق�ل صناديق االقرتاع
يف املحافظات األربع ضمن قاطع املسؤولية (ذي
قار وميسان واملثنى وواسط) تمت وفق محورين
األول عبر الج�و واألخر برا اىل املرك�ز الوطني يف
بغداد .وقال دبع�ون انه تم نقل صناديق االقرتاع
الخاص�ة بمحافظتي املثن�ى وذي قار عرب قاعدة
اإلم�ام عيل الجوية فيما تم نقل صناديق االقرتاع
الخاصة بميس�ان اىل مطار البصرة الدويل ومنه
اىل العاصم�ة بغ�داد .واض�اف انه نق�ل صناديق
االقرتاع من محافظة واس�ط باتج�اه العاصمة
عرب الرب الفتا اىل تأمني عملية النقل بشكل كامل.
ويف وقت سابق امس اعلن قائد عمليات الرافدين
عن نجاح الخطة املع�دة لتامني الحماية للمراكز
االنتخابية ضمن قاطع املسؤولية والذي يتضمن
محافظ�ات ميس�ان وذي ق�ار واملثنى وواس�ط
بمشاركة طريان الجيش والقوة الجوية.

الصقور حتبط «عملية كبرية» لتهريب
املخدرات يف البرصة

إلعم�ار البل�د وبن�اء وتنظيف الش�وارع
والكهرباء واملاء».
بعض الناس يش�اركون يف االنتخابات
النهم ال يملكون خيارا ً اخرا ً يف املدينة التي
ب�ات الفقر والقمامة عنوان�ا واضحا لها
لم يعد لديها طاقة لكي تتحمل.
كما لفت املواط�ن نادي محمد إىل أنه
«نتأمل أن يتحس�ن الوض�ع لألفضل ألن
الس�نوات الس�ابقة لم نجد شيئا ً من قبل
الحكوم�ة ال خدم�ات والتعيينات وعموم
الشعب لن يسكت هذه املرة يف حال بقاء
نفس الوجوه «.
يم�ر العراق بظروف صعبة من جميع
النواحي وخاصة يف مدينة املوصل وتتمثل
يف أن املدينة القديم�ة عىل الجانب األيمن
مدم�رة بص�ورة عامة وم�ازال عدد كبري
من أبنائها نازحني لحد اآلن.

www.almustakbalpaper.net

االمانة العامة ملجلس الوزراء تراجع االسرتاتيجية
الوطنية لالمن الغذائي

بغداد  /المستقبل العراقي

ت�رأس األمين الع�ام ملجلس ال�وزراء
مه�دي العلاق اجتماع�ا ملراجع�ة
االستراتيجية الوطنية لالم�ن الغذائي يف
الع�راق بحضور برنام�ج األغذية العاملي
التاب�ع لألم�م املتح�دة وعدد م�ن ممثيل
الوزارات املعنية واملنظمات الدولية.
واك�د األمين الع�ام يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إيالء
الحكومة العراقية اهتماما كبريا ملوضوع
االم�ن الغذائي ،مشيرا اىل ان اول مس�ح
وطني لتقييم االمن الغذائي أجرته وزارة
التخطيط بعد اش�هر عىل سقوط النظام
السابق يف عام .2003
وتضم�ن االجتم�اع عرض�ا م�ن قبل
برنام�ج األغذي�ة العامل�ي اك�د في�ه عىل

املجاالت الرئيس�ة لتحقيق هدف التنمية
املس�تدامة الثان�ي ،وال�ذي ين�ص على
تحسين أدوات ش�بكة األمانة ،وتحسني
اإلنتاج الزراعي املستدام ،ومعالجة العبء
امل�زدوج لس�وء التغذي�ة ،وزيادة نس�بة
العمال�ة وخاصة بني الش�باب والنس�اء،

وزير الداخلية :جهود قواتنا اثمرت عن نجاح
العرس الديمقراطي
بغداد  /المستقبل العراقي

هل ينفذ العراق عمليات ضد «داعش» يف سوريا بالتعاون مع «قسد»؟
كش�ف املحل�ل الس�يايس حافظ
البش�ارة ،أم�س األحد ،عن أس�باب
تنفيذ القوات األمنية عمليات نوعية
ض�د عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة
وبالتع�اون م�ع ق�وات س�وريا
الديمقراطية ضمن عمليات مشرتكة
داخ�ل االرايض الس�ورية  .ونقل�ت

وكالة «املعلومة» عن البشارة القول
إن “الق�وات األمني�ة العراقية كانت
منش�غلة س�ابقا يف قت�ال مجامي�ع
داع�ش داخ�ل األرايض العراقية مما
دفع الع�راق إىل إتباع سياس�ة النأي
بالنف�س ،لتجنبه فتحة جبهة أخرى
تشغله عن مقاتلة داعش بالداخل”.
وأض�اف أن “الع�راق وبع�د ان
فرض الس�يطرة التامة عىل أراضيه

ب�دء بالتح�رك نح�و درء الخطر عن
حدوده من خالل املشاركة بعمليات
خ�ارج الح�دود” ،مشيرا اىل ان
“املرحل�ة الحالية تتطلب املش�اركة
والدفاع خارج الحدود وترك سياسة
الن�أي بالنفس” .وتاب�ع ان “تعاون
الحكوم�ة العراقي�ة س�ابقا كان
يقترص عن الجيش العربي الس�وري
اال ان الهدنة املنعق�دة بني الحكومة

السورية وقوات سوريا الديمقراطية
دفع العراق اىل التع�اون معها لقتال
داع�ش اإلرهاب�ي” .وكانت صحيفة
“زمان الوصل” الس�ورية كش�فت،
الي�وم االحد ،ع�ن دخول ق�وات من
الجي�ش العراقي إىل ري�ف دير الزور
الرشق�ي يف س�وريا ،مشيرة إىل أن
ق�وات الجيش التقت بقوات س�وريا
الديمقراطية “قسد”.

ائتالف الوطنية يطالب بـ «إلغاء االنتخابات» وتشكيل حكومة ترصيف أعامل
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلي�ة الصقور االس�تخبارية يف وزارة
الداخلي�ة ،أم�س االح�د ،إحب�اط عملي�ة كبيرة
لتهريب املخدرات يف محافظة البرصة.
وكش�ف بي�ان للخلي�ة ،تلق�ت “املس�تقبل
العراقي” نسخة منه ،عن “عملية نوعية وبجهد
اس�تخباري ملف�ارز خلية الصقور االس�تخبارية
يف محافظ�ة البصرة ،ت�م م�ن خالله�ا إحباط
عمليات تهريب  390كغم من املواد املخدرة والتي
حوت عىل تس�عة عرش مليونا ً وخمس�مائة حبة
مخدرة”.
وأضاف البي�ان “تم إلقاء القبض عىل منفذي
العملي�ة بعد مداهم�ات ناجح�ة أدت اىل اعتقال
ثالثة ـشخاص بعد إصابة إثنني منهم”.

طال�ب ائتلاف الوطني�ة بزعامة نائ�ب رئيس
الجمهورية اي�اد عالوي ،أمس االحد ،بالغاء نتائج
االنتخابات وتشكيل حكومة ترصيف اعمال.
وعزا االتئالف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه طلبه اىل «عزوف الشعب العراقي عن

املش�اركة يف االنتخابات بش�كل واس�ع ،وانتشار
اعمال العنف والتزوي�ر والتضليل ورشاء االصوات
واس�تغالل ظروف النازحني واملهجرين ،باالضافة
اىل ضبابي�ة االج�راءات الت�ي اتخذته�ا مفوضي�ة
االنتخاب�ات يف التصويت االلكرتون�ي بعد ان اعتاد
املواطن عىل اج�راءات مختلف�ة يف كل االنتخابات
الس�ابقة» .واضاف ان «ما ينتج مثل هذا العزوف

عن مجل�س ترشيعي يفرض فرض�ا ً عىل املواطن
ً
فضلا عن حكوم�ة ضعيفة ال
بعي�دا ً عن رغبته،
تحظى بالثقة املطلوبة لنجاحها».
ودعا ائتالف الوطنية اىل «اعادة االنتخابات مع
إبقاء الحكوم�ة الحالية لترصي�ف االعمال ،لحني
توفري الظروف املالئم�ة الجراء انتخابات تعرب عن
تطلعات شعبنا».

وزارة االتصاالت تقر بانقطاع لالنرتنت :نطلق خدمة جديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة االتص�االت عن حدوث
توقف مؤقت لشبكة االنرتنت يف مناطق
وس�ط وجن�وب الع�راق ،فيم�ا ع�زت
الس�بب اىل اطالق خدمة جدي�دة .وافاد

املنافذ احلدودية
تعلن إعادة فتح مجيع املنافذ الربية
واملطارات واملوانئ

الداخلية وقواتنا االمنية والعس�كرية كافة مباركا
لهم الجهود الخيرة التي اثمرت عن نجاح العرس
الديمقراط�ي املتمث�ل بنج�اح عملي�ة التصوي�ت
الخاص والعام لالنتخابات الربملانية ونجاح الخطة
االمنية الخاصة باالنتخابات».
واضاف ان «ش�كري موصول ملواطنينا الكرام
الذين مارسوا حقهم يف عملية التصويت وتعاونهم
مع القوات االمنية.

ب�ارك وزي�ر الداخلية قاس�م االعرج�ي ،نجاح
الخط�ة االمني�ة الخاص�ة باالنتخاب�ات ،مبينا ان
جهود قواتنا االمنية والعسكرية اثمرت عن نجاح
العرس الديمقراطي.وق�ال االعرجي يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان�ه «بخالص
آيات الشكر والتقدير والعرفان اتقدم إلبطال وزارة

بغداد  /المستقبل العراقي

وإع�ادة صياغ�ة سياس�ات التس�ويق
والتجارة والتسعري.
وناقش الحضور جملة ملفات متعلقة
باالمن الغذائي أهمها البطاقة التموينية،
ورضورة تطويره�ا باالس�تفادة م�ن
التقني�ات التكنولوجي�ة الحديثة ،وملف
البطال�ة الذي تج�ري معالجت�ه من قبل
الحكوم�ة ،وتحدي�دا يف خط�ة التنمي�ة
الوطني�ة ( ،)2022 – 2018والتأكيد عىل
توسيع القطاع الخاص.
وحضر االجتم�اع ممثل�و وزارات
التخطي�ط والزراع�ة ،والتج�ارة ،والعمل
والشؤون االجتماعية ،والصحة ،والتعليم
الع�ايل والبح�ث العلمي ،إضاف�ة ملمثلني
عن األمم املتح�دة ومنظمة الغذاء العاملي
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة
األغذية والزراعة والبنك العاملي.

املستش�ار اإلعالمي لل�وزارة واملتحدث
باسمها حازم محمد عيل ،بتوقف زمني
قلي�ل لإلنرتنت ومن ثم أطلاق الخدمة
الجديدة االستراتيجية والتي س�بق أن
نوهت اليه�ا وزارة االتصاالت عن قرب
تس�لم املرشوع الوطني لألنرتنت بشكل

كامل .وأضاف ان هذا املرشوع سيحسن
«واقع الخدم�ات التي تقدمه�ا الوزارة
ومن ضمنها خدمة األنرتنت والخدمات
الحكومي�ة األخ�رى ومنه�ا الحكوم�ة
االلكرتوني�ة والت�ي م�ن خالله�ا يت�م
إيص�ال الخدمة لجميع املشتركني عرب

الكابل الضوئي للمنازل من خالل ٢٤٠٠
كابين�ة موزع�ة يف عم�وم محافظ�ات
العراق ،تخدم ما يقارب خمس�ة ماليني
منزل»  ،مردفا بالقول إن «عدد اللمدات
أصب�ح  33بعد إضاف�ة  20ملده للمدات
السابقة والبالغ عددها .« 13

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،أمس األحد ،اعادة فتح جميع
املنافذ الربية واملطارات واملوانئ.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،أنها أعلنت “فتح جميع املناف�ذ الربية واملطارات واملوانئ
يف تمام الس�اعة  12فجرا ً من يوم األح�د املوافق  13آيار 2018
واملبارشة بعملها املعتاد”.
وكان أم�را ً ص�در من قب�ل القائد الع�ام للقوات املس�لحة،
األربع�اء ( 9اي�ار  ،)2018بإغلاق جمي�ع املناف�ذ الحدودي�ة
واملطارات واملوانئ ملدة  24ساعة خالل فرتة إجراء االنتخابات.

االحتادية تعثر عىل ( )6عبوات
ناسفة يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مركز اإلعلام األمني ،أم�س األحد ،العثور عىل س�ت
عبوات ناسفة يف محافظة كركوك.
وقال الناطق باس�م املركز العميد يحيى رسول يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،إن «قوات الرشطة االتحادية
يف كركوك تتمكن من العثور عىل  4عبوات ناس�فة تم تفكيكها
ورفعها ضمن (قرية الس�وس املدخل _ مدخل الس�وس _ قرية
ربيضة _ الشارع العام)”.
وأض�اف رس�ول ،أن “الدوري�ة االلية الحظت جس�م غريب
واسلاك عىل جان�ب الطريق ضم�ن الطريق الراب�ط بني قرية
السالب وقرية السعيدي تم اس�تدعاء مفرزة الهندسة تبني انه
(عبوة ناس�فة) عبارة عن لغ�م ضد الدروع مربوطة باسلاك
(س�بحة) ط�ول  30متر تم�ت املعالجة ورف�ع العب�وة بدون
حادث”.
وأوضح أنه “اثناء تفتيش قرية عطش�انة الس�فىل من قبل
الفوج الثالث تم العثور عىل عبوة ناس�فة (سبحة)” ,مبينا ً أنه
“تم استدعاء الجهد الهنديس وتفجريها موقعياً”.

اسرتاليا تقدم ( )8ماليني دوالر لـ «إدارة املخاطر املتفجرة» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

ُ
دائ�رة األم�م املتح�دة لألعم�ال
رحب�ت
املتعلقة باأللغام ،االحد ،بمساهمة الحكومة
االسترالية بمبل�غ  11مليون دوالر أسترايل
( 8.6مليون دوالر أمريكي) مخصصة إلدارة
املخاط�ر املتفج�رة دعما ً للجهود اإلنس�انية
وجهود تحقيق االستقرار يف العراق.
وذكر بيان لبعثة االم�م املتحدة يف العراق
«يونام�ي» تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
ُ
يزال م�ا يقرب من 2.1
نس�خة من�ه ،انه «ال
مليون مدني نازحني بس�بب النزاع األخري و
الظ�روف غري اآلمنة للس�ماح بعودتهم .وتم
إجراء مس�ح للنوايا عىل مستوى ُ
القطر من
ٍ
قب�ل منظم�ة ريت�ش ( )REACHبالرشاكة
مع مجموع�ة إدارة املخيم و تنس�يق املخيم
يف مخيم�ات النازحين بني  12كان�ون األول
 2017و  14كانون الثاني  2018حيث سلط
ُ
املس�ح الضو َء على أن  ٪52من األش�خاص
الذين تم�ت مقابلتهم لم يخططوا للعودة إىل
ديارهم».
واضاف ،ان «كل 1م�ن  10نازحني الذين
بق�وا يف املخيم�ات الت�ي ش�ملها املس�ح ال
يعودون إىل منازلهم بسبب الخوف من تلوث
مخاط�ر املتفج�رات يف منازله�م أو بالقرب
منها».
وقال�ت الس�فرية األسترالية يف الع�راق،
جوان لون�دز« ،أستراليا فخ�ورة بالرشاكة
م�ع دائرة األم�م املتح�دة لألعم�ال املتعلقة
باأللغ�ام ،و تقدم  11مليون دوالر أستر ايل
عىل م�دى ثالث س�نوات نحو أنش�طة إزالة
األلغ�ام الحاس�مة يف الع�راق .و على الرغم

م�ن أن األرايض العراقية قد تم تحريرها من
داع�ش ،إال أن املتفج�رات ال ت�زال مخبأة يف
املنازل و امل�دارس و املستش�فيات و الطرق
يف املناط�ق التي كانت تس�يطر عليها داعش
س�ابقاً .و ما ل�م يتم تطهري ه�ذه املناطق ،
فل�ن يتمك�ن الناس من الع�ودة إىل ديارهم ،
و س�تتعثر جهود إع�ادة البن�اء و اإلعمار و
ستستمر الخسائر البرشية الناجمة عن هذا
النزاع املدمر».
من جانبه ،اوضح مدي�ر الربنامج األقدم
يف دائ�رة األم�م املتح�دة لألعم�ال املتعلق�ة
باأللغ�ام يف الع�راق بريلودهام�ار ،من خالل
هذه املساهمة السخية« ،ستساهم حكومة
أستراليا عىل زيادة قدرة دائرة األمم املتحدة
لألعم�ال املتعلق�ة باأللغ�ام لإلس�تجابة
للمخاط�ر املتفج�رة م�ن خالل املس�وحات
وعمليات اإلزالة مما سيؤدي اىل العودة اآلمنة
و الكريمة للنازحني ».
واض�اف البيان ،انه «مع مس�اهمة ثالث
ُ
دائرة األمم
سنوات من أسرتاليا ،سوف تقوم
املتح�دة لألعم�ال املتعلقة باأللغ�ام بإجراء
مس�ح و إزالة يف املناطق املحررة التي ُيتوقع
ّ
يش�ك ُل هذا
تأثــرها بمخاطر املتفجرات ،و
دعم�ا ً مب�ارشا ً ألولويات الحكوم�ة كما هو
موضح يف « الخطة اإلسرتاتيجية والتنفيذية
الوطني�ة لألعم�ال املتعلقة باأللغ�ام للفرتة
ُ
دائرة ش�ؤون
 »2021-2017الت�ي وضعتها
ُ
تس�لط الضو َء عىل
األلغ�ام ( )DMAو الت�ي
هدف الدائ�رة لتكون قادرة إنج�از  %50من
عملي�ات املس�ح و وض�ع العالم�ات للتلوث
املع�روف بمخاطر املتفج�رات و جعلها آمنة
بحلول عام .»2021

مرصف الرافدين يعلن استمراره بإصدار «املاسرت كارد» للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس األحد ،عن استمراره يف إصدار
إح�دى أدوات الدف�ع االلكرتون�ي (املاستر كارد) الدولي�ة
للموظفني واملواطنني ورشائح أخرى من املجتمع.
وقال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه إن «فروع املرصف مستمرة يف إصدار
(املاستر كارد) والتي تستخدم داخل وخارج العراق وتكون
مقبول�ة يف جمي�ع أجه�زة الصراف االيل املرتبطة بش�بكة
(ماسرت كارد) باالضافة اىل نقاط البيع».
وأش�ار اىل ان «الس�لف والق�روض الت�ي تمن�ح للموظفني
تك�ون عن طري�ق هذه البطاق�ات وكذلك توطين رواتبهم
الكرتونيا».
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املفوضية مشلت ( )10حمافظات فقط باإلعالن و ّأجلت البقية حتى اكتمال احتساب األصوات وتوزيع املقاعد

نتائج االنتخابات األولية :الرابحون واخلارسون

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أم�ا يف دي�اىل ،فس�تتوزع مقاع�د الربملان على «القرار
العراق�ي» ،و «الفت�ح» ،و «الوطني�ة» و «س�ائرون» و
«النرص» و «الحكمة».
يف كربلاء تص ّدرتحال�ف «الفت�ح» األص�وات ،وتلاه
«سائرون» ثانياً ،ثم «النرص» ثالثاً ،فـ «دولة القانون»
رابعاً ،وأخريا ً «الحكمة».
ً
ً
ّ
ح�ل «س�ائرون» أوال ،و «الفت�ح» ثانيا ،و
يف ذي ق�ار،
«النصر» ثالثاً ،ومن ثم «دولة القانون» ،فـ «الحكمة»
أخيراً .أم�ا محافظة البرصة فقد ح�ل «الفتح» اوالً ،و
«س�ائرون» ثانياً ،و «النرص» ثالث�اً،و «دولة القانون»
رابعاً،و «الحكمة» خامساً.
وأخرياً ،يف محافظة الديوانية ،فإن املقاعد ستتوزع عىل
«الفتح» و «سائرون» و «النرص» و «الحكمة» و «دولة
القانون» .واعلنت مفوضية االنتخابات ان  8محافظات
لم تدقق نتائجها حتى االن.
وقال رئيس الدائرة االنتخابية باملفوضية رياض البدران
يف املؤتم�ر الصحف�ي ان «هناك ثماني�ة محافظات لم
يت�م اعالن نتائجها» ،عازية الس�بب اىل «ع�دم االنتهاء
م�ن تدقيق نتائجه�ا» .واضاف الب�دران ان املحافظات
ه�ي اربيل ،الس�ليمانية ،النجف ،ده�وك ،صالح الدين،
كركوك ،ميسان ونينوى .وأكدت مفوضية االنتخابات،
الي�وم االحد ،ب�أن نتائ�ج االنتخابات النيابية س�تظهر
خلال س�اعات ،فيما اش�ارت اىل أن التحقي�ق بقضية
كركوك ال يؤثر عىل موعد اعالن النتائج .قالت مفوضية
االنتخاب�ات ،يف مؤتم�ر صح�ايفّ ،
أن م�ا يق�رب من 11
مليون�ا ً من أصل نح�و  24.5مليون ناخب ،ش�اركوا يف
االقتراع العام والخاص واقتراع املغرتبني ،لتكون أعىل
نس�بة عزوف عن التصويت ،منذ أول انتخابات متعددة
األح�زاب يف الع�راق ع�ام  .2005وأوردت تقاري�ر غري
رس�ميةّ ،
أن محافظات إقليم كردستان ،سجّ لت نسبة
التصوي�ت العليا بني محافظات الع�راق؛ حيث بلغت يف
محافظة أربيل  ،%55والس�ليمانية  ،%52فيما س�جلت
محافظ�ة ده�وك نس�بة تصويت بلغ�ت  .%69وخاض
أكث�ر من س�بعة آالف مرش�ح يف  18محافظة عراقية،
االنتخابات هذا العام ،من أجل الفوز بمقاعد يف الربملان
الذي يضم  329مقعداً .وتعد نس�بة املشاركة يف الدورة
الربملاني�ة هذا العام ،الدنيا من بني نس�ب املش�اركة يف
االنتخاب�ات الثالث الس�ابقة يف الع�راق ،وحمّ ل ائتالف
«الوطني�ة» بزعامة إياد عالوي مفوضي�ة االنتخابات،
مسؤولية التدني يف نتائج التصويت .وأمس األحد ،دعت
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات القوائم االنتخابية
اىل رفع الدعايات من االماكن العامة.

كشفت املفوضيّة العليا املستقلة لالنتخابات عن نتائج
االنتخابات الربملانية التي جرت يوم الس�بت ،إال أنها لم
تشمل جميع املحافظات ،واكتفت بالكشف عن النتائج
األوليّة يف  10محافظات منها العاصمة بغداد ،وكشفت
النتائج األوليّة عن تراجع عدد من الكتل الراسخة ،والتي
حصلت عىل مقاعد كبرية يف الدورة االنتخابية السابقة.
وقد فاجأ تحالف س�ائرون ،الذي يض�م التيار الصدري
والحزب الشيوعي العراق ،بتصدر األصوات يف العاصمة
بغ�داد وعدد من املحافظات ،فيم�ا ّ
ظل تحالف «الفتح»
بزعام�ة ه�ادي العام�ري ،وتحالف «النصر» بزعامة
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي وتحالف «س�ائرون» يف
تناف�س محموم عىل املركز األول يف محافظات الوس�ط
والجن�وب ،بينم�ا ّ
حقق تحال�ف النرص نتائ�ج جيّدة يف
محافظة املوصل.
وحاف�ظ تي�ار الحكم�ة بزعامة الس�يد عمّ �ار الحكيم
على مقاع�ده يف ع�دد م�ن املحافظ�ات ،إال أن ائتالف
دول�ة القان�ون س�جّ ل تراجع�ا ً كبيرا ً يف عم�وم البالد،
ّ
املتوق�ع أن يخرس ثلثي املقاعد الت�ي كان يملكها
وم�ن
يف ال�دورة الربملاني�ة الس�ابقة ،كم�ا أن التحالف املدني
الديمقراطيس�جّ ل تصاع�دا ً يف األص�وات يف محافظ�ة
بغ�داد ،بينما تراجعت أصوات حرك�ة إرادة يف محافظة
بابل ،وهي معقلها األسايس لحصد األصوات.
وبحس�ب املؤتمر الصحفي للمفوضيّة العليا املس�تقلة
لالنتخابات الذي بث يف حوايل الس�اعة الثانية عرش ليالً،
أمس األحد ،فإن مقاعد االنتخابية عن بغداد يف الربملان
ّ
ح�ل فيه�ا «س�ائرون» اوالً،و «الفت�ح» ثاني�اً،و «دولة
القانون» ثالثاً،و «الوطنية» رابعاًو «النرص» خامساً.
ويف محافظ�ة االنب�ار ،توزعت املقاعد على «الوطنية»
أوالً ،و «الق�رار العراق�ي» ثاني�اً ،و «عاب�رون» ثالثاً ،و
«النرص» رابعاً ،و «سائرون» خامساً.
ويف واس�ط ح�ل «س�ائرون» أوالً،و «الفت�ح» ثاني�اً،و
ً
خامس�ا ،و «دولة القانون»
«النرص» ثالثاً،و «الحكمة»
سادساً.
ويف باب�ل هيم�ن «الفت�ح» على املرتب�ة األوىل ،وتاله�ا
«س�ائرون» ،ومن ثم «النرص» ثالثاً ،و «الحكمة» رابعاً،
ً
خامس�ا ،و «كفاءات للتغيري»
وائتالف «دولة القانون»
سادساً.
ويف محافظ�ة املثن�ى ح�ل «س�ائرون» ،اوالً،و»الفتح»
ثاني�اً،و «الحكم�ة» ثالث�اً،و «النصر» رابع�اً،و «دولة
القانون» خامساً.

جلان من املفوضية يف احملافظات الشمالية للتثبت من التزوير

االنتخابات تعمق «اخلالف الكردي» ..والعرب والرتكامن هيددون بـ «االعتصام» يف كركوك
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

تحق�ق لج�ان مفوضي�ة االنتخابات
يف كركوك واقليم كردس�تان الش�مايل
باتهام�ات تزوير لنتائ�ج االنتخابات
عىل يد الحزبني الكرديني الرئيس�يني،
فيم�ا تش�هد كرك�وك وضع�ا متأزما
بخروج عربها وتركمانها يف تظاهرات
احتج�اج ومح�ارصة مق�ر مفوضية
االنتخابات.وأعلن�ت املفوضي�ة ع�ن
تش�كيل لجنة قانونية فني�ة للتحقق
من بعض املراكز االنتخابية يف كركوك
ازاء اتهامات للرتكم�ان والعرب فيها
لالك�راد بتزوير االنتخاب�ات والتالعب
بالع�د االلكرتوني لالص�وات مطالبني
بعد يدوي لها.
وق�د ب�دأت لجن�ة املفوضي�ة العلي�ا
اجتماعا يف كركوك مع ممثيل الكيانات
والتحالف�ات العربي�ة والرتكماني�ة
لبحث مطالبهم الخاصة باعتماد العد
والفرز لنتائج االنتخابات يف كركوك.
وقال الش�يخ غس�ان مزه�ر العايص
القيادي يف التحالف العربي بكركوك ان
املدينة س�تناقش مع اللجنة شكاوى
ممثلي املكونين العرب�ي والرتكماني
بش�ان النتائ�ج األولي�ة لالنتخابات.
وأمهلت االح�زاب والكتل السياس�ية
والقوائ�م االنتخابي�ة يف محافظ�ة
كرك�وك املفوضي�ة  24س�اعة للب�دء
بالع�د والف�رز اليدوي ،وذلك لكش�ف
النتائج الحقيقية لالنتخابات.
وتظاهر املئات م�ن العرب والرتكمان
يف كرك�وك وداقوق مطالبني الحكومة
ومفوضي�ة االنتخاب�ات بضرورة
اعتم�اد العد الي�دوي يف ف�رز اصوات
الناخبين بس�بب ح�دوث تزوي�ر يف
االنتخابات فيما أكد نواب كركوك من

الع�رب والرتكمان انه�م يرفضون أي
حلول دون اعادة الفرز يدويا.
ودعا رئيس الجبهة الرتكمانية ارش�د
الصالح�ي الجماهير الرتكماني�ة إىل
التظاهر الس�لمي لحين املوافقة عىل
إج�راء عملي�ة الع�د والف�رز اليدوي
لنتائج االنتخابات التي شابتها شكوك
وتالعب الكرتوني بأصوات الناخبني.
وأوض�ح الصالح�ي ،أن�ه اتص�ل
بالرئاس�ات الثلاث عق�ب ورود أنباء
التزوير اإللكرتوني يف املراكز االنتخابية
بمناطق املناط�ق الرتكمان وحذر من

خط�ورة األوضاع يف كركوك وإمكانية
خ�روج األوض�اع عن الس�يطرة وبما
ينذر بوقوع ما ال يحمد عقباه.
وخلال مؤتم�ر صح�ايف مشترك يف
كركوك ،طالب ممثلو العرب والرتكمان
يف محافظ�ة كرك�وك باعتم�اد الع�د
والفرز اليدوي واحالة موظفي مكتب
كركوك يف املفوضية للقضاء.
وقال نائب رئي�س الجبهة الرتكمانية
حس�ن ت�وران يف موتم�ر صح�ايف
بحض�ور النائبين العربيين محم�د
تميم وخال�د املفرجي ورئيس الجبهة

الرتكمانية ارش�د الصالحي وعدد من
القي�ادات ان بع�ض موظف�ي مكتب
كرك�وك لالنتخابات قاموا باس�تبدال
«يس دي رام» يف كركوك رغم تحذيرنا
من الخطوه مسبقا ولذا نحن نطالب
رئي�س ال�وزراء ومجل�س املفوضين
باعادة العد والفرز اليدوي لكل مراكز
االقتراع باملحافظ�ة من قب�ل املركز
الوطن�ي وتبدي�ل مس�ؤويل مفوضية
كركوك املتورطني واحالتهم للقضاء.
وأض�اف أن ع�رب وتركم�ان كركوك
يطالب�ون بتامين مرك�ز تجمي�ع

الصناديق لالقتراع يف مخازن كركوك
م�ن قبل موظفني امناء مشيرا إىل ّ
أن
الش�ارع العربي الرتكماني لن يسكت
عن ضياع صوته وسنلجأ لكل الطرق
الدستورية والقانونية ،داعيا ًالجماهري
لضب�ط النفس وانتظ�ار نتائج اجراء
املفوضية بناء عىل مطالبنا.
م�ن جانب�ه ،قال محم�د تمي�م «إننا
لن نس�مح بتغيير ارادة الناخب الذي
ق�ارع الظل�م واالره�اب واالقصاء»،
فيما أشار ارشد الصالحي إىل ّ
أن عرب
وتركمان كركوك يطالبون بانتخابات

ونتائ�ج نزيهة وعلى املفوضية العليا
اتخ�اذ ق�رار عاجل ورسي�ع لكن عىل
جمهورن�ا ان يتحلى بالصرب وضبط
النفس ونح�ن بانتظ�ار لجنة تقيص
الحقائق املرس�لة من بغ�داد وحينها
س�يكون موقفنا واضحا وقد نضطر
لالعتصام املدني».
ويف إقلي�م كردس�تان ،ب�دأت لجن�ة
أخ�رى للمفوضية اجتماعا مع ممثيل
االحزاب الكردية ملناقش�ة شكاوها يف
تزوي�ر الحزبين الكرديين الحاكمني
لنتائ�ج االنتخاب�ات .وطالب�ت س�تة

مبعوث ترامب بدأ بالضغط على الكتل السياسية

األحزاب تنتظر «النتائج الرسمية» لالنتخابات للرشوع بتفامهات تشكيل احلكومة املقبلة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ناق�ش رئيس الربملان س�ليم الجب�وري ،أمس
األحد ،مع مبعوث الرئيس األمريكي إىل التحالف
الدويل ضد «داعش» بريت ماكغورك ،متطلبات
املرحلة املقبلة خصوصا ً بعد إجراء االنتخابات
الربملاني�ة ،ورضورة التع�اون والتنس�يق بني
األح�زاب والكت�ل السياس�ية من أج�ل انبثاق
حكوم�ة قادرة عىل تحمل مس�ؤولياتها تجاه
الش�عب ،فيما ق�ال تحالف «النرص» برئاس�ة
حي�در العبادي أن�ه بانتظ�ار النتائج للرشوع
بالتفاهمات من أجل تشكيل الحكومة.
وق�ال مكتب الجب�وري اإلعالمي يف بي�ان ،إنه
«ج�رى خالل اللقاء مناقش�ة األوضاع األمنية
والسياس�ية يف الع�راق واملنطق�ة ،وس�بل
استمرار التعاون بني العراق والواليات املتحدة
يف مكافح�ة اإلره�اب ومالحق�ة زم�ر داعش

املجرمة ،وتحقيق الس�لم واالستقرار يف عموم
املنطقة».
وأشار البيان إىل أنه جرى أيضا ً «بحث متطلبات
املرحلة املقبلة خصوصا بعد إجراء االنتخابات
الربملاني�ة ،ورضورة التع�اون والتنس�يق بني
األح�زاب والكت�ل السياس�ية من أج�ل انبثاق
حكوم�ة قادرة عىل تحمل مس�ؤولياتها تجاه
الش�عب وتوفير الخدم�ات وتحسين الواقع
املعييش للمواطنني ،ومعالجة األخطاء السابقة
والعم�ل الج�اد على توفير عوام�ل التنمي�ة
االقتصادية».
وبحس�ب البي�ان ،فق�د أك�د ماكغ�ورك ب�أن
«الوالي�ات املتح�دة حريص�ة على اس�تمرار
تعاونها مع العراق يف مكافحة اإلرهاب ،والعمل
املشترك م�ن أج�ل تهيئة ظ�روف االس�تقرار
وتحقيق املصالح الثنائية بني البلدين».
وق�ال مص�در يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة

لالنتخابات العراقية ومس�ؤول أمني إن قائمة
رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة
فيما يبدو يف االنتخابات الربملانية.
وذكر املصدران ،نقال عن مصادر غري رسمية،
أن قائمة الس�يد مقتدى الصدر حلت يف املرتبة
الثانية خلف قائمة العبادي.
وج�اء يف املرتبة الثالثة قائم�ة «الفتح» ،ثم يف
املرتب�ة الرابعة قائمة «ائتلاف دولة القانون»
لنوري املالكي .وطالب ائتالف الوطنية ،بزعامة
إي�اد عالوي بإلغ�اء نتائج االنتخاب�ات واعادة
اجراءه�ا يف وق�ت الح�ق ،داعي�ا ً إىل «تش�كيل
حكوم�ة ترصيف أعم�ال» .وخاض أكثر من 7
آالف مرش�ح يف  18محافظ�ة االنتخابات هذا
العام م�ن أجل الفوز بمقاع�د يف الربملان الذي
يضم  329مقعداً.
إىل ذل�ك ،هن�أ ائتلاف النرص الش�عب العراقي
بـ»نج�اح» العملي�ة االنتخابية ،فيم�ا بني أن

التحالف�ات واملفاوض�ات لتش�كيل الحكوم�ة
القادمة «ستخضع للحجوم الربملانية».
وقال املتحدث الرس�مي باس�م ائتلاف النرص
حسين الع�اديل يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،نب�ارك للش�عب
وملؤسس�اته االمني�ة واالدارية نج�اح العملية
االنتخابية ،والعراق يسري بخطى ثابتة لتعزيز
بني�ة الدول�ة الديمقراطي�ة وتكامل مس�ارها
وهويتها» ،مبينا «نأمل ارساع املفوضية العليا
لالنتخابات بمعالجة الش�كوك التي اثريت عن
بع�ض الخروقات» .واضاف الع�اديل ،أنه «من
الس�ابق ألوان�ه الحدي�ث ع�ن مفاوض�ات او
تحالفات لتش�كيل الحكومة القادمة» ،مؤكدا
«ننتظر حسم الحجوم االنتخابية ،وان تشكيل
الحكومة سيخضع للحجوم الربملانية ومعايري
الحك�م الفع�ال واالس�س الوطني�ة بعيدا عن
االستئثار بالحكم او املحاصصة املقيتة».

أحزاب كردية بإلغاء نتائج االنتخابات
وه�ي تحالف العدال�ة وحركة التغيري
واالتح�اد االسلامي والجماع�ة
االسالمية والحركة االسالمية والحزب
الش�يوعي الكردس�تاني وذل�ك اث�ر
اجتماع عقدته يف مدينة السليمانية.
وش�هدت مدينة الس�ليمانية يف اقليم
كردس�تان الليلة املاضي�ة اضطرابات
امني�ة وهجوم�ات عىل مق�ار احزاب
معارض�ة كم�ا ج�رى يف كرك�وك
محارصة مبن�ى مفوضية االنتخابات
احتجاج�ا على عملي�ات تزوي�ر قام
به�ا الحزب�ان الكردي�ان الرئيس�يان
الحاكمان يف االقليم.
وأعلن�ت أربع�ة أح�زاب يف إقلي�م
كردس�تان عدم اعرتافها باالنتخابات
النيابي�ة مطالبة بإعادته�ا يف اإلقليم
واملناطق املتنازع عليها.
وأك�دت االح�زاب الكردي�ة االربع�ة
املعارض�ة وه�ي حرك�ة التغيير
والتحال�ف م�ن أج�ل الديمقراطي�ة
والعدالة والجماعة اإلسالمية واالتحاد
اإلسلامي يف بي�ان مشترك رفضه�ا
«ملجم�ل عملي�ة االنتخاب�ات ملجل�س
الن�واب العراق�ي وال تعترف به�ا»..
مشددة عىل رضورة اعادة االنتخابات
بس�بب ما قال�ت انها عملي�ات تزوير
شابت عمليات االقرتاع يف االقليم.
وه�ذه األحزاب ه�ي األكبر يف إقليم
كردس�تان بع�د الحزبين الرئيس�يني
هن�اك وهم�ا الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني بزعام�ة رئي�س اإلقليم
مسعود بارزاني وحزب االتحاد الوطني
الكردس�تاني بزعامة كورست رسول
الذي اختير لقيادة الحزب مؤخرا بعد
رحيل زعيمه السابق الرئيس العراقي
السابق جالل طالباني.
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كوريا الشمالية قدمت «وعود غامضة» لإلدارة األمريكية

واشنطن لبيونغيانغ :املساعدات املالية مقابل
«تدمري النووي»

بغداد  /المستقبل العراقي

وع�دت الوالي�ات المتح�دة بمس�اعدة كوري�ا
الش�مالية على إعادة بناء اقتصادها الذي أرهقته
العقوب�ات إذا واف�ق نظ�ام كيم جون�غ أون على
التخلي عن السالح النووي.
وصدرت هذه الوعود عن وزير الخارجية مايك
بومبيو فيما أعرب مس�ؤولون أميركيون بارزون
ع�ن زي�ادة في التف�اؤل قبي�ل قم�ة تاريخية في
 12حزي�ران بي�ن كيم والرئي�س األميركي دونالد
ترامب.
ب�ل إن بومبيو الذي أجرى محادثات مع الزعيم
الكوري الشمالي الش�اب في بيونغيانغ في نهاية
األس�بوع الماض�ي ،ق�ال “هناك تفاه�م جيد بين
بلدينا حول األهداف المشتركة”.
وج�اءت تصريح�ات بومبي�و بع�د محادث�ات
أجراه�ا م�ع نظيرت�ه الكوري�ة الجنوبي�ة كان�غ
كيونغ-وا لتنس�يق تحضيرات واش�نطن وسيول
للقاء التاريخي.
ويتخوف مراقبون م�ن محاولة نظام كيم دق
اس�فين بين الحليفين م�ع اقتراب موع�د القمة،
بطرح مخاوف س�يول من الحرب مقابل مخاوف
واشنطن النووية.
لكن كل م�ن كانغ وبومبيو أك�دا على ضرورة
“إزالة األسلحة النووية بصورة دائمة وتامة يمكن
التحقق منها” من شبه الجزيرة المجزأة.
ومن المقرر أن يستقبل ترامب الرئيس الكوري
الجنوبي مون جاي-إن ف�ي البيت األبيض في 22
أيار/مايو للجولة التالية من التحضير للقمة.
وق�ال بومبيو أن واش�نطن “س�تبقى ملتزمة
المس�اعدة في تنمية االقتصاد الكوري الش�مالي
الذي قوضه سوء اإلدارة الداخلية وعقوبات دولية
قاسية”.
وأضاف “إذا اتخذت كوريا الش�مالية إجراءات
جريئة بالتخلي س�ريعا عن السلاح النووي ،فإن
الوالي�ات المتح�دة عل�ى اس�تعداد للعم�ل معه�ا
من اج�ل تحقيق ازده�ار على قدم المس�اواة مع
أصدقائنا الكوريين الجنوبيين”.
ومن�ذ اتف�اق الهدن�ة ف�ي  1953بين الش�مال
والجنوب ،خرجت كوريا الجنوبية من دمار الحرب
لتصبح من الدول الرائدة اقتصاديا في العالم.
لك�ن الش�مال بق�ي أح�د أكث�ر ال�دول عزل�ة
واقتص�اده المتداع�ي تعرض لمزيد من الخس�ائر
تحت ضغط عقوبات دولية متزايدة.
وفي الس�نة الماضية ،أجج كيم وترامب العداء
الدول�ي مع تبادلهما االتهام�ات وهددا علنا بعمل
عسكري مدمر ومباشر.
وأج�رى نظ�ام كيم أيض�ا تج�ارب صاروخية
أقنعت مسؤولي االستخبارات األميركيين ومنهم

بومبي�و عندما كان رئيس�ا لوكالة االس�تخبارات
المركزية (سي آي إيه) بأن كوريا الشمالية يمكن
أن تهدد مدنا أميركية.
لك�ن الرئي�س الك�وري الجنوب�ي مد الي�د إلى
الش�مال وأجرى محادثات مباش�رة م�ع جيرانه،
وعندم�ا دعا كيم ترام�ب إلى قمة لمناقش�ة نزع
السالح النووي تغيرت األجواء.
وتوج�ه بومبي�و إل�ى بيونغيان�غ إلج�راء
محادثات وإعادة ثالثة أميركيين كانوا محتجزين،
واآلن ت�م تحديد موعد للقمة ف�ي  12حزيران في
سنغافورة.
وق�ال بومبي�و “أجرين�ا محادث�ات جي�دة،

وزير الدفاع االيراين:
مستعدون للقضاء عىل «داعش»
بافغانستان

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير ال ّدفاع وإسناد القوّات المسلّحة اإليرانية
العمي�د أمير حاتم�ي خالل لقائه مع نظي�ره االفغاني
اس�تعداد الجمهورية االسلامية االيرانية للتعاون مع
افغانستان للقضاء على تنظيم داعش االرهابي.
وق�ال خلال لق�اءه الفريق ط�ارق ش�اه بهرامي
ال�ذي يزور العاصمة طهران على رأس وفد عس�كري
افغان�ي رفيع المس�توى ،ان القض�اء على داعش يعد
من سياسات حكومة الجمهورية االسالمية االيرانية
وقواتها المس�لحة معرب�ا عن اس�تعداد وزارة الدفاع
االيرانية للتعاون في هذا المجال.
واش�ار وزير الدفاع االيراني في اللقاء الى اهمية و
المكانة المتميزة التي تتمتع بها جمهورية افغانستان
االسالمية في سياسة ايران الخارجية
وبين ان س�ماحة قائد الثورة االسلامية وحكومة
الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة يؤك�دان دوما على
ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجاالت السياس�ية
واالقتصادي�ة والثقافي�ة واالمني�ة والدفاعي�ة
والعسكرية مع افغانستان.
واض�اف نعتقد يج�ب ان ال تتحول افغانس�تان الى
مس�رح للمنافس�ات االقليمي�ة والدولية ب�ل يجب ان
تكون مركزا للتعاون االقليمي.
وح�ذر العمي�د حاتمي من ظه�ور واتس�اع رقعة
داعش ف�ي افغانس�تان واصفا بانها ظاه�رة خطيرة
للغاي�ة معتبرا بان داع�ش تعد اداة أمني�ة لدى امريكا
والقوى السلطوية من اجل زعزعة االمن في المنطقة
مبينا ان القضاء على داعش يعد من سياسات حكومة
الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة وقواتها المس�لحة
معربا عن استعداد وزارة الدفاع االيرانية للتعاون في
هذا المجال.

محادث�ات ش�ملت مش�كالت كبي�رة ومعق�دة،
وتحدي�ات وق�رارات إس�تراتيجية مطروحة أمام
الزعيم كيم”.
وتابع بومبيو إن المحادثات تطرقت إلى اآللية
الت�ي ينوي م�ن خاللها كي�م “المض�ي قدما وما
إذا كان مس�تعدا للتخلي كليا عن السلاح النووي
مقابل ضمانات نحن على استعداد لتوفيرها له”.
إال أن وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي ح�ذر ب�ان
الوالي�ات المتحدة “س�تطلب آلي�ة تحقق صارمة
ستتوالها مع شركاء من حول العالم لتحقيق هذه
النتيجة”.
وقال بومبيو “أنا واثق من أننا متفاهمان حول

النتيج�ة التي يريدها الرئيس ترامب والزعيم كيم،
وعلى ما اعتقد الرئيس مون أيضا”.
وأب�دت وزي�رة الخارجي�ة الكوري�ة الجنوبية
تفاؤال مماثالً مشددة على عدم وجود اختالف بين
مقاربتي واشنطن وسيول من المحادثات.
وقالت كانغ “اتفقنا على أن تكون القمة فرصة
تاريخية لحل المس�ألة النووية الكورية الشمالية
وضمان سالم دائم في شبه الجزيرة الكورية”.
وأضاف�ت “أعدن�ا التأكي�د عل�ى أن هدفنا هو
التوص�ل إلى ن�زع تام ويمكن التحق�ق منه ودائم
لألس�لحة النووي�ة في ش�به الجزي�رة الكورية”
واعدة بتنسيق “وثيق جدا”.
لك�ن وعد بومبي�و االقتصادي مقاب�ل التلويح
ب”بأقص�ى ضغوط” قد ال يطمئن المراقبين الذي
يتخوفون من أن أهداف س�يول وواشنطن ليست
متوائمة تماما.
وحذر ابراهام دنمارك ،الخبير في شؤون آسيا
والمسؤول العس�كري األميركي البارز سابقا من
“خطر تحرك مسار السالم بشكل أسرع من مسار
نزع السالح النووي”.
وأوض�ح الخبير ف�ي مركز ويلس�ون لألبحاث
ومق�ره العاصمة واش�نطن “إذا حصل ذلك يمكن
أن يمنح كوريا الش�مالية فرصة لدق اس�فين بين
سيول وواشنطن”.
وقدم�ت وزيرة الخارجية الس�ابقة كوندوليزا
رايس ثلاث توصيات إلى ترامب الس�ماح لخبراء
بإب�رام االتف�اق واألخ�ذ بعي�ن االعتب�ار مصالح
أطراف أخرى ومنها اليابان وكوريا الجنوبية وأن
“ال يقلقه” إخراج الجيش األميركي من المعادلة.
وقال�ت راي�س ف�ي معه�د هوفر بس�تانفورد
“إذا تمكنا من التمس�ك بتل�ك المبادئ ،ربما تنجح
الجهود”.
حتى اآلن قدم النظام الكوري الش�مالي وعودا
غامضة ب”نزع السلاح النووي” لكنه لم يش�رح
علنا ما يعني ذلك أو متى قد يحصل أو كيف س�يتم
تطبيقه.
وعبارة “نزع األسلحة النووية” هي من منظور
كوريا الش�مالية منذ س�نوات مرادف النس�حاب
الق�وات األميركية م�ن كوري�ا الجنوبية  --وهي
فكرة رفضتها كانغ على ما يبدو.
وبعد محادثاتها مع بومبيو سعت إلى “التأكيد
مرة أخرى عل�ى أن التواجد العس�كري األميركي
ف�ي كوريا ،مس�ألة متعلقة بالتحال�ف بين كوريا
الجنوبي�ة والوالي�ات المتح�دة أوال وقب�ل كل
شيء”.
ويعتق�د أن المتش�ددين ف�ي كوريا الش�مالية
يعتب�رون السلاح الن�ووي ضمان�ة ضد مس�اع
خارجي�ة لإلطاحة بالنظام ،لكن ترامب يصر على
أنه لن يتهاون مع تطوير أسلحتهم.

اخلارجية اإليرانية
تشرتط ضامن مصاحلها إلدامة
االتفاق النووي

بغداد  /المستقبل العراقي
اع�رب وزي�ر الخارجية االيران�ي محمد ج�واد ظريف عن
ثقته بان الصين س�تقف الى جانب اي�ران ،مؤكدا بانه لو كان
م�ن المقرر ديمومة االتفاق النووي فال بد من ضمان مصالح
ايران.
وق�ال ظريف ف�ور وصوله ال�ى العاصم�ة الصينية بكين،
صب�اح الیوم االحد ،ان هذه الزيارة هي زيارة عمل وس�التقي
وزي�ر الخارجية الصيني ومن المهم لن�ا ان نبدا محادثات مع
اصدقائنا في مجموعة الدول الست.
واضاف وزي�ر الخارجية االيراني ،ان الصين تعد من اقرب
اصدقاء الجمهورية االسلامية االيرانية وسابحث اليوم حول
القرار الذي س�تتخذه ايران في ض�وء الضمانات التي يقدمها
سائر اعضاء مجموعة “ ”5+1بعد خروج اميركا حول كيفية
تنفيذ االتفاق النووي وحصول الشعب االيراني على المصالح
المترتبة على االتفاق.
واضاف ،انه بطبيعة الحال كان�ت عالقاتنا مع الصين قبل
االتف�اق النووي طيبة ج�دا وكانت في مرحل�ة االتفاق ايضا
افضل شريك تجاري لنا باختالف شاسع عن االخرين.
وق�ال ظري�ف ،انن�ا الي�وم ايضا عل�ى ثقة ب�ان الصينيين
س�يقفون الى جانبنا ومن المقرر ان نتحدث في هذا المجال،
كما س�يبحث الوفد المرافق مع سائر المس�ؤولين الصينيين
بشان المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وح�ول زيارت�ه الى موس�كو وبروكس�ل ق�ال ظريف ،ان
عالقاتنا مع الصين وروس�يا كانت حساس�ة جدا وس�تكون
بع�د (االنس�حاب االميركي) مهمة ج�دا ايض�ا ،وفيما يتعلق
باالتح�اد االوروبي فان�ه نظرا الن معظ�م الطلبات كانت من
جان�ب االتحاد لبقاء اي�ران ضمن االتفاق بع�د خروج اميركا
من�ه ،ولكن ينبغي ان نرى كيف تري�د الدول االوروبية ضمان
مصالح ايران رغم خروج اميركا منه.
واض�اف ،ان اهم اجراءاتن�ا هو الحصول عل�ى الضمانات
ومثلم�ا اعلن رئي�س الجمهورية ف�ان لنا االس�تعداد لجميع
الخي�ارات ،فلو كان من المقرر ديمومة االتفاق النووي فال بد
من ضمان مصالح ايران في اطاره.
وم�ن المقرر ان يجري وزي�ر الخارجية االيراني محادثات
مع نظيره الصيني ومس�ؤولين اخرين قبل ان يزور موس�كو
للقاء المسؤولين الروس ومن ثم يتوجه الى بروكسل الجراء
محادث�ات م�ع نظرائه م�ن ال�دول االوروبية الثلاث المانيا
وفرنسا وبريطانيا ومنس�قة السياسة الخارجية في االتحاد
االوروبي فيدريكا موغريني.

اندونيسيا تستيقظ عىل دوي «هجامت دموية»استهدفت كنائس
بغداد  /المستقبل العراقي
قال مسؤولون أمنيون في إندونيسيا
إن مفجرين انتحاريين يش�تبه بأنهم من
جماع�ة تس�توحي أفكارها م�ن تنظيم
“داعش”
قتلوا ما ال يقل عن تس�عة أش�خاص
وأصاب�وا  40آخري�ن في هجم�ات على
مس�يحيين أثناء حضورهم قداس صباح
أم�س األحد في ثالث كنائ�س في مدينة
سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
وق�ال فران�س بارون�ج مانجي�را

المتحدث باس�م ش�رطة جاوة الشرقية
إن التفجي�رات وقع�ت في ثلاث كنائس
وإن م�ا ال يقل عن  40ش�خصا ُنقلوا إلى
المستشفى.
وأظهرت مش�اهد تلفزيونية اشتعال
النار في إحدى الكنائس مع تصاعد دخان
أس�ود كثيفُ .
وسمع دوي انفجار ضخم
بعد س�اعات من ه�ذه الهجم�ات .وقال
مانجي�را إن فريقا من خبراء المفرقعات
فكك قنبلة كانت متبقية.
وقال واوان بوروانتو مدير االتصاالت
في وكالة المخابرات اإلندونيسية إن من

المعتق�د أن جماع�ة أنص�ار الدولة التي
تستلهم أفكارها من تنظيم “داعش” هي
التي تقف وراء هذه التفجيرات.
ووقع�ت التفجيرات بعد أيام من قيام
سجناء إسالميين متشددين بقتل خمسة
من أفراد ق�وة خاصة لمكافحة اإلرهاب
أثن�اء مواجهة اس�تمرت  36س�اعة في
س�جن محاط بإجراءات أمن مكثفة عند
مشارف العاصمة جاكرتا.
وقال بوروانتو إن من المرجح ارتباط
هجمات الكنائس بالمواجهة التي حدثت
في السجن .وأضاف أن “الهدف الرئيسي

م�ا زال ه�و الس�لطات األمني�ة ولك�ن
بإمكانن�ا الق�ول بأنه إذا تع�ذر الوصول
لألهداف الرئيسية فهناك (أهداف) بديلة”.
وذك�رت تقارير لوس�ائل اإلعالم إنه في
إح�دى الكنائس كانت ام�رأة معها طفل
صغي�ر ومراهق قد دخلت الكنيس�ة للتو
واألمن يستجوبها عندما وقع االنفجار.
وعرضت مشاهد في التلفزيون دراجات
ناري�ة مقلوب�ة وتناث�ر األنق�اض حول
مدخل إحدى الكنائس وتطويق الش�رطة
المناطق أثن�اء تجمع حش�ود .وحققت
إندونيسيا بعض النجاحات الرئيسية في

التصدي للتشدد المستوحى من هجمات
القاعدة في الواليات المتحدة في .2001
ولكن نشاط اإلسالميين عاد للظهور في
الس�نوات األخي�رة وكان بعضه مرتبطا
بظهور تنظيم “داعش”.
ووق�ع أخطر حادث في كانون الثاني
 2016عندم�ا هاج�م اربع�ة مفجري�ن
ومسلحين انتحاريين منطقة تجارية في
وسط جاكرتا.
وأمرت الش�رطة بإغالق كل الكنائس
في سورابايا بشكل مؤقت األحد كما أُلغي
مهرجان ضخم للطعام في المدينة.

تركيا تعلن بشكل رسمي عن أسامء مرشحي االنتخابات الرئاسية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت لجنة االنتخابات التركية العليا،
أمس األحد ،أس�ماء مرش�حي انتخابات
الرئاس�ة الذي�ن اس�توفوا الش�روط
المطلوب�ة للمش�اركة ف�ي االنتخاب�ات
المقررة الشهر المقبل.
وس�تجري االنتخاب�ات البرلماني�ة
والرئاس�ية ف�ي  24حزي�ران ليطب�ق
بعده�ا النظ�ام الرئاس�ي الجدي�د ،الذي
أق�ره اس�تفتاء جرى في نيس�ان ،2017
وال�ذي يؤكد منتقدوه بأنه يمنح الرئيس
سلطات استبدادية.
وإل�ى جان�ب الرئي�س رج�ب طي�ب
أردوغان مرشح تحالف “الشعب” المكون
من  3أحزاب وهي حزب العدالة والتنمية
والحرك�ة القومي�ة واالتح�اد الكبي�ر،
يتنافس في هذه االنتخابات  5مرشحين
بينهم امرأة توصف بالحديدية.
وفيم�ا يل�ي أب�رز المرش�حين الذين
سيواجهون أردوغان مع نبذة عنهم.
اختار حزب الشعب الجمهوري ،الذي
يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا،
محرم إنجيه ،معلم الفيزياء السابق (53
عاما) ليكون مرشحه في االنتخابات.
ويعرف إنجيه بأنه أحد أكثر المتحدثين
حماسة من نواب المعارضة في البرلمان.
وكان المنافس الوحيد لكليتش�دار أوغلو
عل�ى زعامة الح�زب في آخ�ر انتخابات
بالح�زب عام�ي  2014و .2016ويعتقد
أنه مرشح مناسب لمنافسة أردوغان في

التصريحات الحادة ،التي يدلي بها كثيرا،
كما يحظ�ى بدعم قاع�دة ناخبي الحزب
والناخبين المحافظين واليمينيين.
أعلن�ت السياس�ية القومي�ة مي�رال
أكش�ينار ،الت�ي تتزعم ح�زب الخير عن
ترش�حها للرئاس�ة ،ويراه�ا المراقبون
تحدي�ا جدي�ا ألردوغ�ان حي�ث تس�تمد
شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية ،وهي
فئ�ة الناخبي�ن المحافظي�ن والمؤيدين
لقطاع األعمال والمتدينين والقوميين.
واكتس�بت مي�رال ش�عبية كبيرة من
معارضته�ا للنظ�ام الرئاس�ي ،حتى من
داخل ح�زب العدالة والتنمي�ة الحاكمة،
حي�ث يوج�د تي�ار ال يحب�ذ ه�ذا النظام
الذي يعطي رئيس البالد صالحيات ش�به
مطلقة.
وتول�ت أكش�ينار منص�ب وزي�رة
الداخلي�ة ع�ام  1996وش�اركت ف�ي
تأس�يس حزب العدالة والتنمية الحاكم،
إال أنه�ا ترك�ت الح�زب قائلة إن�ه مجرد
امتداد لح�زب الرفاه اإلسلامي بزعامة
نجم الدين أربكان.
وانضم�ت الحق�ا إلى ح�زب الحركة
القومي�ة ،ولك�ن وبس�بب معارضته�ا
لنه�ج زعيم الحزب في تأييد أردوغان تم
طردها من الحزب عام  ،2016وأصبحت
تعرف بلقب “المرأة الحديدية”.
وفي  25تشرين األول  ،2017أسست
أكش�ينار ح�زب الخي�ر ،وكان م�ن بين
األعضاء المؤسسين للحزب الجديد  4من
نواب حزب الحرك�ة القومية ونائب عن

حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وم�ن خلف قضبان الس�جن ،ترش�ح
رس�ميا السياس�ي الكردي الب�ارز صالد
الدي�ن ديميرت�اش ع�ن حزب الش�عوب
الديمقراط�ي الك�ردي ،وال�ذي يواج�ه
حملة قمع سياسية وأمنية ضد أعضاءه
لمزاع�م وجود صالت مع ح�زب العمال
الكردستاني المسلح المحظور.
ويت�راوح مس�توى ش�عبية ح�زب
الش�عوب بين  10و 12بالمئة فقط ،لكن
م�ن المرجح أن يحص�ل ديميرتاش على
تأييد كبير في الجولة األولى لالنتخابات
أمام أردوغان ومرشحين آخرين.
وفاز ديميرتاش ،وهو واحد من أشهر
الساس�ة األتراك ،بأصوات خارج دائرته

االنتخابية ،التي يغل�ب عليها األكراد في
انتخابات سابقة وس�اهم في  2015في
جعل الحزب ثاني أكبر قوة معارضة في
البرلمان.
ويواج�ه ديميرتاش بتهم�ة االرتباط
بح�زب العم�ال الكردس�تاني المحظور،
وقد يعاقب بالس�جن لم�ا يصل إلى 142
عاما في حال إدانته ،لكن لم يصدر بحقه
أحكام.
ويمن�ع القانون الترك�ي المدانين في
ته�م باإلرهاب من الترش�ح لالنتخابات.
وينفي الرج�ل التهم الموجهة إليه ،لكنه
ل�م يدن لذلك أجازت الس�لطات ترش�حه
لالنتخاب�ات .وقال حزب الس�عادة ،الذي
ل�م يفز م�ن قبل بنس�بة أص�وات كافية

لدخ�ول البرلم�ان منذ تأسيس�ه في عام
 ،2001إنه رشح رئيس�ه تيميل كرم الله
أوغلو لخوض االنتخابات.
وأصب�ح الح�زب حليفا غي�ر متوقع
للمعارض�ة العلماني�ة ف�ي االنتخاب�ات
المقبل�ة بع�د رفض�ه دعوات م�ن حزب
العدال�ة والتنمي�ة الحاك�م لالنضم�ام
لتحالف انتخاب�ي أبرمه الح�زب الحاكم
مع حزب الحركة القومية ،أصغر أحزاب
البرلمان.
ويش�ترك ح�زب الس�عادة ف�ي نفس
األص�ول اإلسلامية مع الح�زب الحاكم
ويق�ول محلل�ون إن دخوله الس�باق قد
يس�اعد المعارضة في سحب أصوات من
القاعدة االنتخابية لحزب العدالة وإجباره
على خوض جولة ثانية فاصلة.
ورك�ز كرم الله أوغلو على االضطهاد
الذي يمارسه أودوغان ضد فئات الشعب
المختلفة .ن�ال برينتش�يك التأييد الالزم
للمش�اركة ف�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية،
مرش�حا عن ح�زب الوط�ن ،وهو حزب
قومي صغير ،وليس لهذا الحزب حضور
برلماني.
وعرف برينتش�يك بمواقف�ه الجدلية
مثل اعتب�ار إبادة األرم�ن “كذبة دولية”
ما عرض�ه إل�ى محاكمة في سويس�را،
كما زار الرئيس الس�وري بش�ار األس�د
في دمش�ق خالل الح�رب األهلية الدائرة
هناك .وتحدث برينتشيك في تصريحات
صحفي�ة أن األوض�اع االقتصادي�ة ف�ي
تركيا قد تفجر انقالبا جديدا.
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اعالنات

العدد ( )1671االثنين  14آيار 2018

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعه صالح الدين عن تأجري املساحات املدرجه تفاصيلها ادناه وفق احكام
القانون  35لس�نة  1983وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
فعىل الراغبني بالتاجري الحضور اىل مقر مديرية الزراعة (يف مركز قضاء تكريت) الساعة
( )10صباحا مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية
ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية.
القطعة
79/2
105
81
77/3
77/3
77/3
4
4
190
25/185
104/1
130
130

المقاطعة
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

العدد 51 :
التاريخ 2018/5/7

اعالن

تعل�ن مديري�ة بلديات كربالء املقدس�ة  /لجنة البي�ع وااليجار عن تاجير العقارات
املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحسينية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لسنة  2013املعدل) فعىل الراغبني باالشرتاك الحضور
يف دي�وان البلدية اعاله يف الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد م�رور ( )30ثالثون يوم تبدأ
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وص�ل التأمينات القانونية البالغة  %20من
القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اج�ور النرش واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم
( 21لسنة  2013املعدل)
ت

التفاصيل

رقم العقار

المساحة

1

حانوت
عطيشي

 73جزء من
 863/26م51
جعيفنية

مدة
االيجار

15م2

ثالث
سنوات

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة
التج�ارة – الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد
الغذائية تاريخ الفق�دان 2018 / 2 / 13
يف بغداد الجديدة تولد  1974سكن التاجي
بأس�م  /محم�د احم�د منيف فم�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت اج�ازة البناء بأس�م  /وليد عباس
احم�د والص�ادرة م�ن مديري�ة بلدية بلد
برق�م  109يف  2017 / 5 / 12فم�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 1067ش2018 / 2
اىل  /املدعى عليه  /اسامة فالح حسن
م  /اعالن
بتاري�خ  2018 / 4 / 19اص�درت ه�ذه
املحكم�ة ق�رار الحك�م بالع�دد / 1067
ش 2018 / 2واملتضم�ن تصدي�ق الطالق
الخارج�ي الحاص�ل بين�ك وبين زوجتك
املدعي�ة آي�ة عيل كري�م بتاري�خ / 2 / 5
 2018ولكونك مجهول محل االقامة تقرر
تبليغ�ك بالحك�م الغيابي الص�ادر بحقك
بواسطة صحيفتني محليتني حكما غيابيا
وعلن�ا ووفق االصول ولك ح�ق االعرتاض
ضمن املدة القانونية .
القايض
مصباح مهدي صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوية الصادرة من وزارة التجارة
 /الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب -فرع
ام قصر .بإس�م  /محم�د عبدالرض�ا
حسين ،فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة
اإلصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة بدرة
العدد /49ب 2018/
اىل املدعى علبه  /رائد موحان كاظم
بتاري�خ  2018/4/5اص�درت ه�ذه
املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا يقضي بالزامك
بتس�ديد مبلغ قدره ثمنمائة وخمس�ون
ال�ف دينار اىل املدعي محم�د وادي حبيني
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار قضاء بدرة واملرف�ق بكتاب مركز
رشط�ة بدرة بالعدد  3493يف 2018/5/9
علي�ه تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
محليتني رسميتني ويف حال عدم اعرتاضك
على القرار والطعن ب�ه تمييزا خالل املدة
القانونية س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
ياسني خضري الدريعي

القيمة التقديرية رقما
( )2755000مليونان
وسبعمائة وخمسة
وخمسون الف دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من الهيئة
العام�ة لصيانة مش�اريع ال�ري والبزل
بأس�م  /مه�دي رحي�م نف�ل واملرقم�ة
 18624بتاري�خ  2013 / 3 / 26فم�ن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة بدرة
العدد /48ب 2018/
اىل املدعى علبه  /رائد موحان كاظم
بتاري�خ  2018/4/5اص�درت ه�ذه
املحكم�ة حكم�ا غيابيا يقضي بالزامك
بتس�ديد مبلغ قدره مليون وخمسمائة
ال�ف دين�ار اىل املدعي عيل رضا حسين
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار قضاء بدرة واملرفق بكتاب مركز
رشطة بدرة بالعدد 3492يف 2018/5/9
عليه تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين رس�ميتني ويف ح�ال ع�دم
اعرتاض�ك عىل الق�رار والطعن به تمييزا
خلال امل�دة القانونية س�وف يكتس�ب
القرار الدرجة القطعية
القايض
ياسني خضري الدريعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة بدرة
العدد /47ب 2018/
اىل املدعى علبه  /رائد موحان كاظم
بتاري�خ  2018/4/5اص�درت ه�ذه
املحكم�ة حكم�ا غيابيا يقضي بالزامك
بتسديد مبلغ قدره مليونني دينار عراقي
اىل املدعي ضي�اء عنيد عبي�د وملجهولية
محل اقامتك حسب اشعار مختار قضاء
ب�درة واملرفق بكتاب مرك�ز رشطة بدرة
بالع�دد 3494يف  2018/5/9عليه تقرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتني
رس�ميتني ويف ح�ال ع�دم اعرتاضك عىل
الق�رار والطع�ن ب�ه تمييزا خلال املدة
القانونية سوف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
ياسني خضري الدريعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( م�وىس عيسى ابراهي�م )
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار
املرق�م  3 / 25976ح�ي امليلاد خلال
عشرة ايام وبخالف�ه س�تتم االجراءات
دون حضورك
طالب االجازه حسني صالح هادي

قرار تصفية رشكة محدودة
قدمت الينا رشكة انوار زهرة املدائن
للتجارة العام�ة املحدودة قرار مالك
االس�هم امل�ؤرخ يف 2017 / 8 / 13
املتضم�ن وض�ع الرشك�ة تح�ت
التصفي�ة وتعيني املحام�ي عبد الله
عبد السالم فرج مصفيا لها .
اني مس�جل الشركات صادقت عىل
الق�رار املذك�ور اعلاه على ان يتم
نشره طبق�ا الح�كام امل�ادة 160
م�ن قانون الرشكات رقم  21لس�نة
 1997املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الس�ادس عرش
من شهر شعبان لسنة  1439هـ -
املوافق للي�وم الثاني من ش�هر ايار
لسنة  2018م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة رق�م
اإلضبارة١٧٨٨ /
بتاريخ ٢٠١٨/٥/٩/
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السماوة سهامك
بالعق�ار ١٧م ٣٩العركوب الواقع يف
املثنى/الرميثة العائد للمدين حسنني
جاس�م محم�د املحجوز لق�اء طلب
الدائن املدي�ر املفوض لرشكة ماتكو
النرويجي�ة البالغ ملي�اران ومائتان
وس�تون مليون وستة وسبعون الف
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه
املديرية خلال مدة ثالثني يوميا تبدأ
من اليوم التايل للنرش مستصبحا معه
التأمينات القانونية عرشة من املائة
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقية وان رسم التسجيل ودااللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني دخيل ال شرب
• املواصفات
• موقعه ورقمه  :س�ماوة/الرميثة
رقم العق�ار  ١٧م ٣٩العركوب قرب
محط�ة القطار ضمن ح�دود قضاء
الرميثة
• جنس�ه ونوع�ه :زراعي�ة تس�قى
بالواس�طة مملوك�ة للدولة/ح�ق
الترصف
• حدوده وأوصافه
• مش�تمالته /العقار اعلاه متخذ
معرض للس�يارات مسقف الطابوق
والحديد والسمنت واالرضية مبلطة
بالسيراميك والج�دران مغفل�ة
واملس�احة االمامية متخ�ذة لوقوف
الس�يارات وباقي العق�ار خالية من
املزروعات
• مساحته/اولك ١٦.١٣
• درجة عمرانه :جيدة جدا
• الش�اغل :س�الم س�فاح – محمد
كري�م رحيم – خال�د عباس – احمد
عبد الحسن
• القيمة املق�درة :حصة املدين مائة
وثالثون مليون وستمائة واحد عرش
الف وخمس�مائة وثماني�ة وثالثون
دينار
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جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 1158
التاريخ 2018 / 5 / 10

اىل املنفذ عليه  /حسني عيل مارد يسكن يف التاجي جممع الصادق

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشط�ة التاجي املرقم
 1196يف  2018 / 4 / 8وتأييد املجلس املحيل لحي شمال الكاظمية
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمك�ن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للم�ادة ( )27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالن�ا ً بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكاظمية خالل
خمس�ة عشر يوما ً تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرقم  / 268ش /
 2018يف  2018 / 1 / 30املتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة نفق�ة ماضية
للمدعية ( انتصار عليوي كمر ) مبلغ قدره مائة الف دينار ش�هريا
اعتبارا من الس�نة س�ابقة القامة الدعوى يف  2017 / 1 / 11لغاية
تاري�خ  2018 / 1 / 11ونفقة مس�تمرة للمدعية ( انتصار عليوي
كم�ر ) مبلغ ق�دره مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا ً اعتبارا ً من
تاري�خ املطالب�ة القضائي�ة يف  2018 / 1 / 11ونفق�ة مس�تمرة
للطفلني ( محمد وفاطمة ولدي حسني عيل مارد ) مبلغ قدره مائة
وخمس�ة وعرشون الف دينار ش�هريا ً لكل واحد واعتبارا ً من تاريخ
املطالبة القضائية يف 2018 / 1 / 11
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد / 690/ب2017/1
التاريخ 2018/5/8
اعالن
بناء على القرار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العق�ار تسلس�ل ( 17م )15
محلة (عل�وة الفحل) يف النج�ف عليه تعلن
هذه املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اعاله
واملبينة اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل
ثالث�ون يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة البالغة بموجب صك
مصدق ألم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوفة
وص�ادر من مرصف الرافدين /فرع مس�لم
بن عقي�ل (ع) يف الكوفة وس�تجري املزايدة
واملحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
االوصاف :
تبي�ع محكمة ب�داءة الكوفة العق�ار املرقم
 17م 15عل�وة الفحل وهو عبارة عن قطعة
ارض بستان مزروع باش�جار النخيل يقدر
عدده�ا ( )45نخلة ومس�احته هي  3دونم
و 1125مرت مربع يس�قى بالواس�طة وهو
يطل عىل نهر الكوفة ويخرتقه طريق مبلط
وهو ش�ارع الكورنيش ويخرتق العقار من
وسطه مبزل.
القيمة املقدرة  349,500,000دينار ثلثمائة
وتس�عة واربع�ون مليون وخمس�مائة الف
دينار فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /398 :ب2018/3
التاريخ 2018/5/7
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العقار املرقم  3/70481حي
امليالد يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن
بيع العق�ار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالشراء
مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما
م�ن الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10
م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق
ألم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة النج�ف وصادر
م�ن مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية
عشر من الي�وم االخري من االعلان يف هذه
املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  3/70481حي امليالد يف النجف
عبارة عن دار س�كن بمساحة اجمالية 200
متر مربع يقع عىل ش�ارع بع�رض  10مرت
بالق�رب من طري�ق الجنة مف�رز اىل جزئني
بصورة غري رس�مية الجزء االول بمس�احة
 150متر يتكون من ممر بط�ول 10م تقع
على ش�ارع بع�رض  10مرت بمس�احة 10
متر وع�رض  3متر يحتوي على صحيات
ع�دد اثن�ان واس�تقبال  3,5×6وصالة 5×4
وغرف نوم عدد  2ومطبخ وحمام وصحيات
داخلية ع�دد  1يف الطابق االريض اما الطابق
العلوي يحتوي عىل غرفة نوم  4×5ومطبخ
وحمام واملطبخ والحمام مسقف بالجينكو
مبل�ط بال�كايش مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء
مس�قف بالش�يلمان عدا املطبخ والحمام يف
الطاب�ق العلوي اعلاه درجة عم�ران الدار
متوس�طة الج�زء املذكور مش�غول من قبل
حسين ظاهر بريرب وحس�ن ظاه�ر بريرب
وه�م يرغبون بالبق�اء يف العق�ار بعد البيع
بصفة مس�تأجرين اما الجزء الثاني يتكون
م�ن ممر صغري وصالة صغيرة وغرفة نوم
ومكشوفة وهو فارغ لحظة الكشف ومبلط
بالصب غري املس�لح مجهز باملاء والكهرباء
درج�ة عمران الج�زء املذكور دون الوس�ط
وهو مرتوك وغري مشغول وان القيمة الكلية
للعقار مبلغ ( )124,000,000مائة واربعة
وعرشون مليون دينار فقط ال غريها

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2013 / 2162
التاريخ 2018 / 5 / 10

اىل املنفذ عليه  /انتصار غالب كامل  /تسكن الغزالية – شارع اهلياكل

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الغزالية املرقم
 4272يف  2018 / 4 / 25ورشح املبلغ القضائي وتاييد املجلس
املحيل لحي الغزالية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً
للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً بالحضور
يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عشر يوما ً تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
االس�تمرار باالجراءات التنفيذية وتس�ديد الدين الذي بذمتك
اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م املنف�ذ الص�ادر من محكم�ة بداءة
الكاظمي�ة املرق�م  / 1270ب  2013 /يف 2013 / 11 / 18
واملتضم�ن تاديت�ك مبل�غ  7,000,000س�بعة ماليين دينار
باالضاف�ة اىل املصاري�ف واتع�اب املحاماة البالغ�ه 500,000
خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2277 :ب2017/1
التاريخ 2018/5/9
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة
بإزال�ة ش�يوع العقار املرق�م  3/2630حي
العروبة يف النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة
ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اعلاه واملبين�ة
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما
م�ن الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10
م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق
ألم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة النج�ف وصادر
م�ن مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية
عشر من الي�وم االخري من االعلان يف هذه
املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/2630ح�ي
العروب�ة يف النجف عبارة ع�ن دار بطابقني
الطاب�ق االريض يتك�ون من ك�راج وحديقة
وكل�دور وصال�ة وغرفتين ن�وم وتوالي�ت
خارجية وصحيات داخلية ومكش�وفة عدد
 2ومطب�خ يف الطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق
العل�وي يتك�ون م�ن صالة وس�طية ودرج
وغرف نوم عدد  3والدار بطابقيها مس�قفة
بالكونكريت املسلح مبلطة بالكايش مجهزة
باملاء والكهرباء درجة عمرانه وسط مشغول
لحظة الكش�ف من قبل املدعو نجم مس�لم
جواد ش�كر وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار
بعد البيع بصفة مس�تأجر واملساحة الكلية
للعق�ار املذك�ور 200م 2وان القيمة املقدرة
للعقار مبلغ مقداره ( )164,000,000مائة
واربعة وستون مليون دينار ال غريها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /503 :ب2018/2
التاريخ 2018/5/10
اىل  /املدع�ى علي�ه ( زي�د ماج�د محم�د
حسني)
اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف
اضافة لوظيفت�ه  /الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م
فيه�ا بالتعويض من جزء اس�تغالل العقار
املرق�م  3/228ارض ولثب�وت مجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مختار منطقة حي الشهيد الصدر
علوان جاب�ر الدحيدحاوي عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم
 2018/5/22وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /914 :ب2018/5
التاريخ 2018/5/10
اىل  /املدعى عليه ( ماجد امان حسني)
اقام املدع�ي ( مدير بلدي�ة النجف /اضافة
لوظيفت�ه) الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبلغ القضائي ثامر موىس عباس واش�عار
مخت�ار علي الكوظم�ي مختار ح�ي االمام
علي علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2018/5/23وعند
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /77 :ب2017/2
التاريخ 2018/4/5
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا ( ازه�ار عب�د ال�رزاق
عمران)
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم /77
ب 2017/2واملؤرخ  2018/4/5واملتضمن
تمليك املدعي حسني عبد االعىل عيل سهامك
م�ن العقار املرق�م  34/1619ب�راق جديدة
ولثب�وت مجهولي�ة العق�ار مح�ل اقامت�ك
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املبلغ خضري
عب�اس مزع�ل واملصدق م�ن قب�ل املجلس
املحلي ملنطق�ة املنص�ور يف بغداد ل�ذا تقرر
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتين ول�ك ح�ق االعتراض ام�ام هذه
املحكم�ة عىل الق�رار والطعن ب�ه وفق املدد
املحددة قانونا بعد التبليغ وبعكسه سيعترب
القرار بحقك باتا ومكتسب الدرجة القطعية
حسب االصول
القايض
حربي طارش لفته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /593 :ب 2017/
التاريخ2018/5/3 :
اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة
بالع�دد /593ب 2017/يف 2017/11/26
املتضم�ن إزالة ش�يوع العق�ار املرقم 2/5
مقاطع�ة  31العباس�ية بيع�ا تعل�ن ه�ذه
املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبينة اوصافه ادناه والذي هو دار س�كن
مفرزة اىل دارين بصورة غري رس�مية حيث
تتك�ون ال�دار االوىل م�ن كلي�دور وغرفت�ي
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحية اما
ال�دار الثاني�ة تتكون من صال�ة وغرفة نوم
وكلي�دور ومطب�خ ومجموع�ة صحية وان
ال�دار مبنية من الطابوق ومس�قف بالصب
الكونكري�ت ومبلط بال�كايش ويحتوي عىل
محالت تجارية عدد س�تة مشغولة من قبل
مس�تأجرين وان درجة البن�اء جيدة وتبلغ
مساحته العمومية  3اولك و 12م ويقع عىل
شارع تجاري (طريق عباسية ـ كوفة) وان
ش�اغل الدار ال يرغب بالبقاء فعىل الراغبني
بالرشاء مراجعة املحكمة خالل ثالثون يوما
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة من
القيم�ة املق�درة والبالغة تس�عمائة مليون
دينار وش�هادة الجنس�ية العراقية ويتحمل
املشرتي رسم التسجيل واجور الداللية وفق
احكام القانون
القايض
منترص عبد الحسني الغزايل
االوصاف :
 1ـ جنسها دار مفرز منها محالت بصورة
غري رسمية
 2ـ نوعها ملك رصف
 3ـ مساحتها  3اولك و  12مرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة السماوة
العدد /1200 :ب2018/
التاريخ 2018/5/10
اعالن
اىل املدعى عليه  :خالد جميل رحيم
اق�ام املدعي س�امي دعيبل طلال الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب الحكم
فيه�ا بتأديت�ك له مبل�غ مق�داره اربعمائة
واثن�ا عرش ملي�ون دينار عراق�ي بموجب
الص�ك املرق�م  2592808يف 2017/12/2
واملسحوب عىل مرصف الرشيد فرع السماوة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب اف�ادة
مخت�ار محل�ة حي العس�كري يف الس�ماوة
بتاري�خ  2018/4/29ام�ام ه�ذه املحكمة
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
املواف�ق الس�اعة التاس�عة من صب�اح يوم
 2018/5/23ويف حالة عدم حضورك او من
ين�وب عنك قانونا او بيان معذرة مرشوعية
سوف تسري املحكمة بإجراءات الدعوى وفق
االصول والقانون
القايض
عماد ياسني خضري

6

حمليات
الكهرباء :انجاز أعامل صيانة الشبكة الكهربائية
يف حمافظتي واسط ودياىل

العدد ( )1671االثنين  14آيار 2018

www.almustakbalpaper.net

بغداد  /المستقبل العراقي
انج�زت امللاكات الفنية والهندس�ية يف مديرية
توزيع كهرباء واس�ط التابع�ة للمديرية العامة
لتوزي�ع كهرب�اء الوس�ط اعماله�ا بصيان�ة
الش�بكة الكهربائي�ة يف املحافظ�ة .اعل�ن ذل�ك
املتحدث الرس�مي باسم وزارة الكهرباء مصعب
رسي امل�درس ,مبيناً ,يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ان االعم�ال تضمن�ت نص�ب اعم�دة
تابع�ة ملغ�ذي برين�ج ( )11ك.ف ضم�ن قطاع

كهرب�اء العزيزي�ة بع�د تع�رض ه�ذه األعمدة
للسقوط نتيجة سوء االحوال الجوية ,اىل جانب
اصالح ع�ارض فني عىل مغذي املحطة الكورية
الثانوي�ة ( )33ك.ف ضم�ن قط�اع كهرب�اء
الصوي�رة ,اضاف�ة اىل رفع التج�اوزات وجباية
الدي�ون املرتاكمة عىل املواطنني يف منطقتي حي
املعلمين االوىل والثانية».واض�اف «كما تمكنت
امللاكات الهندس�ية والفنية يف مديري�ة توزيع
كهرب�اء دياىل التابعة للمديري�ة العامة املذكورة
م�ن اع�ادة ونص�ب (  ) 30عم�ود (ض.ع) بعد

سقوطها نتيجة س�وء االحوال الجوية يف ناحية
العظيم عىل خط ام الكرامي وخط العظيم ))11
ك.ف ,فضلا عن اصالح خط ترس�اق الحدودي
يف ناحية قزانية ،وكذلك استبدال عمود (ض.ع)
يف منطق�ة الربدي�ة عىل مغ�ذي الربدي�ة و رفع
محول�ة معطوبة حج�م ( )400ك.ف يف منطقة
حي القادس�ية عىل مغذي القادسية اعادتها اىل
الش�بكة الكهربائية ,واصلاح منظومة اتصال
محطة بلدروز الثانية وبرمجة جهاز االتصاالت
نوع .MOTOROLA GM160

السمنت العراقية تكشف عن انتاج التجارة :افتتاح مركز تسويق املدحتية يف بابل واستمرار استالم كميات احلنطة املسوقة يف كربالء
اكثر من « »130الف طن سمنت
يف معامل بادوش منذ افتتاحها

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن قي�ام الرشك�ة العام�ة لتجارة
الحب�وب بافتت�اح مركز املدحتية يف محافظة بابل الس�تالم
الكميات املسوقة من الحنطة املحلية» .
واض�اف مدير عام الرشكة نعيم املكص�ويص يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه «تنفي�ذا ملوافقة اللجن�ة العليا
للتس�ويق وتلبية لطلبات املزارعني وبحضور رئيس مجلس
محافظ�ة ورئيس اللجن�ة الزراعي�ة باملحافظ�ة وعدد من
اعض�اء املجلس ومدير زراعة بابل ت�م افتتاح املركز لتقليل
الزخم الحاصل يف مركز املحافظة لتسويق محصول الحنطة
من املسوقني».

ارتفاع طفيف يف سعر الدوالر
باالسعار املحلية

بغداد /المستقبل العراقي
كشفت الرشكة العامة للسمنت العراقية
اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن
ع�ن انتاج اكثر من (  )130الف طن من
م�ادة الس�منت يف معامل ب�ادوش منذ
افتتاحها خالل شهر اذار املايض» .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس
حسين محس�ن الخفاجي يف بيان ورد
لـ»املستقبل العراقي» ،بأنه وعىل الرغم
من الصعوب�ات الت�ي تواجهها الرشكة
يف الحص�ول على م�ادة النفط االس�ود
والطاق�ة الكهربائي�ة ال زال�ت معاملها
يف مجمع ب�ادوش ومجمع حمام العليل
يف محافظ�ة نين�وى مس�تمرة باالنتاج
حيث تجاوز انتاج معمل سمنت بادوش
التوس�يع الطاقة التصميمي�ة البالغة (
 3200طن  /اليوم ) «.
واش�ار اىل ان «معاوني�ة الس�منت
الش�مالية مس�تمرة بتنفي�ذ توجيهات
وزي�ر الصناع�ة واملعادن محمد ش�ياع
السوداني بخصوص تجهيز املحافظات
املح�ررة بالس�منت وبأس�عار مدعومة
للمواطنين لغ�رض اعادة بن�اء دورهم
الس�كنية الت�ي تعرض�ت اىل التخري�ب
اضاف�ة اىل اع�ادة البنى التحتي�ة لهذه
املحافظ�ات .مرك�ز االعلام والعالقات
العامة يف وزارة الصناعة واملعادن.

وبني بان «املراكز التس�ويقية يف محافظة كربالء مس�تمرة
باس�تالم كميات الحنطة املس�وقة من الفالحني واملزارعني
للموس�م الحايل  2018وحس�ب ضوابط وتعليمات الرشكة
وب�ارشاف ممثلي دائرة الرقاب�ة التجاري�ة ومكتب املفتش
الع�ام» .م�ن جانب اخر اش�ار البيان اىل اس�تمرار املالكات
العاملة يف س�ايلو بازوايا بمحافظة نينوى اس�تالم كميات
الحنط�ة الكندية املس�توردة حيث تم تفريغ () 22ش�احنة
محمل�ة بالحنط�ة الكندي�ة لتامين خلط�ات املطاح�ن اىل
جانب س�يارة واح�دة محملة بال�رز الفيتنام�ي اضافة اىل
قيام الس�ايلو بتجهيز مطاحن املحافظة ب (  )١٥ش�احنة
من خلط�ات الحنطة املقررة والعمل مس�تمر بانجاز كافة
الواجبات املكلفة وتجهيز كامل الكمية املقررة .

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن املرك�ز العراق�ي
واالقتصادي الس�يايس ،اليوم
األحد ،يف بيان تلقت “الرش�يد
نيوز” نسخة منه ،عن أسعار
رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار
العراق�ي يف بغ�داد وجن�وب

الع�راق وإقلي�م كردس�تان،
وكان امليل الع�ام للطلب دون
املتوسط ،وهي كما ييل:
بورصة الكفاح (بغداد):
سعر البيع  120،250 /دينار
سعر الرشاء 120،200 /دينار
بورصة الحارثية:
سعر البيع 120،250 /دينار

القبض عىل مسافر مطلوب
يف مطار بغداد

بغداد /المستقبل العراقي
ألقت سلطات مطار بغداد الدويل ،عىل مسافر مطلوب.
وذكر بيان لهيأة املنافذ الحدودية ،يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ان «سلطات مطار بغداد الدويل ،ألقت
القب�ض على مس�افر عراقي الجنس�ية مطلوب اىل قس�م
الشؤون القانونية للجوازات {البطال جواز سفره}».
وأضاف «تم إحالة املسافر اىل مركز رشطة املطار.

بمناقصة عاملية ..العراق يشرتي « »60ألف
طن أرز من األرجنتني وباراجواي
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد تجار ،الجمعة ،أن العراق اشرتى نحو  60ألف طن من األرز
للتوريد من األرجنتني وباراجواي يف مناقصة عاملية أغلقت هذا
األس�بوع.وقال التجار يف ترصيح لرويرت ،إن «العراق اشترى
يف ناقص�ة عاملية أغلقت هذا األس�بوع ،نح�و  30ألف طن من
األرز من األرجنتني ومثلهم من باراجواي».وكان أقل س�عر يف
العروض املقدمة يف املناقصة لتوريد أرز تايالندي.

نفط البرصة تتعاقد مع «لوك أويل» الروسية
لتطوير حقل غرب القرنة «»2

سعرالرشاء 120,200 /دينار
بورصة البرصة( الجنوب):
سعرالبيع120,500/دينار
/
الشراء
س�عر
120,450دينار
بورصة أربيل (الشمال):
سعرالبيع120,700.دينار
سعرالرشاء 120,650دينار.

العمل تسرتد اكثر من « »7مليارات دينار من املتجاوزين خالل االربعة اشهر املنرصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت مدير عام دائ�رة صن�دوق الحماية
يف هيئة الحماية االجتماعي�ة بوزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة جاكلين صليوا ان
«قيم�ة مبال�غ االسترداد املتحصل�ة م�ن
املتجاوزي�ن عىل رواتب الحماية االجتماعية

يف بغ�داد واملحافظات عدا اقليم كردس�تان
بلغ�ت خلال االش�هر االربع�ة املنرصم�ة
(كان�ون الثاني ،وش�باط ،وآذار ونيس�ان)
اكثر م�ن ( )7,439,696,348دينارا ً بواقع
( )1,516,648,285دين�ارا ً خلال ش�هر
كانون الثان�ي و( )1,615,818,534دينارا ً
خلال ش�هر ش�باط و()2,332,954,728

الزراعة تبحث آفاق التعاون مع روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى الوكيل الفني ل�وزارة الزراعة مهدي ضمد
القيسي وفد س�فارة دول�ة روس�يا االتحادية يف
بغداد برئاس�ة الس�يد ديمرتي بيتني ،لبحث آفاق
التع�اون املشترك بني البلدين يف املج�ال الزراعي
والعلمي ،وبحضور رئيس قسم االنتاج الحيواني
يف الوزارة الدكتور أمني عجيل.
وافاد بيان لل�وزارة تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان�ه «ج�رى خلال اللق�اء التط�رق اىل ع�دد من
املواضي�ع منه�ا بح�ث اف�اق التعاون املشترك
بين البلدي�ن يف املج�ال الزراعي بش�قيه النباتي
والحيواني ،وارس�ال البعثات الدراسية اىل روسيا
يف التخصصات الزراعية ،والس�ماح بدخول املواد

واملنتجات الزراعية الروسية من املنافذ الحدودية،
والتب�ادل التج�اري بين البلدي�ن والتعليم�ات
واالجراءات املتبعة يف ه�ذا الخصوص ،والزيارات
امليداني�ة املتبادلة بني الك�وادر الزراعية العراقية
والروس�ية ،اضاف�ة اىل موضوع م�رض انفلونزا
الطيور واالجراءات البيطرية املتبعة.
و اكد القييس «خالل اللقاء عىل العالقات التجارية
واالقتصادي�ة القوي�ة الت�ي ترب�ط الجانبين يف
مختلف املجاالت بما فيها القطاع الزراعي وتبادل
الخربات العلمية والعملية بني الجانبني».
م�ن جانب�ه اع�رب الوف�د الضيف عن س�عادته
باللق�اء مؤكدين عىل عم�ق العالقات بني البلدين
واستمرار التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع
العراق.

دين�ارا ً خلال آذار و()1,974,274,800
دينارا ً خالل نيسان».
وبين�ت صلي�وا يف بي�ان تلقت « املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،ان «الصندوق عمل
على ترجم�ة توجيهات وزي�ر العمل رئيس
هيئ�ة الحماي�ة املهن�دس محم�د ش�ياع
الس�وداني القاضي�ة ب�االرساع يف حس�م

استرداد الدي�ون م�ن املتجاوزي�ن « .وكان
مجل�س الوزراء قد عدل الق�رار رقم ()110
لس�نة  2011الخاص بمعالجة التجاوز عىل
رواتب االعانات االجتماعي�ة ومدد بموجبه
مدة تقسيط الدفع اىل عرش سنوات بدال من
خمس بواقع ( )60قس�طا ً وبمعدل شهرين
للقسط الواحد اي مايعادل ( )120شهراً.

العراق يشارك يف منتدى سان بطرسبورغ
االقتصادي هناية الشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
يش�ارك الع�راق يف منت�دى س�ان
بطرس�بورغ االقتصادي السنوي
ال�ذي يعق�د يف روس�يا نهاية هذا
الشهر.
وقالت وكالة اإلعالم الروسية نقال
عن س�فري الع�راق لدى موس�كو
إن وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيب�ي
س�يحرض املنت�دى االقتص�ادي

الرويس الس�نوي الذي تستضيفه
س�ان بطرس�بورغ بين ال�ـ24
والـ 26من آيار الجاري.
وينعق�د املنت�دى ه�ذا الع�ام يف
نس�خته الـ  22تحت شعار «بناء
اقتصاد الثقة» ،ما يعكس س�عي
قط�اع األعمال إىل النمو دون قيود
مصطنعة.
ويعترب املنتدى حدثا دوليا س�نويا
فريدا من نوع�ه يف عالم االقتصاد

واألعم�ال ،إذ يلتق�ي في�ه ق�ادة
الق�وى االقتصادي�ة ملناقش�ة
القضاي�ا الرئيس�ية االقتصادية،
التي تواجه العالم ككل.
يذك�ر أن منت�دى «بطرس�بورغ
االقتصادي الدويل» يعقد يف روسيا
من�ذ عام  ،1997ويس�مى املنتدى
االقتص�ادي بـ»منت�دى داف�وس
الرويس» ،بفضل حجمه ومستوى
املشاركني.

بغداد  /المستقبل العراقي
وقع�ت رشكة نفط البرصة م�ع رشكة النفط الروس�ية «لوك
أويل» ،عىل خطة إلستثمار حقل (غرب القرنة  )2الذي يعد من
أكرب حق�ول النفط يف العالم ،لغاية العام .2025وذكرت رشكة
(ل�وك أويل) يف بيان أوردته وكالة روس�يا اليوم ،واطلعت عليه
«املس�تقبل العراقي»،ان�ه «ت�م التوقيع مع الع�راق عىل خطة
الس�تثمار حق�ل (غرب القرن�ة  )2حتى الع�ام  ،»2025مبينا ً
أن «الجانبني حددا س�قف إنت�اج النفط من هذا الحقل بـ800
ألف برميل يوميا».وأضاف البيان ،أن «الخطة التي اتفق عليها
الجانبان تس�تهدف الوصول بإنتاج الحقل النفطي املذكور إىل
 480ألف برميل يوميا بحلول  ،2020وإىل  800ألف برميل يوميا
بحل�ول .»2025ويقع حقل «غ�رب القرنة  »2جنوب العراق يف
محافظ�ة البصرة ،ويعد من أكرب الحق�ول النفطية يف العالم،
حيث يبلغ احتياطه املؤكد حوايل  14مليار برميل.

ايران تعلن رفع توريد الغاز لبغداد
اىل « »14مليون مرت مكعب يومي ًا

افتتاح حمطة العزل الشاملية يف حقل الزبري النفطي بالبرصة
بغداد /المستقبل العراقي
افتتح وزير النفط جبار عيل اللعيبي ،محطة
الع�زل الش�مالية يف حق�ل الزبير النفط�ي
بمحافظ�ة البرصة بطاق�ة  200الف برميل
باليوم.وقال اللعيبي يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي» ،إن «املحطة ستس�اهم مس�اهمة
مهمة وفاعلة يف خطط أنتاج الحقل وتحسني
مواصف�ات النف�ط املس�تخرج ،وتحقي�ق
انس�يابية عالية يف عملي�ة االنتاج واملعالجة
والخزن والتصدي�ر» ،مضيفا ان «هذا انجاز
يعد مفصالً مهما ً يف العملية االنتاجية لحقل
الزبريالنفطي».
واض�اف ان «املشروع ال�ذي نفذت�ه رشكة
«سامس�ونك» يض�م أربع�ة ضف�اف ع�زل
وأربع�ة منظوم�ات ملعالجة النف�ط وكذلك
اربعة مضخات حقن مي�اه بطاقة أجمالية
تق�در ب�ـ(  )450,000الف برمي�ل وبكلفة
 894مليون دوالر» ،مشريا اىل ان «املحطة تم
انش�اؤها باملواصفات والتكنلوجيا الحديثة
يف الصناعة النفطية ،وتضم محطة رئيسية

للطاقة الكهربائية وأبنية للتشغيل والصيانة
واالدارة  ،كذل�ك تحتوي على خزانات للنفط
الخ�ام ولحق�ن املي�اه ومل�اء البح�ر وللماء
النظي�ف والسلامة واالطف�اء ،أضاف�ة اىل
وحدات تحلية للمياه والغسيل والرشب».
واوض�ح ان «ال�وزارة حرص�ت على وضع
الخط�ط الالزم�ة لعملي�ات تنفي�ذ الربامج

التطويري�ة للحقول النفطي�ة بالتعاون مع
الشركات العاملي�ة لزي�ادة وأدام�ة االنت�اج
وف�ق الخط�ط والربامج املع�دة وبما يحقق
االهداف املشرتكة ومنها حقل الزبريالنفطي
ال�ذي ينت�ج حالي�ا  450الف برمي�ل يوميا،
ونحن ماضون يف خطط النهوض بالصناعة
النفطي�ة وتحقي�ق هدف االس�تثمار االمثل

للغ�از املصاحب للعملي�ات النفطية وايقاف
ح�رق الغ�از نهائيا ً يف غضون ع�ام ،»2022
مؤك�دا ان «ماتحقق اليوم من انجاز س�وف
يضيف الشى الكثير لحقل الزبير النفطي
 ،وه�و منج�ز جدي�د يض�اف اىل االنجازات
املتحققة سابقاً».
وتاب�ع ان «املرشوع يعد من اكرب املش�اريع
الت�ي تنفذه�ا هي�أة تش�غيل الزبير من�ذ
تأسيسها ،والتي تنعكس إيجابا ً عىل عمليات
تطوير هذا الحقل املهم والحفاظ عىل البيئة
وتقلل م�ن التل�وث البيئي  ،والذي تشترط
ال�وزارة عىل تحقيق هدفه�ا يف الحفاظ عىل
البيئة من خالل أستخدام التكنلوجيا الحديثة
يف ادارة الحقول والصناعة النفطية».
وش�دد على رضورة أن «تواك�ب عملي�ة
تطوي�ر الحق�ول النفطي�ة  ،تنفي�ذ الهيآت
املشرتكة للحقول النفطية عدد من املشاريع
الخدمية واالنسانية البناء محافظة البرصة
وخصوص�ا يف املناطق واملدن التي تقام فيها
املش�اريع  ،فضال ع�ن مش�اريع املجمعات
الس�كنية والرتفيهي�ة والصحي�ة وغريها»،

مثمنا «جهود رشكة ايني االيطالية بالتعاون
يف توفير جه�از الكش�ف املبك�ر لالم�راض
الرسطانية ملستش�فى االطف�ال التخصيص
وهذه خطوة مهمة النقاذ اطفالنا».
وتاب�ع «نامل من الجميع حذو هذه الرشكة
 ،كذل�ك حرصن�ا على توفير املس�تلزمات
الرضوري�ة ملستش�فى الزبير ،واقامة عدد
من املش�اريع املهمة التي تس�هم يف االرتقاء
بالخدم�ات والبنى التحتي�ة ومنها مرشوع
جسر الزبير وع�دد من مش�اريع اكس�اء
الش�وارع املهمة ،وسوف لن نكتفي بذلك بل
هي البداية لذلك».
من جانبه اش�اد ممثل رشكة ايني االيطالية
نيك�وال اكاري بـ»تع�اون ال�وزارة وتهيئ�ة
البيئة املناسبة للعمل ،التي ساهمت يف انجاز
املرشوع وتحقيق االهداف املرجوة».
من جهته اكد ممثل رشكة سامسونك مسرت
س�و ان «مرشوع محط�ة العزل الش�مالية
يف حق�ل الزبير النفط�ي ت�م تنفي�ذه وفق
املواصفات والتكنلوجيا الحديثة املستخدمة
يف الصناعة النفطية.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مدير الش�ؤون الدولية برشكة الغاز الوطنية االيرانية بهزاد
بابازادة،ع�ن رف�ع توريد الغ�از للعاصمة العراقية بغ�داد اىل 14
مليون متر مكعب يوميا قريبا.وقال باب�ازادة يف ترصيح اوردته
«فارس» واطلعت عليه «املستقبل العراقي» إن «ايران تضخ حاليا
متوسط  8.5اىل  9مليون مرت مكعب يوميا اىل بغداد بموجب العقد
املربم الساري حتى  21مايو/أيار  ،2018ومن هذا املوعد فصاعدا
س�يبلغ الحجم التمريري  14مليون مرت مكعب يوميا».وبحس�ب
اتف�اق بين ايران والع�راق ،فان املرحل�ة االوىل لتصدي�ر الغاز اىل
محطتي الكهرباء يف بغداد والبرصة انطلقت العام املايض ،بحيث
ت�ورد بغ�داد الغاز من اي�ران يوميا عرب انبوب م�ن محطة «نفت
شهر» التصديرية (غرب ايران).اما املرحلة الثانية تختص بتوريد
الغاز للبرصة عرب محطة شلمجة (جنوب غرب ايران) التي ستبدأ
بعد معالجة العقبات املالية من الجانب العراقي.
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محكمة األحوال الشخصية
يف الرميثة
العدد 2018/46 :
التاريخ 2018/5/9
اىل  /املدعوه (صفيه عباس جرود)
بتاري�خ  2018/3/2ق�دم زوج�ك املدع�و
(حياوي صالح سالم) طلبا اىل هذه املحكمة
يطل�ب فيه اص�دار حجة حج�ر وقيمومة
علي�ك كون�ك مفق�ودة وال يع�رف مصريك
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة ال�واردة م�ن
محكمة تحقي�ق الرميثة لذا تقرر تبليغكي
بذلك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني
ويف حال�ة عدم حضورك او االعرتاض خالل
ثالثة ايام فأن املحكمة سوف تقوم بأصدار
الحجة وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف
العدد 2/
التاريخ2018/4/26 /
اعالن
بتاري�خ  2018/5/27س�تقوم لجن�ة
االرايض واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة
النج�ف االرشف بتثبي�ت عائدية القطعة 9
مقاطع�ة  /29أحيم�ر عتي�وي التابعة اىل
مركز قضاء املش�خاب  /ناحية القادس�ية
وفقا لقان�ون االصالح الزراع�ي رقم 117
لس�نة  1970وتعليمات�ه وعلى م�ن لدي�ه
ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور يف
الزمان واملكان املحددين باإلعالن وبخالفه
ستقوم اللجنة بأجراءاتها غيابيا لذا اقتىض
التنويه
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعلن الهيئة االداريه لنادي القاسم الريايض
ّعن اجراء مزايده علنيه وملدة عرشسنوات
لتأجري ج�زء م�ن القطعه املرقم�ة 49/2
وبمس�احة 3000مرت ويتحمل من ترس�وا
علي�ه املزاي�دة اج�ور اإلعلان والداللي�ه
البالغ�ه 2%م�ن القيمه التقديري�ه البالغه
12500000اثنا عرش مليون دينار للس�نه
الواحده يوم 2018/5/30الساعه التاسعة
صباحا يف مق�ر النادي علما ان املبلغ يدفع
نقدا للفرته املحددة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ الحله
العدد/٣١١/ت٢٠١٨/
اعالن
بالنظ�ر ملجهولي�ة إقامتك وحس�ب كتاب
مركز رشطة الباقر مديرية رشطة الرافدين
بالع�دد ٦٢٨٤يف ٢٠١٨/٤/٢٩وأش�عار
مخت�ار منطقة زبي�دي الثانيه يف محافظة
بابل ناحية الباقر تقرر أن نخربكم بالحجز
عىل س�يارتكم املرقمه ٣٤٥٨٢أ بابل أجره
ن�وع جنب�ي حافله صغيرة ابي�ض اللون
لق�اء طل�ب الدائن ص�ادق عبد ن�ور فرج
والبالغ()18/000/000ثماني�ة عشر
ملي�ون دين�ار فيج�ب عليك�م أداء املبل�غ
املذكور خالل مدة ثالثة ايام من اليوم التايل
لتاريخ النشر يف الصحف لهذا األخبار وإال
فإن األموال املحج�وزة بموجب هذا القرار
س�تباع وفق القانون وذلك اس�تنادا للمادة
٦٥من قانون التنفيذ
املنفذ العدل األقدم
حيدر عيل مرزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد/154/ب2016/
اعالن
املدعيه/امريه سيد صربي يوسف
املدعى عليه/عبد االمري مالك علوان
تنفيذا لقرار هذه املحكمة الصادر بالدعوى
اعاله املتضمنه ازالة ش�يوع العقار املرقم
242/2املدحتي�ه بيع�ا واملكتس�ب الدرجة
القطعيه ل�ذا تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع
العقار اعاله للمزايدة العلنيه فعىل الراغبني
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ()15
خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونيه
البالغ�ة %10من القيم�ة التقديرية البالغة
( )300/000/000ثالثمائ�ة مليون دينار
بصك مصدق وس�تجري املزايدة يف الساعه
( )12من ظهر اليوم االخري للمدة املذكورة
اعاله ويتحمل املشرتي اجور املناداة ورسم
التسجيل
القايض
وسام عبد زيدعبد الساده
االوصاف
العق�ار عباره عن عماره تبلغ مس�احتها
( )1واح�د اول�ك و 6/62م تق�ع يف ناحية
الحم�زة الغربي خلف مرق�د االمام الحمزة
(ع) مؤلف�ه من ثلاث طوابق الطابق االول
يحت�وي على اربع محلات والثاني ش�قه
سكنيه مشغولة والثالث ايضا شقه سكنيه
مشغوله.

اعالن
اىل الرشيك ( نرباس عباس حميد ) توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف
لغرض اص�دار اجازة بن�اء للعقار املرقم
 3/ 10581حي صدام وخالل عرشة ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه سناء هادي حميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( ماجد نجم عبد ) توجب عليك
الحض�ور اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض
اص�دار اجازة بن�اء للعق�ار املرقم 1165
 2/حي االمري خالل عرشة ايام وبخالفه
ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه سهري نجم عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي هوية املوظ�ف الصادرة من
الرشك�ة تعبئة الغ�از فرع  /غ�از املثنى
والصادرة من رشك�ة تعبئة الغاز /بغداد
بأسم ( قاسم رزاق ضاحي) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة
العام�ة للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف
ذي الع�دد ( )2953بتاري�خ 2018/2/6
واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب فرع
القادس�ية بأس�م ( حيدر عبد الله كامل
) على من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املواطن�ة ( حن�ان عيل محمد ) اقتىض
حضورك اىل مقر بلدي�ه النجف وذلك عن
طريق رشيكك يف العقار املرقم / 71127
 3حي النرص وهو املواطنة ( س�هاد عبد
الحس�ن حم�زة) لغرض اص�دار اجازه
بناء وبعدم حضورك سيتم اصدار االجازة
وتكملة االجراءات الالزمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الوجيهية
العدد  / 51ش 2018 /
اىل  /املدع�ى علي�ه ( هن�اء عب�د الوهاب
فياض ) مجهولة محل االقامة
اق�ام املدع�ي ( جاس�م محمد امين ) يف
الدع�وى املنظ�ورة ام�ام ه�ذه املحكمة
واملرقمة بالع�دد  / 51ش  2018 /والتي
يطلب فيها الحكم بقطع النفقة املفروضة
له�ا بموجب قرار الحك�م املرقم / 4538
ش  2000 /يف  2000 / 10 / 14والصادر
عن محكمة االحوال الش�خصية يف الكرخ
كون املدعي قد طلقها وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب اشعار املختار ورشح
القائ�م بالتبلي�غ لذا ق�رر تبليغك نرشا يف
صحيفتين يوميتني محليتين بالحضور
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة
صباح�ا يف  2018 / 5 / 16وبعكس�ه
سوف ينظر يف الدعوى غيابا وعلنا حسب
القانون .
القايض
عيل سلمان ابراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /922ب 2018/
اىل املدع�ى عليه�م  /فاض�ل بطي موىس
وجعفر بطي موىس وجمعة بطي موىس
وحتو بطي موىس
أق�ام املدعي عماد عبدالله س�مه الدعوى
املرقم�ة أعاله والتي يطل�ب فيها دعوتك
للمرافع�ة والحك�م بالزامك بدف�ع مبلغ
قدره خمس�ة واربعون مليون دينار مع
املدعي عليها خديجة عبد مراد وملجهولية
محل إقامتكم حسب إشعار مختار محلة
الرشقي�ة واملرفق بكت�اب مركـز رشطة
البل�دة بالع�دد  4874يف 2018/4/10
عليه تقرر تبليغكم بواس�طة صحيفتني
محليتني رس�ميتني بالحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم  2018/5/16الساعة
تاسعة صباحا وعند عدم حضوركم أومن
ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عدنان نهري الزاميل

اعالنات
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/237 :ب2018/
التاريخ2018/5/10 :
اعالن
اق�ام املدعين  /احم�د ومؤي�د وف�وزي
وفوزية أبناء خالد احمد واحمد ووليد أبناء
يعقوب يوس�ف ،الدعوى البدائية املرقمة
/237ب 2018/امام هذه املحكمة بحق
املدع�ى عليه�م حم�د عبدالعزي�ز احمد
والس�يد رئيس دي�وان الوقف الس�ني يف
البرصة إضاف�ة لوظيفته ،والتي يطلبون
فيه�ا الحك�م بتصفي�ة الوق�ف ال�ذري
للعقارين املرقمني  22و 275مقاطعة 31
املطيحة .فمن له عالق�ة بالوقف املذكور
مراجعة املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
.2018/6/4
القايض /فيصل سلمان عطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3065 :
التاريخ 2018/5/9 :
قدم املواطن (محسن حسن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3073 :
التاريخ 2018/5/9 :
قدم املواط�ن (فالح حس�ن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3067 :
التاريخ 2018/5/9 :
قدم املواطن (س�ماح حسن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3071 :
التاريخ 2018/5/9 :
قدم املواطن (صباح حس�ن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
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مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3077 :
التاريخ 2018/5/9 :
ق�دم املواطن (نارص حس�ن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3075 :
التاريخ 2018/5/9 :
قدم املواطن (حسين حسن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
ق�دم املواطن (نجاح حس�ن رايض) طلبا
لغ�رض تبديل لقب�ه وجعل�ه (الجنابي)
ب�دال م�ن (الجناني) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها
(خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /1008 :ش2018/
التاريخ 2018/5/2
اىل  /املدعى عليه  /خليفة زامل فارس
اعالن
اقامت املدعية مشاعل مطر ذياب الدعوى
الرشعية امام هذه املحكمة بالعدد اعاله
والت�ي تطلب فيها تأييد حضانتها البنتها
القارصة (هاجر) ول�دى تبليغك بموجب
كت�اب مركز رشطة املرب�د بالعدد 3412
يف  2018/4/15تبين ان�ك مرتح�ل اىل
جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتين للحضور
امام هذه املحكمة بتاريخ 2018/5/20
الس�اعة العارشة ويف حال عدم حضورك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض
سعد نجم عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد
(مصطف�ى خرباش جعي�ز) الذي يطلب
فيه تبدي�ل (اللقب) من (املس�عود) اىل (
الحس�يني) فمن لديه اعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة
عشر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة
العامة

جمعية املثنى التعاونية لالسكان
اعالن
تعلن جمعية املثنى التعاونية لالسكان يف املثنى
عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري (فرن صمون
 10 +محلات) والكائنة يف املجمع التعاوني يف
عمارات ام العصافري فعىل الراغبني باالشرتاك
باملزاي�دة مراجع�ة مق�ر الجمعي�ة لدف�ع
التأمينات القانوني�ة البالغة  % 20من القيمة
املقدرة وس�تجري املزاي�دة بعد ( )15يوما من
تاري�خ نرش االعلان يف الجري�دة ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية
البالغة  % 2واي مصاريف اخرى.
مجلس االدارة
لجمعية املثنى التعاونية لالسكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /918 :ش2018/
التاريخ 2018/5/7
اعالن
اىل املدعى عليه (عقيل شامل حميد)
ق�د اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك
بالدعوى املرقم�ة اعاله بتاريخ 2018/4/24
يقيض بصح�ة وتصديق الطالق الخلعي الذي
اوقع�ه املدعى علي�ه عقيل ش�امل حميد عىل
زوجت�ه املدعي�ة عواطف رس�ن عبي�د خارج
املحكم�ة بتاري�خ  2016/10/3واعتب�اره
طالق�ا بائن�ا بينون�ة صغ�رى ق�رارا قابلا
لالعتراض والتمييز وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف مركز رشطة
الهادي وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة الكزيزة
بتاري�خ  2018/4/25تقرر تبليغك بواس�طة
النشر يف صحيفتين محليتين يوميتين ولك
الحق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض
جاسم محمد املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (حسن لفتة
ظاه�ر) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل (اللقب) من
(عطبي) اىل ( املوس�وي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة
العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم 3391 :
التاريخ 2018/5/10
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2018/2/24لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل
 427محلة الكوت بأس�م  /احمد داود سلمان
مج�ددا باعتب�ار حائزا له بصف�ة املالك للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم ( )43لس�نة  1971املعدل قررنا
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود
عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة
ثالثون يوما م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا
الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان جواز سفر
فق�د جواز الس�فر العائد للمواطن�ة االثيوبية
 GETE NIGUSSEرقمه
 EP 2726791عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي ي�وم
الخمي�س  2018/5/10بالع�دد  1670اعالن
دائ�رة الكات�ب الع�دل يف البصرة  /محس�ن
عب�د الزه�رة محمد ذكر اس�م الق�ايض خطأ
والصحيح الكات�ب العدل قيص خميس محمد
لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي ي�وم
الخمي�س  2018/5/10بالع�دد  1670اعالن
دائرة الكاتب العدل يف البرصة  /كفاية سلمان
ابراهي�م ذكر اس�م القايض خط�أ والصحيح
الكات�ب العدل قيص خميس محمد لذا اقتىض
التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء
مديرية العامة الطاقة يف البرصة بأس�م (عيل
صبي�ح عبود الصال�ح) عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
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اإلنــســانــويــة والـمـعــاصــرة

أوسيب ماندلشتام  /المترجمَ :هـفال يوسف

ً
مادة للبناء ،كاإلسمنت والقرميد ،ال البناء ألجله .ومع أن اإلنسان يع ّد معيارًا للعمارة االجتماعية ،إال أنها
ثمة عصور تقول إنها ال تعبأ باإلنسان ،ويجب استخدامه
ً
ً
ّ
تجس�د
أحيانا ،وتبني عظمتها عىل إذالله وتحقريه.كانت القبائل اآلش�ورية ُتس�حق ،مثل الصيصان ،تحت قدمي امللك العظيم ،ويف الحروب التي
معادية له
تصبح
جربوت الدولة املعادية لإلنسان،

حي�ث ُيقتل األق�زام ،مش�دودي الوثاق،
ّ
والبناؤون
بحراب طويلة .وكان املرصيون
املرصي�ون يعاملون الكتل�ة البرشية كما
ُتعام�ل مواد البناء ،التي يج�ب أن يتوافر
منه�ا دائمًا م�ا يكفي ،ويج�ب تأمني أي
كمية الزمة منها.
لك�ن ثم�ة عم�ارة اجتماعية كذل�ك يع ّد
اإلنس�ان معيارًا لها ،إال أنها ال تستخدمه
ً
م�ادة للبن�اء ب�ل تبن�ي ألجل�ه ،وال تقيم
عظمتها على احتقار ش�خصيته بل عىل
غايتها العليا يف ما يتعلق بمتطلباتها.
ي�درك الجمي�ع ضخام�ة األش�كال التي
تحرّك العم�ارة االجتماعي�ة .الجبل ليس
مرئ ًي�ا بعد لكنه ب�ات يلقي علين�ا بظلّه.
وه�ا نح�ن ،بع�د أن أقلعنا عن األش�كال
الضخمة للحياة املجتمعية ،تلك األش�كال
املالزمة للتس�طيح الحكوم�ي الترشيعي
للقرن التاس�ع عرش ،نتحرك يف هذا الظل
يف هل�ع وبلبلة ،غير عارفني أن�ه الجناح
الذي يحتضن طيف املدينة األم (مس�قط
الرأس) التي يجب علينا دخولها.
الضخام�ة اآللي�ة الس�طحية والكمي�ة
املج�ردة معاديتان لإلنس�ان ،ولكن ليس
ّ

غسان خروب

اله�رم االجتماع�ي الجدي�د م�ا يغوين�ا
ويفتننا ب�ل النمط االجتماع�ي القوطي:
اللعب�ة الح�رة للثق�ل والق�وى ،املجتمع
َ
املبتكر يف ص�ورة غابة معمارية
البشري
كثيفة ومعقدة ،حي�ث الجميع وكل جزء
يتماه�ى ،يف غائي� ٍة وفردية ،م�ع البنيان
الهائل.
إن غري�زة العم�ارة االجتماعي�ة ،أي بناء
الحي�اة بأش�كال جب�ارة هائل�ة الحجم،
البعيدة كل البعد عن املتطلبات األساسية
واملب�ارشة لإلنس�ان ،ليس�ت نابع�ة من
الرغب�ة املج�ردة بل هي عميق�ة الغور يف
املجتم�ع البشري .إذ يكف�ي أن نرف�ض
العم�ارة االجتماعي�ة حتى ينهار أبس�ط
بني�ان ال قيمة له وال ل�زوم ،وينهار منزل
اإلنسان؛ املسكن البرشي.
ّ
امله�ددة به�زات أرضي�ة يبني
يف البل�دان
ّ
الناس منازل مسطحة الشكل ،وهذا امليل
إىل التس�طيح ،رف�ض العمارة ه�ذا ،الذي
تعود جذوره إىل الثورة الفرنس�ية ،يتخلل
مجمل جـــــــوانب الحياة الترشيعية
للقرن التاسع عرش ،الـــــذي مىض كله
يف انتظ�ار رضبة من تحــــ�ت األرض؛

رضبة اجتماعية.
لكن اله�زة األرضية لم ترحم حتى املنازل
ّ
املس�طحة .لق�د تس�لل عال�م فوض�وي،
كما إىل ال�ـ» »Homeاإلنجلي�زي كذلك إىل
ال�ـ» »Gemutاألملاني .الف�وىض ّ
تغني يف
املواقد الروس�ية ً
أيض�ا؛ إنها تقرع أغطية

مدافئنا وأبواب أفراننا.
كيف نحمي املس�كن البشري من الهزات
الت�ي تته� ّدده؟ كيف نحم�ي جدرانه من
رضبات التاري�خ التحتأرضية؟ من يجرؤ
عىل القول إن املسكن البرشي ،املنزل الح ّر
لإلنس�ان ،ال يج�ب أن يقوم على األرض

بوصفه أفضل زخارفها وباعتباره األش ّد
ً
ً
ورسوخا من كل ما هو موجود؟
متانة
لقد تبّي�نّ أن اإلب�داع الترشيع�ي لألجيال
األخيرة عاجز عن حماية ما نش�أ ألجله،
وحارب من أجله ،وتفاصح عليه من دون
أن يعطي أي ثمار .فاملس�كن البرشي لن

«حق ًا لـم تكن هنا أبد ًا» ..حتفة الدراما النفسية
االنتخاب�ات ،حيث يتم اختطافها من قبل
عصابة تمارس االتجار بالبرش ،وتودعها
يف أح�د بيوت الدعارة ،ينج�ح يف إنقاذها،
يف وقت يكتش�ف أنه دخ�ل طريقا ً مرعباً،
كلفه م�وت والدته وأع�ز أصدقائه ،كون
األمر مرتبط بمسؤولني كبار.
يف كل م�رة يق�وم فيه�ا «ج�و» بتنفي�ذ
عمليات�ه ،تأخذن�ا املخرج�ة رامزي ،نحو
ماضيه ،وطفولته ،لتكش�ف لنا كم كانت
معذب�ة ،مع�ززة ذل�ك بالن�دب والجروح
التي تمأل جس�ده ،وليتخلص من ذاكرته
و«أحالمه» ،تعود استخدام «سياسة العد
التنازيل» مع نفس�ه التي يدخل فيها لعبة
املوت بعد أن يحبس وجهه يف داخل كيس
بالس�تيكي لفترة وجي�زة ،ث�م يتخلص
من�ه ،ليع�ود إىل واقعه اليوم�ي ،من دون
أن يتمك�ن م�ن اإلجاب�ة عىل س�ؤال «ما
الذي أفعله؟» ،ال�ذي يطارده من املايض،
فيجربه عىل ممارس�ة القت�ل دون رحمة
ضد من يمارسون اإلساءة بحق األطفال.
الفيل�م يمك�ن تقس�يمه إىل جزأي�ن،
األول ،نتع�رف في�ه عىل ش�خصية «جو»
ومالمحها العامة ،حي�ث تعود رامزي بنا
إىل ماضية عرب «خياالت» وصور متفرقة،
نعرف منها أنه كان جنديا ً يف املارينز ،وأنه
فقد صديقته ،ومر بطفولة بائسة ،يف ظل

نحو  7س�نوات مرت عىل تقديم املخرجة
االس�كتلندية لني رام�زي فيلمها «نحتاج
إىل الحدي�ث عن كيفن» ،حي�ث لعبت فيه
عىل ثنائية الخري والرش ،بعد أن جاء قويا ً
يف حبكته ،ومحيرا ً يف أحداثه ،كونه يدور
يف إط�ار الدراما النفس�ية الت�ي اختارتها
مج�ددا ً لتضع فيها أح�داث فيلمها «حقا ً
ل�م تك�ن هن�ا أب�داً» (You Were Never
 ،)Really Hereال�ذي أث�ارت ب�ه ج�دالً
حينما عرضته العام املايض يف أروقة كان
السينمائي ،ملا يحمله من مشاهد قاسية
على النفس ،وقضية تتج�اوز العنف ضد
األطفال نحو االتج�ار بهم ،بني عصابات
«االتج�ار بالبشر» ،لتب�دو أن «س�ينما
رام�زي» معلق�ة بالقضاي�ا اإلنس�انية،
خاصة تلك التي تتصل باألطفال.
حكاي�ة الفيل�م ال�ذي تس�تعد الص�االت
املحلي�ة لعرضه نهاية األس�بوع الجاري،
مأخ�وذة ع�ن قص�ة الكات�ب جوناث�ان
إمي�س ،وتدور حول «ج�و» قاتل مأجور،
ومزدوج الشخصية ،يرعى والدته املسنة،
يف وق�ت تع�ود فيه على تنفي�ذ عملياته
«االجرامية» بصمت ،يتلقى تكليفا ً بإنقاذ
ابن�ة «ويليام�ز» ،ال�ذي يس�تعد لخوض

أب ل�م يرحم والدته ،وس�اهم يف تش�ويه
نفس�يته ،لتعي�ش بش�كل مضط�رب .يف
حين أن الجزء الثاني ،ب�دا أكثر وضوحاً،
وإيقاعه أكثر تش�ويقاً ،مع دخول «جو»
يف أجواء عمليته الجديدة ،ويف كال الجزأين
تمكن�ت رامزي من تقديم معالجة جميلة
لحكاي�ة الفيل�م ،وأن تقدمها على إيقاع
مشدود وموزون.
أما عىل املس�توى الفني ،فقد اس�تطاعت
أن تق�دم رام�زي تحفة فنية ،س�واء من
الناحية اإلخراجية ال�ذي ابتعدت فيه عن
اللقطات الطويلة ،واملش�اهد الفارغة ،أو
عىل املس�توى التمثييل ،حي�ث قدم املمثل
خواكين فينيك�س ،أدا ًء الفت�اً ،بتقمصه
لش�خصية القات�ل املأجور ،الذي يس�عى
لالنتق�ام ،مرتدي�ا ً وجه�ا ً ب�اردا ً ومالمح
جدي�ة ،تفتق�د إىل االبتس�امة ،ال يحف�ظ
س�وى أغنية واحدة ،تع�ود أن يرددها مع
والدته .رامزي وفينكس أبدعا معا ً يف بناء
ش�خصية «جو» القاتل املأجور ،وإظهار
تناقضاتها النفس�ية ،فبقدر قس�اوته يف
التعام�ل مع مضطه�دي الطفولة ،تظهر
رحمته وإنس�انيته يف تعامله مع والدته،
ليبدو املش�هد الذي يدفن فيه والدته تحت
املاء ،عميقا ً جداً ،مربزا ً العالقة اإلنس�انية
الجميلة بينهما.

رحيــل الناقــد اخلــالق جيــرار جينيــت
رح�ل ليلة يف باري�س الناقد واملنظ�ر األدبي الفرنيس
جيرار جيني�ت ( ،)2018-1930ال�ذي يعتبر أح�د
أب�رز من كتبوا يف نظرية األجن�اس األدبية ،وبخاصة
الرسدي�ة منها ،ت�اركا ً أكثر من عرشي�ن كتابا ً نقديا ً
ب�دأت مع «أش�كال» ع�ام  1966وانتهت م�ع كتابه
«حاشية» الذي صدر عام .2016
ولد جينيت يف باريس ،ألب يعمل عامل نس�يج ،وكان
ً
زميلا لجاك دريدا يف الدراس�ات العلي�ا ،إىل أن أصبح
ً
بتوصية من روالن بارت أس�تاذا يف مدرسة الدراسات
العلي�ا يف العلوم االجتماعية ،الت�ي ّ
ظل يعمل فيها إىل
أن تقاعد.لم تنقل الكثري من كتب جينيت إىل العربية،
ب�ل ترجم كتاب�ه «مدخل إىل النص الجام�ع» مرتان،
األوىل كان�ت برتجم�ة عبد الرحمن أي�وب الذي عنون
الكتاب «مدخ�ل لجامع النص» ثم ص�در مرة أخرى

ع�ن املركز القومي للرتجمة وقد نقله إىل العربية عبد
العزيز ش�بيل.يف هذا الكتاب الذي صدر أول مرة عام
 1979تح�ت عن�وان Introduction à l>architexte
يع�ود جينيت إىل تطوّر األجن�اس األدبيه تاريخيا ً منذ
أفالطون وحتى القرن العرشين.كما ترجم إىل العربية
كتاب�ه «خطاب الحكاية» الذي ص�در عام  1997عن
«املرك�ز القوم�ي للرتجمة» وه�و كت�اب انطلق فيه
جينيت من الش�كالنيني الروس ،وطوّر اتجاهاتهم يف
النقد األدبي ،مستوع ًبا مختلف مستجدات التحليالت
اللس�انيه ،ويعد من الكتب املرجعية األساسية لفهم
مكوّن�ات الحكاي�ه ومس�توى الخطاب فيه�ا ،وفيه
ّ
قس�م جيني�ت مكون�ات خط�اب الحكاي�ة إىل ثالث
مقوالت أساس�ية :الزمن والجهة والصيغة.ابتكر مع
تزفيت�ان ت�ودروف -ال�ذي جمعته به صداقة -اس�م

«علم الرسد» لتمييزه عن الحقول األخرى التي تدرس
النص والخط�اب ،وأرىس كالهما ه�ذا الحقل .يقول
جيني�ت« :النقد هو الذي س�يبقى املقاربة األس�اس
للأدب واألجناس األدبية ،ويمكن أن نتنبأ بمس�تقبل
الدراس�ات األدبية التي ستتمحور حول التداخل وكذا
التضافر بني النقد والشعرية».
اخترب جيرار جيني�ت الحدود الت�ي ّ
أطر به�ا النقاد
َ
الحكاي�ة وعالجه�ا ب�أدوات
س�ابقيه ومعارصي�ه
النظرية األدبية الحديثة ليعيد النظر فيها وينقد النقد
نفس�ه .من أب�رز مؤلفاته «العمل الفن�ي» ،و»األدب
واألس�لوب» ،وم�ن النص�وص القديمة التي درس�ها
«اإللي�اذة» لهوميروس وم�ن الحديث�ة الت�ي توقف
عنده�ا مط�والً رواية «البح�ث عن الزم�ن الضائع»
ملارسيل بروست.

«امرأة األدغال» جمموعة شعرية آلمال نوار

مجموع�ة ش�عرية جدي�دة
للش�اعرة اللبناني�ة املقيم�ة يف
أمريكا آمال ن�وار صدرت حديثا ً
عن دار الفارابي بعنوان« :امرأة
األدغال» .نوّار الش�اعرة البعيدة
ع�ن االستس�هال ،واملتأنيّ�ة يف
ُ
تحتاج إىل
إصداراته�ا ،تخرب أنها
«قرابة الحريقني ل�كل مطرة»،
تمنح يف هذه املجموعة ،قصائد
وعص�ب ،مكتمل�ة،
له�ب
م�ن
ٍ
ٍ
مكتوي�ة ،قادمة م�ن مكابدات
ّ
محنكة،
وجدانية باهظة ،وأناة
يله�ث القارئ خلف ما تحتضنه
م�ن ترمي�ز ومخ�زون ح�ديس
وعاطف�ي ،يس�مه الغم�وض
واالس�تعارات الباذخة من دون
ّ
تقول»:الش ُ
خص منا يَمُ ُّر
تكلّف.
ً
ْ
وإن رأوه
وحي�دا يف منامات�ه،
ُ
يستخرج معا ِن َي
مصباح،
تحت
ٍ
ً
باط�ن األرض ،فلن
م�ن
عاري�ة
ِ
َ
يكون يف وس ِع ِه تفس ُ
ري البرَ ْد ،وال
َ
ذاك املاء املُظلم».
بالصم�ت والتأمّ �ل والفي�ض
الوجدان�ي ذي البع�د الص�ويف،
تقارب نوار الش�عر من منافذه
املوجعة بعيدا ً من الرومنطيقية،

ً
متنقل�ة بين ثيم�ات ،أبرزه�ا:
املوت ،الصم�ت ،العزلة ،الغياب،
ّ
تقسم أدغالها
غربة الذات .وهي
إىل خمس�ة عناوي�ن فرعي�ة:
ج�رس الليل ،صح�راء بال قمر،
قب�ور بعي�ون مفتوح�ة ،تحت
عجالت األب�د ،وغبار الش�مس،
لتتف�اوت فيه�ا أنم�اط الكتابة
بني القصيدة الطويلة والقصرية
واملقطعي�ة والفق�رات النثري�ة
والش�ذرات .وتب�دو ش�عرية
ن�وار وقد اختمرت م�ع التجربة
الحياتية لتتس�ابق م�ع النار إىل
أزرقها األنقى ،ولتحرق مراحلها
كلها عند العتب�ة ،فتقول»:أُو ّدع
ّ
تظ�ن أن�ي يف
األش�ياء لحظ�ة
استقبالها».
إنه�ا ش�عرية الش�فافية
والهشاش�ة تل�ك الت�ي ت�رى
الشاعرة نفسها من خاللها:
ُ
أع�رف فداح�ة وجودي
أجدن�ي
من ش ّدة االمّ حاء
ُ
ُ
ْق
مثلم�ا ُت ْعرَف الني�ازك من ُعم ِ
الحُ َفر».
تعويذتها الخفر والنربة الخافتة
والزهد ،إذ تقول:

«بحبّ�ات الرمل أقيس ُبعدي عن
األشياء».
ثم ه�ي وحدها روح الش�اعرة
املس�توحدة ما تجعله�ا تكتب:
ُ
«الربيعُ /عر ٌ
ْس هندويسّ  ،أتأمَّ ُل
أَ
ُ
كاليل�ه م�ن بعي�د /اآلالمُ ُه َن�ا
ُتزه ُر يف الجليد».
يحرض امل�وت يف مجموعة نوّار،
يف فوات�ن اللقط�ات املراوغة ،ال
سيما يف قصيدتها «طائر الزئبق»
امله�داة إىل الش�اعر محم�ود
درويش؛ فهو امل�وت الذي ُيزهر
فوقه الخلود .تخاطبه الشاعرة
ً
سابرة فراديسه:
«أيّه�ا امل�وت /...روح�ي مع�كَ
ُ
بعي�دة امل َ َنال /تحتش� ُد يف خل ّي ِة
َ
ََ
الس ّ
َ
س�لها رِّ
لتصن�ع َع َ
ي/
�م/
أل ٍ
َ
َ
ُ
تض�ع فمَ�ك على فمِي/
حين
أش�ع ُر باالمتن�ان /كم�ا ل�و ّ
أن
ناقوس�ا ً َكوْنياًُ /ي ُ
وقظ ُ
السنبلة
يف ِغ ْمدِها».
الصم�ت أيضاً ،ترتدد أصداؤه يف
أدغالها فنس�معها تق�ول« :أنا
ري يف َ
ش َ
زئ ٌ
اف الحياة ومع ذلك
�غ ِ
ٌ
منذورة للصمت».
«امرأة األدغال» مجموعة تختزن

وعي�ا ً متقدما ً باللغة الش�عرية،
ّ
املرشع عىل
وعمق�ا ً يف املضمون
أس�ئلة الوجود ،والرؤى ،وأيضا ً
عىل ثيمة الشعر نفسه ،بوصفه
فع�ل كينون�ة ،وملاذا ً أوح�د
للش�اعرة الت�ي تق�ول« :ال أُريد
أن أُصب�ح روائي�ة» ،وذلك ّ
ْ
ألنها
«مصنوعة من برق».
آم�ال ن�وار ش�اعرة لبناني�ة
ومرتجم�ة .هاج�رت إىل كن�دا
عام  ،1992ث�م الحقا ً إىل أمريكا
حي�ث تقي�م حالي�ا ً يف مدين�ة
كليفالن�د من والي�ة أوهايو منذ
ع�ام  .1995نشرت قصائده�ا
ومقاالته�ا وترجماته�ا يف
الصحاف�ة اللبناني�ة والعربي�ة
من�ذ منتص�ف الثمانين�ات من
القرن امل�ايض ،ويف مواقع أدبية
متفرقة».ام�رأة األدغ�ال» ه�ي
ثالث مجموعاتها الشعرية بعد:
ّ
الحافة» ،دار الفارابي
«تاج عىل
 ،2004و «نبيذها أزرق و ُيؤنس
الزج�اج» ،دار النهضة العربية،
.2007
جاءت املجموعة يف  212صفحة
من القطع الوسط.

تحمي�ه بعد اآلن أي قوانني تتعلق بحقوق
اإلنس�ان ،وال أي مبدأ من مب�ادئ حماية
املُلكية ُ
وحرمتها .لن تحمي هذه القوانني
واملبادئ بعد اآلن املنازل من الكوارث ،ولن
تعطي أي كفالة أو ضمانة.
ينهم�ك اإلنجلي�زي ،أكث�ر م�ن غيره،
بالضمانات الترشيعي�ة للفرد ،لكنه نيس
أن املفه�وم « »homeنش�أ من�ذ ق�رون
عدي�دة ،يف بلده بال�ذات ،بصفته مفهومً ا
تربي�را بده ًيا ألول ثورة
ثور ًيا وباعتباره
ً
اجتماعي�ة يف أوروب�ا ،الث�ورة التي كانت
ً
ً
مع�ارصة لزماننا من
عمقا وأكث�ر
أش�د
الثورة الفرنسية.
إن الضخام�ة الت�ي تح�رّك العم�ارة
االجتماعية مرشوط�ة بالدعوة إىل تنظيم
اقتص�اد عامل�ي عىل مب�دأ يق�ول بكالنية
املنزلي�ة البرشي�ة به�دف تلبي�ة حاجات
اإلنسان ،عرب توسيع حلقة حريته املنزلية
إىل ح�دود عاملي�ة ،والنفخ يف ن�ار موقده
الفردي وصولاً إىل مقاييس النار الكونية.
املستقبل بارد ومخيف ملن ال يدرك ذلك ،إال
ّ
أن ال�دفء الداخيل ملا هو آتٍ  ،دفء الهدف
ليّ
ال�ك وحس�ن التدبير وغاي�ة الوج�ود،

ٌ
واضح لإلنسانوي املعارص وضوح مدفأة
ّ
مس�تعرة يف يومن�ا ه�ذا .ذل�ك أن الدافع
ً
ّ
رسوخا أصيلاً يف
يرتس�خ
اإلنساني إن لم
أس�اس العم�ارة االجتماعية املس�تقبلية
ُ
َ
اإلنسان كما
العمارة
فلسوف تسحق تلك
فعلت آشور وبابل.
ً
ن�ادرة يف
ك�ون قي�م اإلنس�انوية أضحت
وقتنا الراهن ،بحيث تبدو كأنما ُس�حبت
م�ن الت�داول ُ
وخزن�ت يف مخ�ازن ،لي�س
ً
س�يئا عىل اإلطلاق .فرغم أن قيم
مؤشرّ ً ا
اإلنسانوية قد غادرت ،اختبأت ،مثل عملة
ذهبي�ة ،إال أنه�ا ،مثل احتياط�ي الذهب،
ّ
تغ�ذي مجمل الخط�اب العقائدي ألوروبا
املعارصة وتهيمن عليه من مخبئها.
إن االنتق�ال إىل العمل�ة الذهبي�ة ش�أن
مس�تقبيل ،وتواجه ميدان الثقافة مهمة
ّ
س�ك العملة الذهبي�ة لرتكة اإلنس�انوية
ّ
ّ
األوروبي�ة لتح�ل مح�ل األف�كار املوقت�ة
– العمل�ة الورقي�ة .فليرات اإلنس�انوية
الذهبية الرائعة لن تصلصل تحت مجرفة
األركيولوج�ي ،بل س�تبرص الن�ور عندما
يحني أوان ذلك ،وحينذاك س�وف تتداولها
األيدي مثل عملة نقدية لها رنني.

«مزاج حر»..
رحلــة عـلـى بـسـاط الــخـيــال

ت�دور رواية «مزاج حر» للروائي محمد الفخراني ،حول كاتب ُي ِّ
حقق حلمه ،بأن
ً
ً
طعام�ا ،أو ماال ،فقط
يتج�وَّل يف العالم عىل قدمي�ه ،دون أن يحمل معه ماء أو
حقيب�ة صغرية من قماشُ ،ي َعلِّقها بكتفه ،وفيها أوراق وأقالم ،وقطع قليلة من
َّ
ً
ممكنا،
يتنقل الكاتب يف تجواله َعبرْ َ الزمان وامل�كان ،ويصري كل يشء
مالبس�ه.
ِّ
يصادف ش�خصيات لها ألعابها ،وإيقاعها الخاص :مترشدين ،مُ هرِّجني« ،البنت
الس�مكة»« ،ش�هرزاد» ،وغريها ،يقيض الكاتب بعض الوقت مع كل ش�خصية،
يتبادل حوارات ،ويعيش مواقف تكشف له الكثري.
يسعى الكاتب يف رحلته ألن يتعرَّف عىل املزيد من أسئلة العالم ،وأن ُيق ِّدم أسئلته
الخاص�ة ،فلي�س مهمًّا الحصول على إجابة ،إذ هو يبحث عن تل�ك النغمة التي
تجمع مفردات العالم معاً ،وعن التفرُّد الكامل ،وخصوصية كل مُ ف َر َدة.

اىل سميح القاسم يف ذكرى ميالده

شاكر فريد حسن
هادر كاملوج كان
سيال الرياع
مقاوم ومستبسل
ال يساوم
يعربي الروح شاعر
حمل دمه عىل كفه
ومىض
بعد أن تسامى بالقوايف
فكان سيد الكلمة
وأمري القصيدة
وشمس امللحمة
أنشد للثورة
والقضية
وغنى للشهداء
وللحب يف كل العواصم
ثار مع الثائرين
يف كل مكان
ووقف مع املظلومني
وانترص لقضايا املسحوقني
وهتف يا كفر قاسم
يا جرحي املكابر
يوم نزفت وأيقظت
الضمائر
فلطاملا تغنيت بها
فوق املنابر
ومن مثلك يا أبا وطن
أصبل وشجاع
به بني األمم نفاخر
وان تواريت عن األنظار
ففي قلوبنا باق
لن تغادر
أو تهاجر.
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نجالء فتحي تظهر جمدد ًا

حممد منري يعلق عىل أزمته الصحية

علق النجم الكبري محمد منري عىل أزمته الصحية
األخيرة الت�ي تعرض له�ا يف األس�ابيع املاضية
بكتابت�ه كلمات مؤث�رة لجمه�وره الكبري الذي
سانده يف هذة األزمة .
حيث كتب «منري» عرب حسابه الخاص بـ»فيس
بوك» :الش�عب الحبيب وجمهوري الغايل ،أعجز

عن ش�كركم عىل دعمكم ومش�اعركم الفياضة
واهتمامكم خالل املحنة  ..حبكم يمنحني القوة
دائما واهتمامكم يزيدن�ي إرادة لتقديم األفضل
دائما والس�عي إلسعادكم  ..وبفضل الله وفريق
طب�ي رائع تحت قيادة العال�م والنابغة الدكتور
محمد الجمال اسرتجعت صحتي» .
كم�ا أعلن «منري» ع�ن عودته للعم�ل ،وإحيائه
لحفالت�ه الغنائية مرة أخرى بع�د تجاوزه هذة
املحنة ،حي�ث أضاف»:موعدنا يف حفل ثاني أيام
عيد الفط�ر  ..أتمنى من الله أن أس�تطيع دائما
اسعادكم وتقديم ما تستحقون».
وكان قد تعرض محمد منري ألزمة صحية الشهر
املايض استلزمت إجرائه لعملية جراحية عاجلة
بإح�دى مستش�فيات القاه�رة ،وبقائ�ه تحت
الرعاية حتى تحسنت حالته الصحية .
وانزعج «منري» من الش�ائعات وكث�رة األقاويل
التي ترددت ط�وال فرتة مرضه عن معاناته من
مرض خطري ،وتم تكذيب كل هذة األمور .

تح�دت الفنان�ة املعتزلة نجلاء فتحي كل
من انتق�د اطاللته�ا الس�ابقة وظهورها
بوجه متعب بسبب رحلة العالج ،وعاودت
الظهور مجددا ً برفقة حفيدتها زين يف دار
األوبرا املرصية ،وق�ام زوج ابنتها املخرج
خضر محمد خرض بنرش ص�ورة لها مع

هيفا وهبي تعتذر
جلمهورها

تعليق يتضمن سخرية الذعة!!
املخرج خرض محمد خرض ،ش�ارك
متابعي�ه عرب صفحته الخاصة عىل
موقع الفيس بوك ،صورة حديثة
للفنان�ة نجلاء فتح�ي ،خلال
مش�اركتها يف حف�ل حفيدتها
بدار األوبرا ،وعلق عىل الصورة
س�اخراً« :نصحته�ا إنه�ا ما
تنزل�ش يف الس�ن ده قبل ما
تعمل عملية التجميل وبرضو
صممت تحرض حفل البيانو
بتاع زين يف األوبرا».
وكانت اإلعالمية فجر السعيد،
ق�د انتق�دت آخ�ر ظه�ور
للفنانة نجالء فتحي بصحبة
الفنان�ة يرسا م�ن كواليس
تصوي�ر مسلس�ل «لدين�ا
أق�وال أخ�رى» ،ونصحتها

ش�اركت الفنان�ة اللبنانية هيفا وهب�ي جمهورها عرب
ش�بكات التواصل االجتماعي رسالة إعتذار منها شاحة
ما ييل « :أنا وعدتكم بمسلسل لشهر رمضان ..2018
أتمن�ى أن أويف بالوع�د لآلخ�ر ألني أتع�رض وفريق
العم�ل لظ�روف إنتاجي�ة قاصية فترة التصوير
ونهان�ي الكثير إلتم�ام العمل وإخراج�ه للنور
بطريق�ة تليق بمخرج كبير وممثلني محرتمني
وجمه�ور منتظ�ر بش�وق.لن أش�تكي للنقابة ألني
أعلم مس�بقا ً ملن س�تنحاز! كنت أتمنى أن أفعل كما
فعلت يف عميل الس�ابق أن أتن�ازل وأكمل التصوير
رغ�م قس�وة الظ�روف دون أن أحس�س أحد بما
يحصل ولكن هذه املرّة لن أس�تطيع ألني ال أريد
أن أكسب عمل عىل حساب نفيس كإنسانة .فإذا
أكملنا التصوير هذا يعني أننا أصبحنا يف ظروف
وأج�واء مالئمة لشروط العم�ل وإذا لم نكمل
فتأكدوا أنني فعلت ما بوسعي! «I am sorry.

مايا دياب« :بريوت
صدرت مبدعني
ّ
اىل العالـم»

راكيل :ربام اجلمهور ضاع بني راشيل نخول وراكيل
ممثل�ة لبناني�ة منذ أكثر من  8س�نوات ،درس�ت
اإلخ�راج والتمثي�ل يف الجامع�ة وأ ّدت الكثير من
األدوار يف لبن�ان وخارجه .مؤخرا ً دخلت الس�احة
الغنائية بإسم فني جديد «راكيل» .أطلقت أغنيتني
وهم�ا «احن�ا اليل عملن�اك» و»ما روح�ش لحد».
شاركت يف مسلسل «كل الحبّ كل الغرام» وتركت
بصمة يف املسلس�ل .واىل جانب عملها التلفزيوني
ش�اركت يف املرسح من خلال «الطائفة  .»19هي
املمثلة اللبنانية راش�يل نخ�ول الذي معها كان لنا
هذا اللقاء الحرصي.
ماذا تخربينا عن دورك يف مسلس�ل «كل الحب كل
الغرام»؟
هي فت�اة م�ن الطبق�ة االرس�تقراطية ،تصل اىل
الضيع�ة بعد وف�اة والدها لتتقاس�م امليراث مع
زوج�ة والدها ،إال أنهما تغرمان بالش�اب نفس�ه
ّ
بكاف�ة الطرق
املمث�ل «باس�م مغني�ة» ،و تحاول

جعل�ه يحبه�ا إال أنه�ا ال تنج�ح يف ذل�ك فتدخله
السجن إلذالله.
إذا إنتهى دورك باملسلسل؟
نعم.
ّ
كيف كانت األصداء حول الشخصية التي أديتها؟
ً
طويلا.
ال�دورت�ركبصم�ةم�عان�هلي�س
مسلس�ل «هوا أصفر» لن يعرض يف رمضان ولكن
أخربينا عن تجربتك فيه؟
أؤدي دور زوجة املمثل يوس�ف الخ�ال والتصوير
كان يف س�وريا ،أحبّ التعاون مع السوريني ألنهم
ً
فعلامحرتفينوأبط�ال،يق�درونالفن�ان.
م�اذا ع�ن التع�اون م�ع يوس�ف الخال وسلافة
معمار؟
يوسف شخص «بجنن» وسالفة ممثلة رائعة.
اىل جانب التمثيل ،أُطلق عليك إس�م فني جديد هو
«راكي�ل» وأصدرت أغنيتني ناجحتني ،هل تعرتفني

أنك نجحت أكثر يف الغناء؟
نجحت يف التمثيل والغن�اء وبالنهاية هما يكمالن
بعضهما البعض ،أنا اليوم درست اإلخراج والتمثيل
ّ
ألمثل وبالوقت نفسه إذا أعجبتني أغنية أُصدرها.
تعاون�ت يف األغنيتين م�ع الش�اعر طون�ي أب�ي
ك�رم وهو إس�م كبير ،فهل فعل�ت ما ل�م يفعله
الكثريون؟
ال ّ
أفكر بهذه الطريقة ،أنا أنافس نفيس وأتس�اءل
ح�ول ما يمك�ن أن أحققه قبل أن أم�وت أنظر اىل
نفيس واىل حياتي الخاصة و أصحابي وعائلتي وال
يهمني الباقي.
ضع لك
م�اذا عن إس�مك الفن�ي «راكي�ل» ،أل�م ُي ِ
هويتك؟
الناس ضاعت للرصاحة ولكن الوقت كفيل بحلّها
«بدن وقت بيتعوّدوا».
سعيدة بوجودك يف الوسط الفني اليوم؟

نادين نسيب نجيم تعيش مع ولدهيا
ش�اركت الفنانة نادين نس�يب نجيم
جمهوره�ا يف ص�ورة جدي�دة لها مع
ولديها هافن وجوفاني عرب حس�ابها
عىل موقع «إنستغرام».
نادين خضعت لجلسة تصوير جديدة
بصحب�ة طفليه�ا ،بينم�ا عبرت عن
حبها الش�ديد لهما؛ من خالل لقطات
كش�فت عن عالقتها به�م ،وأظهرت

اس�تمتاعها باألمومة ،وب�دت العائلة
الصغرية مستمتعة باملناظر الطبيعية
املحيطة بها.
جمهور نادين عرب عن إعجابه الشديد
بالص�ور الت�ي نرشتها عرب حس�ابها
الخاص ،وتمنى لها مزي ًدا من السعادة
بصحب�ة عائلته�ا ،وطالبه�ا البعض
بالكش�ف ع�ن وجهيهم�ا بص�ورة

أوضح.
نادي�ن نس�يب نجي�م حصل�ت
مؤخرًا عىل جائزة املوريكس
دور كأفض�ل ممثل�ة،
ووجه�ت التحي�ة ل�كل
زمالئها العاملني معها يف
مسلسل «طريق» ،وتمنت
لهم جمي ًعا النجاح.

مرييام فارس تتألق بالزهري
على ما يب�دو ّ
ان مرييام ف�ارس ويف كل مرة تط�ل فيها عىل
ً
جمهوره�ا ،ت�زداد جماال.وه�ذه امل�رة تألق�ت الفنان�ة
اللبناني�ة مرييام فارس بالفس�تان الزهري ،ونرشت
صورة من احدث اطاللتها عرب حسابها الخاص
عىل أحد مواقع التواصل االجتماعي .واكتفت
باملاكي�اج الناع�م ،م�ع احمر الش�فاه
املالئ�م لل�ون الفس�تان.لتنهال عليه�ا
االعجاب�ات والتعليقات م�ن قبل الكثر
م�ن املعجبني.يذكر انه تم مؤخرا ً تداول
مقطع فيديو ملرييام فارس وهي ترقص
بحماس وعفوية عىل صوت السكاكني،
وذلك خالل إحيائها أحد حفالت الزفاف،
وتم انتقادها كثريا ً حينها.

سريين عبد النور تكشف
عن مفاجأة مع يارا
إنتهت الفنانة اللبنانية يارا من تسجيل
اغني�ة «بدييت بغلطة» الرومانس�ية،
وكش�فت الفنانة سيرين عبد النور أن األغنية
ستكون تيرت سلسلة “الحب جنون» التي جمعت
خماسيات درامية ستعرض خالل شهر رمضان
املبارك وابرزها خماس�ية «الش�هر السابع»،
حيث قامت ببطولتها سريين عبد النور.
وق�د تابع�ت عبدالن�ور تس�جيل االغنية يف
اس�توديو روجي�ه ابي عق�ل فيما
توىل ف�ادي مارديني كتابة
الكلم�ات والتلحين
والتوزيع لألغنية.
وقام�ت سيرين
بمش�ا ر كة
ا لفيد ي�و
م�ع بط�االت
ا لخما س�يا ت
ّ
ومنهن نادي�ن الرايس ،إيميه
صي�اح وباميلا الكي�ك
وس�تعرض عبر قن�اة
الجديد اللبنانية وbein
 dramaالعربية.

هو أجمل يشء يف حياتي ولكنني كل يوم أقول
ليتني لس�ت يف هذا املجال ،أعيش هذا التناقض
يف حياتي.
ماذا عن مهنتك لو لم تكوني يف الفن؟
كنت ألكون يف الدولة ،أحبّ كثريا ً السلطة.
تحرضين ألغنية ثالثة حاليا؟
صحيح س�تصدر يف األش�هر املقبلة ،وأنا حاليا يف
طور االستماع التخاذ القرار املناسب.
لن تكون مع الش�اعر طوني أب�ي كرم الذي تبناك
غنائياً؟
كالّ.
ً
ً
إذا إنفصلتما مهنيا؟نعم إنفصلنا مهنيا وأنتم أوّل
من يعلم باملوضوع.
ماذا عن أسباب هذا االنفصال؟
أنا وطوني أصحاب واألنفصال ت ّم ألس�باب مهنية
وبإتفاق الطرفني.

إعتبرت الفنان�ة اللبناني�ة مايا دياب يف حدي�ث خاص ملوقع
«الفن» عىل هامش مشاركتها بأحد االحداث الفنية ،أن بريوت
بحاجة اىل ان نعود ونثبت فيها ،انها عاصمة الجمال واملوضة
وه�ي موجودة دائم�ا والدليل ان كل فن�ان ص ّدرته بريوت اىل
العالم ابدع وعىل س�بيل املثال املصممين اللبنانيني العامليني
ومنه�م صديقها نيكوال جربان.مايا دياب تس�تعد للعودة اىل
تقديم الربامج حيث س�تكون عودته�ا بعد فرتة غياب قدمت
فيها اعم�اال فنية غنائية عديدة وناجحة.العودة س�تكون
ملاي�ا من خلال برنامج ضخم جدا يش�به ش�خصيتها
ويناس�بها ،وهي حاليا بصدد التحضري لذلك ،اىل جانب
تحضريه�ا ألغنية منفردة تصدرها قريبا ،تتعاون فيها
مع الفنان زياد برجي.

ماريتا احلالين ختطف أنفاس اجلمهور
ش�اركت خالل الدقائق االخرية ،الفنانة
اللبناني�ة ماريت�ا الحالن�ي جمهوره�ا
بص�ورة لها وه�ي ترتدي الفس�تان
االس�ود ،وذل�ك عبر حس�ابها
الخ�اص على أح�د مواق�ع
التواصل االجتماعي.
الص�ورة
ونال�ت
آالف االعجاب�ات
والتعليقات التي
أي�دت أن ماريتا

يليق بها اللون االسود ،ويجعلها اكثر
جماالً وتألقاً.اشارة اىل ّ
ان الحالني
كانت ق�د ُكرّمت يف حف�ل توزيع
الجوائ�ز « .»MEMAوحمل�ت
الجائزة وقال�ت ّ
إن الفتاة وراء
ال�ـ «مايكروف�ون مضيف�ةً
ّ
ان املوس�يقى أصبح�ت جزءا
مهما يف حياتها  ،إن كان ذلك
يف االس�توديو ،عىل املرسح،
أو حتى خالل االستحمام.

أمل عرفة تغيب عن سباق رمضان
بات من املؤكد أن املمثلة الس�ورية أمل عرفة س�تغيب عن السباق
الرمضان�ي املقب�ل ،حيث فش�لت الرشك�ة املنتجة يف تس�ويق
مسلسل «سايكو» للعام الثاني.
و حسب موقع «الفن» يعترب هذا العمل الوحيد لـ «عرفة»
رغ�م أنه صور الع�ام املايض ،حيث أنها لم تش�ارك هذا
العام يف أي عمل درامي ،بل اكتفت باملش�اركة يف فيلم
«عزف منفرد» مع املخرج عبد اللطيف عبد الحميد.
وكان�ت عرفة تعول عىل «س�ايكو» خاصة أنه من
تأليفه�ا وإنتاجه�ا وبطولتها ،كما غنت ش�ارته
بعن�وان عن�وان «ماله ح�ل» وهي م�ن كلمات
وألحان و توزيع فادي مارديني.

توبا تثري اجلدل بحديثها
عن زواجها السابق
أث�ارت النجم�ة الرتكي�ة توب�ا
بويوكستون املعروفة يف الوطن
العربي بـ»مليس» ج�دالً كبريا ً
بسبب ترصيحاتها الصحفية
األخرية التي أطلقتها عن فرتة
طالقه�ا من زوجها الس�ابق
املمثل أنور صايالك .
ووفق�ا ً مل�ا تناولته ع�دد من
املواقع الرتكية عن ترصيحات
توبا األخرية فإنها تحدثت عن
األيام الصعبة التي عاش�تها
يف الفترة الت�ي اتخذت فيها
ق�رار طالقه�ا م�ن زوجها
ووالد ابنتيها مايا وتوبراق،
ول�م يك�ن األمر بالس�هولة
التي يتخيلها البعض.
وأضاف�ت أن هذة األي�ام مرت عليها
بصعوب�ة ش�ديدة وعان�ت خالله�ا من
اتخاذ هذة الخطوة ،ووصفت هذة الفرتة
بإنها كانت األصعب بالنس�بة لها طوال
حياتها .
وأشارت الصحافة الرتكية أن حديث توبا

بويوكستون
ة
به�ذ
الطريق�ة يعرب
ع�ن اس�تعدادها
الت�ام للع�ودة م�رة
أخ�رى ألن�ور صايالك
بعد عام من االنفصال .
وعلى الرغ�م م�ن ه�ذة
األقاوي�ل إال إن توب�ا ترتب�ط
حالي�ا ً بعالق�ة عاطفي�ة م�ع
رج�ل األعم�ال الرتك�ي أوموت
أفريجان ،والذي ظهرت معه يف
أكثر من مناسبة عامة وخاصة،
وكان أخره�ا ظهوره�ا معه يف
حف�ل لصال�ح إح�دى م�اركات
األزياء العاملية .وكانت قد انفصلت
توبا بويوكس�تون عن زوجها أنور
صايلاك يف يوني�و ع�ام  2017بعد
زواج اس�تمر لـ 6سنوات حيث وقفا
أمام املحكمة وتم انفصالهم رس�ميا ً
برضاء الطرفني .
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ملواجهة العهد اللبناين غد ًا ..
اجلوية اىل بريوت حلسم التأهل
بغداد /المستقبل العراقي
يس�عى فريق الق�وة الجوية ،بط�ل كأس االتحاد
اآلس�يوي ف�ي آخر نس�ختين ،لحس�م التأهل في
نصف نهائي غرب آس�يا بكأس االتحاد اآلسيوي،
عندما يحل ضيفا على العهد اللبناني ،غد الثالثاء.
ويدخل القوة الجوية المباراة منتشيا بفوزه ذهابا،
على ضيف�ه العهد  ،3-1في ملعب كربالء الدولي،
األسبوع الماضي.وكان الهدف الذي سجله محمد
ق�دوح لفريقه العهد ،في ش�باك الفريق العراقي،
ف�ي الوقت القاتل ،قد أزعج كثي�را القوة الجوية،
وأربك حس�ابات مدرب�ه راضي شنيش�ل.وتوقع

مدرب القوة الجوي�ة ،في تصريحات للصحفيين،
أن تك�ون المباراة صعبة ،قائال “يجب على العبي
فريق�ي ،أن يدركوا قوة الفري�ق اللبناني ،الذي لم
يخس�ر على أرضه هذا الموس�م”.وتابع
“العه�د فري�ق جي�د ومنظم بش�كل
كبي�ر ،وبالتال�ي يج�ب علين�ا أن
نستعد بشكل جيد لمواجهته ،في
مباراة اإلياب”.ويعول العهد على
عامل�ي األرض والجمه�ور ،لفك
عقدته والثأر م�ن القوة الجوية،
الذي أخرجه من نفس الدور قبل
موسمين.

العراق حيرز ثالثة اوسمة ذهبية
يف بناء االجسام يف ايطاليا
بغداد /المستقبل العراقي
تمكن اثن�ان من العبي بناء االجس�ام ان
يح�رزوا ثالث�ة ميداليات
ذهبي�ة في منافس�ات
بطول�ة Galaxy pro
 Bariوالت�ي ج�رت
في ايطاليا.واحرز

خليفي :نيامر باق يف سان جريمان بنسبة %2000
المستقبل العراقي  /متابعة
رد ناصر الخليفي ،رئيس نادي باريس س�ان
جيرم�ان الفرنس�ي ،عل�ى الش�ائعات التي
تتحدث عن انتقال البرازيلي نيمار دا س�يلفا
لصف�وف ريال مدري�د في فت�رة االنتقاالت
الصيفية المقبلة.
وق�ال الخليف�ي ف�ي تصريح�ات نش�رتها
صحيفة “ماركا” اإلس�بانية“ :نيمار س�وف
يبق�ى ف�ي باري�س س�ان جيرمان بنس�بة
.”2000%
وشدد رئيس نادي باريس سان جيرمان في

بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الش�باب والرياضة ،عن إحالة ملف تزوير
اعمار الالعبين الى هيأة النزاهة.
ونق�ل بيان لل�وزارة تلقته “المس�تقبل العراقي” ،عن
مدير عام الدائرة القانونية واالدارية علي طاهر قوله،
ان “التحق�ق م�ن اعم�ار الالعبي�ن مس�ألة تضامنية
تتحمله�ا جمي�ع ال�وزارات الحكومية والمؤسس�ات
الرياضي�ة ،وان الوزارة اس�تغرقت عامين في التحقق
والتحري بكافة الوسائل القانونية عن اعمار الالعبين
الحقيقية”.
وأض�اف طاه�ر ،ان “بع�ض االتح�ادات تجاوب�ت مع
ال�وزارة ولك�ن اتحادات اخرى لم تتج�اوب مع الحدث

بالش�كل المطلوب وهذ ما دفع الوزارة الى احالة ملف
المتجاوزين على القانون الى هيئة النزاهة لتاخذ سير
التحقيق بعملية التحايل على القانون”.
وأشار الى ان “االتحادات هي من تقع عليها المسؤولية
االولى ف�ي عملية فحص الالعبين ابت�داء من مرحلة
البراع�م حت�ى يتم ترحي�ل الالعبي�ن بصورة
س�ليمة ال�ى مراح�ل االش�بال والناش�ئين
والش�باب وتك�ون المنافس�ة بش�كلها
الس�ليم والمنظم بي�ن الالعبين ويحقق
العدالة ويرفع من رياضتنا نحو رياضة
سليمة بعيدة عن أساليب الغش والتي
قد تؤدي الى عقوبات ش�ديدة تضر
بمصلحة البلد.

برشلونة حيسم مصري آرثر
المستقبل العراقي  /متابعة
حس�م نادي برش�لونة اإلس�باني ،ق�راره بخصوص
آرثر ميلو ،العب جريميو البرازيلي بخصوص قدومه
للفري�ق الكتالوني ف�ي يوليو/تموز المقب�ل لتدعيم
صف�وف الفري�ق أم بقائ�ه م�ع فريق�ه الحالي حتى
يناير/كانون الثاني .2019
وبهذا الصدد ،ذكرت صحيفة “س�بورت” الكتالونية،
أن إدارة برش�لونة قررت التوقيع مع آرثر في يوليو/
تم�وز المقبل لكنه لن ينضم لصف�وف الفريق إال في
يناير/كانون الثاني .2019
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يملك حتى  15يوليو/
تم�وز المقبل ح�ق تفعيل خيار الش�راء في عقد ارثر
ميلو الذي س�وف يقوم به البارس�ا بعد غلق ميزانية
موسم .2018-2019
وتابعت الصحيفة أن برش�لونة دف�ع  4ماليين يورو

ل�م يفق�د دان�ي ألفي�س ،ظهير أيم�ن باريس س�ان
جيرم�ان ،األم�ل ف�ي المش�اركة ب�كأس العالم مرة
أخرى ،رغم الغياب عن مونديال  2018لإلصابة.
وقال الدول�ي البرازيلي ،في تصريحات أبرزتها مجلة
“فران�س فوتبول”“ :عندما ش�عرت بأل�م في الركبة
عن�د إصابتي ،أحسس�ت بأن روحي فارقت جس�دي،
وعلم�ت منذ اللحظ�ة األولى ،بمجرد س�قوطي على
األرض ،أنني لن ألحق بطائرة المنتخب إلى روسيا”.
وبدا نجم س�ان جيرمان متفائًل�اً  ،بقوله“ :من يعلم،

للفري�ق البرازيلي و 11مليون
ي�ورو آخ�رى س�وف يدفعها
في أغس�طس/أب المقبل على
أن يدف�ع  15ملي�ون ي�ورو م�ع
ق�دوم آرثر ف�ي يناير/كانون الثاني
المقبل.
وأوضح�ت الصحيفة أن إرنس�تو فالفي�ردي ،مدرب
برش�لونة معج�ب بق�درات آرث�ر ال�ذي انه�ال عليه
بالمديح ف�ي المؤتمر الصحفي لمب�اراة فياريال في
األسبوع الماضي.
وأب�رت الصحفية ف�ي نهاية تقريرها ب�أن آرثر يملك
معدل تمرير صحيح يصل لـ 96%في المباراة الواحدة
وهو مناسب ألسلوب وطريقة لعب برشلونة.
وكان�ت التقاري�ر الصحفية اإلس�بانية ،ذكرت رغبة
برشلونة في استعجال قدوم آرثر في الصيف المقبل
بعد قرار أندريس إنييستا برحيل عن النادي.

عندما نس�تعد لكأس العالم  ،2022سأقاتل
لحج�ز م�كان ل�ي ف�ي قائم�ة المنتخب..
س�يكون جس�دي حينها عمره  39س�نة،
لكن عقلي سيبقى عمره  17سنة”.
وش�دد ألفيس على ثقته في قدرة منتخب
بالده ،على الفوز بكأس العالم ،لما يضمه
م�ن العبين مميزي�ن ،ف�ي كل الخطوط،
إضافة إلى القدرات الكبيرة لمديره الفني،
تيتي.ولعب ألفيس  108مباريات دولية مع
السيليس�او ،حيث ت�وج بلقب كوب�ا أمريكا
مرتين ،وكأس القارات مرتين.

ثنائية سيلتا فيجو متنح بيل رق ًام خاص ًا

المستقبل العراقي  /وكاالت

حقق الويل�زي جاري�ث بيل ،نجم
ً
خاص�ا ،في
ري�ال مدري�د ،رقمً�ا
مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو ،في
إطار الجولة الـ 37من منافس�ات
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأح�رز بي�ل هدفي�ن في مب�اراة

ق�ال األرجنتيني م�اورو إيكاردي ،مهاج�م إنتر ميالن،
إنه س�يرحل عن فريقه ،في حال�ة واحدة.وأوضح إيكاردي،
في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”“ :إذا كان جي ًدا
بالنسبة للنادي أن أبقى هنا ،فسأبقى ،وإال سأرحل ..أكرر كل
عام ،س�أتحدث إلى النادي ،أنا دائمًا أفعل ما هو أفضل لإلنتر،
عندما ينتهي الموس�م سنتحدث ،ونرى ما األفضل لهم”.وعن
الهزيم�ة ( )2-1أمام ساس�ولو ،قال“ :إنه أم�ر مخيب لآلمال،
كنا نريد الفوز بالمباراة ،لكن ساس�ولو قدموا مباراة عظيمة،
وأندريا كونس�يلي (حارس المرمى) اس�تمتع بأفضل أداء في
مس�يرته ..بدأنا الموس�م بطريقة غي�ر عادية ،ث�م تراجعنا،
نح�ن فخ�ورون بم�ا قدمناه”.وتاب�ع“ :اله�دف كان التأه�ل
ل�دوري األبطال ،وعدم تحقيقه يعن�ي أننا فقدنا الهدف ،الذي
حددناه في بداية الموسم ،نأمل أن يمنحنا كروتوني فرصة
لمواصلة القتال مع التسيو ،في األسبوع المقبل.

اليوم ،بالدقيقتي�ن  13و ،30فيما
أحرز إيس�كو هدف الملكي الثالث
في الدقيق�ة  ،32لينتهي الش�وط
األول بتق�دم المرينج�ي بثالثي�ة
نظيفة.
وقالت شبكة “أوبتا” لإلحصائيات،
إن بيل س�جل  4ثنائيات في الليجا
بالموس�م الحال�ي ،أكث�ر م�ن أي

عبطان :إفتتاح « »3مالعب كبرية هذا العام
بغداد /المستقبل العراقي
تواصل وزارة الش�باب والرياض�ة ثورة االعمار
الت�ي تؤك�د ق�درة العراقيي�ن عل�ى االب�داع
الت�ي اس�همت ب�والدة العدي�د م�ن المش�اريع
االستتراتيجية رغم الظروف الصعبة.
وأكد وزير الشباب والرياضة ،عبد الحسين
عبط�ان ،بحس�ب بي�ان لل�وزارة ان
“العاصم�ة بغ�داد ستش�هد

افتت�اح ملع�ب ال�زوراء الرياض�ي خلال ع�ام
 ،2018فضلا عن اكمال العم�ل بملعب الحبيبية
 30ال�ف متف�رج واالعمال متواصل�ة في ملعب
بغ�داد الدولي  65الف متف�رج وملعب عمو بابا
{الرصافة سابقا}”.وأضاف ،ان “الوزارة تسعى
الى انجاز مالعب بابل  30الف متفرج والس�نبلة
 30ال�ف متف�رج ف�ي الديواني�ة والس�ماوة 20
ال�ف متف�رج ف�ي محافظ�ة المثن�ى ،وملع�ب
الناصرية في محافظ�ة ذي قار ،وملعب الميناء

ف�ي محافظة البص�رة ،وغيرها من المش�اريع
الرياضي�ة والشبابية”.وأش�ار عبط�ان ال�ى ان
“ال�وزارة تبذل جه�ودا كبيرة م�ن خالل حرص
ومتابعة وزير الشباب والرياضة لمفاصل العمل
والذي تمخض عن النجاح الكبير الذي تحقق في
حفل افتتاح ملعب النجف الدولي  30الف متفرج
واس�تمتاع الجماهير التي حضرت قبل ساعات
م�ن االفتتاح للفق�رات التي رافق�ت االحتفالية
ومباراة نجوم العراق والنجف السابقين.

إنرت ميالن يتحدى رغبة زيدان

المستقبل العراقي  /وكاالت

ألفيس :سأقاتل من أجل مونديال 2022
المستقبل العراقي  /متابعة

إيكاردي :سأرحل
يف حالة واحدة
المستقبل العراقي  /وكاالت

تصريحاته“ :واثق ومتأكد من بقاء نيمار مع
الفريق ،هو يريد االستمرار في باريس”.
في المقابل أكدت صحيفة “ماركا” المقربة
م�ن ريال مدري�د ،أن نيمار يرغ�ب بقوة في
الرحي�ل ع�ن باري�س س�ان جيرم�ان خالل
الصي�ف المقب�ل ،والق�دوم لصف�وف ريال
مدريد ،رغم صعوبة الصفقة لتمس�ك ناديه
الباريسي به.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان
جيرمان يعلم�ون أن نيمار ل�ن يبقى طويال
في باري�س لذلك يحاولون التمس�ك به على
أقل تقدير في الموسم المقبل.

الشباب حتيل ملف تزوير أعامر الالعبني اىل النزاهة

كل م�ن عمار البديري ف�ي وزن 100كغم
المركز األول بعد منافسة قوية كما تمكن
الالعب نجم الدين عبدالله وزن 75كغم من
احراز ذهبيتين االولى في فئة المتقدمين
واألخ�رى ف�ي فئ�ة الماسترز.يش�ار إلى
ان ابط�ال بناء االجس�ام حققوا اوس�مة
عدي�دة ف�ي الس�نة الجاري�ة وخاصة في
االستحقاقات والمشاركات الخارجية.

موس�م س�ابق منذ انضمامه
للملك�ي في صي�ف ،2013
قادمً �ا م�ن توتنه�ام
اإلنجليزي.
يشار إلى أن بعض التقارير
الصحفي�ة تتح�دث ح�ول
إمكانية رحيل بيل عن ريال
مدريد في الصيف المقبل.

يواصل ن�ادي إنتر ميلان اإليطال�ي ،تخطيطه لضم
صفقة من صفوف ريال مدريد اإلسباني ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.ووفقا لخبير االنتقاالت
فابريزي�و رومانو من موقع “كالتش�يو ميركاتو”
فإن إدارة إنتر قد اجتمعت بأحد ممثلي العب وسط
ريال مدريد ماتيو كوفاس�يتش ،األسبوع الماضي
في مدينة ميالن ،من أجل مناقشة إمكانية عودته
لقلع�ة النيرات�زوري مجد ًدا.وس�بق للكرواتي أن
لعب إلنت�ر ميالن ،م�ا بين عام�ي  2013و،2015
وكان محبوب�ا من جماهي�ر الفريق اإليطالي ،قبل
أن يغادر لريال مدريد.وأشار رومانو إلى أن تحرك
إنتر يأتي عكس رغبة الفرنس�ي زي�ن الدين زيدان
المدي�ر الفن�ي لريال مدري�د ،الذي يري�د االحتفاظ
بصاح�ب الـ 24عام�ا ،رغم أنه ال يش�ارك بانتظام
م�ع الفريق الملكي.من ناحية أخرى من المتوقع أن
يحاول إنتر أيضا ضم النجم الكرواتي الش�اب فيليب
بينكوفيتش قلب دفاع دينامو زغرب.

بالوتييل حيتفل بمئوية أوربية
المستقبل العراقي  /وكاالت
س�جل ماريو بالوتيل�ي ،مهاجم نيس،
هدفين ،ليس�اهم في فوز عريض لفريقه
على كان ،بنتيجة ( ،)4-1لحس�اب الجولة

الـ 37من الدوري الفرنسي.
وفي هذا الصدد ،أش�ارت ش�بكة “سكواكا”
إل�ى أن بالوتيلي ،رفع به�ذه الثنائية رصيده
إل�ى  101ه�دف ،ف�ي بط�والت ال�دوري
األوروبية.

وأشارت إلى أن المهاجم اإليطالي ،سجل 32
هدفا بقميص نيس ،في الدوري الفرنسي.
وارتدى ماريو بالوتيل�ي قمصان أندية ،إنتر
ميالن ،ميالن ،مانشس�تر س�يتي ،ليفربول،
قبل االنتقال إلى نيس.

صالح حيصد لقب االفضل باملربيمريليج

المستقبل العراقي  /وكاالت

ف�ي إنج�از جدي�د لنج�م ليفرب�ول
اإلنجلي�زي ،ت�وج المص�ري محم�د
صالح بجائزة أفضل العب في الدوري
اإلنجلي�زي الممت�از ‘البريميرلي�غ’،
والت�ي تقدمه�ا الش�ركة الراعي�ة
للمس�ابقة ،بخلاف جائزت�ي رابط�ة
الالعبين المحترفين وكتاب كرة القدم.
وحصل صالح على الجائ�زة بعدما تغلب
عل�ى دافي�د دي خي�ا (مانشس�تر يونايتد)
وهاري كين (توتنهام) وجيمس تاركوسكي
(بيرنلي) وكيفن دي بروين ورحيم سترلينغ

(مانشس�تر س�يتي) ف�ي التصوي�ت ال�ذي
أجري من فترة ،وفقا لموقع نادي ليفربول

اإلنجليزي.
وس�جل صالح ( 25عام�ا)  31هدفا في 35
مب�اراة ف�ي ال�دوري اإلنجليزي خلال أول
موس�م له على ملعب آنفيلد وتصدر س�جل
الهدافين في الدوري اإلنجليزي الممتاز قبل
الجولة الختامية ،أمام برايتون.
وبعد حصوله عل�ى الجائزة ،قال صالح‘ :أنا
س�عيد للغاية وإنه لش�رف لي أن أفوز بهذه
الجائزة’.
وأض�اف‘ :لقد كن�ت أريد دوم�ا أن أعود إلى
الدوري اإلنجليزي حتى أثبت نفس�ي لهؤالء
الذين قالوا أنني لم أس�تطيع النجاح هنا أول
مرة.

ا�سرتاحة
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«سناب شات» ترتاجع عن التعديالت
ألغت رشكة «سناب شات» الجمعة قرارها،
الذي أعلنت عنه العام املايض ،بشأن إدخال
تعديلات على التطبيق.وأرجع�ت الرشكة
عدوله�ا عن القرار إىل موج�ة الغضب التي
اجتاحت رواد مواق�ع التواصل االجتماعي
وخاصة مس�تخدموا التطبيق الذين قاموا
بجم�ع توقيعات ملطالب�ة الرشكة بالعدول
عن هذه التغيريات ،واستطاع املستخدمون
الحص�ول عىل عريض�ة تض�م  1,2مليون

توقيع .التغيريات التي عدلت س�ناب شات
عن تغيريها
•فصل اإلعالنات املبوبة الخاصة بالعالمات
التجارية عن النافذة الخاصة بالتطبيق.
•إع�ادة س�نابت ش�ات إظه�ار رس�ائل
األصدقاء بالرتتيب الزمني املعاكس.
•استعادة خاصية إظهار القصص املنشورة
من قبل األصدقاء إىل يمني الشاشة.
وس�تطاول هذه التغييرات يف مرحلة أوىل

وسائل الكتشاف اإلصابة بالزهايمر مبكر ًا
كش�ف زوج املمثل�ة األمريكية باربرا ويندس�ور،
عن إصابتها بمرض الزهايمر وقد س�اءت حالتها
الصحية يف األس�ابيع األخرية.وقال إنهم اضطروا
لإلعلان ع�ن حالتها ،رغم اكتش�اف امل�رض عام
 ،2014ألن�ه أصبح “من الصعب جدا إخفاء هذا”.
وغالب�ا ما يتطور مرض الزهايمر ببطء عىل مدى
ع�دة س�نوات.ويقول الخرباء إن امل�رض ال يظهر
دائما م�ن البداية ألن األعراض يمك�ن أن تتداخل
مع أمراض أخرى.

ويعاني ما يقرب من  850ألف شخص يف بريطانيا
من هذا النوع األكثر شيوعا من الخرف.
ً
إذا كي�ف يمكن�ك اكتش�اف عالم�ات اإلصاب�ة

باملرض؟
األم�ر أكرب من فقدان مفاتيح الس�يارة ونس�يان
مكانها.م�رض الزهايمر أكثر من مجرد نس�يان
األش�ياء من حني آلخر.يمكن للجميع أن ينىس يف
بعض األحيان مكان ترك كوب الش�اي أو أس�ماء
بعض األشخاص.

المتاهات

مستخدمي اآليفون ،قبل توسيعها لتشكل
األجه�زة العامل�ة بنظ�ام أندروي�د التابع
لـغوغل.وتتمتع «س�ناب ش�ات» املعروفة
أساس�ا برس�ائلها املصورة التي تزول بعد
فرتة قصرية ،بشعبية كبرية لدى املراهقني.
وقد أعلنت يف نوفمرب تغيري ش�كل التطبيق
بهدف جذب مس�تخدمني ج�دد.ويف نهاية
مارس ،كان عدد مس�تخدمي سناب شات،
التي تتكبد خسائر مالية متتالية.

فنس�يان األش�ياء يمثل أيض�ا ج�زء ال يتجزأ من
الش�يخوخة الطبيعية.ولك�ن هذه األمور ليس�ت
بالضرورة عالمات عىل اإلصابة بمرض الزهايمر
أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.
لك�ن فقدان الذاك�رة هو أكثر خط�ورة وغالبا ما
يكون واحدا من أوىل عالمات اإلصابة باملرض.
عادة ما تتأثر الذاكرة قصرية املدى ،مما يتسبب يف
نس�يان الناس ما فعلوه قبل  10دقائق أو نسيان
حديثهم قبل دقائق.

هل تعلم

؟؟

•هل تعلم عن الصحة  ..أن الغدة التي تفرز مادة
األنس�ولني هي غدة البنكري�اس ،ومعلوم أن يف
الجسم عدة غدد أهمها :الغدة النخامية ،والغدة
الدرقي�ة ،والغدة الكظرية .ول�كل منها وظائف
عدة مثالً :معدل النمو والحجم النهائي للجس�م
وتوزيع الشعر والوزن اإلجمايل وغريها.
•ه�ل تعل�م 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
ه�ي أربع�ة ،O, AB, B, A :هل تعلم أن الفصيلة
الوحيدة من هؤالء األربعة التي تقبل الدم من أي
فصيلة أخرى هي فصيلة .AB
•ه�ل تعلم أن رقبة اإلنس�ان تحتوي عىل س�بع
فق�رات ،وان عدد عظام القدم ه�و  32عظمة،
وأن اإلنسان عندما يضحك يحرك  16عضلة.

العطس م�ن األعراض الت�ي تعاني منها
الحامل ،مثل الش�عور بالغثيان أو القيء،
خلال فرتة الحم�ل .فه�ل العطس مرض
بصح�ة الجنين أو ي�ؤدي إىل اإلجهاض،
خاص�ة يف فترات الحم�ل األوىل؟ س�ؤال
يجيب عنه األطباء لتوضيح حقيقة تقلق
كثري من السيدات.
بالرغ�م من تك�راره مل�رات عدي�دة لدى
بع�ض الس�يدات الحوامل ،إال أن�ه يعترب
من األعراض التي تصيب الحامل بش�كل
طبيعي نتيجة لعوامل متعددة .فالعطس
لي�س من األم�ور املرضة للم�رأة الحامل
ولي�س ل�ه أي تأثير س�لبي على صحة
الجنين ،بل على العك�س ،فمع�ه تزداد
حركة الجنني داخ�ل الرحم .هذا ما أكده
فري�ق أطباء النس�اء والتولي�د يف موقعي
«ميديكال ني�وز توداي» و»إنس�تا هيلث

طبق اليوم

هل يؤثر العطس عىل اجلنني؟

آن�د ويلن�س» املهتمني بالش�ؤون الطبية
والعلمي�ة .ويؤكد الخبراء أن من الخطر
حبس العطس خالل فرتة الحمل بس�بب
احتمال انتقال الضغط الذي من املفرتض

كبة السمك

املقادير:
الكبة:
رب�ع كيل�و س�مك فيلي�ه  -ك�وب ونصف برغ�ل ناع�م منقوع
ومصف�ى  4 -ك�وب ثلج مجروش  1 -حبة كبيرة بصل مفروم
  1ملعق�ة كبيرة «ملعقة طعام» كزب�رة مطحونة  1 -ملعقةصغرية «ملعقة شاي» برش ليمون – ملح  -فلفل أسود مطحون
 بهارات سمكالحشوة:
 1حبة متوس�طة بصل مفروم  2 -ملعقة كبرية «ملعقة طعام»
زي�ت زيت�ون  1 -ملعقة صغرية «ملعقة ش�اي» كركم – ملح -
فلفل أسود مطحون  -بهارات سمك  -زيت للدهن
طريقة عمل الكبة املقلية:
طريقة التحضري:
يف وع�اء الكبة أو املفرمة ،نضع الس�مك والربغل والبصل وبرش
الليمون ،ونفرمهم جيدا ً حتى ينعموا.
نضي�ف الثلج بالتدري�ج مع الخلط املس�تمر ،ثم نتب�ل الخليط
بامللح والفلفل االسود وبهارات السمك ،ونخلطه جيداً.
نس�خن الفرن على درجة ح�رارة  180مئوي�ة ،وندهن صينية
مقاس  25×25بالزيت.
يف مقلاه واس�عة وعىل ن�ار متوس�طة ،نضع الزي�ت والبصل،
نقلبهم حتى يصفر البصل.
نتب�ل البص�ل بامللح والفلف�ل األس�ود والكزبرة والبه�ارات ،ثم
نضيف إليه خليط الس�مك ،ونقلب جيدا ً ملدة  5دقائق ،ثم نرفعه
من عىل النار.
نوزع الخليط يف الصينية ،ونساوي سطحه جيداً.
نقطع كبة السمك بالسكني ،وندهن وجهها بالزيت.
ندخل الصينية الفرن ملدة  20دقيقة حتى تنضج.
نخرج كبة السمك من الفرن ،ونعيد تقطيعها مرة أخرى.
نق�دم كبة الس�مك س�اخنة م�ع الخب�ز الش�امي والبطاطس
املقلية.

سودوكو

أن يخ�رج م�ن فتح�ات األن�ف إىل طبل�ة
األذن ،كما قد تؤدي هذه الحركة إىل زيادة
الشعور بالغثيان والقيء .وتشعر الحامل
بانزعاج ش�ديد من العط�س إذ يمكن أن

ي�ؤدي إىل معاناته�ا من مواق�ف محرجة
ّ
تسرب كمية قليل�ة م�ن البول.
بس�بب
ويح�دث ذلك ج�راء الضغط الح�اد الذي
يك�ون موجودا ً عىل املثان�ة خالل الحمل.
لكن يف العموم فإن العطس ال يش�كل أي
خطورة عىل الجنني.
أسباب عطس الحامل
وي�رى الخرباء أن بعض أس�باب العطس
أثن�اء الحم�ل ربما تك�ون الته�اب األنف
والحساس�ية الت�ي ت�زداد يف تل�ك الفرتة
بس�بب العدي�د م�ن التغيريات يف جس�م
الحام�ل .ه�ذه التغريات يمك�ن أن تؤدي
إىل احتقان شديد باألنف ،وهي حالة تؤثر
على  39يف املائ�ة م�ن النس�اء يف مرحلة
الحمل .ففي الحمل ،ي�زداد تدفق الدم إىل
األغش�ية املخاطي�ة ويصبح األن�ف مليئا ً
باإلفرازات املخاطية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :يس�تفيد أحد الزمالء من الصعوبات التي تواجهها
ليربز نفس�ه أم�ام املس�ؤولني.عاطفياً :تعاكس الظروف
تقدمك من ش�خص يثير إعجابك ،ال تقلق األي�ام املقبلة
لصالحك.اجتماعي�اً :ال تقلل م�ن قيمة اآلخرين فذلك ّ
يدل
عىل قلة احرتامك لهم .رقم الحظ24 :

الثور

مهني�اً :تنج�ح بتنفي�ذ عم�ل كبري طلب�ه منك الرؤس�اء
وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم.عاطفياً :ابتعاد الرشيك
عنك بسبب س�فره يش�عرك بالكثري من الحزن والوحدة
والش�وق .اجتماعياً :اغتنم فرصة بقائك يف املنزل للتفكري
بهدوء يف أمور كانت تشغل بالك .رقم الحظ5 :

العقرب

مهني�اً :وقت مناس�ب لدرس املعطي�ات واملالحظات التي
أمامك ،ستس�اعدك يف بدء مرشوع جديد.عاطفياً :تتهرب
من مناقش�ة مواضيع حساس�ة مع الرشيك ما يزيد من
شكوكه.اجتماعياً :تتخطى التعب النفيس الذي كان يعيق
تقدمك .رقم الحظ13 :

اجلوزاء

مهني�اً :الح�ظ حليفك يف ه�ذه الفرتة وس�تحقق أرباحا ً
كبرية لم تكن تتوقعها أو تحلم بها.عاطفياً :ال تستمع إىل
أقاويل اآلخرين وال تحكم عىل الحبيب قبل أن تتعرف عىل
شخصيته.اجتماعياً :تشعر بسعادة وقناعة بالتقدم الذي
حققته ويتقرب منك األصدقاء أكثر .رقم الحظ10 :

القوس

مهني�اً :ي�زداد وضعك س�وءا ً إذا أنجزت املش�اريع امللقاة
عىل عاتقك م�ن دون تخطيط.عاطفياً :ابتعد عن التصنع
والكربياء ،وستجد أن الطرف اآلخر يقع يف حبك.اجتماعياً:
ّ
تخ�ص أحد أعز
تتلق�ى إتص�االً يحمل إليك أخبارا ً س�ارة
أصدقائك .رقم الحظ11 :

السرطان

مهني�اً :تق�وم بأعمال�ك باندف�اع وحماس�ة ما يش�جع
املحيطني بك عىل العمل بجهد أكرب.عاطفياً :تقع يف شباك
أحد األشخاص من الطرف اآلخر وتشعر بأنك ال تستطيع
فراقه أبداً .اجتماعياً :ابتعد عن العادات السيئة كالتدخني
ألن ذلك مرض بصحتك وبنفسيتك .رقم الحظ15 :

اجلدي

مهنياً :تخلّص من األفكار التقليدية واعتمد أفكارا ً حديثة
لتحقي�ق املزي�د م�ن التقدم.عاطفي�اً :تكث�ر النقاش�ات
بين�ك وبني الرشيك وقد يقود ذل�ك إىل خالف كبري بينكما.
اجتماعي�اً :تم� ّر بفرتة صعب�ة تكثر فيها خيب�ات األمل.
تفاءل بالخري وستجده .رقم الحظ6 :

االسد

مهني�اً :كن واضحا ً يف عملك مهما كان�ت الظروف وحذرا ً
يف الوقت نفس�ه .عاطفياً :تتملكك غرية عمياء وتش�عرك
بالتوت�ر وتجعلك صعب امل�زاج وال تطاق .اجتماعياً :إخرت
األصدق�اء بالطريق�ة الصحيح�ة وابتعد عما يس�بب لك
االنزعاج .رقم الحظ4 :

الدلو

مهني�اً :تنجز مرشوعا ً كبريا ً تجن�ي ثماره رسيعا ً وتكون
نتائج�ه ممتازة كما توقعت.عاطفياً :ال ّ
تركز عىل الجمال
ً
ل�دى اختي�ار الرشيك ،ستكتش�ف أنه ليس أساس�يا عىل
ً
اإلطالق.اجتماعي�ا :تكث�ر املناس�بات والدع�وات يف هذه
الفرتة وشعبيتك يف تصاعد مستمر .رقم الحظ7 :

العذراء

مهني�اً :ال تج�ري األمور لصالح�ك يف هذه الفترة وتزيد
املس�ائل الصعبة تعقيداً.عاطفياً :تش�عر بامللل يف عالقتك
بالرشي�ك وتفكر بالقي�ام بمغامرة عاطفي�ة تكون أكثر
إث�ارة .اجتماعي�اً :اس�تمع إىل نصائ�ح األصدق�اء فه�ي
لصالحك وقد تحمل معها الحلول .رقم الحظ9 :

احلوت

مهنياً :ال تقدم عىل عمل أنت غري مطمنئ له ألنه س�يؤدي
حتما ً إىل الفشل.عاطفياً :ال تتخذ القرارات من دون تفكري
طويل خصوصا ً يف ما يتعلق بالرشيك.اجتماعياً :تساعدك
التماري�ن الرياضي�ة الت�ي تمارس�ها م�ع األصدقاء عىل
التنفيس عن الضغوط .رقم الحظ12 :

مهنياً :ابتعد عن الزمالء الذين يثريون الشكوك واحذر من
حس�د أحدهم فقد ينصب لك كميناً.عاطفياً :تتعرف عىل
ش�خص تتفق معه وتكون أفكاركما متش�ابهة ويبادلك
أحاسيس الحب .اجتماعياً :استمع إىل ما يقوله الغري قبل
أن تصدر حكمك وابتعد عن العصبية .رقم الحظ6 :

حتسني صحة وسلوك أطفالنا
تكفي  15دقيقة من التمرينات الرياضية
يومي�ا لتعزير صحة األطف�ال وحمايتهم
م�ن األم�راض ،وفق ما كش�فته دراس�ة
بريطانية حديثة.الورق�ة البحثية ملبادرة
«دييل ميل» العلمية أكدت أن منح األطفال
خمس عرشة دقيقة من النش�اط البدني
خلال يومهم ال�درايس ،يحس�ن لياقتهم
البدني�ة وس�لوكهم اليومي ،كما يس�اعد
عىل مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.
ق�ادت الدراس�ة مجموعة م�ن الباحثني
من كلي�ات مختلفة من العل�وم الصحية
والرياض�ة بربيطاني�ا ،وأج�رت تجاربها

عىل نحو  400تلميذ وتلميذة يف مدرستني
ابتدائيتين مختلفتني.وخض�ع كل طفل
لتقيي�م أويل ،باإلضافة إىل متابعة يف وقت
الحق يف الع�ام الدرايس.والحظ الباحثون
تغريات إيجابية عىل سلوك األطفال الذين
ش�اركوا يف الدراس�ة ،األمر الذي س�اهم
يف رف�ع نتائجه�م وعالماتهم الدراس�ية.
البحث الربيطاني اقرتاح إدراج «سياسية
رياضية» تعتمد عىل نتائج هذه الدراسة،
وذل�ك من خلال تش�جيع األطف�ال عىل
ممارس�ة الركض وامليش مل�دة  15دقيقة
يوميا.

العراقـي
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مستقلة
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

دور املحكمة االحتادية العليـا يف حفـظ
احلقوق السياسية للمكونات الدينية

عنـدمـا ينفـخ احلـب
من روحه فينا
سيلڤيا النقادى
الس�فر مع األبناء أو أحدهم يجعلك تشعر بأنك إنس�ان عجوز ..آراؤك..
اختيارات�ك ..ترصفاتك كله�ا تبدو لهم وكأنك قادم م�ن كوكب آخر عفا
عليه الزمن ..مش مش�كلة!! املهم ..تركني ابني أتجول وحدي يف شوارع
باريس الجميلة عىل أن نلتقى بعد بضع ساعات يف مقهى بالقرب من دار
األوبرا الفرنسية الشهرية ..كان الجو جميالً مالئماً للتسكع الذي يسمح
للعقل بأن يسرتيح -ولو قليالً -بعيدا ً عن هموم الحياة وإيقاعها املجهد
ومنطقها الالمعقول .بعد ساعتني من التسكع املمتع وجدت نفيس داخل
مكتب�ة أنيق�ة لبيع الكتب!! م�ش املالبس!! الزحام على الكتب والقراءة
أجبر نظري عىل الوق�وع عىل كتاب للروائي الجزائرى س�مري قس�يمي
تح�ت عنوان «الح�ب يف خريف مائ�ل» ،وهو من أعمال الكاتب الش�هري
التي ُترجمت إىل الفرنس�ية والذي كنت أتوق إىل قراءته ،وملا س�معت عنه
م�ن جدل كثري اشتريت الكتاب وهرعت ب�ه النتظار ابن�ي عىل املقهى.
اتصلت به وقلت« :خذ وقتك ..معي كتاب ..وأنا س�عيدة بجلستي» .امتأل
املقه�ى بمختلف أعمار البرش وأش�كالهم وتصادف جلويس بجانب رجل
عج�وز وامرأته -ربما صديقته -أعتقد أنه�ا صديقته ألن الحوار بينهما
لم ينقطع ..كذلك الضحكات واالبتس�امات الخجول�ة! وكما تعرفون أن
املقاه�ي األوروبية وبالتحديد الفرنس�ية تتالصق فيه�ا الطاوالت بحيث
يمكنك س�ماع حدي�ث اآلخر أو حتى التدخل يف ش�ؤونه إذا لم يمانع هذا
الط�رف ..وق�د حدث هذا بالفعل مع�ي ..فبعد قليل م�ن الوقت التفت يل
ً
قائلا بالعربية« :مرحباً ..هل أنت تقرئني كتاب (س�مري
الرج�ل العجوز
قسيمى) ما رأيك يف هذا الجدل الذي أثاره الكتاب؟» .وقبل أن أنطق بالرد
اس�تطرد قائالً وهو ممسك بيد صديقته« :ال يوجد ىشء أجمل من الحب
يف الحي�اة» ،فقاطعته ضاحكة« :س�يدي لم أقرأ الكت�اب بعد ولكني أرى
أنك يف ركاب املضمون»!!! .تركني جار املقهى إىل خلوتى «فغطست» بني
أوراقه ..أدركت منذ البداية أننيعىل مشارف جلسات من الكشف والتعري
بني رجلني وحديث بينهما ،يف حوار طويل عىل امتداد الرواية ..عن املايض
والحب ..عن الجنس والعشق من خالل أسلوب جميل ولغة رشيقة تفتح
الب�اب داخ�ل أعماق النفس اإلنس�انية مع إثارة للتس�اؤالت الفلس�فية
ومناقش�تها بجرأة منقطعة النظير ،األمر الذي يجعلك تس�أل :أين هو
رس الس�عادة لتكتش�ف أن إرضاء الذات هو العقبة أمام السالم الروحي
الذي نتطلع كلنا إليه ..ربما الرواية كلها تأخذ بيدك الكتش�اف ذاتك وإذا
اكتش�فتها سوف تحبها ..أما إذا نفخ الحب من روحه فيك فسوف تعود
إىل إنس�انيتك وسعادة وجودك حتى إن كان ذلك يف خريف عمرك .القصة
تجعلك تعيد التفكري يف حياتك حتى وإن كنت ال تتفق يف الكثري مع الكاتب
ربما ألننا شعوب عربية بها من املخاوف ملواجهة الحقائق وفضحها مع
ال�ذات كما فعل بطل القصة ..أترككم عند هذا الحد وربما أواصل يف لقاء
آخر عندما أنتهي من القراءة ..ربما ..وليس أكيداً.

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للسمنت العراقية

إياس الساموك

نصت املادة ( /49أوالً) من الدستور عىل أنه «يتكون مجلس النواب
م�ن عدد من األعضاء بنس�بة مقعد واحد لكل مائة ألف نس�مة من
نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ،يتم انتخابهم بطريق
االقرتاع العام الرسي املبارش ،ويراعى تمثيل س�ائر مكونات الشعب
فيه».
وق�د راع�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا ه�ذا التوج�ه ،يف العديد من
احكامها ،ونحن اليوم مقبلني عىل االنتخابات العامة ملجلس النواب،
مما يتطلب االلتزام بهذه االحكام بوصفها ملزمة للس�لطات كافة،
وتستمد ذلك االلزام من الدس�تور بكونه القانون االعىل واالسمى يف
البالد واملسؤول عن توزيع صالحيات السلطات الرئيسة.
ومن ه�ذا املنطلق ن�ود االش�ارة إىل ترصيحات ظهرت عرب وس�ائل
االعالم قبل االنتخابات من مرش�حني وشخصيات ينتمون إىل قسما ً
من مكونات الش�عب العراقي عربوا عن مخاوفهم من امكانية عدم
حصولهم عىل حقهم الدستوري يف التمثيل داخل مجلس النواب.
وازاء تل�ك املخاوف ،يج�ب التأكيد عىل أن املحكم�ة االتحادية العليا
تطرق�ت إىل الحق�وق السياس�ية لتل�ك املكونات وبنح�و رصيح يف
احكامها ،وقد اعلنت عنها يف وسائل االعالم ألكثر من مرة ،ونجد أن
ال ضري من التذكري به�ا مجدداً ،وهي حكمها الصادر يف عام ،2010
الذي جاء متفقا ً مع حكم املادتني ( )14و ( )20من الدستور املتعلق
باملس�اواة بني العراقيني ،بجعل املقاعد املخصصة للمكون الصابئي
املندائ�ي ضمن دائرة انتخابي�ة واحدة يف انحاء العراق كافة ،أس�وة
باملكون املس�يحي ،كون ذلك يتيح له�م فرصة اكرب يف الحصول عىل
مقع�د أو اكثر يف مجلس النواب ،وعدم تش�تت اصواتهم بني الدوائر
االنتخابية.
اما بالنس�بة للمك�ون االيزيدي ،فقد صدر حكم دس�توري يمنحهم
عدد مقاعد نيابية تتناس�ب مع عدد نفوس�هم يف انتخابات مجلس
النواب ،وفق االحصاءات الرس�مية املعتمدة استنادا ً إىل احكام املادة
( /49أوالً) من الدستور.
ً
وهذه االحكام ،ج�اءت التزاما من املحكمة االتحادية العليا بتطبيق
الدستور نصا ً وروحاً ،وشعورا ً منها باملسؤولية امللقات عىل عاتقها
بحف�ظ التمثي�ل الس�يايس للمكون�ات يف مجلس الن�واب اضافة إىل
صيان�ة حقوقه�ا الدينية والثقافي�ة لها ،هذه العوامل كانت س�ببا ً
رئيسا ً يف وصول العراق إىل مقعد يف املجلس التنفيذي التحاد املحاكم
واملجالس الدستورية العربية مؤخراً ،بوصفه استحقاقا ً وطنيا ً وجزء
من املنهاج العام للدولة باالنفتاح عىل املحيطني العربي الدويل.

كاتب في الشؤون القانونية

كـاريكـاتـير

فرصة إستثامرية يف القطاع الصناعي لسنة 2018

إعـالن

يسر الرشكة العامة للس�منت العراقية إن تعلن عن الفرصة االس�تثمارية ملعم�ل  /األكياس الورقية يف الكوفة ودعوة املس�تثمرين
والشركات العراقية والعربي�ة والعاملية املتخصصة يف مجال صناعة الورق أو املصنعة ملعامل الورق وكذلك إعتماد الرشكات التى لها
الخربة الكافية لتأهيل وتحديث وتشغيل معامل الورق داخل العراق أو خارجه عىل أساس املشاركة باالدارة واإلنتاج وزيادة الطاقات
اإلنتاجية واملس�اهمة يف هذه الفرصة القيمة للحاجة املاس�ة إلنتاج هذا املعمل وأهميت ِه لتلبية إحتياجات السوق العراقية والجدوى
اإلقتصادية واملزايا املتحققة للمستثمر منها توفر املواد االساسية الداخلة يف اإلنتاج وبأسعار منافسة .
وباإلمكان الحصول عىل امللف اإلستثماري للمعمل من مقر الرشكة العامة للسمنت العراقية /الصندوق لقاء مبلغ قدره ()150000
مائة وخمسون ألف دينار فقط غري قابلة للرد وإعتبارا ً من يوم الخميس املصادف  2018/ 5 /10وملدة (  )30ثالثون يوما ً والرشكة
على إس�تعداد لتقديم كافة املعلومات التفصيلية والتس�هيالت لزي�ارة املعمل ونلفت ذوي اإلختص�اص واملهتمني لتقديم عروضهم
وفق الرشوط الواردة يف امللف االس�تثماري (وتقديم العروض عىل ش�كل عرضني منفصلني األول عرض فني والثاني عرض تجاري يف
رضف مغل�ق ومخت�وم ) مراعني أن تكون الوثائق املوجودة يف هذين العرضني مصدقة أصوليا ً من الجهات الرس�مية يف دول الرشكة
املتقدم�ة للحصول عىل الفرصة اإلس�تثمارية ومصدقة من الس�فارة العراقية يف عاصمة تلك الدول ذات الصل�ة وفقا ً ملتطلبات قرار
مجلس الوزراء املوقر رقم ( )492لس�نة  2013مع العلم بأنه س�يتم تطبيق املعادلة السعرية ملنتوج الورق تحوطا ً للتغريات السعرية
يف اإلسواق وسيكون آخر موعد لتقديم العروض الســـاعة الثانية عرش ظهرا ً من يــــوم األحـــــد املصادف .2018 / 6 /10
وباإلمكان زيارة موقع الرشكة التايل www.icsc.gov.iq :
ولالستفسار عن أي معلومات أخرى يرجى زيارة مقر الرشكة العامة للسمنت العراقية عىل العنوان التايل -:
العراق -بغداد – الزعفرانية – قرية سعيدة .
نقال 07705385348/
الربيد االلكرتونيIraq cement@icsc.gov.iq :
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