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اليوم ..الربملان يعقد «جلسة استثنائية» ويستضيف العبادي واألعرجي ويستنثي املفوضية
العراقي

ين ّبئ عن عقل
امــرء لـسـانـه ،ويـدلّ
كـل
ٍ
على فضله بيانه

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

أغنياء األردن حيصدون ما زرعته تظاهرات الفقراء

ص4

صناديق االنتخابات حتت احلاية املشددة

نشر قوات أمنية خارج املراكز االنتخابية ..واملفوضية :الفرز اليدودي سيجري بسالسة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ع� ّد رئيس وزراء حرق مخ�ازن صناديق
االقرتاع يف بغداد مخططا ً يستهدف رضب
الب�اد وأم�ر بتش�ديد الحراس�ة ملخازن
مفوضية االنتخابات يف محافظات الباد،
فيماتوع�د ب�رب م�ن يح�اول زعزعة
االستقرار بيد من حديد ،بينما قال رئيس
املفوضية إن احرتاق صناديق االقرتاع لن
يؤث�ر عىل نتائج االنتخابات لكنه كش�ف
عن احرتاق جميع اجهزة ترسيع النتائج
واجهزة التحقق االلكرتونية.
وأص�در رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام

للقوات املسلحة حيدر العبادي بعد حرق
مخ�ازن لصنادي�ق االنتخابات االخرية يف
بغداد االوام�ر لجميع قي�ادات العمليات
يف املحافظات بتش�ديد اإلجراءات األمنية
ملخ�ازن مفوضي�ة االنتخاب�ات وزي�ادة
القطعات املخصصة لحمايتها كما وجه
املختص�ن يف مديري�ة االدل�ة الجنائي�ة
ومديري�ة الدف�اع املدن�ي بالكش�ف عىل
موق�ع الح�ادث والتحقي�ق يف اس�بابه
واعداد تقرير مفصل بالحادث وباالرضار
بعد تدقيقها بشكل نهائي.
وش�دد العبادي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ع�ىل ان القوات

املحكمة االحتادية العليا :الرشكات الع�ام��ة ترتب�ط إداري�ا
بمجلس الوزراء وملجالس املحافظات الرقابة عليها
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االمني�ة واجبها حماية اماك�ن صناديق
االق�رتاع ومراكز الخزن م�ن الخارج وال
عاق�ة لها بالخزن داخل البنايات حرصا ً
ع�ىل اس�تقالية قواتنا املس�لحة اوعدم
التدخل يف العملية االنتخابية اال بما يوفر
االم�ن للناخبن وتوفري الحماية للبنايات
واملؤسس�ات واملراكز االنتخابية ومراكز
الخزن .وأكد العبادي «ماحقة العصابات
االرهابي�ة والجهات التي تح�اول العبث
ً
منوه�ا اىل ان
باالم�ن وباالنتخاب�ات»،
التحقيقات مس�تمرة ملعرفة مابس�ات
الحادث.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة :ختصيص اموال من موازنة العام احلايل لدعم
البلدية والبلديات واملصابني باالمراض املستعصية
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ترامب مهدد ًا احللفاء :التغيري قادم

أص�وات هتدئ�ة داخ�ل األروق�ة السي�اسي�ة:
باألصوات وال بالبالد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
بعد س�اعات من نش�وب حريق بمخازن
صناديق االق�رتاع يف بغداد ،التهم بعضها
وجميع أجه�زة ترسيع العد االلكرتونية،
كت�ب زعي�م تحال�ف س�ائرون الفائز يف
االنتخابات االخرية مقتدى الصدر رسالة
يح�ذر فيها م�ن اوضاع الع�راق الحالية

وم�ن بداية ح�رب أهلية ،داعي�ا اىل عدم
الخض�وع ل�إرادات االجنبي�ة ومواجهة
الفساد ،مش�د ًدا عىل انه لن يبيع الشعب
من أجل املناصب .ونرش الصدر فجر أمس
االثنن رس�الة تعرب عن األلم من اوضاع
الع�راق الحالية ،ع�ىل موقعه االلكرتوني
حذر فيها من بداية حرب اهلية ،فيماأكد
أن املناصب أهون لديه من «عفطة عنز»

بغداد  /المستقبل العراقي

ش�ن الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب ،أمس
االثن�ن ،هجوما ع�ىل حلفائه عرب حس�ابه يف
تويرت ،مركزا عىل امللف التجاري ،وذلك بعد قمة
ملجموعة الس�بع ش�هدت توترا شديدا يف نهاية
األسبوع املايض يف كندا.
وكت�ب ترام�ب« :التج�ارة املنصفة س�تصبح
تج�ارة غبي�ة إذا لم تك�ن متبادل�ة» ،يف انتقاد
للرسوم التي س�تفرضها كندا عىل واردتها من
الحلي�ب األمريك�ي .وكت�ب ترام�ب يف تغريدة:

 ..مناش� ًدا العراقي�ن قائ�ا «عراقك�م
جريح وم�ازال جرحه لم يندمل وبحاجة
للتع�اون والتكاتف ومازال ينئ من وطأة
اإلحتال واإلرهاب والفساد».
وسأل الصدر قائا «اىل متى يبقى البعض
ً
خاضعا ً
ذلي�ا أم�ام إرادة األجنبي ،ومن
هم خلف الحدود؟».

التفاصيل ص3

مرص ت�هدي الع�راق م�ع�جم الكلم�ات الس�وم�ري�ة واألك�دي�ة
الداخلية تعلن عن عدد املخالفات املرورية التي ضبطتها خالل ثالثة اشهر

ص2

ص2

«ملاذا عيل بصفتي رئيس�ا للوالي�ات املتحدة أن
أسمح لدول بأن يظل لديها فائض تجاري هائل
كما هو الحال منذ عق�ود ،بينما عىل مزارعينا
وعمالن�ا ودافع�ي الرائ�ب لدين�ا دف�ع ثمن
كبري وغري منصف؟ هذا أمر غري عادل لش�عب
أمريكا!» .وتابع أن ما يزيد من العجز التجاري
ك�ون «الوالي�ات املتحدة تتوىل يف حلف ش�مال
األطليس الكلفة ش�به الكامل�ة لحماية العديد
م�ن هذه الدول التي تس�تغلنا تجاريا (فهي ال
تدفع سوى جزء من الكلفة وتضحك)».
وش�دد عىل رضورة ان يدف�ع االتحاد األوروبي

«أكرب بكثري عىل الصعيد العسكري».
وأض�اف ترام�ب أن أملاني�ا «تدف�ع  1باملئ�ة
(بب�طء) من إجمايل ناتجه�ا الداخيل إىل الحلف
األطليس ،بينما ندف�ع نحن  4باملئة من إجمايل
ناتج أكرب بكثري .هل هذا منطقي؟ نحن نحمي
أوروبا (وه�ذا أمر جيد) رغم الخس�ارة املالية
الكبرية ،ثم نتلقى رضبات عىل صعيد التجارة.
التغيري ق�ادم!» .وختم ترامب بالقول« :نعتذر،
لكن ال يمكننا أن نس�مح ألصدقائنا أو أعدائنا
باس�تغالنا عىل صعيد التجارة بعد اآلن .علينا
أن نضع العامل األمريكي يف املرتبة األوىل».

جملس القضاء يسمي رئيسا ونائبا ملجلس املفوضني يف مفوضية االنتخاب�ات
احلكيم حيذر من ضياع اصوات الناخبني الذين جتاوزوا كل الظروف الختيار ممثليهم

حقوق االنسان تنتقد مؤسسات الدولة :ل�م تنصف شهداء سبايكر وعائالهتم
هيئة احلج
تعلن زيادة حصة الع�راق
من مقاعده لعام 2018
ص3

اردوغان
يريد حماكمة «أشد معارضيه»
وال يانع اعدامه
ص4

ايطاليا تلوح
بإغالق املوانئ بوجه سفن
انقاذ املهاجرين
ص4

ص2

ص2

ص2

نادال يواصل
ت�رب�ع�ه ع�ل�ى ص��دارة
التصنيف العاملي
ص10

أورب�������ا ت���ت���وح���د مل���واج���ه���ة خ���ط���ط ت����رام����ب احل��ائ��ي��ة

ص4
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حقوق االنسان تنتقد مؤسسات الدولة :لـم تنصف شهداء
سبايكر وعائالهتم

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د عضو مفوضي�ة حقوق االنس�ان
فاضل الغراوي ،أمس االثنني ،ان مؤسسات
الدول�ة لم تنصف ش�هداء قاعدة س�بايكر
والبالغ عددهم اكثر من  2134شهيدا ً حتى
االن.وقال الغراوي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ان�ه «بعد مرور اكثر
م�ن اربع�ة س�نوات ع�ىل قي�ام عصابات
داع�ش االرهابي�ة بخطف وقتل ب�دم بارد
وباس�لوب وح�ي ين�دى ل�ه الجب�ني من
االنس�انية اكثر من الف�ني متطوع يف كلية
الق�وة الجوي�ة العراقية فانن�ا ارشنا عدم
وجود انصاف حقيقي للشهداء وعائالتهم

وم�ا دليلنا من ذل�ك هو ع�دم اكمال ملف
املقاب�ر الجماعي�ة حيث لم تب�ارش الفرق
الحكومي�ة املكلف�ة باكم�ال فت�ح باق�ي
املقابر املسجلة من قبل فرق املفوضية كما
ان وزارة الصح�ة لم تدول القضية بش�كل
كامل ول�م تنجز ما مكل�ف بها وخاصة يف
موضوعة اخراج الرفات وفحص ال�()Dna
وتسليمها اىل ذويهم لغرض اكمال اجراءات
املتطلب�ات القانوني�ة املرافق�ة اىل ذل�ك».
واض�اف ان «املفوضي�ة مس�تمرة بتوثيق
االنتهاكات التي رافقت الجريمة ومابعدها
من�ذ حزي�ران  2014وحتى الي�وم وابواب
املفوضي�ة مفتوح�ة الس�تقبال ش�كاوى
االنتهاكات الت�ي اقرتفتها عصابات داعش

قائد الفرقة السابعة يعلن مقتل انتحاريني
اثنني تسلال اىل البغدادي
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د الفرقة الس�ابعة يف الجيش اللواء
نومان الزوبعي ،أمس االثنني ،عن مقتل انتحاريني
اثنني تسلال اىل ناحية البغدادي يف االنبار.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن الزوبعي
الق�ول ان «الق�وات االمني�ة تمكن�ت م�ن قت�ل
انتحاريني اثن�ني من داعش بع�د محارصتهم يف
حي الشهداء التابعة ملدينة البغدادي».
واض�اف الزوبعي ان «االنتحاريني تس�للوا اىل
املدين�ة» ،مش�را اىل ان «قتلهما ج�اء بعد ورود
معلومات دقيقة».
وتس�يطر القوات األمنية والعش�ائر املساندة
له�ا عىل مرك�ز ناحي�ة البغدادي ،فيم�ا تتعرض
الناحي�ة ب�ني الح�ني واألخ�ر لهجمات م�ن قبل
تنظي�م «داع�ش» بواس�طة انتحاري�ني يرتدون
احزمة ناس�فة وعجالت مفخخة والتي غالبا ما
يتم التصدي لها من قبل تلك القوات.

بيئة دياىل تتحدث عن الغام تنترش يف ( )134كم
عىل حدود العراق مع ايران
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت بيئة دياىل ،أمس االثنني ،عن انتش�ار
االلغام عىل مسافة 134كم عىل الرشيط الحدودي
بني الع�راق وايران ضمن ح�دود املحافظة ،فيما
اش�ارت اىل خطورة تلك االلغام عىل املدنيني.وقال
مدير بيئة دياىل عبد الله الشمري إن «االلغام التي
تعود لحرب الثمانينيات بني العراق وايرن تنترش
عىل مس�افة  134كم عىل الرشيط الحدودي بني
البلدين ضمن ح�دود محافظة دي�اىل» ،موضحا
أنها «تمت�د من خانقني وص�وال اىل منطقة بدرة
ضم�ن ح�دود واس�ط».واضاف الش�مري ،أن
«الرشي�ط الحدودي يضم كمي�ات هائلة جدا من
االلغام واملقذوفات الحربية والتي تش�كل خطرا
عىل حي�اة املدني�ني خاص�ة يف الق�رى واملناطق
القريب�ة» ،مؤك�دا أن «تلك االلغام تش�كل خطرا
دائما خاصة يف مواسم السيول التي تجرف العديد
م�ن االلغام اىل عم�ق االرايض الزراعية وتؤدي اىل
وقوع حوادث مؤسفة».وكانت الحدود بني العراق
وايران شهدت يف حرب الثمانينيات معارك عنيفة
ورشسة وكانت من اسخن القواطع العسكرية.

بحق املدنيني العزل» ،داعيا يف الوقت نفسه
عوائ�ل الضحاي�ا اىل «تس�جيل م�ا لديه�م
لدى مكات�ب املفوضية لغ�رض تايد الدعم
القانوني بذلك وبما يكفل حقوق الش�هداء
وعائالتهم».وم�ن جانب�ه اوضح مس�ؤول
ملف الحق�وق املدني�ة والسياس�ية« ،اننا
كمفوضي�ة طالبن�ا امانة مجل�س الوزراء
باقامة نصب تذكاري للواقعة وتم املوافقة
علي�ه غر ان امانة بغداد لم تبارش به حتى
االن باالضاف�ة اال ان القضي�ة ل�م تدول يف
املحافل الدولية حتى االن وهو من واجبات
الحكوم�ة العراق بتكليف الجه�ات املعنية
بذل�ك والزال الكث�ر من منف�ذي الجريمة
خارج اسوار القضاء».

صدر عن بواب�ة اللغة العربية بمكتبة
اإلس�كندرية «معجم الكلمات السومرية
باللغتني األكدية والعربي�ة وأخرى أكدية
عربي�ة» ،حي�ث قام�ت املكتب�ة بتقدي�م
املعجم كهدية للعراق.
وذكر موقع «اليوم الس�ابع» املري
يف تقرير له ،ان معجم الكلمات السومرية
باللغت�ني العربي�ة واألكدية ،وال�ذي ألفه
عال�م اآلث�ار واللغويات القديمة وأس�تاذ
اللغ�ة األكدي�ة والدراس�ات املس�مارية،
ومدير وحدة الدراسات اآلشورية بجامعة
املوص�ل ،عيل الجب�وري ،س�يتم تقديمه
كهدي�ة للعراق.من جانبه�ا قالت مكتبة
االس�كندرية يف بيان أن ه�ذا اإلصدار من
املكتبة جاء بعد إصدارها ا مقاالت وأبحاث

اليوم ..برملان اقليم كردستان جيتمع لتحديد موعد
اللغاء االدخار االجباري

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن نائب رئيس برملان اقليم كردس�تان
جعف�ر امينيك�ي ،أم�س االثن�ني ،ان برمل�ان
اقليم كردس�تان س�يجتمع يوم غد ملناقش�ة
قان�ون االصالح�ات ،مبين�ا ان�ه ت�م تحديد
املواد القانونية التي س�يتم مناقشتها .وقال

امينيك�ي خالل مؤتم�ر صحف�ي ان «برملان
اقليم كردستان س�يجتمع يوم الثالثاء وذلك
ملناقش�ة قانون االصالحات بعد ان قامت كال
اللجنت�ني القانونية واملالية بتقديم تقرريهما
اىل رئاس�ة الربملان» .واضاف «اننا متفائلون
بتمريرالقان�ون م�ن قب�ل الربمل�ان» ،مبين�ا
ان «حكوم�ة اقليم كردس�تان ح�ددت بعض

الداخلية تعلن عن عدد املخالفات املرورية التي ضبطتها
خالل ثالثة اشهر
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية ،أم�س االثنني ،عن عدد
املخالف�ات املروري�ة الت�ي ضبطتها خ�الل ثالثة
اش�هر ،مش�رة اىل ان «ه�ذه املخالف�ات تمت يف
جميع املحافظات باستثناء اقليم كردستان.
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء س�عد معن
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه انه
«يف اط�ار متابع�ة وزير الداخلية قاس�م االعرجي
لتطوي�ر عم�ل مديرية امل�رور واالرتقاء ب�ه وبما

يؤدي اىل تطبيق القان�ون وتقديم افضل الخدمات
للمواطن�ني ويع�زز اج�راءات الس�المة واالم�ان
بتطبي�ق النظ�ام امل�روري ,فق�د س�جلت مديرية
املرور  398624مخالفة مرورية الش�هر (ش�باط
واذار ونيس�ان) من هذا العام يف جميع محافظات
البالد ،عدا اقليم كردستان العراق».
واضاف معن ان «ه�ذه املخالفات توزعت عىل
مختلف الحاالت غر القانوني�ة واملخالفة لقانون
امل�رور ومنها (الس�ر عك�س االتج�اه والوقوف
املمن�وع وع�دم حمل املستمس�كات وع�دم توفر

رشوط املتانة واالمان ومخالفة قواعد السر االمن
واملخالفات الخاصة باس�تخدام الدراجات النارية
وغرها)».وتاب�ع ان «مديرية املرور تس�عى ومن
خ�الل دوائره�ا االختصاصي�ة اىل زي�ادة حمالت
التوعي�ة والتثقي�ف للتعري�ف بالنظ�ام امل�روري
واهمية اتباع القواعد املرورية».يذكر أن قدم بعض
الطرق الرئيس�ة يف عموم الع�راق ووجود مطبات
فيه�ا ،فضالً عن ع�دم االلت�زام بقوان�ني وقواعد
امل�رور العامة ،أدى إىل حص�ول العديد من حوادث
السر التي راح ضحيتها العديد من املواطنني.

املحكمة االحتادية العليا :الرشكات العامة ترتبط إداري ًا بمجلس الوزراء
وملجالس املحافظات الرقابة عليها
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت املحكمة االتحادية العليا
أن الدس�تور اخض�ع ال�رشكات
العامة للسياس�ة العام�ة للدولة،
مش�رة إىل أن ملجالس املحافظات
ح�ق الرقاب�ة عليه�ا بموج�ب
القانون.
وق�ال املتح�����دث الرس�مي
للمحكمة إياس الس�اموك يف بيان

ورد ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،إن
«املحكمة االتحادي�ة العليا عقدت
جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت
املحمود وحضور القضاة االعضاء
ونظ�رت طعن�ا ً بع�دم دس�تورية
ن�ص يف التعدي�ل الثال�ث لقان�ون
املحافظ�ات غر املنتظم�ة بإقليم
رق�م ( )21لس�نة  ،2008تضم�ن
اخراج الرشكات العامة من مفهوم
املناصب العلي�ا الذي يتوىل مجلس

املحافظة ترشيح أصحابها».
وأضاف أن «املحكمة وجدت ان
إخ�راج بعض املناص�ب ليس نصا ً
جدي�داً ،وأن التعديل الثالث أضاف
عنوانا ً آخر هو ال�رشكات العامة،
ول�م يك�ن هن�اك اع�رتاض علي�ه
سابقا ً أو حالياً».
وأوضح أن «املحكمة االتحادية
العلي�ا ذك�رت أن ه�ذه الرشكات
تتب�ع السياس�ة العام�ة للدول�ة

املرس�ومة بموج�ب الدس�تور
ويمارس�ها مجلس ال�وزراء ،ومن
ث�م لي�س يف الن�ص املطع�ون ب�ه
مخالف�ة للدس�تور م�ن الجان�ب
االداري ،ام�ا من جهة الرقابة فأن
الن�ص ال ُيفقد مجل�س املحافظة
صالحي�ة الرقاب�ة ع�ىل الرشكات
العام�ة املنصوص عليه�ا يف املادة
( /7سابعاً) من قانون املحافظات
غر املنتظمة بإقليم املشار اليه.

احلكيم حيذر من ضياع اصوات الناخبني الذين جتاوزوا كل الظروف
الختيار ممثليهم

بغداد  /المستقبل العراقي

اع�رب الس�يد عم�ار الحكيم رئي�س التحالف
الوطن�ي عن بال�غ قلقه ازاء ح�ادث الحريق الذي
تعرضت ل�ه مخازن مفوضية االنتخابات وتعرض
صناديق اقرتاع واجهزة تصويت لالحرتاق  ،محذرا

م�ن ضي�اع اص�وات الناخب�ني الذي تج�اوزوا كل
الظ�روف الخ����تيار من يفوض�وه نيابة عنهم
 ،مطالب�ا الجهات العليا بتش�كيل لجن�ة تحقيقة
للوقوف عىل اس�باب هذا الخرق الكبر ومحاسبة
املقرين وكش�ف الدواف����ع التي كانت وراءه
 ،داعي�ا الجه�ات املع����ني�ة الخذ اع�ىل درجات

مـصـر تـهـدي العـراق مـعـجــم الـكـلـمـات
السومرية واألكدية

بغداد  /المستقبل العراقي

www.almustakbalpaper.net

العالم�ة العراق�ي جواد ع�يل يف مجلدين.
وأك�د مدي�ر املكتبة مصطف�ى الفقي،أن
َ
تعاون حيث تس�عى
بداية
هذا القاموس
ٍ
ُ
املكتبة لتوثيق تراث العراق رقميا ،مضيفا

أن املكتبة س�تتيح مجل�ة املجمع العلمي
العراق�ي عىل أح�د مواقعه�ا اإللكرتونية
خدمة للباحثني العرب واألجانب والثقافة
العربي�ة ،وذلك بعد موافقة رئيس املجمع
العلم�ي العراقي عىل التع�اون مع مكتبة
اإلسكندرية يف هذا الشأن.
وأوضح البيان أن «الجبوري بذل جهدا
غر مسبوق يف تأليف هذا املعجم ،ذلك أن
املعجم يح�وي آالف املفردات الس�ومرية
واألكدي�ة املس�تخدمة حالي�ا يف اللغ�ة
العربيّة ،كاشفا عن حجم التداخل اللغوي
ب�ني هذه اللغات الثالث ،وذلك لتعايش�ها
واس�تعمالها س�ويّا يف املنطقة نفس�ها،

وخاصة اللغتني السومرية واألكدية لفرتة
 500سنة تقريبا.
فالسومرية بدأت باالستعمال الواسع
بح�دود  3000قب�ل املي�الد ،واعتمدت يف
الب�دء عىل العالم�ات الصوري�ة ،ومن ثم
ع�ىل املقاط�ع الرمزي�ة يف الكتاب�ة ،أم�ا
األكدية فظهرت بحدود  2500قبل امليالد،
وتزامن�ت كلت�ا اللغت�ني إىل نهاي�ة األلف
الثال�ث قبل املي�الد ،وخالل ه�ذه الفرتة
تق ّدم األكدي�ون خطوة أخ�رى يف تطوير
الكتابة بالخط املسماري السومري. .
ّ
مقس�م إىل
الجدي�ر بالذك�ر ان املعجم
أربعة أقسام ،األول :الكلمات السومرية يف
اللغة األكدية ،والثاني :الكلمات السومرية
يف اللغة العربية ،والثالث :الكلمات األكدية
يف اللغة العربية ،والرابع :الكلمات العربية
ذات الجذور السومرية واألكدية

الحيط�ة والحذر يف الحفاظ ع�ىل مخازن صناديق
االق�رتاع يف عم������وم الب�الد وتفوي�ت فرص�ة
التالعب فيها  ،حاثا الجميع عىل ض����بط النفس
والحفاظ عىل االس�تقرار السيايس والتفكر بنحو
هادئبعي�د عن االنفع�ال خالل املرحلت�ني الراهنة
واملقبلة.

املقرتح�ات بخص�وص م�رشوع القان�ون».
واش�ار امينيك�ي اىل انه�م «يف هيئة رئاس�ة
الربمل�ان ق�د ح�ددوا امل�واد القانوني�ة الت�ي
ستناقش يوم غد» ،الفتا اىل انه «بعد املصادقة
ع�ىل القانون س�يتم تحدي�د موعد الجلس�ة
املقبل�ة للربمل�ان بغي�ة تحدي�د موع�د اللغاء
االدخار االجباري نهائيا يف رواتب املوظفني».

جملس القضاء يسمي رئيس ًا ونائب ًا ملجلس
املفوضني يف مفوضية االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مجلس القض�اء االعىل ،ان�ه قام خالل جلس�ته ،أمس
االثن�ني ،بتس�مية رئي�س ونائبا لرئي�س مجل�س املفوضني يف
مفوضية االنتخابات.
وذكر املتحدث الرس�مي باس�م املجلس القايض عبد الستار
برق�دار ،يف بيان تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«القض�اة املنتدب�ني للقي�ام بمهام مجل�س املفوض�ني عقدوا
اجتماع�ا صباح الي�وم يف مق�ر املجلس وجرى خالله تس�مية
رئيس مجلس املفوضني ونائبه» .وأضاف برقدار ،ان «االجتماع
تضم�ن ايضا تس�مية مقرر ملجل�س املفوضني وكذلك تس�مية
الناط�ق االعالمي باس�م املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات
كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كوردس�تان لرتشيح ثالث
قضاة إلدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك « .الجدير بالذكر
ان مجلس القضاء األعىل أعلن ،أمس األحد عن تس�مية عدد من
القض�اة املنتدبني للقيام بمهام مجل�س املفوضني يف املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق.

جملس البرصة يعلن احبـاط حماولة
لتهريب أعتدة من العراق اىل إيران
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجن�ة األمنية يف مجل�س محافظة الب�رة ،أمس
االثن�ني ،ب�أن قوة من حرس الح�دود أحبط�ت محاولة لتهريب
كمي�ة من األعتدة م�ن العراق اىل إي�ران بعد تب�ادل اطالق النار
مع املهربني يف منطقة حدودية نائية .ونقلت وكالة «الس�ومرية
ني�وز» عن رئي�س اللجنة جبار الس�اعدي الق�ول ،إن «قوة من
استخبارات قوات حرس الحدود يف املنطقة الرابعة نصبت كمينا ً
يف منطق�ة الرتاب�ة أدى اىل إحب�اط محاول�ة لتهري�ب كمية من
األعتدة من العراق اىل ايران» ،مبينا ً أن «القوة تبادلت اطالق النار
مع املهربني ،والذين الذوا بالفرار باالستفادة من وعورة املنطقة،
وتم ضبط األعتدة التي هي عبارة عن اطالقات نارية لرشاشات
متوس�طة» .ولفت الساعدي اىل أن «العملية تم تنفيذها يف ضوء
معلومات استخبارية دقيقة» .يذكر أن محافظة البرة تتداخل
حدوده�ا اإلدارية مع الح�دود الدولية للعراق مع ثالث دول ،هي
إي�ران رشقاً ،والكويت غرباً ،والس�عودية من الجهة الش�مالية
الغربي�ة ،كم�ا تمتلك املحافظ�ة اطاللة عىل الخلي�ج عرب قضاء
الفاو الس�احيل ،وبحكم موقع البرة الجغ�رايف كانت مرسحا ً
لعمليات التهري�ب باتجاهات متعددة وملواد مختلفة من أبرزها
املخدرات ،إال أن تنامي قدرات قوات حرس الحدود أدى اىل تراجع
هذه الظاهرة يف غضون األعوام القليلة املاضية.

وزيــر الـخـارجـيـة يـتـسـلـم اوراق اعـتـمـاد
سفري مجهورية فيجي

بغداد  /المستقبل العراقي

تس�لم وزي�ر الخارجي�ة ابراهي�م
الجعف�ري ،أم�س االثن�ني ،أوراق اعتماد
الس�فر غر املقي�م لجمهوري�ة فيجي،
موس�يس تيكوتوجي�ا ،يف
بغداد.
وذكر مكت�ب الجعفري
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان
«وزير الخارجي�ة ،ابراهيم
الجعفري ،تس�لم ،نس�خة
من أوراق اعتماد موس�يس
تيكوتوجي�ا الس�فر غ�ر
املقي�م لجمهورية فيجي يف
بغداد».واض�اف ان «ج�رى
خالل اللقاء مناقش�ة سبل

االرتق�اء بالعالقات الثنائيّة ب�ني البلدين
إىل ما يلبي طموح الش�عبني الصديقني».
وش�دد الجعف�ري بحس�ب البي�ان ،عىل
«اهتم�ام بغ�داد بتب�ادل الزي�ارات ب�ني
مسؤويل البلدين يف إطار تعزيز العالقات،

وفتح قن�وات للتع�اون الثنائ�ي» ،مثمنا ً
«موق�ف فيج�ي الداع�م للع�راق يف األمم
املتحدة».واوضح ان «الخارجيّة العراقيّة
مس�تعدة لتقديم كل ما من شأنه إنجاح
البعثة الدبلوماسيّة ببغداد ،وأن تساهِ م يف
تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين» ،متمني�ا «النجاح
واملوفقية للسفر».
م�ن جانب�ه موس�يس
تيكوتوجيا سفر جمهورية
فيج�ي يف بغ�داد أك��د عىل
«اهتم�ام حكومت�ه بتعزيز
العالق�ات الثنائيَّ�ة ب�ني
البلدين ،ووقوفها إىل جانب
الع�راق» ،مبين�ا ان «العالم
ي�درك أهم�ي�ة الع�راق يف
املنطقة ،واملجتمع الدويل».

هيئة احلج تعلن زيادة حصة العراق من مقاعده لعام 2018
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن رئيس الهيأة العليا للحج والعمرة خالد العطية موافقة وزارة الحج الس�عودية عىل زيادة
حصة العراق من مقاعد الحج للعام الحايل  2018اىل  38الف حاج.
وقال الشيخ العطية يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان»الهيأة ويف كل عام تسعى
اىل الحصول عىل زيادة بحصة حجاجها بما يتناس�ب مع النس�بة الس�كانية الحاصلة من خالل
مخاطباتها الرسمية اىل السلطات املعنية يف السعودية ،ويف هذا العام ارسلنا طلبا اىل وزارة الحج
السعودية بزيادة مقاعد حجاج العراق وتمت املوافقة عىل منح هذه الزيادة يف العام الحايل».
واضاف ان «نسبة الزيادة التي منحتها وزارة الحج السعودية ستضاف اىل حصة العراق البالغة
 33الفاو ،690لتصبح الحصة الكلية يف هذا العام  38الف حاجا».
واش�ار العطية اىل ان «الهيأة س�تمنح هذه الزيادة للفائزين بقرع�ة الحج حرصا وتوزعها عىل
املحافظات كل حسب نسبته الس�كانية املعتمدة لدى الجهاز املركزي لإلحصاء السكاني بوزارة
التخطيط».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الثالثاء

العدد (  12 ) 1692حزيران 2018

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

Issue No ( 1692 ) June 12 Tue 2018

نشر قوات أمنية خارج املراكز االنتخابية ..واملفوضية :الفرز اليدودي سيجري بسالسة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

صناديق االنتخابات حتت احلامية املشددة

ان احرتاق صناديق االقرتاع بأحد مخازنها يف
بغداد لن يؤثر عىل نتائج االنتخابات الرملانية
العام�ة التي جرت يف  12من الش�هر املايض،
لكنها كش�فت ع�ن اح�رتاق جمي�ع اجهزة
ترسيع النتائ�ج واجهزة التحقق االلكرتونية
الخاصة بمكتب انتخابات بغداد.
وق�ال رئيس مجلس مفويض املفوضية معن
الهيتاوي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ان املفوضية تلقت تقارير احراق
مخازنها يف مكت�ب انتخابات بغداد الرصافه
من الجه�ات األمنية ومبارشة تم االنتقال اىل
مح�ل الحريق برفقة وزي�ر الداخلية ورئيس
اللجن�ة األمني�ة العلي�ا لالنتخاب�ات وقائ�د
عملي�ات بغداد وف�رق الدفاع املدن�ي واالدلة
الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية ،حيث
تمت السيطرة عىل الحريق ومنع امتداده اىل
صناديق االقرتاع واوراقه.
وكشف عن ان الحريق قد دمر جميع اجهزة
ترسيع النتائ�ج واجهزة التحقق االلكرتونية
الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافه».
واض�اف ان التحقيق اليزال جاريا عن طريق
األجه�زة األمني�ة للكش�ف ع�ن مالبس�ات
الح�ادث ،مش�ددا ع�ىل ان الحريق ل�ن يؤثر
ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات الن حمي�ع االوراق
الخاصة بالنتائج توجد نس�خ احتياط منها
يف املكتب الوطني ملفوضية ومكتب انتخابات
بغداد الرصافه ،باالضاف�ه اىل أوراق االقرتاع
يف الصناديق .واش�تكى املس�ؤول االنتخابي
من أن مفوضية االنتخابات مستهدفة حال ًيا
«من جمي�ع الجهات لثنيها ع�ن اداء عملها
الديمقراط�ي بموجب القانون والدس�تور»،
داع ًيا جميع املؤسس�ات الدس�تورية يف البلد
من الرمل�ان والحكوم�ة والقضاء ورئاس�ة
الجمهوري�ة وق�ادة الكت�ل السياس�ية اىل
تحم�ل مس�ؤوليتها التاريخي�ة يف الحف�اظ
عىل مخرج�ات العملية االنتخابي�ة .وطالب
«بحماي�ة جميع موظفي املفوضية ومكاتب
املحافظات وإدارات وأقس�ام املكتب الوطني
بم�ن فيه�م اعض�اء مجل�س املفوضني من
االس�تهداف بشتى انواعه» .ومن جهته ،قال
رئي�س اإلدارة االنتخابية يف املفوضية رياض
الب�دران إن «الحريق ق�د ألتهم أغلب األجهزة
الخاص�ة بترسي�ع النتائ�ج والبايومرتي اي
فق�ط االجه�زة االلكرتوني�ة ام�ا صنادي�ق
وأوراق االق�رتاع ،فقد تم�ت املحافظة عليها
بجهود وزارة الداخلية والدفاع املدني».

ع� ّد رئي�س وزراء ح�رق مخ�ازن صنادي�ق
االقرتاع يف بغ�داد مخططا ً يس�تهدف رضب
البالد وأمر بتشديد الحراسة ملخازن مفوضية
االنتخاب�ات يف محافظ�ات الب�الد ،فيماتوعد
ب�رب من يح�اول زعزع�ة االس�تقرار بيد
م�ن حدي�د ،بينما ق�ال رئي�س املفوضية إن
احرتاق صناديق االق�رتاع لن يؤثر عىل نتائج
االنتخاب�ات لكنه كش�ف عن اح�رتاق جميع
اجه�زة ترسي�ع النتائ�ج واجه�زة التحق�ق
االلكرتونية.
وأص�در رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات
املس�لحة حيدر العب�ادي بعد ح�رق مخازن
لصناديق االنتخابات االخرية يف بغداد االوامر
لجمي�ع قي�ادات العملي�ات يف املحافظ�ات
بتش�ديد اإلجراءات األمنية ملخازن مفوضية
االنتخاب�ات وزي�ادة القطع�ات املخصص�ة
لحمايتها كما وجه املختصني يف مديرية االدلة
الجنائية ومديرية الدفاع املدني بالكشف عىل
موقع الح�ادث والتحقيق يف اس�بابه واعداد
تقري�ر مفص�ل بالح�ادث وب�االرضار بع�د
تدقيقها بشكل نهائي.
وش�دد العب�ادي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه عىل ان القوات االمنية
واجبه�ا حماي�ة اماك�ن صنادي�ق االق�رتاع
ومراك�ز الخ�زن م�ن الخ�ارج وال عالقة لها
بالخزن داخل البنايات حرصا ً عىل استقاللية
قواتن�ا املس�لحة اوع�دم التدخ�ل يف العملية
االنتخابية اال بما يوفر االمن للناخبني وتوفري
الحماي�ة للبناي�ات واملؤسس�ات واملراك�ز
االنتخابية ومراكز الخزن.
وأكد العب�ادي «مالحقة العصابات االرهابية
والجه�ات الت�ي تح�اول العب�ث باالم�ن
ً
منوه�ا اىل ان التحقيق�ات
وباالنتخاب�ات»،
مستمرة ملعرفة مالبسات الحادث.
واعت�ر ان «حرق املخ�ازن االنتخابية والذي
تزامن مع اليوم الذي احتلت عصابات داعش
االرهابي�ة مدينة املوصل يف العارش من يونيو
عام  2014يمثل مخططا ً لرب البلد ونهجه
الديمقراط�ي وس�نتخذ االج�راءات الكفيلة
ّ
تس�ول له
والرب بيد من حديد عىل كل من
نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه».
وتعرض�ت مخ�ازن مفوضي�ة االنتخابات يف
جانب الرصافة برشق بغداد اىل حريق ضخم.
بدوره�ا ،أكدت املفوضية العلي�ا لالنتخابات

«سائرون»أكد أن العراق حباجة إىل التكاتف ..و «الفتح» حذر من حتركات مشبوهة
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المستقبل العراقي  /نهاد فالح

بع�د س�اعات م�ن نش�وب حري�ق
بمخ�ازن صناديق االق�رتاع يف بغداد،
التهم بعضها وجمي�ع أجهزة ترسيع
الع�د االلكرتونية ،كت�ب زعيم تحالف
س�ائرون الفائز يف االنتخابات االخرية
مقتدى الصدر رس�الة يحذر فيها من
اوض�اع الع�راق الحالي�ة وم�ن بداية
ح�رب أهلية ،داعي�ا اىل عدم الخضوع
لإلرادات االجنبية ومواجهة الفس�اد،
مش�د ًدا عىل انه لن يبيع الش�عب من
أجل املناصب.
ونرش الصدر فجر أمس االثنني رسالة
تع�ر ع�ن األل�م م�ن اوض�اع العراق
الحالية ،ع�ىل موقعه االلكرتوني حذر
فيها من بداية حرب اهلية ،فيماأكد أن
املناصب أهون لديه من «عفطة عنز»
 ..مناش� ًدا العراقيني قائ�ال «عراقكم
جري�ح وم�ازال جرح�ه ل�م يندم�ل
وبحاج�ة للتعاون والتكات�ف ومازال
ي�ن م�ن وط�أة اإلحت�الل واإلرهاب
والفساد».
وس�أل الصدر قائ�ال «اىل مت�ى يبقى
ً
البع�ض خاضع�ا ً
ذلي�ال أم�ام إرادة
األجنبي ،ومن هم خلف الحدود؟».
ودعا زعيم التيار الصدري يف رس�الته
اىل ايقاف االحت�الل والنفوذ الخارجي
واملفخخ�ات والتفج�ري واإلره�اب
والرصاع�ات واالغتي�االت والوق�وف
صف�ا من أج�ل البن�اء واإلعم�ار بدل
أن نح�رق صنادي�ق االق�رتاع أو نعيد
االنتخابات من مقعد أو اثنني ،مطالبا

بن�زع الس�الح وتس�ليمه بي�د الدولة
ب�دل خزنه يف املس�اجد والحس�ينيات
فينفجر ويحصد ارواح االبرياء.
ورف�ض الصدر بق�اء الع�راق يف قعر
الخوف ونقص األموال.
وش�دد الص�در ال�ذي ح�ل تحالف�ه
االنتخاب�ي أوالً يف نتائ�ج االنتخاب�ات
العراقية التي جرت يف  12من الش�هر

امل�ايض بحصول�ه ع�ىل  54مقع�دا
برملانيا م�ن مجم�وع مقاعد مجلس
النواب البالغة  329مقعدا ،عىل انه لن
يك�ون كما أرادها بائع�و ثلثي العراق
بداية لحرب أهلي�ة ،كما أنه لن يكون
طرفا ً بها.
وق�ال «خ�ذوا املناص�ب واملكاس�ب
وخل�ويل الوط�ن فل�ن ابيعه م�ن أجل

املقاع�د ول�ن أبيع الش�عب م�ن أجل
السلطة فالعراق يهمني».
ب�دوره ،أعل�ن الناطق باس�م تحالف
«الفتح» أحمد األس�دي إدانة تحالفه
الكب�رية للحريق الذي جرى يف مخازن
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات
والذي أدى إىل تلف عدد كبري من أجهزة
التصويت وصنادي�ق األصوات ،وفيما

ش� ّدد عىل أن ائتالف «الفتح» يأس�ف
لحصول هذا الحري�ق ،وصف الحريق
أن بأنه جريمة تهدف إىل خلط األوراق
وزي�ادة التوتر بني مختل�ف األطراف
السياسية.
وكان حريق كبري اندلع يف مخازن تابعة
لوزارة التجارة اس�تأجرتها مفوضية
االنتخابات لتخزي�ن صناديق االقرتاع

وم�واد ومع�دات العملي�ة االنتخابية،
وأدى الحريق اىل احرتاق ثالثة مخازن
وصنادي�ق االق�رتاع الخاص�ة بجانب
الرصافة ببغ�داد وكذلك الرس�يفرات
املسؤولة عن أجهزة االقرتاع.
وأكد األس�دي ،يف بي�ان تضمن نقاط
ع� ّدة وزعه عىل وس�ائل اإلعالم ،إدانة
تحال�ف الفت�ح مل�ا حصل م�ن حريق

ّ
شخص وجود فاعل وراء حريق «األصوات االنتخابية»

اليوم ..الربملان يعقد «جلسة استثنائية» ويستضيف العبادي واألعرجي ويستنثي املفوضية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعل�ن نائب رئي�س لجنة العالق�ات الخارجية
النيابية عن تحالف الق�وى محمد نوري العبد
ربه ،أمس االثنني ،عن استضافة رئيس الوزراء،
ووزير الداخلية ،يف جلس�ة اس�تثنائية ملجلس
الن�واب اليوم الثالثاء ،عىل خلفية الحريق الذي
إندلع يف مخازن مفوضي�ة االنتخابات بقاطع
الرصافة يف بغداد.
وق�ال العب�د ربه ،إن�ه «م�ن املق�رر ،أن يعقد
الرملان (الثالثاء) جلسة استثنائية يستضيف
فيها رئي�س الحكومة ،حيدرالعب�ادي ،ووزير
الداخلية ،قاس�م األعرجي ،حول الحريق الذي
طال مخزنا تابعا ملفوضية االنتخابات ،وطرح
م�ا هي الق�رارات التي س�تتخذ بح�ق أعضاء
املفوضية ورئيس�ها والجهة األمنية املسؤولة
ع�ن حماي�ة املخزن» ،حس�ب ما نلق�ه موقع

«سبوتنيك» الرويس.
وأض�اف أن رئيس واعض�اء املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخابات ،ليس لهم اآلن ،أي صفة
قانوني�ة ،ك�ي يت�م اس�تضافتهم يف الجلس�ة
االستثنائية التي سيعقدها الرملان عند اكتمال
النص�اب القانون�ي ،ولذل�ك س�يتم االكتف�اء
برئيس الحكومة ،ووزير الداخلية.
واوض�ح قائالً «نح�ن لدينا قناع�ة  ،%100أن
الحري�ق متعمد ،وقد يكون م�ن جهات معينة
متررة من عمليات العد والفرز ،أو من جهات
قد تكون تريد أن تخل�ط األوراق بهذا الوقت».
وحمل العبد ربه ،مفوضية االنتخابات ،بالدرجة
األوىل مسؤولية «التقصري» الذي أدى اىل اندالع
الحري�ق والذي طال مخ�زن األصوات يف جانب
الرصافة ،يوم أمس األحد ،كونها املسؤولة عن
الصناديق والتعاقد وإيجار املخازن.
واختت�م بقوله «كم�ا تتحمل الجه�ة األمنية،

املس�ؤولة ع�ن حماية هذا املكان س�واء كانت
الداخلي�ة أو ( ،)FBSألن�ه ل�و كان�ت هن�اك
إرادة حقيق�ة للحفاظ عىل ه�ذه الصناديق أو
املواد ،لحافظوا عليه�ا ،لكن بالرغم من وجود
تشنجات يف العملية الس�يايس ،حصل الحريق
وتتحم�ل املفوضي�ة ،مس�ؤوليته بالدرج�ة
األكر».
ب�دوره ،دع�ا رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم
الجب�وري اىل املب�ارشة باالج�راءات القانونية
الع�ادة الع�د والف�رز ألوراق االق�رتاع يدويا ً يف
عموم البالد .وقال املكتب االعالمي للجبوري يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل
اعضاء اللجنة القانونية النيابية» ،موضحا أنه
«جرى خ�الل اللقاء اس�تعراض ابرز تطورات
مل�ف االنتخابات ،كذلك تم تدارس الس�ياقات
املتبعة ملا بعد تعديل قانون االنتخابات».

واك�د الجب�وري ،حس�ب البيان ،ع�ىل «اهمية
املب�ارشة يف االج�راءات القانونية للتعديل الذي
يعط�ي الح�ق يف اع�ادة الع�د والف�رز ألوراق
ً
يدوي�ا يف عم�وم البالد» ،مش�ددا ً عىل
االق�رتاع
«رضورة حماي�ة صناديق االقرتاع بكل الطرق
املمكنة بعد حادث الحريق االخري ،والتي تسهم
بالحفاظ عىل اصوات الناخبني».
ودعا الجبوري ،االجهزة االمنية والجهات ذات
العالقة اىل «اتخاذ كافة التدابري من اجل انجاح
عملي�ة العد والف�رز وبالطريق�ة التي تنصف
جميع االطراف».
الجدي�ر بالذكر ان حريقا اندل�ع ظهر االحد يف
مخازن املفوضية العليا املس�تقلة لإلنتخابات
يف قاط�ع الرصافة بالعاصم�ة بغداد ،وهرعت
قوات الدفاع املدني الخماد الحريق ،الذي تسبب
بإتالف الكامريات والسريفرات وعدد من أوراق
وصناديق االقرتاع املخزونة

يف مخ�ازن املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات يف جان�ب الرصاف�ة من
العاصمة من بغداد ،وش�دد عىل أسف
تحالف الفتح لحصول هذا الحادث.
وقال األس�دي «ان ماجرى يف مخازن
مفوضي�ة االنتخاب�ات يف الرصاف�ة
عم�ل مدان وحادث مؤس�ف يرقى اىل
مس�توى الجريمة السياس�ية الكرى
به�دف خل�ط االوراق وزي�ادة ح�دة
التوتر والتش�نج بني مختلف االطراف
السياسية يف الساحة العراقية».
وأش�ار األس�دي إىل ان «الع�راق يم�ر
بمرحل�ة تاريخي�ة صعب�ة يف حيات�ه
تس�تلزم ضبط النفس مثلم�ا ننتظر
احكام القضاء الوطني العراقي».
وتاب�ع الناطق باس�م تحال�ف الفتح
بالقول «نح�ن يف تحالف الفتح نحذر
م�ن مخططات مش�بوهة تس�تهدف
العملي�ة الوطني�ة واالنتخابية بهدف
سحبنا اىل ما ال يحمد عقباه» ،مشددا ً
«لن نس�مح لتل�ك املخطط�ات تنفيذ
مقاصدها السياسية التآمرية».
ً
قائ�ال «نخاط�ب
وأردف األس�دي
القوى السياس�ية العراقية بالقول ان
التضحية ببع�ض املصالح االنتخابية
التي يراها البعض حقا له ولجمهوره
اه�ون بكثري من التضحي�ة باملصالح
الوطنية العليا والذهاب اىل املجهول».
وخل�ص إىل الق�ول ان «ال�رورة
الوطنية تتطلب من�ا تطبيق القوانني
الناف�ذة واالحت�كام اىل الصي�غ
الدستورية وس�لطة القضاء واالتفاق
عىل التهدئة وعدم التصعيد».
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أغنياء األردن حيصدون ما زرعته تظاهرات الفقراء
بغداد  /المستقبل العراقي
قل�ة كانوا يتوقع�ون ان تلقى
دعوة النقابات المهنية الى اضراب
ع�ام في االردن اواخ�ر ايار تأييدا
واس�عا لاحتجاج على مش�روع
قانون لضريب�ة الدخل يركز على
الدخول العليا وإن كان يوسع من
شريحة الخاضعين للضريبة.
قبل ليلة م�ن االضراب امتألت
الس�احات المقابلة لمقر رئاس�ة
الوزراء في وسط عمان بمحتجين
شبان يطالبون بس�حب مشروع
القانون الذي يفرض ضريبة على
نس�بة ال تتج�اوز  10بالمئ�ة من
األردنيين.
وكان لهم م�ا طلبوا .لكن ذلك
لم يتحقق اال بعد استقالة حكومة
هاني الملقي التي اقرت مش�روع
القانون وارسلته الى البرلمان ثم
تعهدات رئي�س ال�وزراء المكلف
عم�ر ال�رزاز بس�حب مش�روع
القانون بمجرد تشكيل الحكومة
واداء اليمي�ن الدس�تورية ام�ام
الملك عبدالله الثاني.
وكانت ه�ذه االحتجاجات هي
األوس�ع منذ س�نوات في االردن
الذي يواجه ازمة اقتصادية خانقة
م�ع عج�ز مزم�ن ف�ي الموازنة
ودين عام يس�اوي الناتج المحلي
تقريبا.
واس�تقطبت االحتجاج�ات
اهتم�ام العالم نحو هذا البلد الذي
نجا من اضطرابات الربيع العربي
قبل سبع سنوات ويعيش االن في
قلب صراعات وازمات المنطقة.
وغل�ب عل�ى المتظاهرين في
عمان والمحافظات االخرى ابناء
الطبقة الفقيرة والمتوسطة الذين
وس�عوا مطالبهم ال�ى االحتجاج
عل�ى السياس�ات االقتصادي�ة
للحكومة.
يقول خبراء اقتصاد ان اقرار الحكومة لمش�روع
القانون كان بمثابة “القش�ة األخي�رة” التي جاءت
مع ش�عور األردنيي�ن ب�ان دخولهم تت�آكل بالفعل
بسبب سلس�لة من قرارات رفع االسعار والضرائب
االخرى التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع .2018
وارتفع سعر الخبز بنسب وصلت الى مئة بالمئة.
كما ارتفعت اس�عار الكهرباء والمحروقات أكثر من
مرة .وتضاعفت ضريبة المبيعات على اكثر من 160
س�لعة من اربعة بالمئة الى عش�رة ،واخضعت سلع
اخرى للضرائب بنس�ب وصلت  5بالمئة .كما رفعت
الحكوم�ة  10بالمائ�ة أج�ور النقل عل�ى الحافات
وسيارات التاكسي والسرفيس.

ايطاليا تلوح بإغالق املوانئ
بوجه سفن انقاذ املهاجرين
بغداد  /المستقبل العراقي
هدد وزير الداخلية االيطالي الجديد ماتيو سالفيني
بمنع سفن إنقاذ المهاجرين من الوصول إلى االيطالية
في حال رفضت مالطا استقبال مئات أنقذتهم منظمة
غير حكومية ،وفق ما أفادت تقارير.
وذك�رت صحيف�ة ال ريبوبليكا أن س�الفيني وجه
رس�الة إلى الس�لطات المالطية قال فيها إنه س�يكون
“مضط�را إلى إغ�اق موانئ ايطاليا” ف�ي حال لم يتم
الس�ماح ل� 629مهاج�را أنقذتهم منظم�ة اس او اس
ميديتيرانيه بالرسو في فاليتا.
ووصفت الرسالة فاليتا ب�”الميناء األكثر أمانا” ،ما
يعني أن على المركب الرس�و فيها وذلك وفق صحيفة
كورييري ديا سيرا.
وأف�ادت وزارة الداخلي�ة االيطالي�ة بأنه�ا ال ت�زال
تحاول تأكيد توجيه الرسالة.
وقال ناط�ق باس�م الحكومة المالطي�ة من جهته
إن فاليت�ا “لم تتلق أي اتصال من س�الفيني بعد” لكن
“مالطا ليس�ت الجه�ة المنس�قة وال المعنية” بعملية
اإلنقاذ.وأوض�ح المتحدث المالط�ي أن عملية اإلنقاذ
جرت في منطقة البحث واإلنقاذ الليبية وتحت إشراف
مركز اإلنقاذ والتنس�يق في روما ،م�ا يعني أن مالطا
غير ملزمة قانونا باستقبال المهاجرين.
وذكرت “اس او اس ميديتيرانيه” أن طاقم السفينة
“أكواريوس” ال يزال في البحر بانتظار التعليمات.
وأوضحت ف�ي بيان أن “هدفن�ا الوحيد هو إيصال
األش�خاص الذين أنقذناهم في ظروف صعبة باألمس
(السبت) إلى ميناء آمن”.
وت�م إنقاذ المجموعة في إطار س�ت عمليات ليلية
وس�ط البحر المتوسط الس�بت .وال تزال “اس او اس
ميديتيرانيه” تبحث عن ميناء آمن للرسو.
وأفادت المنظمة الفرنسية أن بين األشخاص الذين
تم إنقاذهم  123قاصرا بدون مرافق و 11طفا وسبع
نساء حوامل.
وواصل س�الفيني الذي يش�غل كذلك منصب نائب
رئيس الوزراء االيطالي خطابه المناهض للهجرة منذ
تولي�ه وزارة الداخلية وطالب حلف ش�مال األطلس�ي
الجمع�ة بحماي�ة ايطالي�ا “المس�تهدفة بهج�وم من
الجنوب”.وجاءت تصريحاته األخيرة بعد س�جال آخر
مع مالطا ،إذ ذكرت تقارير أن األخيرة رفضت مساعدة
سفينة إنقاذ أخرى علق على متنها  126مهاجرا جراء
ارتف�اع األم�واج حتى س�مح لها بالرس�و ف�ي ميناء
بوتزالو بصقلية السبت.
وق�ال وزير الداخلية االيطالي للصحافيين “إذا كان
أحد يعتقد أنني لن أحرك ساكنا في وقت نواجه صيفا
آخر يص�ل فيه المزي�د والمزي�د م�ن المهاجرين فلن
يحدث ذلك”.

وق�اد المظاه�رات نش�طاء ش�باب م�ن خ�ال
صفح�ات عل�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي تحت
ش�عارات اقتصادية بحتة في البداية لكنها س�رعان
ما طالبت بإس�قاط حكومة الملقي التي قررت رفع
اس�عار المحروقات والكهرباء ف�ي اليوم الثاني من
اندالع االحتجاجات على مشروع القانون.
وتصاع�دت الحرك�ة االحتجاجي�ة تدريجي�ا ،ما
اس�تدعى تدخا تلو اآلخر من العاه�ل االردني الذي
اوق�ف ق�رار رف�ع المحروق�ات والكهرب�اء ثم قبل
اس�تقالة الحكوم�ة وطل�ب اخيرا من ال�رزاز اجراء
“حوار وطني” حول ضريبة الدخل.
ويوس�ع مش�روع القانون ش�ريحة الخاضعين
للضريبة الى نحو  8بالمئة من األردنيين ،لكنه يركز

عل�ى أصحاب الدخول العليا .وتقول الحكومة ان 90
بالمائة م�ن االردنيين بموجب مش�روع القانون ال
يخضعون للضريبة ،ووضع�ت حد االعفاء للضريبة
عن�د  8االف دين�ار لاف�راد و  16ال�ف دين�ار لدخل
االسرة سنويا .
ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي  700دوالر
( 500دين�ار) في االردن الذي يعتب�ر من أعلى بلدان
المنطقة في االسعار .وصنفت مجلة ايكونوميست
الشهر الماضي عمان أغلى العواصم العربية.
ويق�ول متابع�ون ان االحتجاج�ات عل�ى قانون
الضريب�ة ما كان�ت لتلقى أصداء واس�عة وش�كلت
مفاج�أة للحكوم�ة ل�وال االج�راءات االقتصادي�ة
المؤلمة التي اتخذت في الش�هور االخيرة بالتنسيق

مع صن�دوق النق�د الدولي ضمن حزم�ة اصاحات
مأمولة.
ورفع المحتجون في س�احة ال�دوار الرابع ،مقر
الحكومة ،ش�عارات تندد بمش�روع القانون من بين
الفت�ات وهتافات اخ�رى تطالب بوقف السياس�ات
االقتصادية التي تمس الفقراء مباشرة قبل الخوض
في قانون ضريبة الدخل.
ونجحت نقابات المهندسين واالطباء والمحامين
ف�ي الحش�د لاض�راب واالحتج�اج على مش�روع
القانون الذي قالت الحكومة المس�تقيلة انه “يعمّ ق
الش�عور بالعدالة الضريبية” م�ن خال التركيز على
مساهمة اصحاب الدخول األعلى كما يكافح التهرب
الضريبي.

وش�رحت حكوم�ة الملق�ي
ضم�ن اس�تعراضها لاس�باب
الموجب�ة لس�ن القان�ون ان
“متوس�طي ومح�دودي الدخ�ل
س�وف يس�تفيدون م�ن ه�ذا
القان�ون بطريقة غير مباش�رة”
م�ن خ�ال الزي�ادة المتوقعة في
النمو االقتصادي وزيادة معدالت
التشغيل واالس�تفادة من االنفاق
الع�ام عل�ى الدع�م والخدم�ات
االساسية.
تدهورت مس�تويات المعيشة
بالفعل ف�ي االردن وأخذت فجوة
الدخول تتس�ع .ويعاني االقتصاد
اصا من أزمة هيكلية كما تواجه
المالية العامة صعوبات كبرى في
تأمين الموازنة الى جانب مديونية
تناهز  35مليار دوالر.
ويؤك�د مختص�ون ان س�حب
مش�روع القانون يفيد الشركات
أكثر من االفراد ،ويتجنب موظفي
القطاعي�ن الع�ام والخ�اص م�ن
ذوي الدخل المحدود والمتوس�ط
ف�ي المملك�ة الت�ي تضم عش�رة
مايين نس�مة وتعاني من نس�بة
فق�ر تناه�ز  20بالمئ�ة بحس�ب
االحص�اءات الحكومي�ة وبطال�ة
تتجاوز  18بالمئة.
القانون الجدي�د يخفض عتبة
الخاضعي�ن للضريب�ة لكن حجم
الض�رر ال�ذي يلح�ق بالطبق�ة
الفقي�رة س�يكون أخ�ف م�ن
اج�راءات رف�ع الدع�م الحكومي
وزي�ادات االس�عار الت�ي اتخذتها
الحكومة سابقا ،بحسب تدوينات
وتعليقات اعتب�رت ان المحتجين
من الطبقة الفقيرة والمتوس�طة
“أنقذوا االغنياء” من الضريبة.
م�رت االحتجاج�ات بس�ام.
وتعه�د منظموه�ا بمع�اودة
التظاه�ر اذا ل�م تل�ب الحكوم�ة
الجديدة مطالبهم .غير ان تحقيق
المطال�ب ربم�ا يق�وض خط�ة االصاح�ات الت�ي
يصعب على الحكومة الجديدة التراجع عنها بس�بب
االلتزامات مع صندوق النقد.
وكانت نتيجة المظاهرات سحب مشروع القانون
دون اي تعه�دات حكومية اخ�رى بوقف او تخفيف
سياس�ة رفع االس�عار وفرض الضرائب والرسوم،
وهي فعليا التي اخرجت المتظاهرين الى الشوارع.
ولخص نش�طاء على مواقع التواصل االجتماعي
جانب�ا من تط�ور الحرك�ة االحتجاجية بتس�اؤالت
للنقاب�ات المهنية من قبيل :هل س�تقفون معنا ضد
الحكومة اذا رفعت االسعار أو الرسوم ،مثلما وقفنا
معكم في احتجاجات ضريبة الدخل؟

أوربا تتوحد ملواجهة خطط ترامب احلامئية
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم وزي�ر الخارجية األلماني هايكو
م�اس الرئي�س األميركي دونال�د ترامب
ب�”تدمي�ر” عاق�ة الثق�ة الت�ي تجم�ع
واش�نطن بأوروبا بس�حبه تأييده للبيان
الختامي الصادر في نهاية قمة مجموعة
السبع السبت في كندا.
وكت�ب م�اس عل�ى تويتر “بوس�عك
ف�ي تغري�دة أن تدم�ر مق�دارا ال يصدق
م�ن الثقة بس�رعة .ه�ذا ما يجع�ل أكثر
أهمية ألوروبا أن تبق�ى موحدة وتدافع
عن مصالحه�ا بطريقة أكثر شراس�ة”،
مضيف�ا أن “أوروب�ا الموحدة ه�ي الرد
على أميركا أوال”.
وس�حب ترام�ب بش�كل مفاج�ئ
تأيي�ده لبي�ان مش�ترك صدر ف�ي نهاية
قم�ة مجموع�ة الس�بع ،ينظ�ر إليه�ا

دائم�ا كنموذج للقيم واأله�داف الغربية
المش�تركة تحت القي�ادة األميركية في
تغري�دات غاضبة متتالية م�ن على متن
الطائ�رة الرئاس�ية “اي�ر ف�ورس وان”
في طريقه إلى س�نغافورة للقاء الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
وغادر ترامب مقر االجتماع في كيبيك
مبكرا السبت للتحضير للقاء كيم.
وفي مؤتمر صحافي عقده اثر القمة،
وص�ف رئيس ال�وزراء الكندي جاس�تن
ت�رودو ت�ذرّع ترام�ب بهواج�س األمن
القوم�ي لف�رض رس�وم عل�ى الصل�ب
واأللمني�وم بأن�ه “مهي�ن” للمحاربي�ن
الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب
الحلفاء األميركيين.
وق�ال ترودو إنه أبلغ ترامب “بأس�ف
مضي باده قدما
وإنما بمنتهى الوضوح
ّ
في فرض إج�راءات انتقامية اعتبارا من

 1يوليو/تموز بتطبيق رسوم تعادل تلك
التي فرضها علينا األميركيون ظلما”.
وقال ترام�ب في تغري�دة كتبها على
مت�ن طائرة اي�ر ف�ورس وان “بناء على
تصريح�ات جاس�تن المغلوط�ة ف�ي
مؤتم�ره الصحاف�ي ونظرا إل�ى ّ
أن كندا
تف�رض رس�وما جمركي�ة هائل�ة على
مزارعينا وعاملينا وشركاتنا ،فقد طلبت
م�ن ممثلين�ا األميركيين س�حب التأييد
لبيان مجموعة السبع”.
وكرر ترامب التحذيرات من أن إدارته
ت�درس ف�رض رس�وم جمركي�ة “على
السيارات التي ُتغرق السوق األميركية!”.
وتعرض انسحاب ترامب من تأييد البيان
النتقادات واسعة في ألمانيا.
وكت�ب معلق في صحيف�ة داي فيلت
المحافظة “كي�ف يمكن عقد مفاوضات
جديرة باالهتمام مع البيت األبيض الذي

ال يفه�م أساس�يات النظ�ام االقتصادي
العالم�ي ويعي�ش ف�ي عال�م خيال�ي
ومتداع”.
وردت الوالي�ات المتح�دة بدوره�ا
بغضب عل�ى تصريحات رئي�س الوزراء
الكندي وتلويحه بإجراءات انتقامية.
وقال كبير المستشارين االقتصاديين
في البي�ت األبيض الري كادل�و األحد إن
رئي�س ال�وزراء الكندي جاس�تن ترودو
يتحمل مس�ؤولية فش�ل قم�ة مجموعة
السبع ألنه “طعننا في الظهر”.
وقال كادلو متحدثا لشبكة سي إن إن،
إن ت�رودو “عقد مؤتم�را صحافيا وقال
إن الوالي�ات المتحدة مهين�ة” معتبرا أن
تصريحات رئيس الوزراء الكندي بمثابة
“خيان�ة” .وكان رئي�س وزراء كن�دا،
الخاضع�ة كغيرها من ال�دول األوروبية
للرسوم الجمركية األميركية على الحديد

الصل�ب وااللمني�وم ،اعتبر أن الرس�وم
“مهينة” نظرا للتاريخ بين البلدين مؤكدا
أن باده ستتخذ إجراءات انتقامية الشهر
المقب�ل .وق�ال كادل�و “وافقن�ا وقدمنا
تنازالت ف�ي البيان الختام�ي وانضممنا
إلي�ه بحس�ن ني�ة” .لكن�ه أض�اف أن
تصريحات ترودو تعد “خيانة ليس فقط
للواليات المتح�دة بل كذلك لبقية أعضاء
مجموعة السبع”.
وأوضح أن رد فعل دونالد ترامب الذي
اعتبر ترودو “غير صادق وضعيف” ،كان
هدفه عدم “إظهار ضعف” قبل قمته مع
الزعيم الكوري الش�مالي كيم جونغ أون
الثاثاء في سنغافورة.
وق�ال كادلو “ال يمك�ن وضع ترامب
ف�ي موقف ضعيف قبي�ل المحادثات مع
الكوريين الش�ماليين” التي ستجري في
سنغافورة.

اردوغان يريد حماكمة «أشد معارضيه» وال يامنع اعدامه

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا الرئي�س الترك�ي رج�ب طي�ب
اردوغان إل�ى محاكمة خصم�ه الكردي
صاح الدين دميرتاش المس�جون بتهمة
“اإلرهاب” والمرشح النتخابات الرئاسة
المبك�رة المق�ررة ف�ي  24حزيران “في
أسرع وقت”.
وق�ال اردوغ�ان خ�ال تجم�ع ف�ي
كوجيلي (شمال غرب) “هذا الرجل حاليا
في التوقيف االحتياطي ،أليس كذلك؟ نعم
إنه مس�جون .في الواقع على القضاء أن
يصدر قراره في أسرع وقت”.
وقب�ل أس�بوعين م�ن االنتخاب�ات
المبك�رة الحاس�مة ،يكث�ف اردوغ�ان
هجومه على دميرتاش الرئيس الس�ابق
لح�زب الش�عوب الديمقراط�ي الموالي
لألكراد.
وق�د يتع�رض دميرتاش المس�جون
منذ تشرين الثاني  2016والذي يحاصره
حزب العدالة والتنمية اإلس�امي بس�يل
م�ن الدع�اوى القضائي�ة ف�ي اتهام�ات
تتعلق بأنشطة “إرهابية” ،للسجن ألكثر
من  142عاما.
ويته�م اردوغ�ان خصم�ه دميرتاش
بأنه مسؤول عن وفاة عشرات األشخاص

ف�ي تظاهرات تحولت إل�ى حمام دم في
تشرين األول  2014حين فرضت القوات
التركي�ة حص�ارا خانق�ا عل�ى ع�دد من
المناطق بشرق تركيا تسكنها غالبية من
األكراد .ودع�ا المعارضون الرئيس�يون
الردوغ�ان إل�ى اإلف�راج ع�ن دميرتاش
ليتمك�ن من إط�اق حملت�ه لانتخابات

الرئاس�ية والتش�ريعية المبك�رة ف�ي
 24حزي�ران ،لك�ن دعاواتهم ل�م تلق اي
تجاوب يذكر.
وم�ن المتوق�ع أن يس�تجيب القضاء
التركي الذي تعرض لحملة تطهير شنها
اردوغان خال س�نوات حكمه حين كان
رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا مستهدفا

من يعارضون تسييس القضاء.
وق�ام على اث�ر تل�ك الحمل�ة بتعيين
موالي�ن ل�ه لضم�ان تمري�ر أجندت�ه
وتصفي�ة خصوم�ه عبر القض�اء وبتهم
تقول المعارض�ة إنها كيدية وذات طابع
سياس�ي.ونجح الرئي�س الترك�ي ف�ي
ازاحة خصومه السياسيين ومن ضمنهم

صاح الدين دميرتاش أحد أشد خصومه
وال�ذي حقق حزبه ف�ي انتخابات 2014
مفاجأة بانتزاعه الغالبية البرلمانية التي
كانت حص�را على حزب العدالة والتنمية
الحاكم.
وق�ال اردوغان “حزبه يقوم بالحملة
نيابة عنه .هذا أكثر مما يستحق”.
وفيم�ا كان الرئي�س الترك�ي ينتق�د
دميرت�اش هت�ف قس�م م�ن الحاضرين
“اإلعدام!” .ورد اردوغان “كما سبقت أن
قل�ت في هذا الخصوص لو كان البرلمان
رفع إلي مثل ه�ذا االقتراح لكنت وافقت
عليه منذ زمن بعيد”.
ويلم�ح اردوغان من حي�ن آلخر إلى
احتمال إعادة العمل بعقوبة اإلعدام التي
ألغيت في .2004
ومن زنزانته في سجن اديرن (شمال
غرب) يح�اول دميرتاش المحامي البالغ
م�ن العمر 45عاما خوض حملته مراهنا
على مواقع التواصل االجتماعي ونشاط
مناصري حزب الشعوب الديمقراطي.
ورد عبر تويتر على هجمات اردوغان
المتزاي�دة بالقول إنها “أكاذيب حقيرة”.
وقال “حيال س�فالتك ،س�يعطي الشعب
باس�مي ال�رد األوض�ح ف�ي صنادي�ق
االقتراع في 24حزيران”.
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اعالن

اىل املدعى عليهم كل من (عباس هاش�م الساعدي وفليح عبد
الله وجنان عبد االمري شهاب) مجهولية محل اقامتكم حاليا
اق�ام املدعي (امني بغ�داد اضافة لوظيفت�ه) الدعوى املرقمة
(اعاله) لدى هذه املحكم�ة يطالبكم فيها (ابطال قيد العقار
املرق�م  7618/6م 18العامري�ة) وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالكم
اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغك�م بصحيفتني محليتني يوميتني
بموع�د املرافعة يوم ( )2018/6/21الس�اعة الثامنة صباحا
ويف حالة ع�دم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س�تجري
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون

تنويه
تعل�ن الرشكة العامة لتس�ويق
االدوية واملستلزمات الطبية عن
اعالن ملحق رقم ( )1للمناقصة
( )MED-2-2018-Aaوال�ذي
يتضم�ن اضافة م�ادة والذي تم
االعالن عنها عىل موقعنا
www.kimadia.iq
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 1764
م  /نرش مفقود
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم من قبل املس�تدعية ( رف�اه مزبان
ترك�ي ) والت�ي تطلب في�ه املوافق�ة عىل نصبه�ا قيمة عىل
زوجها املفقود ( وليد هاشم رشيد ) والذي فقد بتاريخ / 16
 2018 / 2علي�ه قررت هذه املحكمة مفاتحتكم لغرض نرش
املفقود اعاله بجريدتني محليتني واعالمنا تاريخ النرش .
القايض
محمد مطلب عبد

تنويه
مديرية تنفيذ السدة
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1682بتاري�خ
2018/5/29وجريدة املواط�ن بالعدد2942بتاريخ 2018/5/29حيث ورد
طل�ب الدائنه فضيلة ج�واد كاظم خطأ والصحيح ه�و فضيلة جودة كاظم
الصادر من مديرية تنفيذ السدة بالعدد /226ت2015/لذا اقتىض التنويه
��������������������������������������������������������������
تنويه
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالعدد1657بتاري�خ
2018/4/22وجريدة العراق اليوم بالعدد 591بتاريخ 2018/4/23تنصيب
والدت�ه املدعوة س�ميه فليح حس�ن خط�ا والصحيح هو س�ميه فليح عيل
الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف املسيب لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح
الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
الدجيل
العدد /317 :ش2018/
التاريخ 2018/5/16
اىل  /املدع�ى علي�ه  /هيث�م محمود
عطية
اعالن
اقام�ت املدعي�ة (ي�رى جاس�م
محم�د) ضدك�م الدع�وى املرقم�ة
/317ش 2018/امام هذه املحكمة
والت�ي تطلب فيها (تأيي�د حضانة)
ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك قررت
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة
صحيفت�ني محليت�ني وعن�د ع�دم
حض�ورك يف يوم املرافع�ة املصادف
 2018/6/19او ارس�ال م�ن ينوب
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
معد نجم عبيد
������������������������������
اعالن
تعل�ن عمادة املعه�د التقني /كوفة
ع�ن اج�راء مزاي�دة علني�ة إليج�ار
املواق�ع املدرج�ة ادناه وف�ق قانون
بي�ع وايجار ام�وال الدول�ة رقم 21
لسنة  2013فعىل الراغبني باالشراك
مراجع�ة الوح�دة القانونية لالطالع
عىل رشوط املش�اركة مس�تصحبني
معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة
 %20م�ن العقد واالعف�اء الرضيبي
وس�تجري املزايدة يف الي�وم الثالثني
من اليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش
والخدم�ة واملصاري�ف القانوني�ة
االخرى
�اكش�اك الح�ي الس�كني
1
()5،4،3،2،1
 � 2اجازة التصوير
 � 3حضانة االطفال
 � 4قطعت�ي ارض زراعي�ة 2دون�م
و5دونم
 � 5قاعة دواجن تربيد صحراوي
 � 6مضخة زراعية  75حصان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
العدد /947/ب2017/2
التاريخ 2018/6/7
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة شيوع العقار تسلسل /2725الرشادية
(الكوف�ة) يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمته املقدرة ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة ه�ذه املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة
املقدرة البالغة بموجب صك مصدق ألمر هذه
املحكم�ة ب�داءة الكوفة وص�ادر من مرصف
الرافدين فرع مس�لم بن عقيل (ع) يف الكوفة
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية
عرش ظه�را من الي�وم االخري م�ن االعالن يف
قاع�ة املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف /
تبي�ع محكمة ب�داءة الكوف�ة العق�ار املرقم
/2725الرشادية /الكوفة وهو عبارة عن دار
غري صالحة للس�كن (خربة) وايل للس�قوط
وتكون من ثالثة غرف نوم واستقبال ومطبخ
وحمام ومرافق صحية ومساحة  2اولك و56
مر و 77سم وغري مجهز باملاء والكهرباء
القيمة املقدرة :
( )234,000,000مائت�ان واربع�ة وثالث�ون
مليون دينار

������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 241ب 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليهما  /عالء مكي زاير – مجهول
محل االقامة .
سعد عبد موزان – مجهول محل االقامةم  /تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ  2018 / 4 /30اصدرت محكمة بداءة
الصويرة بحقكم�ا قرارها املرقم  / 241ب /
 2018حكما غيابيا يقيض بالزامكما بالتكافل
والتضامن بدفع مبلغ مقداره ( 45676638
) خمس�ة واربعون مليون وس�تمائة وس�تة
وس�بعون ال�ف وس�تمائة وثماني�ة وثالثون
دين�ار للمدعي املدير الع�ام ملرصف الرافدين
اضافة اىل وظيفته وملجهولية محل اقامتكما
فق�د تق�رر تبليغكم�ا بق�رار الحك�م اعاله
بصحيفتني محليتني يوميتني لالعراض عليه
خالل امل�دة القانونية وبخالفه يك�ون القرار
مكتسبا للدرجة القطعية .
القايض
عبيد صالح محيميد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /315/ب 2017/
التاريخ 2018/6/6
اعالن مزايدة
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  1/123مقاطع�ة 17
الحرية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور
اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة %10
من القيم�ة املقدرة ويتحمل املش�ري
اجور االعالن والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
العقار عبارة عن بس�تان مس�احته 8
دون�م و 9اولك و 50مر مربع تقع عىل
الطري�ق العام ح�رية � الصن�ني ويمر
بها نهر الضابطية االرض بور مروكة
يف الوق�ت الح�ارض يوج�د فيه�ا اث�ار
نخيل هال�ك � القيمة التقديرية للعقار
( )46,090,000س�تة واربعون مليون
وتسعون الف دينار فقط
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 2017 :
اعالن
اىل املفقود  :فاروق عبد حمد س�ليمان
الجبوري
قدمت املواطنة ( س�هى سليم حمزة )
طلبا لهذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار
حجة الحج�ر والقيمومة عن املفقود (
فاروق عبد حمد س�ليمان ) والذي فقد
بتاري�خ  2015 / 4 / 31يف محافظ�ة
واس�ط ول�م يعرف من�ذ ذل�ك التاريخ
حياته من مماته ولم ترد اي معلومات
عن�ه ولحد االن وتطل�ب املواطنة اعاله
تنصيبه�ا قيم�ا ع�ىل املفق�ود اع�اله
– علي�ه فم�ن لدي�ه اي معلوم�ات عن
املفق�ود مراجعة ه�ذه املحكمة خالل
مدة خمسة عرش يوم اعتبارا من تاريخ
النرش يف ه�ذه الصحيفة لغرض االدالء
ام�ام ه�ذه املحكمة وبعكس�ه س�يتم
الس�ري باجراءات اص�دار حجة الحجر
والقيمومة وتنصيب املواطنة ( س�هى
سليم حمزة ) قيما عليه .
القايض
خالد محمد عجه
��������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة النعمانية
العدد  / 108ب 2018 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( نبيل دايخ عبيد )
اق�ام املدعي ( اكرم عب�د الرزاق محمد
) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  / 108ب
 2018 /وقد اص�درت املحكمة قرارها
بتاري�خ  2018 / 5 / 6والق�ايض
بالزام�ك بتاديت�ك للمدع�ي اك�رم عبد
الرزاق محمد مبلغ قدره واحد وثالثون
مليون وس�تمائة الف دين�ار ولصدور
الق�رار غيابي�ا بحقك قاب�ل لالعراض
واالس�تئناف والتميي�ز – علي�ه قررت
املحكمة تبليغك بالقرار املذكور بالنرش
يف صحيفتني رس�ميتني محليتني ومن
حق�ك االعراض واالس�تئناف والتمييز
عىل القرار املذكور خالل املدة القانونية
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار الدرج�ة
القطعية .
القايض
فرقد يوسف طاهر
��������������������������������
اعالن
اىل املته�م  /املف�وض ياس�ني محم�د
مهدي السعدي
محل العمل  /مديري�ة مرور محافظة
دياىل
العنوان  /دياىل  /الخالص
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة ( 341
) م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي رقم
 111لس�نة  1969املع�دل وملجهولي�ة
مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطقة
الثالث�ة خالل مدة اقصاها ثالثون يوما
اعتب�ارا م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمة
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا
الح�كام امل�واد (  65و  ) 66من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة . 2008
اللواء الدكتور
عبد الرزاق حسني كاظم
رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل
الثالثة
املنطقة الثالثة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد2018/4060:
التاريخ2018/6/11:
نرش اعالن
قدمت املس�تدعية (هند اس�عد حسن)
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار
حجر وقيمومة ابنه�ا املفقود (ميرة
جم�ال محم�ود) وال�ذي فق�د بتاريخ
 2006/1/23علي�ه واس�تنادا لقانون
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من
حياة املفقود
م��ع الت��ق��دي����ر...
القايض
أنور جاسم حسني
��������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد2018/ 4059:
التاريخ2018/6/11:
نرش اعالن
قدمت املس�تدعية (هند اس�عد حسن)
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار
حجر وقيمومة لزوجها املفقود (جمال
محم�ود مجي�د) وال�ذي فق�د بتاريخ
 2006/1/23علي�ه واس�تنادا لقانون
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من
حياة املفقود
م��ع الت��ق��دي��ر...
القايض
أنور جاسم حسني
��������������������������������
مديرية تنفيذ الكفل
رقم االضبارة/8/خ2018/
اعالن
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء
العق�ار تسلس�ل 27/20م 6املرادي�ه
الكائن يف الكفل /املراديه العائد للمدين
س�عد ج�واد عب�د لق�اء طل�ب الدائ�ن
م�رصف االقتص�اد ()150000000
ملي�ون دين�ار %80من القيم�ة املقدرة
ل�ذا تق�رر تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة
عرش يوما من الي�وم التايل للنرش فعىل
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية
خ�الل امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10من
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية
ع�ىل املش�ري وذل�ك اس�تنادا للم�ادة
98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
امري جاسم محمدعلوش
املواصفات
1مقعه ورقمه27/20/م6مراديه
/2جنسه /ونوعه/ملك رصف
/3ح�دوده واوصافه/كم�ا م�ؤرش يف
الخارطه
/4مشتمالته/اليوجد
/6درج�ة
/5مس�احته25/دونم
العمران/التوجد
/7الشاغل/سعد جواد عبد
/8القيم�ة املق�درة)450000000(/
اربعمائة وخمسون مليون دينار
��������������������������������
مديرية احوال بابل
اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدعي ( عباس ومحمد اوالد عبد االمري
) ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه
عبي�د
م�ن (الغران�ي ) اىل (الزهريي)فم�ن
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذة املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدعوى وفق اح�كام املادة ()22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة
2016
املدير العام
اللواء
هيثم فاضل الغراوي
��������������������������������
مديرية احوال بابل
اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدع�ي (رزاق ذي�اب عل�وان وول�ده
محمد رزاق ذياب ) ال�ذي يطلب تبديل
لقبه من (الغراني ) اىل (الزهريي)فمن
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذة املديرية
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الدعوى وفق اح�كام املادة ()22من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة
2016
املدير العام
اللواء
هيثم فاضل الغراوي
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حمافظ البرصة :ختصيص اموال من موازنة العام احلايل لدعم
البلدية والبلديات واملصابني باالمراض املستعصية
البصرة  /المستقبل العراقي
كش�ف محافظ البرصة املهندس اسعد
العيداني عن تصويت مجلس املحافظة
ع�ىل تخصيص اكثر من  51مليار دينار
لدعم دوائر البلدية والبلديات فضال عن
تخصيص اكثر من  10مليار دينار لدعم

املصابن باالمراض املستعصية .
وقال»العيدان�ي خالل حضوره جلس�ة
مجل�س محافظ�ة الب�رصة ان مجلس
املحافظ�ة ص�وت الي�وم باالغلبية عىل
تخصي�ص مبل�غ اكث�ر م�ن  51ملي�ار
لدوائ�ر البلدي�ة والبلدي�ات اضاف�ة اىل
تخصيص اكثر من مبلغ  10مليار دينار

حمليات
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الرافدين يعلن شمول مديريات تربية «»3
حمافظات بسلفة اخلمسة والعرشة ماليني دينار

لدعم املصابن باالمراض املستعصية.
يش�ار اىل ان مجل�س محافظة البرصة
رف�ع جلس�ته ه�ذا الي�وم االثن�ن بعد
مناقش�ته لبع�ض فق�رات املوازن�ة
التشغيلية للمحافظة لعام  ٢018فيما
اج�ل باق�ي الفق�رات بعد عي�د الفطر
املبارك.

وزير النفط يدعو اىل عدم استباق االمور واحلكم عىل تطورات السوق النفطية
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا وزي�ر النفط ،جب�ار اللعيبي ،اىل
ع�دم اس�تباق االم�ور والحك�م عىل
تط�ورات الس�وق النفطي�ة ،مبين�ا
ان ترصيح�ات بع�ض املنتج�ن قبل
االجتم�اع ت�ؤدي اىل مزيد م�ن القلق
وعدم اس�تقرار يف الس�وق وتذبذب يف
األسعار.
وقال اللعيبي يف بيان تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،إن «العراق بادر بتخفيض
االنت�اج وتطبي�ق اتف�اق دول اوبك يف
اجتم�اع كان�ون االول  ٢016الخاص
بتحدي�د مس�تويات االنت�اج والت�زم
بذل�ك االتفاق ،وكان ايض�ا من الدول
الت�ي اكدت عىل تمديده يف عام ٢017
رغ�م التحديات التي واجهه�ا العراق
واملتمثلة بحربه ضد االرهاب وحاجته
اىل االي�رادات» ،موضح�ا ان «ذلك كله

إنجاز  1292معاملة خاصة
باملواطنني املترضرة
ممتلكاهتم خالل أيار املايض

أعلن مرصف الرافدين ،عن شمول مديريات تربية ثالث محافظات
بسلفة الخمسة والعرشة مالين دينار.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إنه «تم ش�مول موظف�ي مديريات تربي�ة البرصة
والنجف وكركوك بس�لفة الخمسة والعرشة مالين دينار» ،مبينا
ان «املش�مولن هم من حاميل البطاقات االلكرتونية الصادرة من
مرصف الرافدين حرصا بالسلفة».
وأض�اف املكت�ب ،أن «التقديم عىل الس�لف واالطالع عىل الرشوط
س�يكون خالل الضغ�ط عىل الراب�ط الت�ايل ،»qicard.net/moe
مطالب�ا «املوظف�ن بزي�ارة ف�روع امل�رصف لغرض اس�تكمال
اجراءات منحهم السلفة.

امانة بغداد تعلن رفع « »140شاحنة
انقاض من موقع انفجار مدينة الصدر

رشكة الزوراء العامة تربم عقد ًا لتجهيز أمانة بغداد
بـ « »350حمولة نوع سيمنس
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجن�ة املركزي�ة لتعوي�ض
املترضري�ن ج�راء العملي�ات الحربي�ة
واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية
يف األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،إنجاز
أكثر من  1٢9٢معاملة خاصة باملواطنن
املترضرة ممتلكاتهم يف بغداد واملحافظات
خالل شهر ايار املايض.
وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «اللجن�ة املركزي�ة وخالل
اجتماعاته�ا اليومية التي تعقد برئاس�ة
الق�ايض ممث�ل ع�ن مجل�س القض�اء
األع�ىل ،انج�زت  1٢9٢معامل�ة خاص�ة
باملواطن�ن املت�رضرة ممتلكاتهم نتيجة
العمليات اإلرهابية واالخطاء العس�كرية
يف بغداد واملحافظات خالل شهر ايار لعام
.»٢018
وأضاف�ت ،أن «االعداد املعام�الت املنجزة
توزع�ت ب�ن معامالت صحيح�ة وأخرى
غ�ري صحيحة تم�ت املصادق�ة عليها من
قبل اللجنة املركزية وفق القانون رقم ٢0
لسنة  ٢009املعدل».
وأش�ارت إىل ،أن «اللجنة املركزية أرس�لت
جمي�ع املعام�الت الصحيح�ة اىل وزارة
املالية لغرض تخصيص االموال وتحويلها
اىل حس�ابات املحافظ�ات لتوزيعه�ا عىل
املترضري�ن الذي�ن أنج�زت معامالتهم يف
وقت الحق.

كان يصب يف مصلحة استقرار السوق
العاملية».
وأضاف ان «املنتجن من داخل وخارج
منظم�ة أوبك لم يصل�وا بعد لالهداف
املخط�ط له�ا بع�د الق�رار التاريخي
بخف�ض االنت�اج وي�رى الع�راق ان
اس�عارالنفط ما زالت دون مس�توى
الطم�وح وأنه�ا بحاج�ة اىل مزيد من
الدع�م واالس�تقرار والت�زام املنتجن
باالتفاق وص�وال اىل أس�عار منصفة
وواقعي�ة ،وبم�ا ي�وازي تضحي�ات
املنتجن خالل الفرتة املنرصمة».
وتاب�ع« :علين�ا ان ال نبال�غ كث�ريا ً يف
حاجة الس�وق النفطية اىل ضخ مزيد
من النفط يف الوقت الحارض ،والتي قد
تس�بب رضرا ً كبريا ً لالسواق العاملية،
ً
أيض�ا بطريقة خاطئة من
وقد تفرس
قبل املضاربن واملستهلكن ،ما يؤدي
اىل تراجع كبري يف اس�عار النفط وهذا

غ�ري مقب�ول بالنس�بة لن�ا» ،رافضا
«االنف�راد بالقرارات االحادية من قبل
بعض املنتج�ن دون الرجوع اىل بقية
االعضاء اآلخرين»،
وحذر من ان «االنف�راد بالقرارات قد
يش�كل خرقا لالتفاق بشكل او بآخر
والتي قد تؤدي اىل انهيار االتفاق».
واوض�ح ان�ه «علين�ا أن ال نس�تبق
اإلمور يف الحكم عىل تطورات الس�وق
النفطي�ة ،وع�ىل املنتج�ن التعام�ل
بحكمة ورؤية مع الوقائع عىل أالرض
دون التأث�ر بالضغ�وط والعوام�ل
والدعوات املتضاربة اىل ضخ مزيد من
النفط اىل الس�وق ،وهذا ق�د يؤدي اىل
نتائج غري محمودة».
وأشار اىل ان «الترصيحات التي تصدر
من بعض املنتجن قبل االجتماع تؤدي
اىل مزي�د من القلق وعدم اس�تقرار يف
السوق وتذبذب يف األسعار.

بغداد  /المستقبل العراقي

ابرم�ت رشكة ال�زوراء العامة احدى
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن
عقدا مع امان�ة بغداد لتجهيزها ب�(
 )350محولة نوع سيمنس .
وقال مدير عام الرشكة جاس�ب عبد
الزه�رة يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «الرشك�ة جه�زت
الدفع�ة االوىل من هذه املحوالت نوع
 400كي يف أي والبالغة (  )50محولة
مشريا اىل ان الرشكة ستقوم بتجهيز
الكمي�ة املتبقي�ة ضم�ن م�دة العقد

البالغة (  )1٢0يوم «.
ومن جانب اخر ذك�ر عبد الزهرة ان
«م�الكات قس�م الفح�ص الهنديس
والسالمة الصناعية قامت بفحص (
 ) 1٢0محولة توزيع ذات سعة 400
ك�ي يف أي يف مق�ر الرشك�ة لصال�ح
املديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ
وكانت النتائج مطابقة للمواصفات
املطلوبة «.
كم�ا وقام�ت بفح�ص منظوم�ة
مقاومة االريض يف موقع بابل التابع
اىل مصن�ع البطاري�ات يف الوزيري�ة
وكانت النتائج مطابقة للمواصفات

القياس�ية كاش�فا عن تجهيز وزارة
الكهرب�اء ب������(  )540فلرت هواء
بنوعي�ه املخروط�ي واألس�طواني
وتجهي�ز مجل�س الن�واب بع�دد (
 )1٢50كارتونه ماء صحي نوع زالل
فضال عن استمرار الرشكة بنشاطها
يف اعادة تأهيل املحركات حيث قامت
بأع�ادة تأهيل محرك جه�د عايل 11
كي يف لصالح رشكة نفط الوس�ط /
حقل االحدب ومحرك  330كيلو واط
لصالح معمل سمنت الكوفة ومحرك
 1550كيل�و واط لصال�ح محط�ة
الدورة الحرارية .

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع كوبيتش اجراءات جملس القضاء
يف تطبيق التعديل الثالث لقانون االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق
زي�دان يف مكتب�ه ممث�ل االمن الع�ام لالم�م املتحدة يف
الع�راق يان كوبيتش وبحثا ع�دد من املواضيع املتعلقة
باالنتخابات .
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز االعالم�ي ملجلس
القضاء االعىل تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،

ان « القايض فائق زيدان اس�تقبل بمكتبه ممثل االمن
العام لالمم املتحدة يف العراق السيد يان كوبيتش وبحثا
اجراءات مجلس القضاء االعىل يف تطبيق قانون التعديل
الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب «.
واض�اف البيان ان « ممثل االمن العام لالمم املتحدة
يف العراق الس�يد ي�ان كوبيتش عرض تقديم املس�اعدة
للسادة القضاة الذين سيتولون مهام مجلس املفوضين
وادارة مكاتب املفوضية يف املحافظات كافة.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت امان�ة بغداد ،ع�ن رفع  140ش�حنة انقاض من
موقع انفجار مدينة الصدر يف قطاع (. )10
وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان تلقته «املستقبل
العراقي»  ،ان «مالكات دائرة بلدية الصدر االوىل بالتعاون
مع عدد من الدوائر البلدية االخرى الس�اندة أكملت رفع
املخلفات التي خلفها انفجار مدينة الصدر يف قطاع ()10
وبواقع  140شحنة تضمنت رفع  ٢800م 3من االنقاض
والحديد اىل جانب تسليمهم عددا ً من العبوات التي كانت
موجودة يف املوقع اىل الجهات املختصة «.
واش�ارت اىل ان «دوائر امانة بغداد استنفرت عددا ً كبريا ً
م�ن آلياتها اىل جانب الجهد الب�رشي فور وقوع الحادث
ملس�اعدة ف�رق الدفاع املدن�ي واملبارشة برف�ع االنقاض
وصيان�ة خطوط املاء الصايف التي ترضرت وردم الحفرة
الكبرية التي خلفها االنفجار واعادة تسوية املوقع» .
يذك�ر ان مدين�ة الصدر رشق�ي بغداد ش�هدت ،االربعاء
املايض  ،انفجار مزدوج داخل حس�ينية يف قطاع  ،10ما
ادى اىل مقتل  10اشخاص واصابة  19اخرين بجروح.

التخطيط تعلن ارتفاع معدل
التضخم الشهري والسنوي

بكلفة « »160مليون دوالر ..العراق يبحث آليات حتسني االداء املايل واإلداري يف « »6حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث�ت وزارة التخطي�ط ،م�ع الوكال�ة
االمريكي�ة للتنمي�ة الدولي�ة آلي�ات تنفي�ذ
مرشوع تحس�ن االداء امل�ايل واإلداري يف 6
محافظات وبكلفة  160مليون دوالر.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «مختص�ن يمثل�ون وزارات
التخطي�ط واملالية ودي�وان الرقابة واملالية
والهيأة العليا للتنسيق بن املحافظات وعدد
م�ن املحافظن وممث�يل الحكومات املحلية
وبالتع�اون مع مرشوع تكام�ل املمول من
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ()USAID
 ،ناقشوا اليات التنسيق الخاصة باإليرادات
املحلي�ة واملوازنات بن الحكوم�ات املحلية
والحكوم�ة االتحادي�ة وذل�ك خالل ورش�ة
عم�ل موس�عة عقدت يف اربيل ش�ارك فيها
رئيس الهيأة العليا للتنسيق بن املحافظات
طوره�ان املفتي ومحافظ واس�ط محمود
امل�ال ط�الل وع�دد م�ن املديري�ن العام�ن
واملختص�ن يف وزارت�ي التخطي�ط واملالية
وديوان الرقابة املالية ونائب محافظ بغداد
جاس�م البخات�ي ورئيس م�رشوع تكامل
جون ليسرت».
واضافت انه «جرى خالل الورش�ة مناقشة
التحدي�ات التي تواج�ه الحكومة االتحادية
والحكوم�ات املحلي�ة املتعلق�ة بتنظي�م

وتأط�ري العالقة بن جمي�ع الجهات الفنية
ذات االختصاص بموضوع االيرادات املحلية
واملوازن�ات والبح�ث ع�ن الحل�ول العملية
املناس�بة به�دف توحي�د ال�رؤى وتنس�يق
الجه�ود وتحقي�ق عالق�ة تكاملي�ة ب�ن
املحافظات من جهة وبينها وبن الحكومة
االتحادية م�ن جهة اخرى لتأس�يس اطار
تنسيقي يأخذ بنظر االعتبار تبادل الخربات
واملعلومات الفنية بطريقة س�هلة وشفافة
من شأنها مساعدة املحافظات عىل االلتزام
بالقوانن والترشيعات والعمل مع الحكومة
االتحادية عىل ايجاد افض�ل الحلول وتذليل
العقب�ات الت�ي يواجهونه�ا فيم�ا يخ�ص
االيرادات املحلية واملوازنات».
وأكد املش�اركون يف الورشة بحسب البيان،
ع�ىل «االهمية القصوى ملوض�وع االيرادات
املحلي�ة واملوازن�ات الذي يتطلب مس�توى
عال من التنس�يق وتطوير القدرات املحلية
وتعزي�ز نظام الالمركزية االدارية من خالل
نق�ل الصالحي�ات املالي�ة إىل املحافظات»،
مش�ددين يف الوق�ت نفس�ه ع�ىل «رضورة
ت�اليف املش�اكل والصدامات الت�ي قد تحدث
ب�ن الحكوم�ة االتحادي�ة والحكوم�ات
املحلية نتيجة التع�ارض يف التطبيق العميل
للتعليم�ات او التفس�ري الخاط�ئ ملفاهيم
االه�داف االساس�ية  ،وص�وال للقضاء عىل
اي ازدواج او تداخ�ل يف الصالحي�ات ب�ن

الجانب�ن» .ودع�ا املش�اركون إىل «العم�ل
عىل وض�ع اس�س ومعايري مح�ددة للبنية
التنظيمي�ة للدوائ�ر االداري�ة واملالي�ة يف
املحافظات وإعداد وثيقة مرجعية ش�املة
لهذه الدوائر لتعزيز دورها ومس�اعدتها يف
اعطاء مؤرش واضح عن واقع تطوير االداء
املؤس�ي وتحدي�د االج�راءات التصويبي�ة
لتطوي�ر مهامه�ا بنح�و يتناس�ب واملهام
الكبرية التي تؤديها « .وقال رئيس مرشوع
تكامل املمول من الوكالة االمريكية للتنمية
الدولية جون ليس�رت ،إن «امل�رشوع يهدف
إىل اطالق برنامج لتحس�ن مس�توى االداء
وتحقيق الحكم الرش�يد يف الع�راق» ،مبينا
ان «العمل بدأ به�ذا املرشوع منتصف العام
املايض  ٢017ويستمر ملدة  5سنوات ،منها
سنتان اساسية وثالث سنوات اختيارية».
وأض�اف ان «كلفة املرشوع تبل�غ اكثر من
 160ملي�ون دوالر وينف�ذ من قب�ل املكتب
الرئيس يف بغداد ومكاتب اقليمية يف البرصة
واربيل ويش�مل يف مرحلته االوىل محافظات
(بغ�داد – البرصة – اربي�ل – بابل – االنبار
– نين�وى)» ،مبين�ا ان «امل�رشوع يهدف إىل
تعزيز ق�درات الحكوم�ة العراقية يف تقديم
افضل الخدمات للمواطنن وتحسن االدارة
املالية  ،فضال عن تعزيز املراقبة واملس�ائلة
يف مج�ال تقديم الخدم�ات بهدف املحافظة
عىل تلك الخدمات واالس�تجابة الحتياجات

املواطن�ن والعمل ع�ىل تعزي�ز الالمركزية
بوصفها وسيلة لتحقيق افضل الخدمات».
وتاب�ع ان «امل�رشوع يه�دف إىل مس�اعدة
العراق يف تلبي�ة متطلبات االصالح الخاصة
بصندوق النقد ال�دويل وقروض البنك الدويل
املس�تقبلية ،ويعم�ل امل�رشوع ايض�ا ع�ىل
تعزيز الجهود الوطنية إلعادة اعمار املناطق
املح�ررة ومس�اعدة الحكوم�ات املحلية يف
الحص�ول عىل امل�وارد الرضورية لتحس�ن
الخدمات يف املحافظات».
من جانبه اكد رئيس الهيأة العليا للتنس�يق
بن املحافظات طورهان املفتي  ،ان «الهيأة
تب�ذل جه�ودا كب�رية ملس�اعدة الحكومات
املحلي�ة يف اداء مهامها الالمركزية بعد نقل
صالحي�ات س�بع وزارات إىل املحافظ�ات ،
وهذا االمر يتطلب تطوي�ر وتدريب الكوادر
العاملة الس�يما يف الجانب امل�ايل واإلداري .
موضحا انه م�ازال امامنا الكثري من العمل
والجه�ود لرتس�يخ الالمركزي�ة وتحقي�ق
الحكم الرشيد يف البالد».
فيما اشار محافظ واسط محمود املال طالل
إىل ان «املحافظة نجحت يف تحقيق املزيد من
االي�رادات املالية خالل الع�ام املايض بعد ان
عملت عىل االس�تفادة من نقل الصالحيات
وتحسن مستوى الخدمات البلدية املقدمة
للمواطنن االمر الذي اس�هم يف زيادة حجم
االي�رادات لتص�ل إىل  ٢1ملي�ار دينار خالل

ع�ام  ٢017بع�د ان كانت  7ملي�ارات عام
 ،»٢016متوقع�ا ان «يرتفع حجم االيرادات
إىل  96مليار دينار خالل العام الحايل».
وش�دد ع�ىل «وج�وب ع�دم الخل�ط ب�ن
االجراءات الت�ي تتخذه�ا الحكومة املحلية
وتلك املتخذة من قبل الحكومة االتحادية».
كما استعرض مدير عام التخطيط االقليمي
واملح�يل يف وزارة التخطيط محمد محس�ن
سيد «ما تقوم به الوزارة يف اطار دعم جهود
الحكوم�ات املحلي�ة يف تعزي�ز الالمركزي�ة
وتمكينه�ا م�ن تحقي�ق افض�ل االي�رادات
مقابل تحسن مستوى الخدمات».
فيم�ا اش�ارت مدير ع�ام دائ�رة املوازنة يف
وزارة املالية طيف سامي إىل اهمية «الفصل
بن الصالحيات وفك التداخل بن الحكومات
املحلي�ة وال�وزارات االتحادية خصوصا تلك
التي نقلت مهامها إىل املحافظات» ،مشددة
ع�ىل «تطوير الق�درات ل�إدارات املحلية يف
املجال املايل به�دف تمكينها من اداء عملها
بنح�و صحيح  ،وه�ذا االمر يتطل�ب اقامة
املزي�د م�ن ال�دورات وورش العم�ل له�ذا
الكوادر وبنحو مستمر .
كما اس�تعرض نائب محافظ بغداد جاسم
البخاتي «جهود وإجراءات حكومته املحلية
يف مج�ال تطوي�ر ق�درات العامل�ن فيه�ا
وامليض قدما يف اس�تالم املهام الجديدة التي
تم نقلها من الوزارات االتحادية.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ارتفاع معدل التضخم خالل ش�هر آيار
املايض بنسبة  %0.9باملقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه.
وعزا املتحدث الرس�مي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه هذا االرتفاع اىل «ارتفاع قس�م
الس�كن بنس�بة  %0.1وقس�م الصحة بنس�بة  %0.3وقسم النقل
بنسبة .»%7.4
وأضاف ،ان «التضخم الس�نوي باملقارنة مع ش�هر ايار من العام
امل�ايض  ٢017ارتف�ع ه�و االخر بنس�بة  ,%1فيم�ا ارتفع مؤرش
التضخم االس�اس بمعدل  %1عن شهر نيسان واالساس السنوي
ارتفع بنسبة .»%0.9
وب�ن الهن�داوي ان «عملية جمع االس�عار التي اجراه�ا الجهاز
املرك�زي لالحصاء خالل ش�هر اي�ار املايض لم تش�مل محافظة
نينوى ولم تحتسب ارقامها القياسية خالل الشهر املذكور بسبب
االوضاع السائدة فيها».
وأش�ار اىل ،ان «أسباب ارتفاع مؤرش التضخم السنوي بنسبة %1
تعود اىل انخفاض عدد من االقسام وارتفاع اخرى وبنحو متباين،
فقد س�جل قس�م االغذية واملرشوب�ات غري الكحولي�ة انخفاضا
بنس�بة  ، %1فيما ارتفع قس�م املالب�س واالحذية بنس�بة ,%1.3
وانخفض قس�م الس�كن بنسبة  ،%1.٢اىل ذلك س�جل قسم النقل
اعىل نسبة ارتفاع بلغت . %7.4
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رئيس مجلس االدارة

مساهمي رشكة مدينة الشالالت السياحية  /مساهمة
مختلطة

م  /اعالن دعوة اهليئة العامة

استنادا الحكام املادة (  / 87ثالثا ) من قانون الرشكات
رقم (  ) 21لسنة  1997املعدل.
يرسنا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئ�ة العامة لرشكة
مدينة الش�الالت الس�ياحية  /مس�اهمة مختلطة الذي
س�يعقد يف تمام الس�اعة العارشة من صب�اح يوم االحد
املصادف  2018 / 7 / 22يف مقر الرشكة الكائن يف املوصل
 /طريق الشيخان وذلك النتخاب خمسة اعضاء اصليني
ومثلهم احتياط ملجلس االدارة من القطاع الخاص .
راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب
س�ند االنابة او توكيل الغري بموج�ب وكالة مصدقة من
كات�ب العدل ع�ى ان تودع االناب�ات وال�وكاالت يف مقر
الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع
اس�تنادا الح�كام املادة (  ) 91من قان�ون الرشكات واذا
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع
الت�ايل يف نفس الزم�ان واملكان املعينني وذل�ك يوم االحد
املصادف . 2018 / 7 / 29
مع التقدير
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات وكالة

مديرية احوال بابل
اعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي (احمد
وكاظم وحس�ني وحيدر ومحمد وحس�ن اوالد
عيل عبيد ) الذي يطلب تبديل لقبه من (الغراني
) اىل (الزهريي)فمن لديه اعرتاض مراجعة هذة
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة ()22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة 2016
املدير العام
اللواء
هيث�مفاض�لالغ�راوي
���������������������������������������
مديرية احوال بابل
اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي (
حس�ني وحس�ن وحي�در وحم�زة اوالد ذي�اب
عل�وان ) الذي يطلب تبديل لقبه من (الغراني )
اىل (الزهريي)فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذة
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة ()22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة 2016
املدير العام
اللواء
هيث�مفاض�لالغ�راوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد2018/4061 :
التاريخ2018/6/11 :
نرش اعالن
قدمت املس�تدعية (هند اس�عد حسن) طلب اىل
هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة
ابنه�ا املفق�ود (مهند جم�ال محم�ود) والذي
فق�د بتاري�خ  2006/1/23علي�ه واس�تنادا
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من حياة
املفقود
م���ع الت��ق��دي���ر...
القايض
أنور جاسم حسني
���������������������������������������
اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي رشيد حميد عزيز لرشكة
هشام ناجي خزعل للتجارة العامة  /مرشوع
فردي ادع�و كل من له حق او دين عى الرشكة
مراجعت�ي عى العنوان الت�ايل بغداد التاجي 27
الحمامات خلف القائمقامية
املصفي املحامي
رشيد حميد عزيز

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 238ب 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليهما  /راش�د صالح سهيل – مجهول
محل االقامة .
قيس حسني علوان – مجهول محل االقامةم  /تبليغ بالحكم الغيابي
بتاري�خ  2018 / 5 / 20اص�درت محكم�ة ب�داءة
الصوي�رة بحقكما قرارها املرقم  / 238ب 2018 /
حكما غيابيا يقيض بالزامكما بالتكافل والتضامن
بدفع مبلغ مقداره (  28723740ثمانية وعرشون
مليون وس�بعمائة وثالثة وعرشون الف وسبعمائة
واربعون دينار للمدعي املدير العام ملرصف الرافدين
اضافة اىل وظيفته وملجهولي�ة محل اقامتكما فقد
تق�رر تبليغكم�ا بقرار الحك�م اع�اله بصحيفتني
محليت�ني يوميت�ني لالع�رتاض علي�ه خ�الل امل�دة
القانونية وبخالف�ه يكون القرار مكتس�با للدرجة
القطعية.
القايض
عبيد صالح محيميد
������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 1963 :
اعالن
اىل املفقود  :جرب عبد حمد سليمان الجبوري .
ق�دم املواط�ن ( عب�د حمد س�ليمان ) طلب�ا لهذه
املحكمة يطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة
ع�ن املفقود ( جرب عبد حمد س�ليمان ) والذي فقد
بتاري�خ  2015 / 4 /13يف محافظ�ة واس�ط ول�م
يع�رف منذ ذل�ك التاريخ حياته م�ن مماته ولم ترد
اي معلومات عن�ه ولحد االن ويطلب املواطن اعاله
تنصيب�ه قيما عى املفقود اع�اله – عليه فمن لديه
اي معلوم�ات ع�ن املفقود مراجعة ه�ذه املحكمة
خ�الل مدة خمس�ة ع�رش ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ
النرش يف ه�ذه الصحيفة لغ�رض االدالء امام هذه
املحكمة وبعكس�ه س�يتم الس�ري باجراءات اصدار
حج�ة الحج�ر والقيمومة وتنصي�ب املواطن ( عبد
حمد سليمان ) قيما عليه .
القايض
خالد محمد عجه
������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط
العدد 4554 /
اعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ( نجم عبد
خرش�يد ) يطلب تبديل لقبه م�ن ( القرييش ) اىل (
املوسوي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
م�ن خالل م�دة اقصاها  15يوم وبعكس�ه س�وف
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العام /
وكالة

يرس (امانة بغداد /دائرة املشاريع) دعوة جميع الرشكات واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص
لتقدي�م عطاءاتهم الخاصة بمناقصة (اعمال تطوي�ر املحلة / 246االفراز الحديث  +املحلة 248
حي البس�اتني والش�وارع املحيطة والش�ارع الخدمي لحي البس�اتني ) حيث تتوفر التخصيصات
املالي�ة ضم�ن املوازنة االس�تثمارية لعام  2018ضمن الباب ( )5القس�م (  )22نوع االس�تثمار
( )1ازاء الفص�ل ( )3املادة ( )9نوع ( )2تسلس�ل ( )24ضمن قطاع النق�ل واملواصالت ) وبكلفة
تخمينية مقدارها ( )7,660,350,000س�بعة مليارات وس�تمائة وستة وستون مليون وثالثمائة
وخمس�ون الف دينار عراقي فقط وبامكان الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة مراجعة مقر (ديوان
امانة بغداد  /الطابق االول  /قس�م العقود العامة  /الكائن قرب س�احة الخالني) يف اوقات الدوام
الرسمي لغرض الحصول عى وثائق املناقصة لقاء مبلغ مايل مقداره ( )200,000مئتا الف دينار
غري قابلة للرد مع مراعاة ما ييل :
 � 1يلت�زم املتق�دم بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عى ش�كل خطاب ضم�ان او صك مصدق
بمبل�غ ()153,207,000مائة وثالثة وخمس�ون مليون ومائتان وس�بعة ال�ف دينار عراقي فقط
والذي يشكل نسبة ( )%2من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة
 � 2تقديم (هوية تصنيف املقاولني  /انشائية  /الدرجة الرابعة)
 � 3تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب  /قس�م الرشكات نافذة ومجددة وحسب
النموذج املعتمد اىل امانة بغداد
 � 4يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد
دراستها واالطالع عليها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه
 � 5يلتزم مقدم العطاء بمىء القسم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص ال� ( (  CDالذي
يتم استالمه وتقديمه ورقيا بعد ختمه بالختم الحي الخاص بالرشكة
 � 6تقديم الوثائق القياسية بكافة اقسامها ورقيا عى شكل ملفات (سبايرول) مع الوثائق املكونة
للعطاء بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء
 � 7تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض (بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية
� شهادة الجنسية العراقية) مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
 � 8تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا
 � 9وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � 10س�يتم عق�د مؤتمر خ�اص باالجابة عن استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة
(العارشة) من صباح يوم (االثنني)  2018/6/25يف مقر دائرة املشاريع
 � 11تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم (نسخة اصلية ) موقعه ومختومة من قبل مقدم
العطاء مثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة يف
املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الس�اعة (الواحدة ظهرا وحس�ب التوقيت املحيل ملدينة بغداد)
واملوافق يوم االثنني املوافق  2018/7/2يف قس�م العقود العامة /بناية امانة بغداد /الطابق االول
ويف حالة مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة
عن املوعد املحدد اعاله
 � 12يت�م فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عى العنوان
املبني يف اعاله يف الزمان والتاريخ املذكور
 � 13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
حمسن محزة عطيه
مدير عام دائرة املشاريع
والية استفسارات تتم املراسلة عى عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail: mashareaa@amanatbagdad.gov.iq
E-mail: alukud@amanatbagdad.gov.iq
فقدان
فق�دت صك�وك ع�دد (  ) 3ص�ادرة م�ن صومع�ة
الصويرة المر الس�يد الزم غ�ازي عبد عيل فعى من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي اج�ازة البن�اء املرقم�ة ()168381
والصادرة من مديرية بلدية املناذرة باس�م املواطنة
( س�مر عب�د الكاظم حس�ن) عى من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك ( رسول خضري عبد نور) اقتىض حضورك
اىل بلدي�ة النجف االرشف وذلك لغرض اصدار اجازة
بن�اء لرشي�كك يف العق�ار املواطن ( س�جاد خضري
عبيد) وذلك عن العقار املرقم  3/50070حي النداء
وعند عدم حضورك س�وف تصدر االج�ازة بصورة
قانونية.
������������������������������������������
محكمة بداءة الحلة
العدد /1945 :ب2018/
التاريخ 2018/6/7 :
اعالن
املدعي  /محمود عيل جاسم
اىل املدعى عليهم  /هاشم عيل شوكان
 /2حسني عيل شوكان  /3شعالن دهش كايم
اق�ام املدعي اع�اله الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  225م  18طهمازية
قسمة ان كان قابل للقسمة او بيعا وتحميلكم كافة
الرسوم واملصاريف وملجهولية محل اقامتكم حسب
رشح املبلغ القضائي وحيد حس�ن يف 2018/5/14
واش�عار مخت�ار منطقة حي االس�تاتذة  2/مركز
الحلة نس�يم ش�اكر كريدي تق�رر تبليغك�م اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد
املرافع�ة املوافق  2018/6/12الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب
عنك�م قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابا
وعلنا وحسب االصول
القايض
������������������������������������������
تنويه
س�قط س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد
( )1676يف  2018/5/21املزايدة املرقمة 2018/41
لبي�ع عق�ارات متفرقة واقع�ة يف محافظة البرصة
لرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق العق�ار 77/19
مقاطع�ة  40املعق�ل الجنوب�ي املس�احة  300مرت
مربع لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية
العدد //322:س2018/
التاريخ 2018/6/11
اعالن
تبليغ املستانف عليه  /عيل جلوب دخيل
اس�تانف املدع�ي عب�د الزهرة ن�ارص ذي�اب قرار
الحك�م الص�ادر من محكمة ب�داءة املعق�ل بالعدد
/879ب 2017/بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة
/322س 2018/ولتع�ذر تبليغ�ك بالحض�ور امام
هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم  2018/7/5الساعة
الع�ارشة او م�ن ينوب عن�ك قانون�ا ويف حالة عدم
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا
وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2018/5/30
الص�ادر م�ن لجنة تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت
عائدي�ة تم�ام العق�ار /48الجمهوري�ة باس�م دي�وان
الوقف الس�ني اس�تنادا الحكام املادة ( )49من قانون 43
لس�نة 1971وقد تقرر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثني يوما
وعى من لديه اعرتاض عى القرار املذكور الطعن فيه لدى
رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش
هذا اع�الن وعند انتهاء املده املذكورة وعدم ورود اش�عار
من رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن عى الق�رار لديها
خالل املده اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف
الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

������������������������������������������

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2018/5/30
الص�ادر م�ن لجنة تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت
عائدي�ة تم�ام العق�ار /961الجمهوري�ة باس�م دي�وان
الوقف الس�ني اس�تنادا الحكام املادة ( )49من قانون 43
لس�نة 1971وقد تقرر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثني يوما
وعى من لديه اعرتاض عى القرار املذكور الطعن فيه لدى
رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش
هذا اع�الن وعند انتهاء املده املذكورة وعدم ورود اش�عار
من رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن عى الق�رار لديها
خالل املده اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف
الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

������������������������������������������

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2018/5/30
الص�ادر م�ن لجنة تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت
عائدي�ة تمام العقار /161الش�مال باس�م لطيفة محمد
احم�د اس�تنادا الح�كام امل�ادة ( )49م�ن قان�ون 43
لس�نة 1971وقد تقرر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثني يوما
وعى من لديه اعرتاض عى القرار املذكور الطعن فيه لدى
رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش
هذا اع�الن وعند انتهاء املده املذكورة وعدم ورود اش�عار
من رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن عى الق�رار لديها
خالل املده اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف
الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية الطال�ب الصادر من املعهد التقني يف البرصة
 /مكائن ومعدات فرع السيارات باسم (بهاء الدين محمد
زيد) عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

������������������������������������������

فقدان
فقد وصل قبض حكومي ص�ادر من بلدية البرصة مبلغه
 675,000رقم�ه  461694يف  2015/4/2باس�م (خال�د
عب�د الزه�رة خالد) عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار

������������������������������������������

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد (صباح نعمة مكطوف)
ال�ذي يطل�ب في�ه (تس�جيل لقب�ه ) م�ن (الف�راغ) اىل
(الرشيف�ي) فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيث�مفاض�لالغرب�اوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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إيـلـيـنـا فـيـانـتـي تـروي قـصـص «الـهـاربـيـن والـبـاقـيـن»
كاتيا الطويل

وعىل رغم ّ
أن صحافيّا ً ا ّدعى اكتشافه
هويّة الكاتبة الحقيقيّة الكامنة خلف
ريانتي ،إالّ ّ
اس�م إيلينا ف ّ
أن املس�ألة ال
ّ
الش�ك لع�دم إدالء دار النرش
تزال قيد
ّ
بأي ترصيح ينفي أو يثبت صحّ ة هذا
اال ّدعاء.
وبرتجمة أنيقة جميلة سلس�ة ،تدخل
إيلين�ا ف ّ
ريانت�ي الروائيّ�ة اإليطاليّ�ة
ً
ّ
املكتبة العربيّة مجددا ،بالجزء الثالث
م�ن رباعيّته�ا «صديقت�ي املذهل�ة،
الهارب�ون والباقون» .وقد صدرت عن
دار اآلداب رواية «الهاربون والباقون»
( )2018لتكم�ل الج�زء الثال�ث وم�ا
قب�ل األخري من الرباعيّ�ة وتنقل هذه
العربي.
الرائع�ة العامليّ�ة إىل الق�ارئ
ّ
ّ
ّ
الس�وري معاوية
تمكن املرتجم
وق�د
عبداملجيد م�ن املحافظة عىل جماليّة
أس�لوبه يف ترجمة ه�ذا الجزء الثالث،
ه�و ال�ذي ترج�م الجزءي�ن األوّل�ن
السابقن بمجهود ملحوظ.
تتاب�ع ف ّ
ريانت�ي يف هذا الج�زء أحداث
حي�اة فتاتيها لين�و (الراوي�ة) وليال
(الصديق�ة املذهل�ة والبطل�ة) اللتن
أصبحت�ا امرأت�ن يف ه�ذه املرحل�ة
وهي مرحلة «أواس�ط العم�ر» .فمن
بع�د الجزء األوّل ال�ذي تطرّأت فيه إىل
الطفول�ة واملراهق�ة ،والج�زء الثاني
ال�ذي انكبّ�ت فيه عىل عمر الش�باب،
ريانتي ّ
تنقل ف ّ
بدقة وواقعيّة وأس�لوب
ّ
الحكاي�ة الرائع والراقي ال�ذي تتمتع
به ،تنقل ّ
قصة بطلتيها يف س�بعينات
ّ
الق�رن العرشي�ن ،أي وهم�ا يف
عرشينيّاتهم�ا وبداي�ة ثالثينيّاتهم�ا.
فيجد القارئ نفسه أمام قصص حبّ
ومتاهات الصداقة وخبايا السياس�ة.
يجد نفس�ه عالق�ا ً يف إعص�ار الزواج
والطالق والخيانة واألزمات السياسيّة
واالقتصاديّ�ة والرصاع�ات الطبقيّة.
وم�ن الجدير بالذك�ر ّ
أن قوّة نصوص
ريانت�ي تكم�ن يف ّ
ف ّ
أنه�ا تح�ت غطاء
ّ
قص�ة فتاتن ،تحمل إىل قارئها صورة
نابّ�ويل الحقيقيّ�ة بمعتقداتها وأهلها
وشوارعها وضوضائها ،تحمل صورة

ً
ٌ
ّ
ّ
ّ
وشك ومصدر ارتباك
تشكل هو ّية روائ ّية مبعث جدال
العاملي بأكمله .نادرا ً ما
اإلعالمي
طفرة أدب ّي ًة أو تجتذب إليها اهتمام املشهد
رواية ما
تشكل
نادرا ً ما
ّ
ّ
إنما هذا ما ّ
أدبيّ .
ّ
حققته الكاتبة اإليطال ّية املجهولة الهو ّية واملختبئة خلف اس�م إيلينا ف ّ
املتوهج والس�لس يف اآلن نفسه .فمنذ
الحكواتي
ريانتي بأس�لوبها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عام  2011وتشكل فريانتي ورباعيتها اإليطالية املعروفة برباعية نابويل محور جدل ونقاش ومحط إعجاب النقاد.
نابّ�ويل املتخبّطة بسياس�تها وعنفها
وفس�ادها ومش�اكلها االجتماعيّ�ة
واالقتصاديّة .تكمن قوّة رباعيّة نابّويل
ّ
بأنه�ا تختب�ئ تح�ت ّ
قص�ة واضحة
ً
لتنقل مجتمعا بأرسه.
رباعيّة املرأة اإليطاليّة
يكتش�ف القارئ يف هذا الجزء الثالث،
وع�ىل صعيد أوّل دواخل امرأتن كربتا
وتعلّمت�ا معان�ي األنوث�ة واألموم�ة
والخس�ارة واكتش�فتا ّ
أن العم�ر يم ّر
وهم�ا تغرق�ان يف الح�زن واألل�م:
«كان�ت الش�مس ،يف ذل�ك النه�ار
ّ
الش�توي الجميل ،تضفي عىل األشياء
ً
ّ
الحي القديم عىل
مظهرا ً صافي�ا .ظل
ّ
حال�ه ،خالفا ً لحالنا .صم�دت البيوت
ّ
واملغربة .صمد فناء ألعابنا.
املنخفضة
صمد الش�ارع الع�امّ  ،ومناف�ذ النفق
املظلمة .صمد العنف» (ص.)21
ك�ربت نابّويل وك�ربت ف ّ
ريانتي وكربت
بطلتاه�ا ّ
إنم�ا بقيت العالق�ة بينهما
عالقة تاب�ع ومتبوعه ،عالقة صديقة
مذهل�ة تثري الرع�ب واملهابة يف نفس
الراوي�ة الت�ي تكتبها ّ
بدق�ة وإجالل:
«كنت ّ
ُ
أكن لها الو ّد ،يف ّ
أي حال ،وأسعى
ً
ّ
ُ
إىل لقائها دوم�ا كلما زرت نابّويل ،مع
أني أعرتف ّ
ّ
بأنه�ا كانت تثري مخاويف»
(ص .)19فع�ىل رغ�م م�رور الوقت،
ّ
تش�كل مصدر إلهام وغرية
بقيت ليال
ّ
ورهب�ة يف نفس لين�و الكاتبة املثقفة
الت�ي ال تث�ق بنفس�ها وال بنجاحاتها
وتعل�م يف ق�رارة نفس�ها ّ
أنها ليس�ت
ّ
أهالً ملنافس�ة صديقته�ا يف أي مجال.
ويبدو واضحا ً للقارئ ّ
أن لينو الراوية
ّ
ّ
ت�رى نفس�ها فارغة وممل�ة وأنها لم
ّ
يس�تحق النرش لوال
تك�ن لتمتلك م�ا
وج�ود صديقتها بقصصه�ا وأحداث
حياته�ا املضطرب�ة .فيتط�وّر الرسد
ّ
ويرتسخ
بتطوّر ش�خصيّتي الفتاتن
ش�عور القارئ ّ
بأن البطلتن ال تثقان
بنفس�يهما وال تثقان بقدراتهما كما
ّ
أنهم�ا ال تثق�ان بما ق�د تحمله لهما
الحياة من أمور.
وعىل رغم ّ
أن لينو انتقلت إىل بيزا ومن

ث� ّم إىل ميالنو ،فهي ما زالت س�جينة
نابّويل وس�جينة صديقتها وال تتحوّل
ّ
حقيق�ي إالّ عندم�ا
قصته�ا إىل رسد
ّ
ّ
يتوهج
تستعيد صداقتها بليال .عندها
ال�رسد ويصب�ح متين�ا ً ومتماس�كا ً

وينتقل إىل حي�اة ليال املليئة باألحداث
السياس�يّة والتخبّط�ات االجتماعيّ�ة
ّ
وتتحكم ليال بمعظم أحداث
والفكريّة.
ّ
فحتى عندما تكون غائبة عن
ال�رسد،
يتبن للقارئ وللينو ّ
ّ
بأنها هي
األحداث

الت�ي كانت املحرّك لها ،إمّ ا عرب دفعها
للش�خصيّات ّ
ّ
مع�ن وتأثريها
باتجاه
ً
مبارشة.
عليهم ،وإمّ ا بترصّ فاتها هي
ويف  123فصالً ،ترافق ف ّ
ريانتي حروب
ّ
تجس�د ح�روب املرأة
بطلتيه�ا الت�ي

معرض «اللؤلؤ» ..من قطر إىل روسيا
«اللؤل�ؤ :كنوز البحار واألنهار» عنوان
املعرض الذي ّ
تنظم�ه «متاحف قطر»
يف موس�كو يف الحادي عرش من الشهر
املقب�ل ،ويتواص�ل حت�ى األول م�ن
ترشين الثاني من العام الجاري ،ضمن
فعالي�ات «الع�ام الثقايف قطر روس�يا
.»2018
يحت�وي املعرض الذي يقام يف «متحف
الدول�ة التاريخ�ي» عىل أكث�ر من مئة
قطع�ة م�ن املجوه�رات ومش�غوالت
اللؤل�ؤ ،م�ن بينه�ا خمس�ن قطع�ة
ّ
محطاته
جديدة لم يس�بق عرضه�ا يف
الس�ابقة يف طوكيو ولندن وساوباولو
يف الربازي�ل وبك�ن وإس�طنبول ،وهي
تتضم�ن مجموعة من املجوهرات املصنوعة من آللئ
املي�اه العذب�ة م�ن آس�يا الوس�طى ،إىل جانب تحف
أخرى منها عىل س�بيل املثال تاج اعتمرته أرشيدوقة
النمسا ماري فالريي ،ونفائس أخرى تعود إىل املمالك
األوروبي�ة .ته�دف الفعالي�ة الت�ي أقيم�ت أوّل مرة
ع�ام  2012إىل «تعري�ف الجمه�ور بتاري�خ صناعة

ّ
والتغ�ري الكب�ري ال�ذي أحدثت�ه يف العالم ،كما
اللؤل�ؤ
ّ
يوث�ق املعرض تاريخ اللؤلؤ يف قطر ،عرب اس�تعراض
الوسائل القديمة التي استخدمها الغواصون لصيده،
وتقديم ملحة عامة عن األنش�طة التي مارسها تجار
ّ
املنظمن .من
اللؤلؤ يف دول الخليج» ،بحس�ب بي�ان
بن األعمال املعروضة قط�ع مجوهرات تاريخية لها
قص�ص اس�تخدم فيها اللؤلؤ ،ضمن تسلس�ل زمني

بدءا ً م�ن العرص الروماني مرورا ً بالقرون الوس�طى
وحت�ى الع�رص الح�ايل ،إضاف�ة إىل قط�ع ارتبط�ت
بالنجوم والش�خصيات العامة كالق�رط الذي ارتداه
املل�ك ريتش�ارد األول يف ي�وم إعدامه يف ع�ام ،1649
وتيج�ان ارتدته�ا ملكات وأم�ريات أوروب�ا ،إىل عقد
ارتدته مارلن مونرو يف عام  ،1954وأقراط امتلكتها
إليزابيث تايلور ضمن مجموعة مجوهراتها.

أحمد المالكي
كم�ا ُتع�رض لوح�ات فني�ة تص�ور
اس�تخدام اللؤل�ؤ خ�الل العص�ور
وبورتريه�ات ألرس�تقراطيات وه�ن
يف كام�ل زينته�ن ونم�اذج فريدة من
الآلل�ئ ت�رتاوح يف ألوانه�ا وأش�كالها
وط�رق صياغته�ا.يف قس�م الآلل�ئ
الطبيعي�ة يف منطق�ة الخلي�ج ،تقدم
نماذج م�ن األص�داف وحب�ات اللؤلؤ
الفريدة ،وتس�تعرض الطرق واألدوات
التي اس�تخدمها الغواص�ون والتجار
يف عص�ور قديم�ة ،وأيض�ا ً الصع�اب
واملخاط�ر الت�ي تعرض�وا إليه�ا .كما
يتناول املعرض كيفية استخدام اللؤلؤ
يف املجوه�رات وكيفية تغيري التصاميم
ع�رب التاري�خ ،وص�والً إىل أعم�ال مصمم�ي العرص
الح�ايل ،وابتكار اللؤلؤ املس�تنبت وإنتاجه عىل نطاق
صناعيُ .يذكر أن «العام الثقايف قطر روس�يا »2018
ُيعد جز ًءا ً من مب�ادرة «األعوام الثقافية» التي تهدف
إىل تعزي�ز التفاهم ب�ن البلدان وش�عوبها من خالل
التبادل املشرتك للفنون والثقافة والرتاث.

مكتبة اإلسكندرية تصدر عدد ًا جديد ًا من «أبجديات»
أصدر مركز دراس�ات الخطوط بمكتبة اإلس�كندرية
الع�دد الثان�ي عرش م�ن حولي�ة «أبجدي�ات»؛ وهي
حولية علمية دولية محكمة تصدر سنويا ً عن املركز،
ومُ عتم�دة من لجان الرتقيات العلمية باملجلس األعىل
للجامع�ات ،كما تنرش وتوزع الحولية عىل مس�توى
العالم بالرشاكة مع دار النرش  Brillبليدن ،هولندا.
الع�دد الجدي�د يض�م ع�ددا م�ن املواضي�ع الهام�ة
واملتنوع�ة؛ فهن�اك ثماني ورقات بحثي�ة؛ منها ثالث
باللغ�ة العربي�ة ،وأرب�ع باللغة اإلنجليزي�ة ،وواحدة
باللغ�ة الفرنس�ية ،وع�دة أبح�اث تناول�ت النقوش
الصخري�ة م�ن الفرتة املتأخ�رة إىل الع�رص الحجري

القديم؛ و«الفن الصخري الصحراوي :الوضع منذ عام
 2010والتوقعات» .وهن�اك موضوعات تخص اللغة
املرصي�ة القديمة ،س�واء بخطه�ا الهرياطيقي الذي
يناقش�ه بحث «نص الربدية الجنائزية للكاهن املرتل
آلم�ون يف املتحف امل�رصي» ،أو بخطها ال�ذي تناوله
بح�ث «ثالث قط�ع من األوس�رتاكا املكتوب�ة بالخط
الديموطيق�ي من مدينة هابو» ،هذا إىل جانب أبحاث
أخرى متعلقة بدراس�ة خط املس�ند الذي اكتش�ف يف
محافظة الجيزة بمرص ،أو أبحاث بدراسة النصوص
التي ظه�رت عىل العمائ�ر الدينية بمدين�ة طرابلس
الش�ام يف العرص العثماني ،وغريه�ا من املوضوعات

الهام�ة التي يتم تناولها ألول مرة .وقد حملت حولية
«أبجدي�ات» ع�ىل عاتقها منذ إصداره�ا األول يف عام
 2006مس�ؤولية س�د الثغ�رة القائم�ة يف مج�االت
دراس�ات الكتابات والخطوط؛ حيث تس�عى إىل إمداد
املتخصصن بالكتابات والنقوش التي يحتاجون إليها
يف دراساتهم ،ونرش التوعية بالكتابات والنقوش عىل
مستوى غري املتخصصن .كما تهتم الحوليّة بدراسة
نش�أة وتطور وانتش�ار الخطوط القديمة ،والحديثة
أيضاً ،عرب العالم ،والتواصل مع الباحثن واملختصن،
واإلس�هام يف اإلنتاج العلمي املتمي�ز ،وإثراء املكتبات
بالبحوث العلمية املبتكرة واألصيلة.

أنـت تـعـلـمـيـن جـيـد ًا
وليد الشيخ

أنت تعلمن جيدا ً

أنني
ّ
أتقصد كل هذا الهراء عندما أكتب الشعر
وتعلمن أيضا ً
عندما رسق األوالد قصائدي
وطارت املفردات مثل العصافري
(املفردات التي أفنيت عتمة
كثرية وأنا أتعثر خلفها)
تركت لهم ليالً طويالً

ّ
املثقفة واملرأة العاملة
باملطلق .امل�رأة
ع�ىل ح� ّد س�واء .فبواقعيّ�ة دقيق�ة
متماس�كة تسلّط ف ّ
ريانتي الضوء عىل
أس�ئلة تجهد ّ
كل امرأة لإلجابة عنها:
كيف تحافظ املرأة عىل أنوثتها من بعد
أن تصبح أمّ اً؟ كيف تنتشل نفسها من
بؤرة الواجب�ات املنزليّة عندما تصبح
أمّ اً؟ كيف تحم�ي طموحها ورغباتها
ّ
ّ
بحق
تق�رص
وأفكاره�ا م�ن دون أن
أطفالها؟
تغ�ادر البطلت�ان يف ه�ذه الرواي�ة
ّ
ّ
الظ�ل الذي
لكن نابّ�ويل تبقى
نابّ�ويل
يخيفهم�ا ويس�يطر ع�ىل تفكريهما
ّ
ويحف�ز قراراتهم�ا .فلين�و ال ت�زال
ّ
تخ�ى رش الخش�ية أن ينته�ي به�ا
املط�اف مث�ل أمّ ه�ا ،وليال تح�اول أن
تبتعد قدر املس�تطاع عن اله�وّة التي
ّ
الحي بالنس�بة إليها بنسائه
يشكلها
ّ
الضعيفات املهمّ شات.
وكم�ا تس�ري األم�ور يف الحي�اة ،كما
يضط� ّر ّ
كل إنس�ان إىل أن يكرب ،كذلك
يحص�ل مع لين�و وليال ،فتكتش�فان
ال�زواج والخيانة والكذب .تكتش�فان
األمومة والتضحية واأللم .تكتش�فان
ّ
الحي .تتعلّمان
تتخطى
املش�اكل التي
ّ
ّ
والت�رصف بواقعيّة ومنطق
الصم�ت
ورزان�ة .تضط�رّان إىل ّ
اتخ�اذ قرارات
صعب�ة .تضط�رّان إىل تقبّ�ل الظروف
املحيط�ة بهم�ا .تضط�رّان إىل تقبّ�ل
املأزق األكرب :املوت .فتكرب فتاتا نابّويل
وتتح�وّالن إىل امرأتن تربع ف ّ
ريانتي يف
صقل ش�خصيّتيهما بحنك�ة ومهارة
عاليتن.
رباعيّة نابّويل املدينة املضطربة
أثبتت ف ّ
ريانتي نفس�ها روائيّة متميّزة
الحكواتي ولغتها الش�يّقة
بأس�لوبها
ّ
الرش�يقة باإلضاف�ة إىل اللوح�ة
املتماس�كة الت�ي ترس�مها لنابّ�ويل.
عدا ع�ن ّ
أنها تنق�ل مش�اكل فتاتيها
وش�خصيّاتها األخ�رى ،تكمن حنكة
ريانتي الرسديّ�ة يف ّ
ف ّ
أنها تنقل صورة
املجتمع بأرسه ،بمش�اكله السياسيّة
واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة.

وصباحات بيضاء
كي يكتبوا الشعر
الشعر نفسه
(هم يعرفون أنني أعرف أن ما يكتبونه ليس
قصائد نثر)
لكنهم يكتبونه مبارشة هكذا،
دون ريبة ،أو تأنيب ضمري
سأواصل فتح ممرات جديدة ،هامشية
مثل جداول ال تذهب اىل البحر
لكنها تصعد
كي تبلل ريق األرض.

فيكتش�ف الق�ارئ ال�رصاع م�ا ب�ن
طبق�ة العمّ ال ونقاباته�م من ناحية
وطبق�ة الرأس�ماليّن الذي يُس�مّ ون
بالفاش�يّن من ناحية ثاني�ة .ويعلق
القارئ إىل جانب الشخصيّات يف دوّامة
من الخطابات والتظاهرات واملناشري.
دوّام�ة مخيفة ت�روح تحتدم أحداثها
لتص�ل ح ّد الع�راك باألي�دي واالغتيال
ّ
حتى .فتنتقد ف ّ
ريانتي بسالسة مخفيّة
مجتمعه�ا ع�ىل لس�ان ش�خصيّاتها
بوصف يش�مل م�دن إيطاليا
وتق�ول
ٍ
ومعظ�م بلداننا الي�وم« :فكان الناس
يموت�ون من اإلهم�ال؛ من الفس�اد؛
من القه�ر .وعىل رغم هذا ،وكلّما عاد
موس�م االنتخابات ،كانوا يتحمّ سون
ملبايع�ة الساس�ة الذي�ن يجعل�ون
حياتهم ال ُتطاق» (ص.)22
تص�ف ف ّ
ريانت�ي مجتمع�ا ً يخى فيه
األوالد أن يك�ربوا ليتحوّل�وا إىل أهلهم،
مجتمعا ً تكرب في�ه الفتيات ليتزوّجن
الش�اب الق�ايس الث�ري ّ
ألن�ه أفض�ل
ّ
مخرج من امل�أزق الذي ه�ن عالقات
في�ه ،مجتمعا ً تتع�رّض فيه النس�اء
للتح�رّش الجنيسّ يف املعامل واملصانع
مللل الرجال فقط.
ريانتي مجتمعا ً ذكوريّا ً فاسدا ً
تصف ف ّ
ّ
قاس�يا ً تضط ّر فيه امل�رأة للتخل عن
أنوثته�ا وأفكارها لتلع�ب دورها كأمّ
وربّة منزل ولتحمي نفسها من الرجل
ومن األح�كام القاتلة الت�ي قد ُتطلق
عليها.
ق�وة ف ّ
ال تنحرص ّ
ريانت�ي يف رباعيّتها
ّ
توه�ج رسده�ا فق�ط ،ب�ل
ه�ذه يف
تكمن أيضا ً يف قدرتها عىل نقل الواقع
الق�ايس املؤل�م املجحف بلغ�ة رقيقة
ّ
ش�فافة لبقة حكواتيّة تحوّل
سلس�ة
قراءة م�ا يفوق الخمس�مئة صفحة
إىل رحلة ساحرة ينغمس فيها القارئ
ويخى أن تنته�ي قبل أن يروي ظمأ
مخيّلته وفؤاده.
تنقل ف ّ
ريانت�ي بمهارة رسديّة متميّزة
حي�اة امرأت�ن ومدينة تنم�و ثالثتها
داخل سجن الفساد والعنف والفقر.

ساعتان

،،ما زلنا عىل هيأة الحجر، ،
نعم أذكر
كنت مهجورا ً مثل جثة رمل
القيت عىل شاطئ ناشف
نعم أذكر
يف حقيقة عواءات الريح
ارشعتي كانت تنكث اتربه
ال......ال تشبهني
نعم أذكر كيف كنت اقيس الوحشة
بيشء.. .من محنة الال ضفاف
والعاشق للرغبات ال شكل له
سوى عند حواف النور
نعم أذكر أن ليس هناك
وليس هنا
املثري يف هنااااك
أن ال كثري هناااا ...
سوى نقييض من الهمس املدنس
بالال اليشء الذي معه
نقييض الذي يقتفي أثر قرطن
ناصعن البياض وأنوثة ال تهتم لصنارتي
مهما قدمت قرابن الشص
نعم أذكر
حينما تنام عفاريت الساعات
اخلد إىل الوقت.. .بطريق
ووسادة ال تعرف معنى الليل
أذكر كيف كنت مثقالً
بما كان من خطى النعاس
حامال ظهرية
تضاهي نبوءة شمس
ولذة قناديل شوق ... .تحاول أن
تبتكر شكالً آخر للضوء والكتابة.
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الصوم ووحدة الصف
د.فؤاد علي مخيمر
ش�هر رمض�ان الحم�د لل�ه وحده،
والصالة والس�الم على من ال نبي بعده،
أما بعد:
ف�إن دي�ن اإلس�الم دي�ن الفط�رة
الصحيحة ،دي�ن يدعو إلى وحدة الصف؛
ألن أتباعه المؤمنين ُي َع ّدون أمة واحدة،
إلههم واحد ال ش�ريك له ،قال س�بحانه:
�ذ ِه أُمَّ ُت ُك ْم أُمَّ ً
َاح َد ًة وَأ َ َن�ا َرب ُُّك ْم
�ة و ِ
{إ ِ َّن َه ِ
َف ْ
ون} [األنبياء.]92 :
اع ُب ُد ِ
َ
وم�ن ثمَّ ،جع�ل الله تعال�ى مظاهر
هذا الدين تتجلى في الدعوة إلى الوحدة:
وح�دة ف�ي األلوهي�ة والربوبي�ة وف�ي
صفاته تعال�ىُ :
{ق ْل ُه َو اللَّ� ُه أ َ َح ٌد * اللَّ ُه
�م ُيولَ ْد * وَلَ ْم َي ُك ْن ل ُهَ
َّ
الص َم ُد * لَ ْم َيلِ ْد وَلَ ْ
ُك ُفوًا أ َ َح� ٌد} [اإلخ�الص .]1-4 :ووحدة
َّاك َن ْع ُب ُد وَإي َ
في العبودية{ :إي َ
س َت ِع ُ
َّاك َن ْ
ين}
ِ
ِ
[الفاتحة .]5 :ووحدة في الصف والقوة
والبأس ،قال تعال�ى{ :و ْ
صمُ وا ِب َح ْب ِل
َاع َت ِ
اللَّ ِه َجمِي ًع�ا وَالَ َت َفر َُّقوا و ْ
�روا ِن ْعم َ
َت
َاذ ُك ُ
�ه َعلَي ُْك� ْم إ ْذ ُك ْن ُت� ْم أ َ ْع� َدا ًء َفأ َ َّل َ
�ف َبي َْن
اللَّ ِ
َ ِ
ُق ُلوب ُك� ْم َ
صبَحْ ُت ْم ب ِن ْع َم ِت� ِه إ ْخو ً
ْ
َانا} [آل
أ
ف
ِ
ِ
ِ
عمران .]103 :ووح�دة في الجهاد ،قال
ِي�ن ُي َقا ِت ُل َ
س�بحانه{ :إ ِ َّن اللَّ َه ُي ِح ُّب َّالذ َ
ون
ص ًّفا َكأ َ َّن ُه ْم ُب ْن َي ٌ
س ِبيلِ ِه َ
ان مَ ر ُ
ِفي َ
ْص ٌ
وص}
[الصف.]4 :
فالعب�ادات الدعوة فيه�ا إلى وحدة
الصف موج�ودة وقائمةُ ،
وت َع� ُّد مَ ظهرًا
َبار ًزا من مظاهرها..
فالصالة :النداء ألدائها واحد ،وإمام
الص�الة واحد ،والمس�لمون م�ن خلفه
وح�دة متكاملة ف�ي انتظ�ام صفوفهم

رأي
لمياء العامري

وائت�الف أرواحهم ،وهم مؤتمون بإمام
ً
ً
وسننا بنسق
أركانا
واحد؛ يؤدون خلفه
واحد بمتابعة إمام واحد ،وكذلك توحيد
وقت الصالة مظهر وحدوي.
وال�زكاة :في أدائها دعوة إلى وحدة
الص�ف؛ فف�ي م�ال الغن�ي ح�ق معلوم
للس�ائل والمحروم ،كأن الفقير ش�ريك
الغني ف�ي مال�ه ،وفي ذلك م�ن ارتباط
القل�وب والتراح�م ما ال يخف�ى ،وكذلك
ً
اعترافا بأخوَّة
إحس�اس الغني بالفقير؛
اإليمان التي أفصح عنها القرآن في قوله
تعال�ىَ :
صبَحْ ُت ْم ب ِن ْع َم ِت� ِه إ ْخو ً
{فأ َ ْ
َانا} [آل
ِ
ِ
�ون إ ْخوَة}ٌ
عم�ران{ ،]103 :إ َّنمَا الْمُ ْؤمِ نُ
َ
ِ
ِ
[الحجرات.]10 :
والح�ج :مظاهر الوحدة فيه كثيرة؛
فمالبس اإلح�رام بهيئة واحدة ،والتلبية
واحدة لمناجاة رب واحد ،وأداء األركان
ُّ
والس�نن في م�كان واحد،
والواجب�ات
وهو الحرم الش�ريف والكعبة المكرمة،
وعرفات ومزدلفة ومِ نى وكلها في مكة
المكرمة ،فضالً عن اجتماع المس�لمين
من شتى بقاع األرض على عرفات ،وفي
َح�رم الله اآلمن ،وغير ذل�ك من مظاهر
وحدة الصف والكلمة.
والص�وم :رُق�ي لل�روح ،وحص�ن
للجس�د ،وتربية لألعض�اء ،وهو نصف
الصب�ر ،وتجديد للعهد مع الله س�بحانه
بالتوب�ة واالس�تغفار وكث�رة الذك�ر
والدع�اء والتوحي�د الخال�ص ،وتدريب
األعض�اء عل�ى مه�ام الرجول�ة ،وإذا
ّ
تأصلت الرجولة اإليمانية في المسلمين
اتح�د صفهم ،وقويت ش�كوتهم ،وعلت
همته�م؛ ليصبح�وا ق�وة ضارب�ة ف�ي

األرض .لذا؛ نجد وح�دة الصف تنبع من
س�احة الصوم ،ومن أب�رز مظاهرها ما
يلي:
أوالً :ف�رض الص�وم بن�داء الل�ه
للمؤمنين عامة:
قال تعالىَ { :يا أ َ ُّي َها َّالذ َ
ِين آمَ ُنوا ُك ِتبَ
َعلَي ُْك� ُم ِّ
الصيَ�امُ } [البق�رة .]183 :فنداء
الل�ه للمؤمني�ن تكري�م لهم وتش�ريف،
ودع�وة لهم إل�ى وحدة صفه�م ،وتآلف
قلوبهم ،لعزته�م ورفعة مكانتهم ،وفي
ذلك م�ن المس�اواة بينهم م�ا ال يخفى:

فضيحتا ... 2018

عاثت الس�لطة الفالتة من حس�ابات الزمن ،بعد
 2003فس�ادا مريع�ا ،بلغ حد المجاه�رة باالختالس
مم�ا ادى الى تداع�ي البلد ال�ى االهم�ال المطلق ..ال
حاكم يحاس�ب الجناة وال حكيم يداوي جراح الشعب
المجني عليه!
تجلى إرهاب البعض” علنا” بفساد مالي واداري
ومحاول�ة اث�ارة االحتق�ان الطائف�ي برعاية ش�به
رس�مية تغذى بين صفوف الش�عب ال�ذي اصر على
التماسك موحدا كحزمة ضوء بكامل الوان اطيافها..
ش�يعة وس�نة ومس�يحيين وعربا وكردا وتركمانا،
تنير عتم�ات الليل الذي بددت حكومات  2003ثروات
الش�عب تحت جنحه ،وعندما اس�فر الفج�ر لم يعنوا
بتخبئة س�رقاتهم زاهدين بارادة ش�عب مغلوب على
امره .واحدث الفضائح هي ما شهده هذا العام 2018
والحبل على الغارب،
س�رقتا  2018العلنيت�ان ..م�ن دون تغطي�ة
قانوني�ة ،هم�ا  100ملي�ون دوالر تبدده�ا “س�ومو
– ش�ركة توزي�ع المنتجات النفطية” ف�ي الموانئ..
يوميا!!! و 100مليون دوالر شراء اجهزة العد والفرز
االلكتروني�ة الت�ي تعطلت واس�همت بتزوي�ر نتائج
االنتخاب�ات النيابي�ة (حس�ب اعالن مجل�س النواب

ف�ي برون�اي ،وق�دح ف�ي ماليزي�ا وإس�الم أباد،
وس�نغافورة وأدرنة ف�ي تركيا ،مس�اجد تعتبر تحف
المعمار اإلس�المي في آس�يا ،يؤمه�ا المؤمنون حيث
يلب�ون نداء المآذن ويتضرعون تح�ت قبابها ويصلّون
جماع�ة ويبتغون طاعة الله ويعملون بوصية رس�ول
اإلسالم وأحاديثه الشريفة عن الصالة في المسجد .
مسجد ظاهر في والية قدح ماليزيا
ف�ي قل�ب مدين�ة ألورس�تار عاصم�ة والي�ة قدح
الماليزي�ة ،يق�ع مس�جد ظاهر ،وهو واح�د من أعظم
المساجد في ماليزيا وأقدمهاُ .
شيّد عام  ،1912بتمويل
من تونكو محمود ،ابن السلطان تاج الدين مكرم شاه.
استوحيت هندس�ته المعمارية من المس�جد العزيزي
في مدينة النجات في ش�مال س�ومطرة ،اندونيس�يا.
يض�م المس�جد خمس قب�اب كبي�رة ترمز إل�ى أركان
اإلسالم الخمسة.
تبل�غ مس�احة األرض التي تحضن�ه  124ألف متر
مرب�ع ،فيب�دو بقباب�ه الخض�راء وجدران�ه البيض�اء
ً
مستريحا على بحر من األخضر الالمتناهي .تنظم فيه
سنو ًيا مسابقة قراءة القرآن.
مسجد السلطان في مملكة بروناي
يعتبر مسجد السلطان عمر علي سيف الدين واح ًدا
من أجمل المس�اجد في آس�يا والمحيط الهادئ .انتهى
ّ
ً
نموذجا للهندس�ة المعمارية
ليش�كل
بناؤه عام 1958
اإلسالمية المعاصرة.
بني المس�جد عند بحيرة اصطناعي�ة على ضفاف
نه�ر بروناي ف�ي كامبونج آي�ر« ،القرية ف�ي الماء».
جاءت قبته الرئيس�ة من الذهب الخالص ،فيما شيّدت
الم�آذن من الرخ�ام .أما فن�اؤه الخارجي فتتوس�طه
النوافير وتحيطه األشجار المورفة والنبات.
يص�ل المس�جد بالبحي�رة جس�ر من الرخ�ام إلى
«كامبونج آير» في وس�ط النهر .كما يوجد جس�ر آخر
م�ن الرخام يؤدي إلى هيكل في البحيرة ،وهو نس�خة
طبق األصل عن بارجة السلطان بلقية سادس سالطين
برون�اي وال�ذي حك�م بي�ن القرني�ن الخامس عش�ر
والس�ادس عشر .تم االنتهاء من بناء هذه البارجة عام
 1967لالحتف�ال بالذكرى األل�ف و 400عام على نزول
القرآن ،وكانت تنظم فيها مسابقات قراءة القرآن.
أم�ا باح�ة المس�جد الداخلي�ة فتتمي�ز باألعم�دة
الرخامية المقوس�ة والنوافذ الزجاجية الملوّنة ،فيما

ولي�س رجما بالغيب مني) .هذا ابلغ إيجاز يس�توفي
أكبر صفقات الفس�اد ،اما االرصف�ة التي يعاد طالء
كل متر منه�ا بمليون دينار ..مرتين وثالث مرات في
الس�نة ،والمش�اريع التي صرفت ميزانيتها ولم تنفذ
ونس�ي االمر او نفذت (ن�ص ردن) وقلنا (ميخالف)
لكنه خالف ،إذ طالبت الدائرة بمقاولة ثانية لتصحيح
الخلل في مشروع س�بق للجنة خبراء تخصصية من
نف�س الدائرة ّ
وقعت ..قبل  3اش�هر ..على ان المنجز
مطابق للمواصفات التي تعاقدت الوزارة بشأنها مع
المقاول! لكن التوقيع تم اثناء جلسة سمك مسكوف
وما شابه ذلك (يبقى المعنى في قلب الشاعر ) عندما
إنتهوا من جلسة العمل الحمراء هذه ،صلّوا ..من دون
وضوء؛ شكرا لله على (الرزق الحالل اللي جابوه بكد
ذراعهم) .مش�اريع وهمية واخرى م�ن دون خطط
س�تراتيجية وال رؤى مؤقت�ة ،تعالج ح�االت طارئة
(وي�ا مكثر الط�وارئ في بلد كله ط�ارئ على الحياة
العصري�ة) انما يراد به�ا وجه الش�يطان الجاثم في
خزائن ارصدتهم ملء بنوك العالم.
دولة سائرة ب� (التفاطين) والفساد ،هدرا للمال
العام ،بمش�اريع ال جدوى خدمية او اقتصادية منها.
(الله يس�تر م�ن الجايات) ،بعد ان اثبت السياس�يون
انه�م يتبادلون سياس�ة لي االذرع تح�ت قبة مجلس
النواب !!!!!!.

ف�ال فرق بين غني وفقير ،وال بين أبيض
وأسود.
ثان ًيا :اجتماع المس�لمين على بداية
رمض�ان ونهايت�ه دلي�ل عل�ى وحدتهم
وقوته�م :البل�د الذي يش�ترك في مطلع
الش�مس م�ع غي�ره م�ن ب�الد العال�م
اإلس�المي أو غي�ر اإلس�المي ،أو كان
مطلعه قري ًبا م�ن بعضها يلزمه االتحاد
معها في بداية ش�هر رمض�ان؛ ألن ذلك
ُيع� ُّد مظه�رًا لوح�دة المس�لمين ،وقوة
لرباطه�م اإليمان�ي ،حي�ث َي ّت ِحدون في

وق�ت اإلفطار واإلمس�اك ،ومناجاة الله
عند فطره�م وإمس�اكهم .كذلك مظهر
المس�لمين ف�ي وح�دة صفه�م يب�رز
ً
واضحا ف�ي نهاية رمض�ان وبداية أول
ليلة من شوال؛ فالمسلمون يتحدون في
التكبير والتهليل ،وفي اجتماعهم لصالة
عيد الفطر في الخالء ،أو في مساجدهم
على قلب رج ٍل واحدٍ ،وفي ذلك من وحدة
الصف ما ال يخفى.
ً
ثالثا :صالة القي�ام في جماعة قوة
ووحدة:
اختص�اص رمض�ان باجتم�اع
المسلمين بعد العش�اء في كل ليلة منه؛
ألداء ص�الة ف�ي جماعة ُيع� ُّد دعوة إلى
وحدة األمة في عبوديتها لربها ،ووحدة
صفها.
راب ًعا :اعتكاف صفوة من المسلمين
في المساجد تربية على وحدة الصف:
فس�نة االعت�كاف اختص�ت به�ا
العش�ر األواخ�ر م�ن رمض�ان؛ تدري ًب�ا
لصف�وة من أبن�اء األمة المس�لمة على
الرجولة والجندية واالتحاد في المظهر
والجوهر؛ لتؤصل في المس�لمين وحدة
الص�ف .وهن�اك مظاهر أخ�رى للوحدة
يطول المقام بذكره�ا ،ولكنها ال تخفى
عل�ى ذي ُل ٍّب .الصوم يرب�ي الفرد ويبني
المجتمع ويؤصل الوحدة
إن المجتمع المس�لم المعاصر الذي
تم� ّزق كيانه ،وتف�رّق صف�ه ،فأضحى
س�احة لمطامع أعدائه ،فاستولى العدو
على بعض مقدس�اته ،وأراق دماء أبنائه
عل�ى أرض�ه ..أرى أن ه�ذا المجتمع في
حاجة ماس�ة إلى إعادة بنائه ..ومعلوم

أن لبناته هم أفراده.
والص�وم أح�د أركان ه�ذا الدي�ن
الحني�ف الذي يتم ب�ه البن�اء؛ فمن أبرز
آثاره ف�ي تربية الفرد ،وبن�اء المجتمع
وتحصين وحدته ما يلي:
 1اإلرادة تق�وي اإليم�ان وتتم�مالبناء:
فالمسلم ينتصر على نفسه ،فيكبح
ِجمَاحه�ا و ُيربيها تربي�ة إيمانية قوية،
فعندئذ َتقوى إرادته فينتصر على نفسه
وعل�ى أعداء الل�ه؛ ألن كل ش�يء َيهون
أمام�ه إال عقيدته ومقدس�اته ،و ُيفصح
ربُّن�ا ع�ن ه�ذه التربي�ة فيق�ول{ :مِ َ
�ن
ْ ْ
ين ر َج ٌ
ص َد ُق�وا مَ ا َع َ
اه ُدوا اللَّهَ
ال َ
المُ ؤمِ ِن َ ِ
َعلَ ْي ِه} [األحزاب .]23 :فاإلرادة اإليمانية
عن�د أداء الص�وم هي الت�ي ّ
أصلت فيهم
هذه الروحّ ،
وأصلت الهمَّة والرجولة في
كيانهم .فقبل أن يطلب العبد النصر على
أعدائه ،ينتصر هو على نفسه.
 2اإلرادة صم�ام أم�ن الجن�ديالمسلم:
فالمس�لم إن ل�م تك�ن عن�ده إرادة
منضبط�ة ف�ي ض�وء اإليم�ان وص�دق
عزيمت�ه على الصوم ،فال يمكن أن يق ِّدم
نفس�ه فداء لدينه ومقدس�اته ووطنه؛
ألن م�ن ّ
تأصل�ت اإلرادة في قلب�ه ،فقد
َقهر نفسه وشيطانه وعدوه.
ً
وم�ن َث َّم ُيع ُّد الصي�ام عالجا للنفس
وض ً
َ
ابط�ا ل�إلرادة ،وداع ًي�ا إل�ى وح�دة
األم�ة؛ ولذا نجد المس�لمين قد انتصروا
في معاركهم مع العدو في شهر رمضان
كغ�زوة بدر ،وفي العاش�ر م�ن رمضان
1393ه�.

 3الصوم يدعو إلى:أ -وح�دة الهدف والغاي�ة :فالهدف:
العبودية ،والغاية :تقوى الله.
ب -وحدة الضمي�ر :فالصوم ُيؤ َّدى
بني�ة صادق�ة ف�ي ض�وء مراقب�ة الل�ه
س�بحانه ،وأثر ذلك يع�ود على المجتمع
في ش�ئونه االقتصادي�ة واالجتماعية،
والعس�كرية والميداني�ة ف�ي س�احة
القتال.
ج -وح�دة الش�عور بالمس�ئولية:
فاإلحس�اس بالمس�ئولية التضامني�ة
ف�ي بن�اء المجتم�ع وازده�اره أم�ر
واج�ب ،والدفاع عنه واجب ،والش�عور
ب�آالم المس�لمين واج�ب ،والمش�اركة
الوجداني�ة والمادية في تفريج كروبهم
ومناصرتهم واجب ...إلخ.
د -وحدة الصف :تتجلى وحدة الصف
ف�ي تربي�ة الصائمي�ن عل�ى الخش�ونة
والصبر وقوة اإلرادة ،واحتمال المتاعب،
والتدريب على الجندية؛ فال مجال للترف
واإلس�راف ،بل س�بيل الصائم التقش�ف
وضبط النفس ،والحسم والعزم؛ فتكتمل
الوحدة على أساس متين من الدين.
 4الصوم ثورة تصحيح وتغيير فيالمجتمع المسلم:
فثورت�ه تتجل�ى ف�ي ذل�ك التغيي�ر
ف�ي الطعام والش�راب ،وضب�ط الوقت
عن�د اإلفطار واإلمس�اك ،وفي الس�لوك
الترب�وي ،والقي�م العالي�ة ف�ي البي�ت
والشارع والعمل ،واالعتكاف في ساحة
العبودي�ة ،وغير ذلك مم�ا يطول المقام
بذكره.
والله وحده من وراء القصد

القرآن و مفرسوه ...وجه ًا لوجه
القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي
ال تنال جوهر معانيه أس�مى العقول و
الت�درك مرام مقاص�ده أوع�ى القلوب
 ،وإنم�ا ه�ي تأخ�ذ م�ن في�ض أفكاره
بقدره�ا ال بق�دره  ،ولذل�ك كان بح�رًا
زاخ�رًا الينض�ب معين�ه  ،ه�ذا الكتاب
كان واليزال معجزة الس�ماء في خلقه
َ
وفن�ون
متحد ًي�ا أن يج�اري أس�الي َبه
ُ
ألب�اب الفك�ر و األدب ولو كان
بالغته
لبعض ظهيرا .
بعضهم
ٍ
وم�ع وضوح ظاه�رة االعجاز فيه
س�ني ظهوره إال أننا
وارتباطها به منذ
ِّ
نضع أيدينا على ظاهرة حاولت االقتراب
من فهم معاني هذا السفر الخالد تجلت
بوج�ود ك� ٍّم هائ� ٍل م�ن التفاس�ير منذ
والدتها في ما بعد عصر صدر اإلس�الم
ُّ
وكل واح� ٍد منها
وحت�ى يومن�ا ه�ذا ،
ٌ
محاولة الس�تجالء مظاه�ر العلم
ه�و
و الجم�ال اإلله�ي  ،وق�د توح�ي ه�ذه
تناقض ما مع الغرض
الظاهرة بوجو ِد
ٍ
األساس من إنزال القرآن أال وهو هداية

الن�اس ؛ إذ كيف يمك�ن أن تتحقق هذه
الهداي�ة م�ع وج�ود آرا ٍء تفس�يرية قد
يتعارض بعضها مع البعض اآلخر حتى
تصل إلى مس�توى التناقض و التهافت
فيما بينه�ا  ،فال يعرف القاريء من هو
ً
فض�ال على تعذر
األقرب للصح�ة منها
الجمع بينها.
و ُيش�عر بخطورة ه�ذه الظاهرة و
تداعياتها قول�ه تعالى (( :أ َ َفالَ َي َت َد َّبر َ
ُون
َج ُدوا ْ
ْآن وَلَ ْو َك َ
الْ ُقر َ
ان مِ ْن ِعن ِد َغي ِْر اللّ ِه لَو َ
ً
َ
َ
ْ
ِفي ِه اخ ِتالفا ك ِثيرًا )) النساء . 82 :
فاالختالف في فه�م القرآن الكريم
أمر طبيع�ي لكن أن يفضي ه�ذا الفهم
لضرب المفاهيم القرآنية على المستوى
البعيد  ،وقد تصل إلى حد التعارض معها
حين التدبر و التأمل في ما ذكره القرآن
ف�ي م�وارد أخ�رى فه�ذا أم� ٌر خطير ،
ومؤدى اآلية الكريمة التي سلف ذكرها
أن كل ما من ش�أنه التناقض و التهافت
ل�ن يحقق الهداية ومن ثم لن يلتقي مع
يلت�ق مع الرؤية
دالالت الق�رآن ألنه لم
ِ

التشريعية التي اس�تدعت وجود النص
القرآن�ي وعليه س�يكون بعي ًدا كل البعد
عن كالم الله سبحانه وتعالى .
وقد أوضحت هذه اآلية ً
أيضا مسألة
ً
ركيزة أساس�ية في إيضاح و
مهمة تعد
تحديد المنهج التفس�يري الصحيح عن
غيره ؛ بعد أن اش�ترطت التدبر في آفاق
الق�رآن للوصول إل�ى المعن�ى بصور ٍة
دقيق�ة  ،وذل�ك بالنظ�ر إلي�ه كمدون� ٍة
واح�دة ولي�س التعاطي معه تفس�ير ًيا
ً
مجموعة م�ن اآليات المتفرقة
بوصفه
كتل�ة لغويةً
ً
ً
واحدة اليتطرقُ
 ،بل يكون
إليها التض�ارب أو التهافت أو التعارض
.
بي�د أننا نض�ع أيدين�ا عل�ى وجو ٍه
تفسيري ٍة تتعارض فيما بينها والترتقي
إل�ى المس�توى ال�ذي تج�ذب القاريء
للتفاعل معها قرآنيا ؛ ألن معاني القرآن
كم�ا قلنا تتعلق بالهداي�ة والرحمة وما
س�وى ذلك لن يصمد طويال في س�احة
الخلود القرآنية .

ويبدو لي أن سبب ذلك حسب فهمي
أن المفسر لم يفسح المجال لفكره في
التدب�ر ب�كل آي�ات الق�رآن أو النظر في
العالق�ة بين اآلي�ة الم�راد بحثها وبين
بقية اآلي�ات التي تقترب منها من حيث
الدالل�ة أو األلف�اظ ؛ ألن القرآن يفس�ر
ً
بعضا ،وقد أوضح�ت اآلية هذه
بعض�ه
الفك�رة في ( أفال يتدبرون القرآن ) إذن
الق�رآن يدعونا إلى التدبر ف�ي كل آياته
أفقي و طولي  ،األول يختص
بأسلوبين
ٍ
بالنظر ف�ي عالقة اآلية الت�ي ُيراد فهم
معناها مع اآلية الش�بيهة لها من حيث
األلفاظ أو اإلسلوب أو السياق أو الداللة
 ،أما التدب�ر الطولي فهو أن ال تتعارض
نتائ�ج الق�راءة األفقي�ة م�ع م�ا قرره
الق�رآن في عم�وم آيات�ه  ،فالتدبربهذه
الكيفية هو الذي يميز الغث عن السمين
و الصحي�ح عن الس�قيم  ،و ُيعد بمثابة
صمام األمان من نسبة أي فهم للمعنى
على أنه تفس�ي ٌر قرآني ما لم تتوفر فيه
القراءتان الطولية و األفق.

مساجد يف آسيا ..حتف معامرية عرصية
يش�كل المس�جد نقطة محورية للمجتمع المسلم
في س�نغافورة .وخالل شهر رمضان ،تنظم فيه والئم
اإلفطار على مدار الشهر فيما يشهد السوق المحيط به
خالل األمسيات الرمضانية على العديد من االحتفاالت
الرمضانية ،وتفتح أكشاك الطعام حتى السحور.

صنع�ت الثريات في انكلترا ،ونقل الس�جاد الفاخر من
المملكة العربية الس�عودية .وتغلف القبة الرئيسة 3.5
مليون قطعة فسيفس�اء متش�ابكة م�ع أوراق الذهب
الحقيقي.
مسجد فيصل في إسالم أباد في باكستان
أكبر مس�جد ف�ي جنوب ش�رقي آس�يا وجنوبها،
ورابع أكبر مس�جد في العالم .تعود فكرة انش�ائه إلى
المل�ك الس�عودي الراح�ل فيصل ب�ن عبدالعزي�ز أثناء
زيارته إلى باكس�تان عام  .1966وعام  1969تم اجراء
مس�ابقة دولية ش�ارك فيها مهندس�ون م�ن  17دولة
ً
ً
مختلفا لبناء المسجد.
نموذجا
وق ّدموا 43
وبع�د أربعة أي�ام من المش�اورات والمداوالت ،تم
اختي�ار الرس�م التصميم�ي للمهندس الترك�ي ودعت
دالوكاي.
يتميّز ه�ذا المس�جد بتصميمه الفري�د من نوعه،
فهندسته المعمارية انطلقت من فن العمارة اإلسالمية
في جنوب آسيا ،فدمجت بخطوط الهندسة المعاصرة
ً
وخالف�ا لتصميم المس�جد التقليدي ،ف�إن ال قبة لهذا

المس�جد وإنم�ا س�قف اتخ�ذ ش�كل الخيم�ة البدوية
العربية التقليدية ،تحض�ن قاعة صالة مثلثة األضالع.
فيما اس�توحيت مآذنه األربع من الهندس�ة المعمارية
التركي�ة فجاءت رقيقة تش�به من بعي�د قلم الرصاص
الم�روّ س ،لتزنر هيكالً مثمّ ن األضالع ،وقد اس�توحى
المهندس توزيعها من تصميم الكعبة المشرّفة.
ً
ومتحفا
يضم المس�جد مكتبة وقاعة محاض�رات
ومقه�ى .زين�ت القاع�ة الداخلي�ة بالرخ�ام األبي�ض
وبالفسيفس�اء والخ�ط العرب�ي للفن�ان الباكس�تاني
الشهير صادق ،تتوسط الصالة الكبرى ثريا على النمط
التركي.

س�حّ اب من بوبال .ت�م االنتهاء من البن�اء بحلول عام
 ،1985وبمس�اهمة م�ن أمي�ر دولة الكوي�ت عن روح
زوجته ،وقد ت ّم تجديد مدخل البوابة الش�رقية بش�كل
رائع ،باستخدام الزخارف القديمة.
يتميز المس�جد بواجهته الوردي�ة ومآذنه المثمّ نة
األض�الع ويبل�غ ارتفاعه�ا حوالى  18طبق�ة ،وقبابه
من الرخام .ويضم المس�جد أيض�ا ً ثالث قباب ضخمة.
المدخ�ل الرئيس�ي مثي�ر لإلعج�اب بأعم�دة جذاب�ة
وأرضيات من الرخام.

مسجد تاج  -بوبال في الهند
مسجد تاج يعني حرف ًيا «ولي المساجد» ويقع في
بوبال ،الهند .بدأ بناء هذا المسجد في عهد االمبراطور
المغولي بهادور ش�اه ظفر من قبل زوجة باقي محمد
خان نواب ش�اه جاهان بيغوم بي�ن فترتين مختلفتين
األول�ى  1844-1860والثانية  1868-1901من بوبال،
وواصل�ت ابنتها الس�لطانة جهان بيغ�وم ،بناءه طيلة
حياتها .وتوقف�ت أعمال البناء بس�بب نقص األموال،
ثم اس�تؤنف بناؤه ع�ام  1971بجه�ود العالّمة محمد
عمران خ�ان الن�دوي األزهري ،وس�يد حش�مت علي

مسجد سلطان في سنغافورة
مس�جد س�لطان ،واحد من المبان�ي الدينية األكثر
إثارة لإلعجاب في البالد .بناه الس�لطان حس�ين ش�اه
عام  ،1824أول سلطان في سنغافورة.
وفي التاريخ ،أن الس�لطان حس�ين عندما أتى إلى
الجزيرة بنى قصرًا تسكن فيه عائلته وقد رافقه األتباع
من جزر رياو وملقا وس�ومطرة .ثم قرر حس�ين بناء
مس�جد يليق بمكانت�ه .ويقال انه بنى مس�ج ًدا بجوار
قص�ره بي�ن عام�ي  ،1824-1826كان س�قفه هرم ًيا
ثنائ ًيا.

رأس إدارة المس�جد ع�الء الدي�ن ش�اه ،حفي�د
الس�لطان ،حت�ى ع�ام  .1879م�ع ب�زوغ ع�ام 1900
أصبحت س�نغافورة مرك� ًزا للتج�ارة والثقافة والفن
اإلس�المي .وأصبح مسجد الس�لطان صغيرًا ج ًدا على
ه�ذا المجتمع المزدهر .وع�ام  ،1924وهو العام الذي
صادف مئوية المسجد ،وافق األمناء على خطة إلقامة
مسجد جديد.
فتول�ى تصميم�ه المهن�دس ديني�س س�انتري
م�ن «س�وان وماكالرين» ،أق�دم ش�ركة معمارية في
س�نغافورة ،وانتهى البن�اء عام  .1928يقع المس�جد
في شارع مس�قط وشمال جسر الطريق في كامبونج
جالم منطقة روشور . Rochorال يزال يعتبر واح ًدا من
أهم المس�اجد في س�نغافورة .ينفرد المس�جد بقبابه
الذهبي�ة الضخمة التي تحضن قاعة الصالة الواس�عة.
اس�توحي تصميم�ه م�ن الف�ن العرب�ي اإلس�المي،
والكالسيكي الفارسي ،والمغاربي والتركي ،مما جعله
تحفة معمارية تقف بفخر في منطقة روشور.
تم تزيين كل قاعدة قب�ة بزخرفات زجاجية ،تبرع
به�ا فقراء المس�لمين أثناء بنائه حتى يتس�نى لجميع
المسلمين دخوله ،وليس األغنياء فقط.

مسجد السليمية التركي في أدرنة
هو من روائع العمارة اإلسالمية لمهندس المعمار
التركي سنان ،وقد ش ُيد بنا ًء على تكليف السلطان سليم
بين عامي  1568و .1574والمسجد دخل الئحة مواقع
التراث العالمي كموقع ثقافي منذ عام .2011
ً
فري�دة في إقامة
أظه� َر المهندس س�نان عبقرية
ُ
القبَّ�ة ،وذلك ببنائها فوق قاع�دة دائرية محمولة على
ُ
يرتفع على ثمان�ي قناطر ،معقودة فوق
ش�كل مُ َثمَّ ن،
ثمان�ي «بوائ�ك :ركائز» ع�رض كل قنطرة منها س�تة
أمت�ار ،وه�ذه القناطر َّ
وفرَت الكثير من منس�وب ثقل
ال ُبني�ان فيم�ا لو أقيم عل�ى جدران ،وت�م تخفيف ثقل
والك�وّات ،مما ّ
البن�اء ً
ُ
خفف
أيضا باإلكث�ار من النوافذ
من ضغط البناء الذي بلغت مساحته  2475مترًا مرب ًعا،
ُّ
�ع بمحي�ط دائر ِة القب�ة التي بلغ
وأت�اح فرصة
التوس ِ
قطرُها  31مترًا و 30س�نتيمترًا ،ورفع سقفها مسافة
بلغ�ت  43مت�رًا و 28س�نتيمترًا ،وأحاط القب َ
ّ�ة بأربع
مآذن ،يبلغ ارتفاع ٍّ
كل منها  70مترًا و 89سنتيمترًا.
فبينما المس�اجد التقليدية يتم تجزيء هندس�تها
الداخلية ،أراد س�نان توحيد المس�احة الداخلية فصمم
بني�ة تس�مح برؤي�ة المح�راب م�ن أي نقط�ة داخ�ل
المس�جد .يق�ع المح�راب تح�ت القبة م�ع عمق كاف
يسمح بأن يكون مضا ًء من ثالث جهات ،بسبب النوافذ
وه�ذا ل�ه تأثير في تألق الفسيفس�اء في أدن�ى الجدار
بسبب الضوء الطبيعي.
تحيط بالمس�جد مبان ع�دة تابعة له :مستش�فى
المدرسة تعليم الدين اإلسالمي ،ودار الحديث (مدرسة
الحدي�ث) ،ومتاجر تفتح على مدار الس�اعة .كما يضم
كلي�ة بايزيد الثان�ي التي تحوّلت متح�ف تاريخ الطب.
يمتد أمام المس�جد فناء مس�تطيل الش�كل مس�احته
مساوية لتلك التي في المسجد.
وأثن�اء حص�ار البلغار ع�ام  1913أدرن�ة ،أصيبت
قبة المس�جد من قبل المدفعي�ة .وبفضل البناء القوي
للغاي�ة ،نجا المس�جد من ه�ذه االعت�داءات مع أضرار
طفيف�ة .وبناء على أوام�ر أتاتورك ،بقي�ت القبة على
حالها ،كمثال لألجيال القادمة.
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باسم قاسم يعلق عىل قرار استقدام
مدرب أجنبي ألسود الرافدين
المستقبل العراقي  /متابعة

أكد باسم قاس�م ،مدرب المنتخب الوطني
بكرة القدم ،أن قرار اتحاد الكرة ،باستقدام
مدي�ر فني أجنب�ي ألس�ود الرافدين ،ليس
مهن ًيا أو فن ًيا.
وق�ال قاس�م ،ف�ي تصريح صحف�ي ،إنه
مس�تمر مع المنتخب ،حت�ى نهاية عقده،
في شهر أغسطس/آب المقبل.

ً
دفاعا عن البقاء
وتابع “أنا أتحدث ،لي�س
مع الفريق ،ألن الجميع يعرف أنني قدمت
اس�تقالتي في بطولة الخليج ،لكن حديثي
ينبع من الخوف على مستقبل المنتخب”.
واوض�ح قاس�م ان “اس�تقدام الم�درب
األجنبي في ه�ذه الفترة ،س�يعود بنا إلى
المرب�ع األول ،ويجعلن�ا ن�دور ف�ي حلقة
مغلق�ة ،ال نجن�ي منه�ا غي�ر الس�لبيات
فقط”.

أنشيلويت يغازل نجم ريال مدريد
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت تقارير صحفية إس�بانية ،أن كارلو
أنش�يلوتي ،م�درب ري�ال مدريد الس�ابق،
ونابول�ي الحالي ،يخطط لضم نجم الفريق
الملكي.
وبحس�ب صحيفة “س�بورت” اإلسبانية،
الي�وم اإلثنين ،فإن أنش�يلوتي يس�عى إلى
تعزي�ز هج�وم البارتنيوب�ي بض�م كري�م
بنزيما ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وأضاف�ت الصحيف�ة“ :بنزيم�ا لي�س لديه
أي نية ف�ي الرحيل عن ري�ال مدريد ،حيث
يرتبط بعقد حتى  ،2021ولكن اس�تمراره
الموس�م المقبل يعتمد على المدرب الجديد

يرغ�ب الكرواتي ل�وكا مودريت�ش ،نجم
ري�ال مدري�د اإلس�باني ،ف�ي التخلي عن
بع�ض األلق�اب التي حققها م�ع الملكي،
مقاب�ل تحقي�ق إنج�از واح�د فق�ط مع
منتخب بالده.
وق�ال مودريت�ش ،خ�الل حف�ل توزي�ع
جوائز لالتحاد الكرواتي “أود تغيير بعض
األلق�اب التي فزت بها م�ع مدريد ،بنجاح
واحد كبير مع كرواتيا”.
وع�ن حص�د لق�ب دوري األبط�ال ه�ذا
الموس�م ،عل�ق “يب�دو أنن�ا ال نس�تطيع
الفوز به�ا ب�دون دراما ،لكن ه�ذه المرة
كان الطريق أصعب من�ذ انضمامي لريال

قال�ت تقاري�ر صحفي�ة ،الي�وم اإلثني�نَّ ،
إن
وص�ول نيم�ار المحتم�ل لري�ال مدري�د ،قد
يقرب نجم الفريق الملكي من الرحيل ،خالل
الميركاتو الصيفي.وذكرت شبكة “بريميوم
س�بورت” اإليطالي�ة ،أن ماركو أسينس�يو،

أطلقت وزارة الش�باب والرياضة ،عددا ً من دفعات المن�ح المالية للرياضيين االبطال
والرواد التي كانت متوقفة.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مصدر في الدائرة المالية
فيها القول انه “تم اطالق قائمة تضم  29اس�ما من مجموع ال� 1700اس�ما ،وس�يتم
شمولهم بالمنح من االول من شهر اذار  2017ولغاية الثالثين من شهر نيسان ،2018
فيم�ا تم اطالق ايض�ا ،قائمة تضم  27اس�ما من مجموعة ال� 1700اس�ما
الستالم المنح المالية من االول من اذار  2017ولغاية الحادي والثالثين
من ش�هر ايار .”2018واض�اف المصدر انه “تم اص�دار ملحق لقائمة
تضم  25اس�ما الس�تالم منحة ش�هري كانون الثاني وشباط ،2018
وبامكان المش�مولين مراجعة الدائرة المالية في الوزارة اعتبارا من
اليوم ، ،الستالم المنح المالية”.

نادال يواصل تربعه عىل صدارة
التصنيف العاملي
بغداد /المستقبل العراقي

واص�ل النج�م اإلس�باني رافايي�ل ن�ادال ،تربع�ه
عل�ى ص�دارة التصني�ف العالمي لالعب�ي التنس
المحترفي�ن ،الي�وم االثني�ن  ،عقب ف�وزه أمس
األحد بلق�ب بطولة فرنس�ا المفتوحة “روالن
جاروس” ،للمرة  11في مسيرته.
ويمتلك نادال ،الذي عزز رقمه القياس�ي في عدد
األلق�اب بروالن ج�اروس 8770 ،نقطة في صدارة
التصني�ف ،ويليه النجم السويس�ري روجيه فيدرر في
المركز الثاني برصيد  8670نقطة.

رئيس نابويل يؤكد اقرتاب نجم
فريقه من مانشسرت سيتي

مدريد”.
وأض�اف “لق�د واجهن�ا أبط�ال فرنس�ا
وإيطاليا وألمانيا ،ثم ليفربول في النهائي،
نحن نستحق التتويج باللقب القاري”.
وأت�م “لقد كان الموس�م صعب�ا وطويال
ف�ي الليجا ،ولم نلعب ف�ي الكأس كما هو
متوق�ع من�ا ،ولكن ف�ي النهاي�ة حصدنا
اللق�ب األكث�ر أهمية ،أن�ا س�عيد لكوني
ضم�ن ه�ذا الن�ادي ،وه�ذا النج�اح الذي
سيذكره التاريخ”.
وحقق الملكي ،االنتصار على ليفربول
اإلنجليزي ،بنتيج�ة  ،3-1في نهائي
دوري أبط�ال أوروب�ا ،وه�و اللقب
الثال�ث عل�ى التوال�ي ف�ي إنج�از
تاريخي لكتيبة الميرنجي.

نيامر يضع مستقبل نجم ريال مدريد
عىل املحك
المستقبل العراقي  /متابعة

بغداد /المستقبل العراقي

للفريق” .وأشارت الصحيفة ،إلى أن نابولي
مس�تعد لتقديم ع�رض بقيم�ة  70مليون
ي�ورو ،للظف�ر بخدمات بنزيم�ا ،الفتة إلى
أن القرار النهائي س�يرجع لرئيس النادي،
فلورنتينو بيريز.
ونوهت الصحيفة ب�أن ريال مدريد بحاجة
لتعزيز الهجوم ،ال سيما بعد أن أصبح بقاء
كريس�تيانو رونالدو ،محل ش�ك ،الفتة إلى
أنه س�يتعين عل�ى إدارة الملكي ضم العب
هداف ،لتعويض البرتغال�ي ،نظرًا للجفاف
التهديفي لبنزيما.
وألمح�ت الصحيفة إلى أن ري�ال مدريد قد
يوافق على ع�رض نابولي ،لتمويل صفقة
الالعب الجديد.

مودريتش يفضل كرواتيا
عىل ريال مدريد
بغداد /المستقبل العراقي

الشباب :إطالق منح مالية
للرياضيني االبطال والرواد

العب ريال مدريد ،قد يغادر صفوف الفريق،
في حال انضمام نجم باريس سان جيرمان
للميرينجي.وأشارت الشبكة إلى أن الالعب
اإلس�باني يقات�ل بالفع�ل ،للحص�ول على
دقائ�ق أكث�ر م�ع الفري�ق ،في وج�ود كل
م�ن ،كريس�تيانو رونال�دو ،وجاريث بيل،
وإيسكو.

لوف يكشف كواليس
استبعاد ساين
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف يواكيم ل�وف ،المدي�ر الفني للمنتخ�ب األلماني،
الي�وم اإلثني�ن ،كوالي�س اس�تبعاد ليروي س�اني ،نجم

مانشس�تر سيتي ،من
قائم�ة المانش�افت
لمونديال روسيا.
وق�ال ل�وف ،ف�ي
لصحيف�ة
تصريح�ات
“كيك�ر” األلماني�ة:
“تحدثت مع ساني لفترة
أطول قلي�ال ،من المؤكد أنه
أصيب بخيبة أم�ل ،لكنه أظهر
اس�تجابة جي�دة ،وق�ال ل�ي إن�ه
سيواصل العمل ،وسيعود أقوى”.
وأضاف صاحب ال� 58عامً ا“ :بعد بضعة
ً
نجاحا
أيام من القرار ،ساني تمنى للمنتخب
كبيرًا ف�ي كأس العالم ،وب�دوري أخبرته بأنه
سيعود للمنتخب ،في سبتمبر المقبل بالطبع”.
وتابع المدرب“ :س�اني يملك إمكانات مذهلة
وعلينا اس�تثمارها ..لم أفسر قرار استبعاده
للفريق ،فليس علي أن أش�رح ،لماذا يبقى
أحدهم ويغادر اآلخر”.

الظاهرة رونالدو يشارك يف حفل
افتتاح مونديال روسيا
المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /متابعة
عل�ق أوريليو دي لورينتي�س ،رئيس نادي نابول�ي اإليطالي ،على رغبة
نادي مانشستر س�يتي اإلنجليزي ،في التعاقد مع نجم فريقه ،خالل
الميركاتو الصيفي.
وقال دي لورينتيس ،في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”:
“أعتق�د أن صفق�ة جورجيني�و يمك�ن أن تتم خ�الل األي�ام القليلة
القادمة ،كل شئ ممكن ،ألننا نملك عالقة جيدة مع مانشستر سيتي،
لكن يجب أن نتفاوض”.
وأضاف“ :لم نتفق بعد على س�عر الالعب ،ولكن مس�ؤولي الس�يتي
ً
شوطا كبيرًا في المفاوضات خالل األيام الماضية”.
قطعوا
يش�ار إلى أن تقارير عديدة ،كشفت صباح اليوم ،عن تقديم
ً
عرضا جدي ًدا لضم جورجينيو مقابل 47
مانشستر سيتي
مليون يورو ،باإلضافة إلى  6ماليين يورو مكافآت.
وكان نابول�ي طلب  60مليون يورو ،م�ن أجل التخلي
عن الالعب في الصيف الحالي.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم ،أن المطرب
البريطاني روبي ويليامز ،وأس�طورة الكرة
البرازيلي�ة الس�ابق رونال�دو ،سيش�اركان،
الخمي�س المقبل ،ف�ي حفل افتت�اح بطولة
كأس العال�م ،بروس�يا.وقال ويليام�ز “لقد
قم�ت بالعديد من األش�ياء خالل مس�يرتي،
افتت�اح مونديال الفيفا أم�ام  80ألف متفرج
ف�ي الملع�ب ،يف�وق أحالمي”.وينطل�ق
الموندي�ال ،الخمي�س المقبل ،بمب�اراة بين
البلد المضيف روس�يا والمنتخب الس�عودي
عل�ى ملعب لوجنيك�ي بالعاصمة الروس�ية
موسكو ،الذي يشهد أيضا إقامة حفل افتتاح
البطولة قبل نصف ساعة من انطالق المباراة
األولى.وس�يرافق المط�رب البريطاني ،في

حفل االفتتاح ،مطربة األوبرا ،الروس�ية إيدا
جاريفولين�ا ( 30عام�ا) التي اش�تهرت بما
كانت تقدمه داخل مسرح مارينسكي بمدينة
س�ان بطرس�برج ،والتي تعمل حاليا في دار
األوبرا ،بالعاصمة النمساوية فيينا.
م�ن جانبه ،أك�د المهاجم البرازيلي الس�ابق
رونالدو ،الفائز بلقب المونديال عامي 1994
و ،2002أن حف�ل افتت�اح الموندي�ال ،كان
دائما شيئا مميزا.
وق�ال الالع�ب الس�ابق لن�ادي ري�ال مدريد
اإلس�باني “ال أحد يعرف ماذا سيحدث خالل
األس�ابيع المقبل�ة ،ولكن الجمي�ع يثق بأنه
شيء سيبقى في الذاكرة”.
وم�ن المنتظ�ر أن يحضر الرئيس الروس�ي،
فالديمي�ر بوتي�ن أيض�ا ،حف�ل افتت�اح
المونديال.

رسمي ًا ..جناح برشلونة يستقر يف الربيمريليج
المستقبل العراقي /وكاالت
أعل�ن ن�ادي برش�لونة اإلس�باني ،رحي�ل العب�ه،
لصفوف واتفورد اإلنجليزي ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفية المقبلة.
وقال برش�لونة ،في بيان رس�مي ،اليوم اإلثنين ،إن

جي�رارد دولوفيو ،انتقل لواتفورد ،مقابل  13مليون
ي�ورو ،باإلضافة إل�ى  4ماليي�ن ي�ورو كمتغيرات،
م�ع حصول البلوجرانا ،على نس�بة مئوية من قيمة
انتقال الالعب إلى أندية أخرى.
وب�دأ دولوفيو م�ع برش�لونة ،ع�ام  ،2003بعمر 9
س�نوات ،وش�ارك مع الفري�ق األول ،ألول مرة عام

 ،2011تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.
ولعب دولوفيو ،نصف الموسم الماضي مع برشلونة،
حيث خاض  17مباراة ،تحت قيادة المدرب إرنس�تو
فالفيردي ،وس�جل هدفين ،قبل أن يرحل في الشتاء
الماضي ،لواتفورد ،على سبيل اإلعارة ،حيث لعب 7
ً
هدفا وحي ًدا.
مباريات وسجل

ساسولو يرد عىل اهتامم روما
بضم نجمه
المستقبل العراقي /وكاالت

كشف نادي ساسولو اإليطالي ،حقيقة رغبة
ن�ادي روم�ا ف�ي التعاقد م�ع نج�م الفريق،
خ�الل فت�رة االنتق�االت الصيفي�ة الجارية.
وقال جيوفاني كارنيفال�ي ،المدير التنفيذي
لنادي ساسولو ،في تصريحات أبرزها موقع
“كالتش�يو ميركات�و”“ :حت�ى االَن ،لم يكن

لدينا أي اتصاالت مع إدارة نادي روما بش�أن
أي الع�ب من الفريق”.يش�ار إل�ى أن تقارير
عدة ،أف�ادت برغبة فري�ق العاصمة في ضم
دومينيك�و بي�راردي ،ف�ي الصي�ف ،من أجل
تدعيم صف�وف الفريق ،اس�تعدا ًدا للموس�م
الجديد.وتعاق�د روم�ا م�ع  3العبي�ن خ�الل
األيام الماضي�ة ،وهم أنتي كوريتش ،وإيفان
ماركانو وبريان كريستانتي.

بيكيه يثري القلق يف مران إسبانيا
المستقبل العراقي  /وكاالت
أث�ار جي�رارد بيكي�ه ،مداف�ع المنتخ�ب
اإلسباني وفريق برش�لونة ،القلق في مران
“الروخا”.
وبحس�ب صحيفة “ماركا” اإلسبانية ،فإن
بيكيه اشتكى من إصابة في ركبته اليسرى،
خالل مران المنتخب اليوم.

وأضافت“ :بيكيه اشتكى من ألم ،بعد تدخله
بشكل س�يئ في إحدى الكرات ،حيث توقف
لمدة دقيقة ،وغادر المران مع ديفيد سيلفا
قبل نهاية التدريب”.
ووض�ع بيكيه يده على رأس�ه ،بعد اإلصابة
في الركبة ،وخضع لفحوصات طبية.
ورغ�م ذل�ك ،ف�إن مص�ادر داخ�ل االتح�اد
اإلس�باني ،ذك�رت لصحيف�ة “مون�دو

ديبورتيف�و” الكتالونية ،أن نجم برش�لونة
بخي�ر ،لك�ن س�قوطه ف�ي التدريب�ات كان
صدمة للجميع.وخاض المنتخب اإلسباني،
بطل موندي�ال  ،2010اليوم االثنين ،الحصة
التدريبي�ة الثالث�ة ،ف�ي مراف�ق المدين�ة
الرياضية في كراس�نودار ،حيث ش�ارك كل
الالعبين ،ولم يتخلف عن المران سوى داني
كارفاخال لإلصابة.

11

ا�سرتاحة

العدد ( )1692الثالثاء  12حزيران 2018
www.almustakbalpaper.net

تعرف عىل أرسع كمبيوتر
أعلن مخترب أوك ريدج القومي يف وزارة الطاقة
األمريكي�ة بوالي�ة تينييس ،أم�س الجمعة 8
يونيو/حزيران ،عن أرسع وأقوى كمبيوتر ىف
العالم ،والذي أطلقوا عليه اسم «.»Summit
ووفق�ا لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،يعد
« »Summitأرسع  60م�ن الكمبيوتر الصيني
العم�الق « ،»TaihuLightوال�ذي حق�ق أعىل
أداء  93بيتافلوب�س ،ويس�تطيع الكمبيوت�ر
األمريك�ي أن يحق�ق نح�و  200كوادريليون

رجالن رُضبا حتى املوت
اعتقل�ت الرشط�ة الهندي�ة  16ش�خصا
بعد قت�ل رجلن نتيجة رس�ائل عىل تطبيق
واتساب تحذر ممن يخطفون األطفال
وكان أبجيت ناث نيلوتوبال يف رحلة وتوقفا
يف قرية يسأالن عن االتجاه.
وعنده�ا أحاط بهم�ا جمع غف�ري ورضبوا
حتى املوت.
وانترش مقط�ع فيديو عىل وس�ائل الواصل
االجتماعي يظهر لحظ�ة الهجوم والرضب

ويظهر أحد الرجل يتوسل أن ال يقتلوه.
وتنت�رش يف الهن�د بش�كل كبري رس�ائل غري
صحيحة واش�اعات ع�رب تطبيق واتس�اب
ومنها مقاطع فيديو مفربكة تظهر ما يقال
إنها عمليات خطف أطفال.
وتل�ك املقاط�ع جعلت بعض س�كان القرى
يرضبون كل من ال يبدوا مألوفا أو ال يتحدث
بلغتهم املحلية.
وه�ذه ح�االت س�ابقة مرتبطة براس�ائل

عملية حسابية يف الثانية.
ويضع هذا االنجاز الواليات املتحدة يف مقدمة
أفضل  500كمبيوتر عمالق يف العالم — وهي
املرة األوىل التي تن�درج فيها هذا الرتتيب منذ
يونيو .2013وقد استغرق تطوير «»Summit
ع�دة س�نوات ،ويتكون م�ن آالف الرقائق ،إذ
يتم تش�غيله عىل وجه التحديد عرب  6وحدات
معالج�ة رس�ومات «»Nvidia Tesla V100
ورشيحتن  »»22 IBM Powerمن رقائق -22

 ،coreكما يض�م  4.608خادم و 10بيتابايت
من الذاكرة.ويعد كمبيوت�ر « »Summitأثقل
م�ن الطائ�رات التجاري�ة وأرسع مليون مرة
من الكمبيوتر املحمول العادي ،وللحفاظ عىل
ال�ربودة تتطلب ش�بكة الخ�وادم نحو 4000
جالون م�ن املاء ىف الدقيقة حتى ال تس�خن.
وأشارت وزارة الطاقة إىل أن قدرات الحوسبة
الفائقة يف الواليات املتحدة نمت بقوة بمقدار
 300ألف مرة منذ عام .1993

واشاعات تطبيق واتساب:
سحل وقتل امرأة تبلغ من العمر  55عاما يف
والية تاميل نادو بعدما أعطت أطفاال بعض
الحلوى
س�حل وقتل رجل يف والية أندرا براديش ألنه
تحدث الهندية وليس اللغة املحلية
ش�د رج�ل بالحب�ال ورضب�ه حت�ى امل�وت
بمرضب كريكت يف مدين�ة بانغالور بعد أن
قيل أنه وزع الشوكالتة لأطفال.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

املراه�ق األكث�ر امت�ال ًءا بالش�عر ه�و
.Supatra Sasuphan
ينمو األطفال أرسع يف فصل الربيع.
إن�ك ترم�ش  84.000.000مرة يف العام
الواحد.
يخلق قلب اإلنسان ما يكفي من ضغط
لبخ الدم ل�  30قدم ( 9مرت).
الش�فتان أكثر حساسية  100مرة من
أطراف األصابع.
أط�ول أن�ف لش�خص حي ه�ي 2.46
بوص�ة .موس�وعة جيني�س لأرق�ام
القياسية.
 %66من الناس يبق�ون أعينهم مغلقة
عند التقبيل.

أفادت دراسة بريطانية ،أن األشخاص الذين يعانون دورات
ن�وم متقطع�ة ،أو لديهم تنوع أقل يف مس�تويات النش�اط
الذي يقومون به ،عىل مدار الساعة قد يكونون أكثر عرضة
لإلصاب�ة باالكتئ�اب واالضطراب�ات ثنائي�ة القطب ضمن
مشكالت أخرى تتعلق بالصحة النفسية.وتوصلت دراسات
سابقة إىل أن األش�خاص الذين ال يتوافق إيقاعهم الحيوي
أو س�اعتهم البيولوجية مع روتينهم اليومي ،مثل العمل يف
نوبات مقسمة أو نوبات مسائية ،ربما أكثر عرضة ملشاكل
انفعالي�ة وس�لوكية ونفس�ية.وفحصت الدراس�ة الحالية
النشاط اليومي عىل مدار  24ساعة ملشاركن ،بلغ عددهم
 91015مشاركا ،وافقوا عىل ارتداء أجهزة لقياس التسارع
حول املعصم ملدة أس�بوع يف عامي  2013و 2014ثم أجابوا
عىل استطالعات بش�أن الصحة النفسية بعد ذلك بسنوات
قليلة.وركز الباحثون عىل مدى التباين يف مستويات نشاط
املش�اركن بن أكثر األوقات انش�غاال وأكثرها اسرتخاء يف
دورة من  24ساعة.وقس�م الباحثون بعدها املش�اركن إىل
خم�س مجموعات بناء عىل النتائج .ووجدوا أن تراجع هذا

أرسار اضطرابات النوم

التباين النسبي بمقدار الخمس مرتبط بارتفاع نسبته ستة
يف املئ�ة لخط�ر التعرض الضط�راب اكتئابي شديديس�تمر
مدى الحياة وبارتفاع نس�بته  11يف املئ�ة يف خطر اإلصابة
باضط�راب ثنائ�ي القطب وبارتف�اع قدره اثن�ان باملئة يف

طبق اليوم

حىل تشوروز اإلسباين

سودوكو

احتم�ال اإلصاب�ة بتقلب املزاج.وق�ال ريمون�د الم الباحث
يف الط�ب النف�يس بجامعة بريت�ش كولومبي�ا يف فانكوفر
بكندا ،والذي لم يش�ارك يف الدراسة «تنظيم اإليقاع اليومي
رضوري للحف�اظ ع�ىل الحال�ة املزاجي�ة واألداء اإلدراكي
األمثل».وأضاف «يش�مل هذا اتباع جدول منتظم للنوم (أي
الن�وم واالس�تيقاظ يف نفس الوقت تقريب�ا) واملواظبة عىل
ممارسة األنشطة والتمارين (ممايساعد عىل ضبط اإليقاع
الحيوي) وتجنب التع�رض للضوء يف وقت متأخر من الليل
(مثل ضوء الهاتف املحمول) وتجنب أو حل مش�كلة تغيري
اإليقاع الحيوي اليومي بس�بب نوبات العمل».وقال تيودور
بوس�تليك الباحث يف الطب النف�يس بكلية ماريالندللطب يف
بالتيم�ور ،والذي لم يش�ارك أيضا يف الدراس�ة إنها لم تبن
ما إذا كانت مش�اكل النوم تس�بب التقلب�ات املزاجية أم أن
مش�اكل الصحة العقلي�ة تؤدي لصعوب�ات يف النوم ،ولكن
نتائجها تش�ري إىل أن الناس سيشعرون بحال أفضل عندما
يحاول�ون التوفي�ق بن الروت�ن اليومي واإليق�اع الحيوي
اليومي.

كلمات متقاطعة

احلمل
أصحاب برج الحمل حظك لليوم
مهنياً:ح�اول انجاز أعمالك مبكرا اليوم فانت يف موقف ال
تحسد عليه
عاطفياً:ال تجعل خالفك مع من تحب ان يستمر اكثر من
هذا.

الثور
أصحاب برج الثور حظك لليوم
مهنياً:تج�د حل�ول للمش�اكل التى تتعرض له�ا بطريقة
مبتكره
عاطفي�اً:ال تجعل الروت�ن و الكابة تدخل يف اطار عالقتك
مع من تحب.

اجلوزاء
أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم
مهنياً:يح�دث الي�وم عكس ما كنت تتوقع�ه ترتاكم عليك
االعمال و عليك انجازها بوقت قيايس
عاطفي�اً:ال تعرتف بحب�ك ان لم تكن متاكدا من مش�اعر
الطرف االخر.

السرطان
أصحاب برج الرسطان حظك لليوم
مهنياً:ال تتدخل يف االمور التى ال تعنيك فانت تس�بب بذلك
املشاكل لنفسك
عاطفياً:يجب ان تقدم املزيد من التنازالت لتنجح عالقتك
بالحبيب.

االسد
أصحاب برج األسد حظك لليوم
مهنياً:تتلق�ى بعض االخب�ار الجيدة اليوم ح�ول احتمال
ترقيتك قريبا
عاطفياً:حاول ان تكون اكثر مرونة مع الحبيب و خاصة
يف طريقة كالمك.

العذراء

املقادير:
 امل�اء  :كوب  -الزبدة  :ملعق�ة كبرية  -طحن  :كوب  -البيض 2 :حبة  -الفانيليا  :ملعقة كبرية (س�ائلة)  -س�كر  :كوب  -القرفة :
 2ملعقة كبرية (مطحونة)  -الش�وكوالتة  :كوب (سائلة)  -الزيت
 2 :كوب (للقيل)
طريقة التحضري:
 .1لتحض�ري العج�ن :ضع�ي ك�وب من امل�اء يف قدر عىل الن�ار ،ثم
أضيف�ي الزبدة ،وحركي حتى ت�ذوب الزبدة ،ث�م أضيفي الطحن،
وحركي حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة.
 .2ارفع�ي العجين�ة ع�ن الن�ار ،ثم أضيف�ي البي�ض بالتدريج مع
التحريك بن حبة وأخرى ،وملعقة الفانيال السائلة.
 .3ضعي العجينة بكيس الكريمة الخاص بزين الحلويات.
 .4س�خني زيت القيل ،وابدأي بقيل قطع من العجينة ،حتى يتحول
لونها للذهبي الفاتح.
 .5اخلط�ي الس�كر م�ع القرفة املطحون�ة ،ومرري قط�ع العجن
املقلية بالخليط.
 .6اصنع�ي ثقبا ً بحبات العجينة ،واحش�يها بصوص الش�وكوالتة
السائلة ،وقدميها.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم
مهني�اً:ال تك�ن عدوانيا مع زمالئ�ك و ح�اول ان تتعامل
بلطف
عاطفياً:ال تزيد االمور سوءا مع الحبيب و حاول ان تكون
اكثر هدوءا.

امليزان
مهنياً:تفكر كثريا يف مس�تقبلك املهني و تسعى اىل تغيريه
ان كنت تجد ان من املناسب االقدام عىل هذه الخطوة فال
ترتدد
عاطفياً:العائل�ة تتدخ�ل كث�ريا يف عالقتك م�ع من تحب
حاول ان تضع حدود لهذا التدخل.

العقرب
أصحاب برج العقرب حظك لليوم
مهنياً:حاول ان تكون اكثر حزما كي تس�تطيع ان تمسك
بزمام االمور بالعمل
عاطفياً:لق�اء عفوي مع احد االش�خاص قد يكون بداية
لعالقة حب جديدة.

القوس
أصحاب برج القوس حظك لليوم
مهنياً:حاول أن تس�رتيح قليالً م�ن أعباء العمل وأن تغري
من الروتن اليومي
عاطفياً:مزاجيتك الزائدة تضايق الحبيب منك حاول ان ال
تحتك به اليوم كي ال تجرحه بكالمك.

اجلدي
أصحاب برج الجدي حظك لليوم
مهنياً:تش�عر بامللل اليوم بس�بب االعم�ال الروتينية التى
يتوجب عليك تنفيذها
عاطفياً:الح�ب يم�أ قلب�ك فاس�تغل ه�ذه املش�اعر يف
مصارحة الحبيب.

الدلو
أصحاب برج الدلو حظك لليوم
مهنياً:ال تكن متسلطا و تعلم ان تاخذ اراء االخرين
عاطفي�اً:ال تدع الش�ك و الغرية ان ته�دم عالقتك مع من
تحب.

احلوت
أصحاب برج الحوت حظك لليوم
مهنياً:الكثري من االحداث التى تمر من امامك اليوم و انت
تقف حائرا و ال تعرف من اين تبدأ
عاطفياً:الحبيب مرسور جدا من موقفك االخري اتجاهه و
من وقوفك اىل جانبه.

طفلة تعود إىل احلياة بعد دفنها!
أظه�ر مقط�ع مص�ور لحظ�ة انتش�ال طفلة
حديث�ة ال�والدة من ق�رب بع�د دفنها في�ه ملدة
تجاوزت ثمان س�اعات ،يف إحدى القرى النائية
غرب الربازيل.
وق�د تلقت الرشط�ة بالغا بأن أه�ل الطفلة لم
يبلغوا الس�لطات بوف�اة طفلته�م ،األمر الذي
دفع رجال الرشطة إىل التوجه إىل منزل العائلة،
حيث وجد القرب وانتشلوا الطفلة منه.
و وفقا للرشطة الربازيلية ،فإن أقارب الرضيعة
دفنوه�ا بعدم�ا ظنوا أنه�ا فارق�ت الحياة بعد
والدتها.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1692
الثالثاء  12حزيران 2018

�م�ساء�ت

م�ساحة للر�أي

املالكي ينتهج أسلوب جديد ..

املجلس االقتصادي رضورة وطنية
كريم الياسري
تشري الترسيبات االعالمية هذه االيام استنادا اىل مصادر حكومية ان
من القرارات املهمة التي س�تتخذها الحكومة الجديدة التي ستشكل
بعد املصادقة ع�ىل النتائج النهائية لالنتخابات هو تش�كيل املجلس
االقتص�ادي االع�ىل ،وبه�ذه املناس�بة اود ان اعيد اىل ذاك�رة القارئ
الكريم انني سبق ان دعوت اىل تشكيل هذا املجلس بتاريخ  1٧شباط
 2016برس�الة مفتوحة اىل الس�يد رئيس مجلس الوزراء نرشت عىل
موق�ع ش�بكة االقتصاديني العراقي�ني وكررت املق�رتح يف بداية عام
 201٧ع�ىل صفحات جري�دة الصباح الغراء ووكال�ة االقتصاد نيوز
وامله�م ان هذا املجلس يجب ان يتكون مناصفة من خرباء القطاعني
الحكوم�ي والخاص ،وذو صفة استش�ارية وتخطيطي�ة وارشافيه
ويضم املختصني والتكنوقراط املس�تقلني ويت�وىل املجلس التخطيط
االس�رتاتيجي وتحديد السياس�ات واالج�راءات التنفيذي�ه ومتابعة
ومراقب�ة التنفيذ للخطط التنموية ويمتلك صالحية اتخاذ التوصيات
والقرارات االقتصادية الصالح االقتصاد الوطني.
ويكون رئيس�ه عض�وا يف مجلس ال�وزراء و يجب ان تكون رئاس�ة
املجل�س من قبل أحد خرباء االقتصاد التكنوقراط ينتخب من اعضاء
املجلس ويتم اختيار االعضاء وفق املعايري العلمية والخربات العملية
املرتاكمة يف الحكومة او يف القطاع الخاص ويتصف بالعطاء الفكري
املتمي�ز الذي قدمه خالل مس�ريته العلمية والعملي�ة وتكون قرارات
املجل�س ملزمة التنفيذ بعد املصادقة عليه�ا من قبل مجلس الوزراء
وينظ�معمل�هبقان�ون.
ويك�ون مرشف�ا ومراقبا للج�ان والكيان�ات التي يش�كلها وابرزها
صن�دوق االعم�ار وصن�دوق االدخ�ار الوطن�ي ومؤسس�ات تمويل
وتطوير املش�اريع الصغرية واملتوس�طة وحماية ودعم املنتج املحيل
ومجلس الخدمه العامة.
وان يت�م إعط�اء القط�اع الخ�اص دورا ً قيادي�ا ً يف إدارة العجل�ة
االقتصادية يتيح له تج�اوز االختالالت يف البنية والتعليمات املركزية
املتش�ددة والسياس�ات االقتصادي�ة القارصة ضمن ه�دف مركزي
يتمث�ل باالنتقال إىل االقتصاد املس�تقر والحر واعتماد آليات وس�بل
وسياس�ات وإج�راءات واضح�ة الن «عملي�ة النه�وض االقتصادي
تتطلب حمل�ة إلنقاذ كل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،وعىل الرغم
م�ن وجود اس�رتاتيجيات ومب�ادرات اعدت وصدرت باملش�اركة مع
املنظم�ات الدولية لالم�م املتحدة ،إال أنه�ا لم ت�ؤ ِّد إىل نتائج ايجابية
مهمة خالل السنوات املاضية العتبارات كثرية ،عىل رأسها التعقيدات
التخطيطية والترشيعية والتنفيذية».
لذلك فأن «من أبرز مهمات املجلس املقرتح وضع اآلليات والسياقات
والتعليمات وإعادة النظر بالترشيعات لالنتقال باالقتصاد من حالته
الحالي�ة إىل اقتص�اد الس�وق االجتماعي ،بما يكف�ل تحقيق التنمية
الوطنية املستدامة للخمس�ة سنوات املقبلة كمرحلة مهمه لالنتقال
اىل تحقي�ق الرؤية االقتصادية للع�راق حتى عام  ،2030ويتناغم مع
اس�رتاتيجية تطوي�ر القطاع الخ�اص  ،2030-2014وينس�جم مع
فقرات الدستور واملتعلقة بتشجيع التحول نحو القطاع الخاص».
م�ع التأكيد عىل رضورة إع�ادة النظر باآلليات والسياس�ات ونقاط
العم�ل يف ضوء متغ�ريات األزمة االقتصادي�ة واملالية التي يعيش�ها
البل�د من خالل إع�ادة هيكل�ة الصناع�ة اململوكة للدول�ة والتحول
نحو القط�اع الخاص وتوف�ري البنية التحتي�ة الرضورية والنهوض
باإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ،فضالً عن تنمية مجاالت التجارة
واألعمال املرصفية» .باالضافه إىل «هيكلة القطاع املرصيف الحكومي
وفقا ً ملا ورد يف املذكرة املوقعة مع البنك الدويل ،إضافة إىل دعم القطاع
املرصيف الخاص وتعزيز إمكاناته الحالية» ،ورسم سياسات التعاون
االقتصادي م�ع الدول العربية واألجنبية وإقام�ة عالقات اقتصادية
معه�ا ،فضالً ع�ن وضع السياس�ات التنموية والتطويري�ة للتجارة
الداخلية والخارجية ،النعكاساتها االيجابية عىل الوضع االقتصادي».
الن بناء اقتصاد وطني س�ليم تش�رتك في�ه كل القطاعات االنتاجية
كفيل بإخراج البلد من أزمته االقتصادية الخانقة وزيادة دخل الفرد
ورفع قدرته الرشائية وزيادة الدخل القومي».
والرتكيز عىل رضورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء إس�رتاتيجية
لتنمي�ة االقتص�اد ودعم القط�اع الخاص وتطوي�ره ليأخذ دوره يف
املس�اهمة يف البناء الجديد لالقتصاد وتنويع موارد املوازنة».
م�ع «أهمية إدامة الرشاك�ة والحوار والتعاون ب�ني القطاع الخاص
والحكوم�ة وتفعيله�ا ،واملس�اهمة يف وض�ع اآلليات واملش�اركة يف
متابع�ة تنفيذه�ا لحس�م االنتق�ال عىل مراح�ل مربمج�ة زمنيا ً إىل
اقتصاد السوق».
وااليم�ان بقدرة القطاع الخ�اص عىل العمل باتج�اه توفري مصادر
تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة ،باعتماد تنمية املوارد األخرى
غري النفطية يف الناتج املحيل اإلجمايل وتنويعها ،والعمل عىل تشجيع
إنش�اء املشاريع الصغرية واملتوس�طة وتطويرها بما يحقق التنمية
الش�املة واملس�تدامة ،ومنها تش�كيل املؤسس�ات املتخصصة لهذا
الغرض».
مستشار اقتصادي ومصرفي

أدلة جديد تشري إىل حياة يف املريخ
قال علماء يف وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» إن طاقم املركبة الفضائية
«كريس�تي» عثر عىل مركبات عضوية يف رواسب عمرها  3,5مليار عام
يف فوهة مريخية.
البيانات التي تم جمعها عن طريق الحفر يف حفرة «غيل» الربكانية عىل
الكوكب األحمر ،هي جزء من التوسع األخري يف وكالة الفضاء األمريكية
للبح�ث عن الجزيئ�ات العضوية ،التي قد تش�ري إىل الحياة املاضية عىل
سطح املريخ.
والنتائ�ج املس�تخلصة من املس�بار ،الذي ت�م تثبيته يف ق�رشة الكوكب
األحمر ،هي جزء من مهمة مخترب علوم املريخ لدراس�ة تكوين س�طح
املري�خ ،بما يف ذلك وجود جزيئات عضوية ،ما قد يش�ري إىل وجود حياة
س�ابقة عىل س�طح املريخ .وأك�د املتخصص�ون أن امل�اء كان موجودا
عىل س�طح املريخ «لفرتة طويلة جدا» ،هذا ما قاله عالم ناس�ا كريس
ويبسرت ،مشريا إىل أن هذا الكوكب «بيئة صالحة للسكن».

سمير السعد
تشكيل الحكومة أحدى اكثر مراحل العملية السياسية
يف العراق تعقيدا ً بسبب شكل التفاوضات والتجاذبات
ب�ني الكت�ل والش�خصيات السياس�ية – والبحث عن
أكرب قدر ممكن من املغانم والحصص من املناصب يف
الحكومة التي يزمع تشكيلها.
معظ�م األح�زاب والكتل تنش�غل يف رس�م االتفاقات
وصياغتها وضمان حصصهم مع الكتل األخرى – ويف
داخلها تنش�غل بأتفاقيات تحديد املناصب واملساومة
ع�ىل االتفاق�ات الرسي�ة يف أغل�ب األحيان لني�ل هذا
املنصب أو ذاك.
لم تشهد العملية السياسية يف العراق باألخص يف هذه
املرحلة – ألي ح�زب أو كتلة منهج أو برنامج لتهيئة
شخصيات أو كوادر ملناصب عليا بشكل مهني تكنو-
قراط باملعنى الحقيقي – كما هو الحال يف معظم دول
العالم التي تحرتم بناؤها لدولها وسياساتها.
تشري بعض املؤرشات يف الساحة السياسية هذه األيام
إن أئتالف دولة القانون برئاسة املالكي يف هذه املرحلة
 – 2018يتميز بش�كل من املمكن أن نسجله طفرة يف
العملية السياسية املحلية من خالل تبنيه لنهج جديد
وه�و أعداد وتقديم ش�خصيات جديدة كفؤة بش�كل
ع�ايل للعملي�ة السياس�ية وطرحها كقي�ادات يمكن
للحكوم�ة القادمة تبنيها يف أدارة عدد من الوزارات أو
الهيأت الخاصة.
هذه الش�خصيات العراقية تمتاز بخربة دولية عالية
من مؤسس�ات عاملي�ة وأصحاب ش�هادات من ارقى
واك�رب الجامع�ات العاملي�ة – ك جامع�ة هارف�ارد /
أمريكا  -هايدلربغ  /املانيا وغريها .
ال نع�رف هل ه�ذا برنامج مخطط له من قبل الس�يد
املالك�ي أو مخ�ض صدف�ة أو نهج مؤق�ت ,ولكن ما
نلحظ�ه توجه الس�يد املالكي إن ص�دق تخميننا له –
بأنه ممنهج بش�كل متف�رد – فأنه سيس�جل نقطة
أيجابي�ة كب�رية لصالح دولة القانون ورئيس�ه نوري
املالكي.
ال نخف�ي تحفظنا  ,وكذلك آمالنا بأن يكون هذا النوع
م�ن األس�ترياتيجيات ه�و األس�اس الحقيق�ي لبناء
وأدارة الدول�ة والحكومة والتي ع�ىل األحزاب والكتل
تبنيها بشكل حقيقي وصادق.

كـاريكـاتـير

ناسا :أيام حمطة الفضاء الدولية معدودة!

فرنيس يفوز بيانصيب كبري
مرتني خالل  18شهر ًا

ف�از فرنيس بجائ�زة مليون ي�ورو يف لعب�ة يانصيب
أوروبية مرتني يف غضون ثمانية عرش ش�هرا ،عىل ما
ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية.
وكان له�ذا الالع�ب فرص�ة للف�وز مرة ثاني�ة بهذه
الجائزة تبلغ نسبتها واحدا عىل  16ألف مليار ،بحسب
حسابات ألستاذ يف الرياضيات أوردتها الصحيفة.
وف�از هذا الفرن�يس بالجائزة يف لعب�ة «ماي ميليني»
وه�ي عب�ارة ع�ن رمز م�ن حرف�ني وس�بعة أرقام
يت�م اختي�اره آلي�ا ويظهر ع�ىل اإليص�ال عند رشاء
ش�بكة يف لعب�ة «ي�ورو ميليينز» األوروبية ،بحس�ب
«لوباريزيان».
ويف كل س�حب لليانصيب األوروب�ي (يورو ميليينز)،
يتم اختيار أحد هذه الرموز بالقرعة .ويفوز صاحب
هذا الرمز بجائزة مليون يورو.
ويمكن املش�اركة يف يانصيب «يورو ميليينز» يف اثني
ع�رش بل�دا أوروبيا وتقام س�حوباته يوم�ي الثالثاء
والجمعة من كل أسبوع.
وكان الرابح الس�عيد قد فاز للمرة األوىل بهذه اللعبة
يف  11نوفم�رب  2016قب�ل الفوز مج�ددا يف  18مايو
املايض .وهو يلعب األرقام عينها يف كل السحوبات.

ق�ال رئيس وكالة الفضاء األمريكية
ناس�ا ،إن محطة الفضاء الدولية قد
ال تك�ون موج�ودة بش�كلها الحايل
عام .2025
وبدال من ذلك ،قد يتم تقسيم املحطة
إىل ع�دة أج�زاء ،أو يمك�ن التخلص
منها بش�كل كامل ،وه�ذه الخطوة
تع�د جزءا م�ن محاول�ة خصخصة
املحطة.
ورصح جي�م بريدنش�تاين ،مدي�ر
وكالة ناسا ،بأن أيام محطة الفضاء
الدولي�ة الت�ي تع�د منص�ة فري�دة
للتع�اون متعدد األطراف يف الفضاء،
قد تكون معدودة.
وادع�ى أن ناس�ا ت�درس حالي�ا
«مجموع�ة من الخي�ارات» تتضمن
إحداه�ا تدم�ري محط�ة الفض�اء
الدولي�ة ،وأضاف أن�ه «ربما يتم تقس�يمها إىل عدة
أجزاء مختلفة».
ويف الوقت الذي لم تتوصل فيه الوكالة إىل أي استنتاج
مح�دد بش�أن م�ا يجب فعل�ه مع محط�ة الفضاء
الدولية ،فإن عملية اإلصالح الش�املة «وضعت عىل
املحك» من خالل اق�رتاح ميزانية الرئيس األمريكي

دونالد ترامب الطموح يف فرباير ،عىل حد قوله.
وين�ص مق�رتح ترامب ع�ىل إنهاء تموي�ل امليزانية
املب�ارشة ملحطة الفضاء الدولية بحلول عام ،2025
وإتاحة استحواذها من قبل الرشكات الخاصة ،بما
يف ذلك سبيس إكس وبلو أوريجني.
وتش�ري بعض الخطط التي رحبت بها وكالة ناس�ا
إىل أن «محط�ة الفضاء الدولية ل�ن تكون موجودة

هولندا تطلق أول مسار بالستيكي للدراجات
املنفذة يف ع�ام  2015ومنذ ع�ام  2016طورت
الرشك�ة امل�رشوع مع رشك�ة لصن�ع األنابيب
البالس�تيكية ومجموعة عاملية للنف�ط والغاز.
ويتألف املس�اران الرائدان من طريق للدراجات
مك�ون من عن�ارص مجوف�ة س�ابقة التجهيز
لك�ي يمكن ترصيف املياه وإدخ�ال األنابيب يف
إطار خطة لتطوير الطرق البالستيكية .وتقول
الرشك�ة املنف�ذة إن اله�دف هو إنش�اء طريق
يراع�ي متطلبات البيئة بديال عن أنظمة الطرق
التقليدي�ة ،ل�ذا عندما تصل العن�ارص إىل نهاية
عمره�ا االفرتايض يمك�ن إع�ادة تدويرها مما
يسهم يف الوصول إىل بيئة نظيفة.

يجرى تطبيق أول مسار مصنوع من البالستيك
للدراج�ات يف العال�م ىف مدين�ة «زوفول�ه»
الهولندي�ة وهو طريق بامتداد  30مرتا مصنوع
م�ن البالس�تيك املع�اد تدويره والذي س�يعمم
اس�تخدامه يف أماك�ن أخ�رى إذا م�ا ثبت نجاح
هذه التقنية .وس�يفتتح املس�ار أمام أصحاب
الدراجات يف سبتمرب القادم عىل أن يجري افتتاح
ممر ثان يف مكان آخر بمقاطعة «أوفرآيسل» يف
وق�ت الحق من الع�ام الجاري ،حس�بما ذكرت
رشكة الهندسة املدنية املنفذة للمرشوع .وأشار
موق�ع «دت�ش ني�وز» الهولن�دي إىل أن مفهوم
الط�رق البالس�تيكية أطل�ق م�ن قب�ل الرشكة

بش�كلها الحايل» بحلول ذلك الوقت،
ويأتي هذا الكشف بعد يوم واحد من
اعرتاف بريدنشتاين بأن ناسا تجري
محادثات م�ع ع�دة رشكات عاملية
حول إمكانية إنش�اء تحالف متعدد
الجنس�يات من شأنه أن يتوىل عهدة
محطة الفضاء الدولية.
وتح�دث بريدنش�تاين ع�ن كيفي�ة
تواف�ق خطط�ه م�ع نواي�ا البي�ت
األبي�ض ح�ول إتاح�ة االس�تغالل
التج�اري ملحط�ة الفض�اء الدولي�ة
م�ع رشكاء آخري�ن يف الربنام�ج
املكون م�ن  18عضوا ،والذي يرتبط
بمجموعة من االتفاقيات القانونية
والسياسية واملالية .وتعرضت خطة
إدارة ترامب لتحويل محطة الفضاء
الدولي�ة إىل مخترب فضائي للرشكات
الخاص�ة املتطورة إىل نق�د الذع ،عىل أنها خطة غري
واقعي�ة ،حتى أن مؤيدي ترام�ب الجمهوريني ،مثل
الس�يناتور تيد ك�روز ،الذي يرأس اللجن�ة الفرعية
املعني�ة بالعل�وم والفض�اء والق�درة التنافس�ية يف
مجلس الشيوخ ،قد قدم دعوى ضد الخصخصة ،يف
محاولة للدفاع عن محطة الفضاء الدولية.

نشطاء يقيمون «جنازة رمزية» للنحل
أقام مربون ونشطاء مدافعون عن البيئة جنازة رمزية للنحل يف باريس
أمس احتجاجا ً عىل اس�تخدام املبيدات الحرشية التي يقولون إنها تقتل
هذه الحرشات الرضورية للنظام البيئي.
ورقد بعض املحتجني الذين ارتدوا أقنعة ومالبس مربي النحل بال حراك
يف توابي�ت بينم�ا وقف آخرون وق�د أحنوا رؤوس�هم احرتام�ا ً وعزفت
موس�يقى الب�وق خ�الل املراس�م التي أقيم�ت يف حديقة ق�رب متحف
ليزانفاليد.
ويق�ول نش�طاء مدافعون ع�ن البيئة إن اس�تخدام مجموع�ة املبيدات
الحرشي�ة الت�ي تعتم�د يف تركيبه�ا الكيميائ�ي ع�ىل النيكوت�ني دم�ر
مستعمرات النحل يف غرب أوروبا.

فنانة تصنع من خصالت شعرها أعامالً فنية

تقريب�ا ً ال توجد صورة ال تس�تطيع الفنانة
ليتيس�يا ك�ي من س�احل العاج تجس�يدها
بخصالت شعرها.
وتس�تطيع ليتيسيا تحويل ش�عرها األسود
الكثي�ف إىل أعمال فنية ألش�كال عديدة مثل
املصابي�ح الكهربائي�ة واألش�جار واألبواق
والدراج�ات الهوائية وحت�ى الكعك الصغري
(كاب كيك).
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العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

عام�ا ً كهواي�ة للرتوي�ح عن النف�س ،لكنه
تح�ول اآلن إىل ما يش�به املهنة وتس�عى إىل
اس�تغالل ش�عرها كوس�ي��ط للتعبري عن
موضوع�ات مث�ل حق�وق امل�رأة والثقاف�ة
الشعبية والعنرصية.
وخط�رت الفكرة عىل ب�ال ليتيس�يا عندما
صادفها حساب عىل انستغرام يعرض صورا ً
إلفريقيات يرتدين مالبس تقليدية مع شعر
طبيعي مرتب بأنماط انتقائية.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وقال�ت لروي�رتز يف مس�كنها يف أبيدج�ان:
«أدهش�تني ترسيحات الشعر .قلت لنفيس:
يا إلهي كيف يمكن أن نفعل ذلك باس�تخدام
الشعر؟» وتس�ت�����خدم ليتيسيا دعامات
عدة لتطويع ش�عرها مثل األسالك املعدنية
وشماعات املالبس وقطع النسيج األفريقية
املزركشة.
وه�ي تن�رش ص�ور أعماله�ا عىل وس�ائل
التواصل االجتماعي.
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