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الربملان ينهي قراءة مقرتح خيص االنتخابات وينتظر «الفصل» بشأن «التمديد» من االحتادية
العراقي

اإلميان معرفة
ّ
بـالـقـلـب ،وإقـرارٌ بـالـلـسـان،
وعمل باألركان

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

ص3

»
«
تـنـشـر الـنص
الـكـامـل لقـرار املحكمة
االحتـاديـة بشأن
التعديل الثالث لقانون
االنتخابات ص4

«الكتلة األكرب» تقرتب من االكتامل

«النصر» ينضم إىل «سائرون» وسط ترحيب «الفتح» ..وحوارات مع «احلكمة» و «الوطنية» لالنضمام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعلن رئي�س ال�وزراء زعيم تحال�ف النرص
االنتخاب�ي حي�در العب�ادي وزعي�م تحالف
س�ائرون االنتخابي ،تحالفا موحدا ً لتشكيل
حكومة تكنوقراط جدي�دة عابرة للطائفية
ودع�م الجيش وحرص السلاح بي�د الدولة،
وفيم�ا ّ
رحب تحالف «الفت�ح» بهذا الحدث،
تح ّدث�ت مص�ادر سياس�ية ع�ن ح�وارات
النضم�ام الحكم�ة والوطني�ة للتحال�ف
الكبري ،الذي س�يكون باس�تطاعته تشكيل
الحكومة.
وخلال مؤتمر صحايف مشترك مع الصدر،

بعد اجتماع اس�تمر ثالث س�اعات يف مدينة
النجف ،ق�ال العبادي الذي حل تحالفه ثالثا
يف نتائج االنتخابات العامة التي جرت يف 12
من الش�هر املايض ،إن هذا التحالف الثنائي
ال يتعارض م�ع التحالف�ات املعلنة يف وقت
س�ابق او ضد تحالفات اخرى ،مشريا اىل ان
عددا ً من الكتل السياس�ية س�ينضم اىل هذا
التحالف.
ون�وه اىل ان الس�اعات املاضي�ة أثمرت عن
االتصال مع بقية األطراف السياس�ية التي
لم تب ِد أية س�لبية تج�اه ما يطرحه تحالفه
مع الصدر.
ودع�ا العب�ادي اىل جلس�ة قيادي�ة عالي�ة

املستوى للكتل السياسية لتخليص البلد من
أزمة العد والفرز لالصوات التي يمر بها.
ومن جهته ،قال زعيم التيار الصدري رئيس
تحالف سائرون الذي حل اوال يف االنتخابات،
إن «التحال�ف بين الجانبين س�يفيض اىل
تش�كيل حكوم�ة عاب�رة للطائفي�ة املقيتة
من التكنوقراط وتمثل جميع ابناء الش�عب
العراق�ي» ،داعي�ا ً الكتل السياس�ية االخرى
اىل املش�اركة واالنضم�ام له�ذا التحال�ف
الجديد من اج�ل االرساع بتش�كيل حكومة
التكنوقراط.

التفاصيل ص3

احلشد الشعبي يعلن نتائج «التحقيقات األولية» اخلاصة بالقصف األمريكي

ص3

الربملان املرصي يقر متديد «الطوارئ» مرة أخرى
بغداد  /المستقبل العراقي

واف�ق مجلس الن�واب املرصي ،أم�س األحد،
عىل قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السييس
بتمديد العمل بحالة الطوارئ يف جميع أنحاء
البلاد مل�دة  3أش�هر أخ�رى اعتب�ارا من 14
حزيران املقبل.

وج�اء القرار خالل جلس�ة الربمل�ان العامة،
وجرت املوافقة بأغلبية ثلثي األعضاء.
وكان�ت مصر ق�د فرض�ت حالة الط�وارئ
للم�رة األوىل يف نيس�ان  2017بع�د تفجريين
يف كنيس�تني أوقع�ا نحو  45قتيلا وعرشات
املصابني ،ثم مددتها كل  3أشهر أو أكثر قليال.
وتكافح مرص للقضاء عىل خطر املتش�ددين

الذين يتمركزون يف شبه جزيرة سيناء وقتلوا
املئات من قوات الجيش والرشطة يف هجمات
عىل مدى السنوات األخرية.
ويف وق�ت س�ابق ه�ذا الش�هر ،عينت مرص
وزيري�ن جديدي�ن للدف�اع والداخلي�ة ضمن
حكوم�ة جديدة برئاس�ة مصطف�ى مدبويل
وزير اإلسكان السابق.

رئيس اجلمهورية يبحث مع السفري الياباين تعزيز عالقات الصداقة بني البلدين
مصدر بالرقابة املالية يتحدث عن إلغاء خمصصات محايات النواب السابقني
االنتخابات الرتكية تدفع العامل الكردستاين إىل إيقاف عملياته العسكرية

احلكيم يؤكد للسفري الرويس عىل رضورة استمرار احلوارات السياسية لتشكيل االغلبية الوطنية
االدعاء العام حيسم
قضايـا األطفـال «كـريمـي
النسب» يف نينوى
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اعداد خطة أمنية
فـي الـبـصـرة لـحـمـايـة
مراكـز االمتحانات
ص6

الربملان االوريب يوافق عىل مقرتح عراقي بتخصيص يوم عاملي لضحايا ارهاب «داعش»
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من خالل القيام بالكشف امليداني على أمكنة إيوائهم

االدعاء العام حيسم قضايا األطفال «كريمي النسب» يف نينوى

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن االدع�اء الع�ام يف نين�وى ،أم�س
األحد ،انه يسعى اىل حسم ملفات رشيحتي
األطف�ال «كريمي النس�ب» واالح�داث من
ضحاي�ا االٍره�اب وذلك م�ن خلال القيام
بالكشف امليداني عىل أمكنة إيوائهم واتباع
الط�رق القانونية يف وضعهم يف تلك االمكنة
للمحافظة عليهم واحتضانهم.
وقال القايض نعمان ثابت حس�ن رئيس
االدع�اء الع�ام بنين�وى بحس�ب صحيف�ة
«القضاء» ،إن «االدعاء حرص بشكل جدي
وفع�ال عىل املحافظة عىل األطفال (كريمي
النس�ب) ممن فقدوا ذويهم خلال معارك
الرشف التي جرت يف تحرير محافظة نينوى
م�ن براث�ن العصاب�ات اإلرهابي�ة ،وكذلك
الب�ت يف البت يف قضايا األح�داث املتورطني
باالعمال اإلرهابية او الجنائية».
وأضاف ان «االدعاء الع�ام قام بزيارات
ميداني�ة اىل أمكن�ة إي�واء األطف�ال ومنها
دار الدول�ة لرعاي�ة الزهور التاب�ع اىل ذوي
االحتياج�ات الخاص�ة ووج�د  ٣٠طفلا
أعمارهم تبلغ من يوم واحد اىل ست سنوات،
وكذلك زيارة اىل دار الرباعم الذي يضم  ٩من
األوالد من عمر  ١٨-٦س�نة ،كما زار قس�م
الطفولة الذي يضم  ٣٠طفال  ،كما يس�عى
لحل مشكالت إعداد اخرى منهم».
ولف�ت اىل ان «اغل�ب مش�اكل ه�ؤالء
األطف�ال والصبيان تنحصر يف عدم العثور
عىل ذويهم س�واء مجهويل النس�ب او ممن
فقدوا ذويهم وعدم استحصال امر قضائي
إليداعه�م يف ال�دار املعني�ة ولَ�م تنظم لهم

أوراق تحقيقي�ة خاص�ة ب�كل حال�ة بغية
الس�عي للتوصل اىل ذويهم مما يؤثر س�لبا
على األوالد ونفس�ياتهم يف املس�تقبل وهي
مسؤولية قانونية عىل دار اإليواء وان كانت

مصدر بالرقابة املالية
يتحدث عن إلغاء خمصصات محايات
النواب السابقني
بغداد  /المستقبل العراقي

رسمية».
ويف الس�ياق ذات�ه أش�ار حس�ن اىل ان
«االدعاء العام ش�خص املشكالت واالسباب
التي تق�ف حائال ام�ام الب�ت يف الكثري من

رئيس اجلمهورية يبحث مع السفري الياباين تعزيز
عالقات الصداقة بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي

أفاد مصدر نيابي ،أمس األحد ،بسحب ديوان
الرقابة املالية حمايات أعضاء الربملان الس�ابقني
وإلغاء مخصصاتهم لغرض ضغط النفقات.
ونقلت وكالة «املعلومة» عن املصدر القول إن
«الحكومة خصصت لكل نائب س�تة عنارص من
الحمايات بع�د انتهاء مدة عضوي�ة الربملان منذ
الدورات السابقة».
وأضاف أن «دي�وان الرقابة املالية اصدر قرارا
بسحب حمايات أعضاء الربملان السابقني وإلغاء
مخصصاتهم» ،مشريا اىل ان «القرار اعتمد ودخل
حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري».
وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي اصدر
قراراً ،يف اذار  ،2016يقيض بتقليص عدد حمايات
أعضاء الربملان من 30اىل  16لكل عضوا.

جنايات ذي قار تقيض باعدام
( )6مدانني بتفجري البطحاء

اك�د رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم ،أمس
األح�د ،على رضورة تقوي�ة العالقات السياس�ية
واالقتصادية بني العراق واليابان ،وتعزيز التعاون
االس�تثماري واالكاديم�ي .وذك�ر بي�ان للمكت�ب
االعالم�ي لرئاس�ة الجمهوري�ة تلقت «املس�تقبل

أصدرت محكمة جنايات ذي قار ،أمس األحد،
حكما ً باالعدام ش�نقا ً حتى املوت بحق س�تة من
منفذي الهجوم االرهابي املزدوج الذي اس�تهدف
مطعمي فدك وارز لبنان وس�يطرة البطحاء عىل
الطريق الرسيع ش�مال مدينة النارصية يف أيلول
املايض.
وق�ال مدي�ر مكافح�ة االره�اب يف املحافظة
املق�دم عزي�ز ش�يال يف ترصيح االنب�اء العراقية
الرس�مية (واع) ،إن “محكم�ة جناي�ات ذي قار
اصدرت حكما ً باالعدام ش�نقا ً حت�ى املوت بحق
س�تة من منفذي الهجوم االرهابي املزدوج الذي
اس�تهدف مطعم�ي ف�دك وارز لبنان وس�يطرة
البطح�اء على الطري�ق الرسي�ع ش�مال مدينة
النارصية يف أيلول املايض”.
وأضاف ش�يال ،أن “املدانني الس�تة ش�اركوا
بعملي�ات االس�تطالع ونق�ل وتفخي�خ العجالت
واالنتحاريني املنفذين لعملية الهجوم اإلرهابي يف
العام املايض والذي أسفر عن استشهاد ما ال يقل
عن  84شخصا ً وإصابة  93آخرين”.

العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان معصوم <اس�تقبل يف
قصر السلام ببغداد ،س�فري اليابان ل�دى العراق
فومي�و إي�واي ،بمناس�بة انته�اء مه�ام عمله».
وأش�اد معص�وم ،بحس�ب البي�ان ،بدور الس�فري
اليابان�ي يف <تعزيز عالقات الصداق�ة بني البلدين
والش�عبني ،وتمنى له النجاح يف مهام�ه املقبلة».
وأكد عىل «اهتمام العراق بتوسيع وتقوية عالقات

بغداد  /المستقبل العراقي

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزكارة
احم�د محج�وب يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان
«الربمل�ان األوروب�ي وافق بجلس�ته
العام�ة الت�ي عق�دت يف ال�ـ 20من
حزي�ران الح�ايل ،على إدراج مقرتح

أوقف حزب العمال الكردستاني ،أمس
االح�د ،عملياته العس�كرية ض�د القوات
الرتكية لفرتة إجراء االنتخابات الرئاسية
والربملاني�ة يف تركي�ا .وذكر
بيان صادر عن القيادة العليا
للحزب أنها ق�ررت «تجميد
وإيقاف العمليات العسكرية
ضد الجي�ش الرتكي يف كافة
املناط�ق مل�دة  24س�اعة،
وذلك بس�بب ب�دء التصويت
يف االنتخاب�ات الرتكي�ة يف
الس�اعة الثامن�ة من صباح
(األح�د)» .وأك�د البي�ان ان
«القي�ادة أم�رت مقاتلي
الحزب باالبتعاد عن املناطق

عراقي تقدمت به الس�فارة العراقية
يف بروكس�لبتخصي�ص ي�وم عاملي
لضحايا إرهاب كيان داعش».
واض�اف ان�ه «س�يتم التصويت
عىل املقرتح يف جلس�ة الربمل�ان التي
س�تعقد يف سرتاس�بورغ للم�دة من

 6-2تم�وز املقب�ل» ،مشيرا اىل ان
«الس�فارة س�تعمل بالتنس�يق م�ع
الربمل�ان األوروب�ي الختي�ار الي�وم
املناسب والذي سيكون ذكرى تخليد
س�نوية لضحاي�ا اره�اب داعش يف
العراق والعالم».

احلكيم يؤكد للسفري الرويس عىل رضورة استمرار احلوارات السياسية
لتشكيل االغلبية الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي

البلدي�ن الصديقين وآف�اق تطويرها،
ومس�تجدات الح�وارات الجاري�ة
لتش�كيل حكومة األغلبي�ة الوطنية».
واض�اف الحكي�م بحس�ب البي�ان ان
«املرحل�ة املقبلة تحت�اج اىل تكاتف كل
القوى السياس�ية» ،مؤكد عىل «أهمي ِة
اس�تمرار الحوارات بني مختلف القوى
السياس�ية وص�والً إىل تش�كي ِل كتل�ة
األغلبية الوطنية التي نعتقد َ
بأنها تمثل
املرحل�ة الحالية ينتج
الحل الواقعي يف
ِ
ُ
حكوم�ة الخدمة الت�ي تنتظرها
عنها
أولويات من أبرزها تحقيق االنتصار يف
ملف الخدمات ومكافحة الفساد».

اكد رئي�س تي�ار الحكم�ة الوطني
عمار الحكيم ،أمس االحد ،خالل لقائه
الس�فري ال�رويس يف بغ�داد ،رضورة
اس�تمرار الح�وارات السياس�ية م�ن
اجل تش�كيل كتل�ة االغلبي�ة الوطنية.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الحكي�م يف بي�ان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�ه ،ان «الحكي�م اس�تقبل الس�فري
الرويس يف بغداد ماكس�يم ماكسيموف
بمكتب�ه ،لبح�ث تط�ورات األوض�اع
اإلقليمي�ة والدولي�ة ،والعالق�ات بين

االنتخابات الرتكية تدفع العامل الكردستاين
إىل إيقاف عملياته العسكرية

بغداد  /المستقبل العراقي

التعاون بين العراق والياب�ان يف كافة املجاالت ،ال
س�يما االس�تثمارية واالكاديمية> ،مشيرا أيضا
إىل <ق�وة التعاون التج�اري واالقتصادي» .وجرى
خالل اللقاء تثمني التط�ور الذي حققته العالقات
الثنائية بني البلدين خالل الس�نوات األخرية وسبل
توس�يع املساهمة اليابانية يف خطط اعمار العراق
وتحديث البنى التحتية ،بحسب البيان.

الربملان االوريب يوافق عىل مقرتح عراقي بتخصيص يوم عاملي
لضحايا ارهاب «داعش»

اعلنت وزارة الخارجية العراقية،
أمس االحد ،ان الربملان االوربي يوافق
عىل مقترح الع�راق بتخصيص يوم
عاملي لضحايا ارهاب «داعش».

بغداد  /المستقبل العراقي

قضاي�ا األحداث املوقوفين عىل ذمة قضايا
مختلف�ة ،ومنه�ا صعوب�ة االتص�ال بذوي
املوقوفين بس�بب حالة الن�زوح الجماعي
م�ن امل�دن وتغيير أمكنة الس�كن وخاصة

للمنتمين اىل عصاب�ات داع�ش اإلرهابية ،
وكذلك قلة مالكات مديرية رشطة األحداث
املش�كلة حديث�ا وافتقاده�م اىل الكف�اءة
والخربة ،وايضا ً توقف إنجاز وتنفيذ العديد
من القرارات عىل اجابة مؤسسات حكومية
مختلفة وتحديدا يف ما يخص َعا ِئالت ينتمي
أفرادها اىل العصابات اإلرهابية وتأخر ورود
االجاب�ات ام�ام إن�كار الكثري منه�م للتهم
املوجهة اليهم».
وتاب�ع ان «من األس�باب فق�دان هوية
األحوال املدنية ألغلب املتهمني عند االعتقال
من قبل الجهات االمنية وميض مدة طويلة
عىل االعتقال ،و وجود أسباب عديدة للنقض
يف محكمة املوض�وع وأغلبها لوجود نقص
يف أوراق القضاي�ا» ،مبينا ان «نقص أمكنة
االحتج�از واالبداع تعد من األس�باب املهمة
أيض�ا يف تأخير الب�ت بقضاياه�م مع قلة
امللاكات املتخصصة يف البح�ث االجتماعي
والط�ب النفسي وع�دم التفرغ ل�دوام يوم
بكامله او اإلقامة خ�ارج املحافظة» ،الفتا
اىل وجود تنسيق مشترك بني االدعاء العام
ومحكمة تحقيق نين�وى ومحكمة تحقيق
األحداث لتذليل تلك املشكالت».
وأك�د ان «االدعاء العام مي�ز العديد من
القضاي�ا التي حكمت فيه�ا محاكم نينوى
وكان يف تل�ك الح�كام خروق�ات قانونية»،
مشيرا اىل ان «من بني تل�ك القضايا إطالق
رساح متهمين بقضاي�ا ارهابي�ة بكفال�ة
مالية رغم خطورة افعال املتهمني املتضمنة
انتحال صف�ة رجال أمن وإبلاغ الدواعش
ّع�ن امرأة بأنه�ا من مذه�ب معني لغرض
قتلها وإطالق رساح متورطني بجرائم قتل،

السكنية وذلك للسماح للمواطنني األتراك
باالشرتاك يف االنتخابات بحرية».
وأضاف البي�ان أن «الحزب يؤمن بأن
الديمقراطية والسلام حل لعالج املشاكل
العالق�ة يف تركي�ا» ،مشيرا إىل أن ق�رار

التجميد «جاء لكي تأخذ القضية الكردية
مجراها يف الحل بطريقة ديمقراطية».
يذك�ر أن الس�يايس الك�ردي الرتك�ي
ورئي�س ح�زب الش�عوب الديمقراط�ي
الك�ردي يف تركيا صالح الدي�ن ديمرتاش
القاب�ع يف الس�جن بته�م
تتعل�ق بدعم اإلره�اب ،هو
أح�د املرش�حني للرئاس�ة
الرتكية أم�ام الرئيس الحايل
رجب طيب أردوغان.
ويف األسابيع األخرية ص ّعد
الجيش الرتكي عملياته ضد
ح�زب العمال الكردس�تاني
يف ش�مال العـــ�راق ،حيث
تواص�ل الق�وات الرتكي�ة
تقدمه�ا نحو جب�ال قنديل
معقل املقاتلني الكرد.

وتمكنت من رد الدعاوى وفرد دعوى خاصة
بهم على وفق احكام امل�ادة الرابعة ١/من
قانون مكافحة االٍرهاب».
ولف�ت اىل ان «غاي�ة القض�اء وهدف�ه
تحقيق العدالة واستتباب األمن و رد حقوق
املشتكني الصحابها».
م�ن جانبه ،ق�ال القايض ط�ارق حازم
الحيايل نائب الع�ام ملحكمة تحقيق نينوى،
إن «رئاسة االدعاء العام تبذل جهودا مكثفة
لتطبيق العدالة بح�ق اإلرهابيني املتورطني
بجرائم قتل وترشيد املواطنني وتهديد السلم
املجتمع�ي ك�وّن اغلب القضاي�ا املعروضة
حالي�ا هي الخاصة بامل�ادة  ٤ارهاب ،وعرب
اللجوء اىل التدخل التمييزي يف القضايا التي
يوجد فيها خروق قانونية».
واض�اف ان «جمي�ع الق�رارات الت�ي
يصدره�ا القضاة تعرض على نائب املدعي
الع�ام الذي يم�ون بدوره كافلا لضمانات
املتهم القانونية» ،الفتا اىل ان «االدعاء العام
يحتف�ظ بقوائ�م وقاع�دة بيان�ات إضافة
لسجالت خاصة باملتهمني».
ولف�ت الحي�ايل اىل ان «قضاي�ا الخطف
واالبت�زاز املايل ال س�يما للمواطنين االثريا
م�ن القضايا التي أفرزتها الحرب يف املوصل
إضافة اىل قضايا االٍرهاب كذلك دمج العمل
بني الس�احل األيرس واأليمن نتج عنه زخم
كبري يف القضايا» ،مشيرا اىل «ورود دعاوى
كريمي النس�ب واالثار والخط�ف والجرائم
املنظم�ة وجمي�ع القضاي�ا التي يش�ملها
قانون العقوبات العراق�ي إضافة لالرهاب
جميعها تعرض عىل االدعاء العام كونه غري
مختص نوعيا بالقضايا».

حتقيق الكرخ تنزع اعرتافات
«أبو موس» بارتكاب «جرائم بشعة»
ضد أطفال
بغداد  /المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الكرخ أق�وال املته�م امللقب (ابو
موس) بعد ارتكابه جرائم بشعة ضد أطفال يف العاصمة.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد
الس�تار بريقدار ان محكمة تحقي�ق الكرخ صدقت اقوال املتهم
امللقب (ابو موس) والذي كان يقوم بخطف االطفال يف العاصمة
بغداد».
وأض�اف بريقدار أن «املتهم اعرتف بقيامه باغتصاب أطفال
ث�م تعذيبه�م بالضرب بش�فرة الحالق�ة عىل منطق�ة الخلف
(الدبر)».
واشار بريقدار اىل ان «املتهم اعرتف بقيامه بخمس عمليات
خط�ف واغتصاب بح�ق أطفال م�ن االوالد والبن�ات ورضبهم
بموس الحالقة» ،الفتا إىل «انه كان محكوم عليه بالسجن املؤبد
وتم إخالء سبيله لشموله بقانون العفو العام عام .»2017
وتابع أن «محكم�ة تحقيق الكرخ صدقت اقوال املتهم وفق
أحكام املادة  393من قانون العقوبات».

رشطة البرصة تعلن اعتقال اثنني من
أخطر جتار املخدرات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قيادة رشطة محافظة البرصة ،أمس األحد ،عن القاء
القبض عىل متهمني اثنين وصفتهما بأنهما من <أخطر تجار
املخ�درات> يف املحافظ�ة ،وضبط لدى احدهما نح�و  1.5كيلو
غرام من مادة الحشيشة املخدرة.
وقال�ت قي�ادة الرشطة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان�ه «بع�د ورود اخبار ع�ن متهم يق�وم برتويج
املخدرات يف منطقة حي الحسين ،تم عىل الفور تش�كيل فريق
عمل من قس�م رشطة البل�دة الثانية و مركز رشطة الحسين
و مفرزة من الش�ؤون الداخلية للقس�م ،وبع�د التحري وجمع
املعلومات تم نصب كمني محكم يف منطقة حي الحسني و القاء
القبض عليه وضبط بحوزته مادة مخدرة نوع حشيش�ة تقدر
بـ 1.5كيلو غرام».
واضاف البيان أنه «بعد التحقيق معه اعرتف عىل متهم اخر
يق�وم بالتمويل له و على الفور تم االنتق�ال اىل مكان تواجده
يف منطق�ة القبل�ة ونص�ب كمني من خالل�ه تم الق�اء القبض
على املمول الرئييس ،و ت�م اتخاذ االج�راءات القانونية بحقهم
واحالتهم اىل القضاء .

اجلنايات املركزية تصدر حكم اإلعدام ضد عصابة
قامت بقتل ضابط يف الداخلية

بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة الجنائية املركزية يف
رئاسة استئناف الرصافة حكما باإلعدام
شنقا بحق عصابة إجرامية
أقدم�ت على قت�ل ضاب�ط
ورسقة رواتب منتس�بني يف
وزارة الداخلية.
وق�ال املتحدث الرس�مي
ملجل�س القض�اء األعلى
القايض عبد الستار بريقدار
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«املحكم�ة الجنائية املركزية
يف الرصاف�ة نظ�رت قضية
قتل ورسق�ة نفذتها عصابة
إجرامية مكونة من خمس�ة

أش�خاص» ،الفتا إىل أن «أف�راد العصابة
قام�وا بقتل ضابط برتب�ة نقيب يف وزارة
الداخلي�ة لرسق�ة رواتب منتس�بني كان
مكلف�ا بإحضاره�ا» .وأك�د املتح�دث

الرس�مي أن «املدانني اعرتف�وا بتنفيذهم
ه�ذه العملي�ة اإلجرامي�ة بعد س�طوهم
عىل س�يارة الضاب�ط يف منطقة الطالبية
يف بغ�داد بع�د مراقبته�م ل�ه ومعرفتهم
بتواري�خ توزي�ع الرواتب يف
الوزارة».وأضاف بريقدار ان
«العصاب�ة اإلجرامية قامت
بقتل الضابط بعد مقاومته
له�م ومنعه�م م�ن رسق�ة
مبل�غ الروات�ب الت�ي كانت
بحوزت�ه» .وتاب�ع بريق�دار
أن»املحكمة أصدرت حكمها
وفقا ألح�كام املادة 1/406
من قان�ون العقوبات بداللة
مواد االشتراك 47و48و49
وان الحك�م خاض�ع للطعن
والتمييز الوجوبي».

التعليم تدعو مؤسسات الدولة إىل ترشيح الراغبني بإكامل دراستهم ضمن قناة املتميزين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دع�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي مؤسس�ات الدول�ة كاف�ة اىل ترش�يح
منتس�بيها الراغبني باكمال دراس�تهم الجامعية ضمن قناة املتميزين للس�نة الدراس�ية
.2018/2019
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «وزارة التعلي�م العايل دعت الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوزارة واملحافظات
ومجالس�ها كافة اىل ترش�يح منتس�بيها الحاصلني عىل ش�هادة الدبلوم التقني الكمال
دراس�تهم الجامع�ة األولي�ة (البكالوريوس) فضال عن ترش�يح منتس�بي هذه الجهات
من خريجي الدراس�ة اإلعدادية بفروعها (العلمي واالدبي واملهني) ,الكمال دراس�تهم يف
معاهد الجامعات التقنية».
وأض�اف أنه باإلمكان تحميل اس�تمارة الرتش�يح من موق�ع البواب�ة االلكرتونية لدائرة
الدراسات والتخطيط واملتابعة.
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«النصر» ينضم إىل «سائرون» وسط ترحيب «الفتح» ..وحوارات مع «احلكمة» و «الوطنية» لالنضمام

«الكتلة األكرب» تقرتب من االكتامل

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اعل�ن رئي�س ال�وزراء زعيم تحال�ف النرص
االنتخاب�ي حي�در العب�ادي وزعي�م تحالف
س�ائرون االنتخابي ،تحالفا موحدا ً لتشكيل
حكوم�ة تكنوقراط جديدة عاب�رة للطائفية
ودع�م الجيش وحرص السلاح بي�د الدولة،
وفيم�ا ّ
رح�ب تحالف «الفتح» به�ذا الحدث،
تح ّدث�ت مص�ادر سياس�ية ع�ن ح�وارات
النضمام الحكمة والوطنية للتحالف الكبري،
الذي سيكون باستطاعته تشكيل الحكومة.
وخلال مؤتمر صحايف مشترك م�ع الصدر،
بع�د اجتماع اس�تمر ثالث س�اعات يف مدينة
النج�ف ،قال العبادي ال�ذي حل تحالفه ثالثا
يف نتائ�ج االنتخابات العامة التي جرت يف 12
من الشهر املايض ،إن هذا التحالف الثنائي ال
يتعارض مع التحالفات املعلنة يف وقت سابق
او ضد تحالفات اخرى ،مشريا اىل ان عددا ً من
الكتل السياسية سينضم اىل هذا التحالف.
ون�وه اىل ان الس�اعات املاضي�ة أثم�رت عن
االتصال مع بقية األطراف السياسية التي لم
تب ِد أية س�لبية تجاه ما يطرحه تحالفه مع
الصدر.
ودعا العبادي اىل جلسة قيادية عالية املستوى
للكتل السياسية لتخليص البلد من أزمة العد
والفرز لالصوات التي يمر بها.
وم�ن جهته ،قال زعيم التيار الصدري رئيس
تحالف سائرون الذي حل اوال يف االنتخابات،
إن «التحال�ف بين الجانبين س�يفيض اىل
تش�كيل حكوم�ة عاب�رة للطائفي�ة املقيتة
م�ن التكنوقراط وتمثل جميع ابناء الش�عب
العراقي» ،داعيا ً الكتل السياس�ية االخرى اىل
املشاركة واالنضمام لهذا التحالف الجديد من
اجل االرساع بتشكيل حكومة التكنوقراط.
واوض�ح ان اتفاقه مع العبادي يتضمن دعم
الجي�ش وحرص السلاح بي�د الدولة ووضع
برنامج الصالح القضاء وتفعيل دور االدعاء
العام واالستمرار بمحاربة الفساد ومحاسبة
من تثبت بحقه تهم الفساد ،اضافة اىل العمل
على تحقيق العراق لعالق�ات دولية متوازنة
وعدم التدخل بشؤون اآلخرين والتشديد عىل
عدم التدخل بالشأن العراقي.
واكد الص�در ان تحالف�ه مع العب�ادي عابر
للطائفي�ة واإلثني�ة ،ويه�دف اىل االرساع

بتش�كيل الحكوم�ة واالتف�اق على نق�اط
ومب�ادئ مشتركة تضمن مصلحة الش�عب
العراق�ي وتس�اهم يف بل�ورة حكوم�ة قوية
تخ�دم تطلع�ات الش�عب يف جمي�ع املجاالت
وتعزيز عملية التداول السلمي للسلطة.
ومن جهته ،كش�ف املكت�ب االعالمي للصدر
ع�ن ثماني نق�اط ،قال إنها تش�كل اس�س

التحال�ف بين النصر بزعام�ة العب�ادي
وسائرون بزعامة الصدر.
وق�ال متحدث باس�م زعيم التي�ار الصدري
مقتدى الص�در إن الكتلة األكرب (الكتلة التي
تكلّ�ف بتش�كيل الحكومة العراقية) س�يتم
اإلعالن عنها قريباً.
وأض�اف جعف�ر املوس�وي يف بي�ان تلق�ت

«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن كل
االتفاق�ات الس�ابقة املعل�ن عنه�ا س�ارية
وناف�ذة ،واكملته�ا خط�وة تحال�ف النصر
وس�ائرون .وأوضح أن «االبواب مفتوحة ملن
يؤمن باإلصالح ،وس�يتم اإلعلان عن الكتلة
االكرب قريبا لتشكيل الحكومة املقبلة».
ومصطل�ح الكتل�ة األكبر ،هي الكتل�ة التي

تتك�ون م�ن أكث�ر م�ن نص�ف ع�دد مقاعد
الربملان العراق�ي ( 166مقعدا ً من أصل 329
كقع�داً)ُ ،
وتكلف من قبل رئيس الجمهورية،
بتش�كيل الحكومة بع�د املصادقة عىل نتائج
اإلنتخابات الربملانية.
ب�دوره ،أك�د ائتالف النصر بقي�ادة رئيس
ال�وزراء حيدر العبادي أن�ه يعمل مع ائتالف

س�ائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر
ليش�كل التحال�ف بينهما نواة صلب�ة للكتلة
الربملانية األكرب.
وقال الناطق باس�م االئتالف حسني العاديل،
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
إن «التحالف الذي أعلن بني النرص وسائرون،
ج�اء تتويجا لح�وارات ومس�اع وتفاهمات
عميق�ة ،ونأم�ل ونعم�ل عىل أن يك�ون نواة
صلبة للكتلة الربملانية األكرب».
وأض�اف الع�اديل أن التحال�ف بين النصر
وسائرون «سيكون بمثابة الرافعة السياسية
بعد أن تم التفاهم عىل معالم وأسس املرحلة
املقبلة» ،الفت�ا إىل أن «االنفتاح والحوار قائم
مع جميع الكتل لبل�ورة الصياغات النهائية
ألس�س وهياكل املرحلة السياسية ،بما فيها
إدارة فعل الدولة وملفاتها».
وأكد أن النرص «يرى أن مرشوع قانون تمديد
عم�ر مجلس الن�واب فيه خالف دس�توري،
ولنا يف عام  2010س�ابقة حي�ث انتهت مدة
الربمل�ان ،واس�تمرت الحكومة  9ش�هور من
دون غطاء برملاني ،وقد اتفق الجميع حينها
عىل عدم دستورية تمديد عمل الربملان».
وأوض�ح الع�اديل «املحكم�ة االتحادي�ة هي
الفيص�ل يف قضي�ة مرشوعي�ة التمدي�د من
عدمه
يف غض�ون ذلك ،أعل�ن تحال�ف الفتح دعمه
لتحالف سائرون والنرص ،مشريا إىل إن األيام
املقبلة ستشهد انضمام تيار الحكمة بزعامة
الس�يد عمار الحكيم والوطني�ة بزعامة إياد
عالوي للتحالف.
وق�ال القي�ادي بالتحالف عام�ر الفايز إن
“إعالن تحال�ف النرص مع س�ائرون متوقع
كون اعالن تحالف الفتح مع سائرون تضمن
دع�وة للجميع باملش�اركة يف تحالف الفضاء
الوطني”.
وأضاف الفايز ان “الفتح يدعم تحالف النرص
وس�ائرون بكل ق�وة” ،مرجح�ا “اعالن تيار
الحكمة الوطن�ي االنضمام اىل ذلك التحالف،
فضال عن ائتالف الوطنية قريبا”.
وأكد “تحال�ف الفضاء الوطني أصبح ش�به
مكتم�ل” ،داعي�ا الق�وى الكردس�تانية إىل
“حس�م أمرها بشان االنضمام بشكل موحد
او منف�رد ضم�ن ذل�ك التحال�ف لتش�كيل
الحكومة املقبلة”.

املهندس وصف بيان العمليات املشرتكة بـ «املستعجل واملرتبك»

احلشد الشعبي يعلن نتائج «التحقيقات األولية» اخلاصة بالقصف األمريكي
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أعلن مدير عمليات الحش�د الش�عبي
ع�ن نتائ�ج الرضب�ة األمريكي�ة التي
استهدفت قطعات الحشد الشعبي عىل
الحدود العراقية السورية ،فيما وصف
نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي،
األحد ،بيان قيادة العمليات املشتركة
بشأن القصف األمريكي بـ»املستعجل
واملرتبك» ،فيما بني أن الحشد تعرض
لقص�ف صاروخي وبقاي�ا الصاروخ
«مازالت موجودة».
وقال مدير عمليات الحش�د الش�عبي
أبو منتظر الحسيني يف مؤتمر صحايف
ان نتائ�ج التحقيق�ات األولية بحادثة
القص�ف األمريك�ي لقطعات الحش�د
الش�عبي اظه�رت ان ق�وة صاروخية
قام�ت وبتخطي�ط أمريك�ي يف رضب
أح�د املواقع املهم�ة ملقاتلينا يف قضاء
القائم وعىل الحدود العراقية السورية
وبمسافة  200مرت».
وأض�اف الحس�يني ،أن «الق�وات
متواجدة يف تلك املنطقة بعلم العمليات
املشتركة وقائ�د عملي�ات الجزي�رة
والبادية اللواء الركن قاسم املحمدي»،
مبينا أن األخري «أكد أنه ابلغ العمليات
املشتركة بالخط�أ أن الق�وات كانت
تتواجد عىل ُبعد  1500مرت من الحدود
بس�بب معلومة خاطئ�ة ادىل بها أحد
اآلمري�ن ،لكن�ه ل�م يرج�ع ليصح�ح
املعلومة».
وأكد الحسيني أن «املنطقة املستهدفة
تعترب من املناطق االسرتاتيجية املهمة
عىل الحدود العراقية السورية ونقطة
ارت�كاز مهم�ة يف الدف�اع ع�ن قضاء

القائم» ،مشريا إىل أن «الجريمة تعترب
جريمة ح�رب وننتظر م�ن الحكومة
الدفاع عن حقوق هؤالء الشهداء».
ب�دوره ،وص�ف نائ�ب رئي�س هيئة
الحش�د الش�عبي أبو مهدي املهندس
بيان قيادة العمليات املشتركة بشأن
القص�ف األمريك�ي بـ»املس�تعجل
واملرتبك».

وقال املهندس يف مؤتمر صحايف إلعالن
نتائ�ج التحقيق�ات األولي�ة بحادث�ة
القص�ف األمريك�ي لقطعات الحش�د
الش�عبي ،إن «بي�ان قي�ادة العمليات
املشتركة ج�اء بش�كل مس�تعجل
ومرتب�ك عندم�ا أعلن�ت أن الق�وات
التي اس�تهدفت عىل الحدود العراقية
الس�ورية هي خارج األرايض العراقية

وأنها غري متصلة ومرتبطة بالحش�د
الش�عبي» ،مبينا أن «البيان نس�ب يل
شيئا لم اقله بشأن عدم علمي بالبيان
الذي اصدره الحشد الشعبي».
وأض�اف املهن�دس ،أن «الق�وات التي
قصفت هي جزء من الحش�د الشعبي
وكان�ت ضمن الخ�ط الدفاع�ي التي
تتواج�د في�ه من�ذ عملي�ات القائم»،

مؤك�دا أن «نائ�ب قائ�د العملي�ات
املشتركة أكد يف آخر اجتماع له خالل
ش�هر رمضان املب�ارك على رضورة
ابقاء ه�ذا الخط الدفاعي ملا يش�كله
من أهمية».
وبين نائب رئي�س هيئة الحش�د ،أن
«الحشد الشعبي شكل لجنة للفحص
والتدقي�ق بش�أن الرضب�ة األمريكية

حي�ث أكد لن�ا قائد عملي�ات الجزيرة
الل�واء الرك�ن قاس�م املحم�دي بأنه
ابل�غ األميركان ب�أن ه�ذه النقط�ة
تابعة للحش�د الش�عبي ،وه�ذا موثق
لدين�ا بالصوت والص�ورة» ،مؤكدا أن
«االس�تهداف األمريكي هو استهداف
واضح».
وأك�د املهن�دس ،أن «الرضب�ة كان�ت

رفع اجللسة إىل األربعاء املقبل

الربملان ينهي قراءة مقرتح خيص االنتخابات وينتظر «الفصل» بشأن «التمديد» من االحتادية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أفاد مصدر ،امس االح�د ،برفع مجلس النواب
جلس�ته اىل أم�س االربعاء املقب�ل بعد ان أنهى
قراءة ومناقش�ة مقرتح قانون التعديل الرابع
لقانون انتخابات مجلس النواب ،قالت اللجنة
القانوني�ة يف الربمل�ان العراق�ي ان املحكم�ة
االتحادي�ة س�تكون الفيص�ل بع�زم رئاس�ة
الربملان تمديد الوالية الحالية.
وابل�غ مصدر ش�فق نيوز ان «مجل�س النواب
أنهى قراءة ومناقش�ة مقترح قانون التعديل
الرابع لقان�ون انتخابات مجل�س النواب رقم
( )٤٥لسنة .»٢٠١٣
واض�اف ان «مجلس النواب قرر رفع جلس�ته
اىل يوم االربعاء املُقبل الساعة ١ظهراً».
يش�ار اىل ان مجل�س النواب اس�تأنف جلس�ة
«اس�تثنائية خاصة» برئاس�ة رئي�س املجلس
س�ليم الجب�وري وبحض�ور اقل م�ن  ٤٠نائبا ً
داخل قاعة الجلس�ة .يذك�ر ان مجلس النواب

العراق�ي املنتهي�ة واليته عق�د الجمعة املايض
جلس�ة اس�تثنائية برئاس�ة س�ليم الجبوري
رئي�س املجل�س وبحض�ور ن�واب م�ن الكتل
الس�اخطة عىل نتائج االنتخاب�ات الترشيعية
التي جرت يف أيار املايض.
ورشعت اللجنة القانونية فور انعقاد الجلس�ة
بالق�راءة االوىل ملقرتح التعدي�ل الرابع لقانون
االنتخابات الترشيعية ،والذي يقيض باستمرار
عمل مجلس النواب لحني املصادقة عىل نتائج
االنتخابات.
وابل�غ مصدر نيابي ش�فق ني�وز ،بأن مقرتح
التعدي�ل يحم�ل تواقيع س�تني نائب�ا ،وقد تم
تقديم�ه اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب ،والت�ي
بدورها احالته اىل اللجنة القانونية للقراءة.
م�ن جهت�ه ،قال الجب�وري خالل الجلس�ة إن
تمديد عمر مجلس النواب سيكون بدون أعباء
مالي�ة ويكون ذل�ك متوازيا مع عمر الس�لطة
التنفيذية لدرء الفراغ الترشيعي والحفاظ عىل
توازن الدولة خالل عملية العد والفرز.

وبعده�ا ق�رر الجب�وري اس�تئناف الجلس�ة
االس�تثنائية االحد .وتوقع القي�ادي يف الحزب
الديمقراطي الكردس�تاني هوشيار زيباري يف
وق�ت س�ابق ان يمدد مجلس الن�واب العراقي
واليته ،وعمر الحكومة الحالية برئاس�ة حيدر
العبادي اىل نهاية العام الحايل.
وأصدرت املحكمة االتحادية العليا اعىل سلطة
قضائية يف الع�راق يوم الخميس املايض حكما ً
يقضي بدس�تورية جلس�ة مجل�س الن�واب
املنتهي�ة التي عقدها يف اج�راء التعديل الثالث
عىل قانون االنتخابات الترشيعية ،فيما رفضت
الغاء أصوات الخ�ارج ،والنازحني ،والتصويت
الخاص إلقليم كوردس�تان ،عدت اجراء إعادة
العد والفرز يدويا اجراء قانونيا.
ه�ذا وتوال�ت ردود الفع�ل من قوى سياس�ية
عراقي�ة بين مؤي�د ومتحف�ظ على ق�رارات
املحكمة االتحادية حول رشعية جلسة الربملان
وإجراءات�ه بش�أن «التزوي�ر والتالع�ب» يف
االنتخابات .إىل ذلك ،قال�ت اللجنة القانونية يف

الربملان العراقي ان املحكمة االتحادية ستكون
الفيصل بع�زم رئاس�ة الربملان تمدي�د الوالية
الحالية .وقال عضو اللجنة القانونية يف الربملان
العراقي سليم ش�وقي «املادة  56من الدستور
ح�ددت فترة مجل�س الن�واب باربع س�نوات
تقويمية ميالدية وال تزيد عن يوم واحد».
واوضح «هناك اجته�ادات من البعض بتعديل
قانون االنتخاب�ات لتمديد عمر مجلس النواب
ملراقب�ة عملي�ات الع�د والفرز الت�ي تقوم بها
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات».
واض�اف «يف ح�ال تمك�ن مجلس الن�واب من
التصوي�ت عىل ه�ذا التعديل ف�ان حتما هناك
من س�يطعن بالتعديل لدى املحكمة االتحادية
واالخرية هي من ستحسم االمر».
م�ن جانب�ه ،أعل�ن رئي�س كتل�ة الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني يف مجل�س النواب
العراقي عرف�ات كرم ،أن كتلته لن تش�ارك يف
جلس�ة التمديد ملجلس النواب ،واصفا ً التمديد
«غري دستوري».

صاروخي�ة وبقاي�ا الص�اروخ مازال
موج�ودا لدين�ا» ،منتق�دا «املوق�ف
الضعي�ف لقيادة العمليات املشتركة
ونح�ن نطالبه�م بتصحي�ح ه�ذا
املوقف».
واش�ار إىل أن «الق�وات األمريكي�ة
تس�تغل األرايض العراقية حيث قامت
بفت�ح معاب�ر على الح�دود العراقية
السورية لدعم قوات معينة للسيطرة
رشق سوريا» ،مشيرا إىل أن «القوات
األمريكي�ة تتواج�د الي�وم ايض�ا يف
منطق�ة ام جريس يف قضاء س�نجار
وق�رب املنطق�ة الت�ي تعرض�ت فيها
قطعات الحشد للقصف».
واعلنت هيئة الحشد الشعبي ،االثنني
املايض ،عن تعرض مقر تابع لها يقع
على الرشي�ط الح�دودي مع س�وريا
ً
معتبرة القص�ف
لقص�ف أمريك�ي،
محاولة لتمكني «العدو» من السيطرة
عىل الحدود ،وطالبت الجانب األمريكي
بإصدار توضي�ح بخصوص ذلك ،كما
أش�ارت إىل أنه تم تش�كيل لجنة فور
وقوع الحادثة.
فيما اعلنت قيادة العمليات املشرتكة،
أن الق�وات العراقي�ة على الح�دود
العراقي�ة الس�ورية ل�م تتع�رض إىل
رضب�ات جوي�ة ،موضح�ة أن ه�ذه
القوات الت�ي تعرضت اىل القصف هي
داخ�ل األرايض الس�ورية جن�وب البو
كمال.
ونفى مسؤول أمريكي ،تنفيذ التحالف
الدويل بقي�ادة الوالي�ات املتحدة غارة
بالقرب من مدينة البوكمال السورية
بمحافظة دير ال�زور ،مبينا ان الغارة
كانت إرسائيلية.
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» تـنـشـر الـنص الـكـامـل لقـرار الـمـحـكـمـة االحتـاديـة
بشأن التعديل الثالث لقانون االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

قال املتحدث الرس�مي للمحكمة االتحادية العليا إياس الس�اموك أن املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�تها الخميس (املايض) ،برئاس�ة القايض مدحت
املحمود وحضور القضاة االعضاء كافة ،ونظرت يف دعاوى الطعن بعدم دس�تورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ،واصدرت الحكم
الذي نصه ادناه:

قرار الحكم:
ل�دى التدقي�ق والمداول�ة م�ن
المحكم�ة االتحادي�ة العليا وجد من
قراءة الطعون المقدمة في الدعاوى
المذك�ورة ف�ي اعلاه عل�ى قان�ون
التعدي�ل الثال�ث لقان�ون انتخاب�ات
مجل�س الن�واب رق�م ( )45لس�نة
 2013انها توزعت على جانبين االول
ويض�م طعون اجرائية على ش�كلية
اص�داره والموع�د المح�دد لنفاذه ,
وف�ي الجان�ب الثاني طع�ون تتعلق
بعدم دس�تورية بعض من مواده من
الناحية الموضوعية .فبالنس�بة الى
الطعون المتعلق�ة بإجراءات صدور
القان�ون وبنفاذه فأنه�ا تتركز على
ع�دم دس�تورية الجلس�ة المؤرخة
 6/6/2018الت�ى ص�در القان�ون
فيها وما س�بقها من جلس�ات حيث
ذهب�ت الطع�ون ال�ى أنه ص�در في
جلسة (اس�تثنائية) كان موضوعها
(مناقش�ة الخروق�ات الت�ي ش�ابت
العملية االنتخابية) ولم تكن محددة
الغراض تشريع القانون محل الطعن
وإن ذل�ك يخالف أحكام المادة (/58
اوالً) من الدستور كما تذهب الطعون
ال�ى ذلك  ,ومن الرجوع الى االوليات
وال�ى دف�وع المدع�ى علي�ه رئيس
مجلس النواب اضافة لوظيفته تجد
المحكمة االتحادية العليا أن القانون
موضوع الطعن قد صدر في جلس�ة
دع�ى اليها رئي�س المجل�س  ,وبعد
رفع الجلسة االستثنائية التي سبقت
جلس�ة صدور القانون بأربعة أيام ,
وق�د تناولت وس�ائل االعلام ذلك ,
وعلمت الكافة بأن الجلسة المؤرخة
 6/6/2018س�تكون لتش�ريع
القان�ون موضوع الطع�ن والتي قد
انعقدت بنصاب كامل يتفق وأحكام
الم�ادة ( )59م�ن الدس�تور  ,وت�م
التصوي�ت علي�ه وفق ه�ذا النصاب
أما الطعن اإلجرائي اآلخر فقد تعلق
بكون القانون كان بصيغة (مقترح)
ولي�س بصيغة مش�روع مق�دم من
الحكوم�ة وبص�دد ه�ذا الطعن تجد
المحكم�ة االتحادية العليا أن ذلك ما
تجي�زه المادت�ان (/60اوالً) و(/60
ثاني�اً) من الدس�تور وكذل�ك النظام
الداخلي لمجلس النواب حيث مارس
المجلس صالحيته المنصوص عليها
في المادتي�ن المذكورتي�ن والطعن
االجرائ�ي اآلخ�ر م�ن أن القان�ون
ق�د نص عل�ى أن يك�ون نف�اذه من
تأري�خ التصوي�ت علي�ه ولي�س من
تأريخ نش�ره في الجريدة الرس�مية
وتج�د المحكمة االتحادي�ة العليا أن
ذلك م�ا تجيزه المادة (/19تاس�عاً)
م�ن الدس�تور والم�ادة ( )129منه
أما بص�دد الطع�ن الذي يذه�ب الى
ان القان�ون ل�م يرس�ل الى رئاس�ة
الجمهورية للمصادقة عليه واصداره
 ,وج�واب ذل�ك ان عدم القي�ام بهذا
االجراء ف�ورا ً ال يمنع من صيرورته
قانونا ً نافذا ً ألن رئاس�ة الجمهورية
ال تمل�ك دس�توريا ً صالحي�ة نقض
القواني�ن بع�د دورة واح�دة الحقة
لنفاذ دستور جمهورية العراق لعام
 2005اس�تنادا ً للم�ادة ( )138م�ن
الدستور.
ام�ا الطع�ن االجرائ�ي اآلخر بأن
القانون قد صدر في جلسة حضرها
النواب الخاسرون في انتخابات سنة
 2018فالج�واب علي�ه أن صالحي�ة
مجلس النواب واعضاؤه التي قررها
الدس�تور تبق�ى قائمة حت�ى انتهاء
دورته�م االنتخابي�ة وه�ي نهاي�ة
السنة التقويمية الرابعة التي تبدأ من
تأريخ اول جلس�ة له ,استنادا ً للمادة
(/56اوالً) م�ن الدس�تور ،وطع�ن
اجرائي آخر هو أن المفوضية العليا
المس�تقلة لالنتخابات هي من تملك
حق االشراف على عملية االنتخابات
وجواب هذا الطعن ان هذه الصالحية
منحت لها بموج�ب قانون .وقانون
التعدي�ل الثالث الذي انت�دب القضاة
للقيام بهذه المهمة هو قانون صدر
وفق االس�س التي رس�مها الدستور
وهو واجب التطبيق.
أم�ا بالنس�بة للطع�ن المتعل�ق
بوق�ف عم�ل المفوضي�ة فق�د نص
قانون التعديل عليه كأجراء احترازي
موق�وت بانتهاء اج�راءات التحقيق
ال�ذي تجريه الجه�ات المختصة في
الوقائع التي تنس�ب الى المفوضية
بحك�م خضوعه�ا لرقاب�ة مجل�س
الن�واب بموج�ب الم�ادة ( )102من
الدس�تور وال يأخذ الوقف هذا شكل
االس�تجواب المنص�وص علي�ه في
المادة (/61سابعاً) من الدستور.
اما بالنس�بة للطعن الذي ينصب
على عدم اخذ مجلس النواب موافقة

الس�لطة التنفيذي�ة عل�ى تش�ريع
القانون رغم ان�ه يكلف مبالغ مالية
فان الرد على ذلك ,إن مثل هذا الطعن
يخ�ص الحكومة ولي�س المفوضية
العليا المستقلة لالنتخابات.
ومما تقدم من استعراض الطعون
المقدم�ة ف�ي الدع�اوى الموح�دة
المتعلق�ة بالجوان�ب االجرائي�ة في
اصدار القانون موضوع الطعن وفي
نفاذه فتجد المحكمة االتحادية العليا
انها ال تس�تند الى نص في الدس�تور
وال تشكل مخالفة ألحكامه.
ام�ا بالنس�بة للطع�ون المتعلقة
بالجان�ب الموضوعي ال�واردة على
قان�ون التعدي�ل الثال�ث لقان�ون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب  ,فق�د
توجه�ت المحكمة االتحادي�ة العليا
ال�ى دراس�ة م�واد ه�ذا القان�ون
بصيغته االخيرة الواردة رفقة كتاب
مجلس النواب ـــ الدائرة البرلمانية
المرق�م ( )1/9/5600الم�ؤرخ
ف�ي  13/6/2018والمس�تندة ال�ى
التسجيل بالصوت والصورة لوقائع
الجلس�ة الت�ي ش�رع القان�ون فيها
وستكون دراسته مادة مادة لتقرير
موافقته�ا للدس�تور او مخالفته�ا
ألحكام�ه وذل�ك في ض�وء الطعون
المقدمة عليها وجواب المدعى عليه
اضافة لوظيفته عليها وكاالتي-:
الم�ادة ( )1م�ن القان�ون :وق�د
حل�ت هذه المادة مح�ل المادة ()38
من قانون انتخاب�ات مجلس النواب
 ,وقضت بإبدال اس�لوب العد والفرز
بواس�طة جه�از تس�ريع النتائ�ج
االلكترونية الى اس�لوب العد والفرز
اليدوي في جميع المراكز االنتخابية
لعموم العراق.
وتجد المحكم�ة االتحادية العليا
ان توج�ه مجلس الن�واب هذا اجراء
تنظيم�ي لعملية االنتخاب�ات العامة
وإلع�ادة اطمئن�ان الناخ�ب ال�ى
العملي�ة االنتخابية ووفق صالحيته
المنص�وص عليها ف�ي المادة (/60
اوالً) م�ن الدس�تور  .وليس في هذا
التوجه مخالفة ألحكام الدستور .
الم�ادة ( )2م�ن القان�ون :وق�د
الزم�ت المفوضية بإج�راء مطابقة
اوراق االقت�راع م�ع التقرير الصادر
م�ن جه�از التحق�ق االلكترون�ي
الخاص (باركود) واتخاذ االجراءات

الالزمة في ضوء ذلك وتجد المحكمة
االتحادية العلي�ا ان حكم المادة ()2
م�ن القانون ج�اء هو اآلخ�ر خيارا ً
تش�ريعيا ً لضم�ان الدقة ف�ي تدقيق
النتائج وليس في�ه مخالفة ألحكام
الدستور.
الم�ادة ( )3م�ن القان�ون  :وق�د
قضت بإلغاء نتائج انتخابات الخارج
لجمي�ع المحافظ�ات وانتخاب�ات
الحركة السكانية لمحافظات االنبار
وصلاح الدي�ن ونين�وى وديال�ى ,
وانتخاب�ات النازحين في المخيمات
وانتخاب�ات التصوي�ت الخ�اص في
اقليم كوردستان  .وقد جاء الغاء هذه
النتائج في تلك المناطق بشكل مطلق
ودون تميي�ز بين اص�وات الناخبين
الت�ي ادليت في تلك المناطق بش�كل
سليم ودون مخالفات سواء بواسطة
جهاز تسريع النتائج االلكترونية او
بغيره  ,وبين االصوات التي ش�ابتها
ش�ائبة المخالفات كالتزوير بصوره
كافة وببقية ص�ور المخالفات التي
تؤثر س�لبا ً ف�ي العملي�ة االنتخابية
وتص�ادر اهدافه�ا  .وان االلغاء هذا
الذي جاءت به الم�ادة ( )3موضوع
الطعن لألصوات التي جاءت بش�كل
س�ليم وموافق للقانون سواء داخل
العراق او خارجه يش�كل هدرا ً لهذه
االصوات ومصادرة الرادة الناخبين
في تلك المناط�ق وهذا يتعارض مع
اح�كام الم�واد ( )14و( )20و(/38
اوالً) م�ن الدس�تور الت�ي كفل�ت
للمواط�ن حق�ه بالمس�اواة وحقه
بالتصويت واالنتخابات والترش�يح
وبإبداء الرأي في االمور العامة وفي
مقدمتها حرية الرأي في انتخاب من
يمثله في مجلس النواب  .أما بالنسبة
للنتائ�ج الت�ي ش�ابتها المخالف�ات
كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها
الشكاوى الى المفوضية وفق احكام
الم�ادة ( )8م�ن قان�ون المفوضية
او تل�ك المخالف�ات الت�ي وردت في
التقارير الرس�مية والتي تستند على
ادلة قانونية معتبرة  ,فيمكن ارجاء
اعالن نتائجها لحين البت فيها سلبا ً
او ايجاب�ا ً وذلك بهدف الس�ير ببقية
مراح�ل العملي�ة االنتخابية بش�كل
قانون�ي وش�فاف واعلان النتائ�ج
النهائي�ة وارس�الها ال�ى المحكم�ة
االتحادي�ة العلي�ا للمصادق�ة عليها

بع�د التحق�ق ووف�ق اختصاصه�ا
المنص�وص عليه في الم�ادة (/93
سابعاً) من الدستور  .هذا من جانب
وف�ي جانب آخ�ر جاء ص�در المادة
( )3م�ن القانون باس�تثناء أصوات
االقليات المش�مولة بنظام (الكوتا)
م�ن االلغ�اء ال�ذي اوردت�ه الم�ادة
المذكورة وذلك بش�كل مطلق ايضا ً ،
وهذا االستثناء من االلغاء دون تمييز
بي�ن االص�وات الس�ليمة واالصوات
الت�ي ش�ابتها المخالف�ات يخال�ف
أحكام المادة ( )14من الدستور التي
تنص عل�ى مس�اواة العراقيين امام
القانون ودون تمييز بس�بب الجنس
او الع�رق او القومي�ة او االص�ل او
اللون او الدين او المعتقد او الرأي او
الوضع االقتصادي او االجتماعي.
ل�ذا ف�إن االس�تثناء ألص�وات
االقليات المش�مولة بنظام (الكوتا)
من االلغاء حتى وإن ش�ابتها شائبة
المخالفات بكل مسمياتها وصورها
س�واء تحصل�ت داخ�ل الع�راق او
خارج�ه يخال�ف المبدأ الدس�توري
ال�ذي ج�اءت ب�ه الم�ادة ( )14م�ن
الدستور  .وفي ضوء ما تقدم فان ما
جاءت به المادة ( )3موضوع الطعن
م�ن قان�ون التعديل الثال�ث مخالف
بالكامل ألحكام الدستور.
المادة ( )4من القانون  :فقد قضت
هذه المادة بقي�ام (الهيئة القضائية
لالنتخابات) المش�كلة في (محكمة
التميي�ز االتحادية) بموج�ب المادة
(/8ثالث�اً) م�ن قان�ون المفوضي�ة
بإلغ�اء بعض نتائ�ج االنتخابات في
المراك�ز االنتخابية ف�ي حال وجود
مخالف�ات تتطل�ب االلغ�اء ووفق�ا ً
لألدل�ة المتحصلة ونتيج�ة التحقيق
ف�ي الش�كاوى المرفوع�ة او الت�ي
سترفع الى المفوضية وكذا تلك التي
أظهرتها التقارير الرسمية المرفوعة
بهذا الصدد  .وإن نص المادة ( )4من
القانون ال�ذي أوكل اإللغاء الى جهة
قضائي�ة ج�اء مق�درا ً انه�ا وبحكم
خبرته�ا ومهنيتها ه�ي االقدر على
تقييم االدل�ة على وج�ود المخالفة
وتأثيره�ا عل�ى حري�ة االنتخاب�ات
س�واء كانت المخالفة مشتملة على
فع�ل التزوي�ر المنص�وص عليه في
المادة ( )286من قان�ون العقوبات
رق�م ( )111لس�نة  1969بص�وره

التي عددتها المادة ( )287من نفس
القان�ون وال�ذي من ش�أنه ان يغير
الحقيقة ال�ى خالفها ويحدث ضررا ً
بالمصلح�ة العامة او بش�خص من
االش�خاص  .أو غير ذل�ك من انماط
المخالف�ات  .ف�اذا م�ا ثب�ت للهيئة
القضائية لالنتخابات وجود مخالفة
مؤثرة في عملية االنتخابات  ،فتصدر
قرارها بإلغاء النتائج الناشئة عنها .
وتج�د المحكمة االتحادي�ة العليا ان
الحك�م الذي ج�اءت به الم�ادة ()4
من القانون موضوع الطعن يش�كل
ضمانة لسلامة العملي�ة االنتخابية
وال يخالف احكام الدستور .
الم�ادة ( )5م�ن القان�ون  :وق�د
قضت بقيام مجل�س القضاء االعلى
بانت�داب ( )9قض�اة للحل�ول مح�ل
اعضاء المفوضي�ة الحاليين وقاض
ل�كل مكتب م�ن مكات�ب المفوضية
ف�ي المحافظ�ات  ،وقض�ت بانتهاء
مه�ام القض�اة المنتدبين ه�ذه عند
مصادقة المحكم�ة االتحادية العليا
على النتائ�ج النهائي�ة لالنتخابات .
ومبدأ انت�داب القضاة للعمل او ألداء
مهام محددة خارج محاكمهم نصت
عليه المادة ( )49من قانون التنظيم
القضائ�ي رقم ( )160لس�نة 1979
وحددت االماكن الت�ي تجوز انتداب
القاض�ي للقي�ام بمهامه�ا والم�دة
المح�ددة لالنتداب وه�ي ال تتجاوز
ثلاث س�نوات  .ول�م يكن م�ن بين
هذه االماك�ن ما نصت علي�ه المادة
( )5م�ن القان�ون موض�وع الطعن
وه�و المفوضي�ة العليا المس�تقلة
لالنتخاب�ات وتش�كل ه�ذه الم�ادة
ً
تعديلا للم�ادة ( )49م�ن قان�ون
التنظي�م القضائ�ي بإضاف�ة مكان
جديد يج�وّز للقاضي القيام بالمهام
المنصوص عليها في المادة ( )5من
القانون وللفترة المحددة فيها  .هذا
باالضافة ال�ى أن الحكم الذي جاءت
به المادة ( )5م�ن القانون موضوع
الطعن ال يتعارض مع حكم المادتين
( )47و (/98اوالً) من الدس�تور الن
القاض�ي المنتدب ال يجمع في نفس
الوق�ت بين القيام بمهامه القضائية
ومهام�ه ف�ي المفوضي�ة او ف�ي
مكاتبها وه�ذا الجمع بين المهمتين
وه�و م�ا حظرت�ه الم�ادة (/98
اوالً) م�ن الدس�تور حيث س�يتفرغ

القاض�ي المنتدب بالكام�ل لمهامه
الجديدة ولحي�ن انتهاء مدة االنتداب
وك�ذا الحال بالنس�بة للم�ادة ()47
من الدس�تور الن القاض�ي المنتدب
س�يغادر طيلة فترة االنتداب مهامه
في السلطة القضائية لذا فال مخالفة
لحكم المادة ( )5موضوع الطعن مع
احكام الدستور.
الم�ادة ( )6م�ن القان�ون :وق�د
قضت بجعل العراق بالنسبة لمقاعد
(الكوت�ا) للمكون المس�يحي دائرة
واح�دة وبتنظي�م س�جل انتخاب�ي
خ�اص به�م والحك�م ال�وارد فيه�ا
يخ�ص مس�ألة تنظيمي�ة ال تخالف
احكام الدستور.
الم�ادة ( )7م�ن القان�ون  :وق�د
نص�ت عل�ى س�ريان اح�كام قانون
التعديل الثالث على انتخابات مجلس
النواب لعام  2018وهذا ينس�جم مع
الدس�تور ذلك أن العملي�ة االنتخابية
لع�ام  2018ل�م تك�ن ق�د انته�ت
حين ص�دور قانون التعدي�ل الثالث
ونف�اذه الن هذه العملية ال تنتهي إال
بمصادق�ة المحكمة االتحادية العليا
عل�ى النتائ�ج النهائي�ة لالنتخابات
وفق�ا ً لما تن�ص عليه الم�ادة (/93
س�ابعاً) من الدس�تور لذا ال تش�كل
الم�ادة ( )7م�ن القان�ون موضوع
الطعن مخالفة ألحكام الدستور.
الم�ادة ( )8من القانون  :وقضت
بع�دم العمل بأي ن�ص يتعارض مع
أح�كام القان�ون موض�وع الطعن .
ومثل هذا النص درجت القوانين على
وضع�ه تحس�با ً لما قد يك�ون هناك
ن�ص يتعارض م�ع اح�كام القانون
ويتع�ارض م�ع اهداف�ه وتغيي�ب
االسباب الموجبة لتشريعه  .لذا فان
حكم الم�ادة ( )8م�ن القانون ليس
فيه مخالفة ألحكام الدستور.
الم�ادة ( )9م�ن القان�ون :الت�ي
قض�ت بنف�اذ القان�ون م�ن تأري�خ
التصويت عليه.
ويجد الحكم الوارد في هذا النص
س�نده في المادتي�ن (/19تاس�عاً)
و( )129من الدس�تور حي�ث جوّزتا
العمل بالقانون وبنفاذه من التأريخ
المحدد فيه وليس من تأريخ نش�ره
في الجريدة الرسمية لذا فال مخالفة
لن�ص الم�ادة ( )9م�ن القانون مع
أحكام الدستور.

ـــ�ـ وبن�اء على ما تق�دم ذكره
عن�د اس�تعراض الطع�ون المقدمة
على قان�ون التعديل الثال�ث لقانون
انتخاب�ات مجل�س النواب س�واء ما
تعل�ق منها بالجوان�ب االجرائية في
اصدار القان�ون وفي نف�اذ أحكامه
او الطعون المقدمة على المواد التي
وردت ف�ي القان�ون والتــي أوردت
المحكمـــــــ�ة مضامينهــ�ا
وذكرت أزاء كل منها ما هـــــــو
مخال�ف منهـ�ا للدس�تـور وما هو
موافق ألحكام�ه  .ومن كل ما تقدم
قرر الحكم بـ :
اوالً ـ�ـ ع�دم دس�تورية ن�ص
المادة ( )3من قانون التعديل الثالث
لقان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب
رق�م ( )45لس�نة  2013المع�دل
والغاؤها لألسباب المذكورة ازاءها
ولمخالفته�ا للم�واد الدس�تورية
وه�ي الم�واد ( )14و( )20و(/38
اوالً) من الدس�تور وإش�عار مجلس
النواب بذلك ألتخاذ ما يلزم  ..وكذلك
اش�عار المفوضية العليا المس�تقلة
لالنتخاب�ات بمكوناته�ا المنصوص
عليه�ا في الم�ادة ( )3م�ن قانونها
لتق�ف عل�ى اس�باب الحك�م بع�دم
دس�تورية الم�ادة ( )3موض�وع
الطع�ن ومراعاة ذلك عند ممارس�ة
صالحيته�ا المنص�وص عليه�ا في
المادة ( )8من قانونها عند النظر في
الش�كاوى الواردة وكذلك عند النظر
في المخالفات ال�واردة في التقارير
الرس�مية المرفوعة عن المخالفات
وكذل�ك إش�عار (الهيئ�ة القضائي�ة
لالنتخاب�ات) بم�ا ورد ف�ي ق�رار
الحكم ه�ذا لمراعاته عند ممارس�ة
صالحياته�ا ومهامه�ا المنص�وص
عليه�ا ف�ي الم�ادة ( )4م�ن قانون
التعدي�ل الثال�ث لقان�ون انتخاب�ات
مجل�س الن�واب والم�ادة (/8ثالثاً)
من قانون المفوضي�ة ,وذلك بإلغاء
األص�وات ف�ي المراك�ز االنتخابي�ة
ف�ي عم�وم الع�راق وخارج�ه التي
رفعت او سترفع بش�أنها الشكاوى
أو م�ا ورد ذك�ره م�ن مخالفات في
التقاري�ر الرس�مية ذات العالق�ة اذا
ثب�ت وجود مخالفات ف�ي الحصول
على تلك االص�وات كالتزوير وغيره
م�ن اوج�ه المخالف�ات المؤثرة في
حري�ة االنتخابات وف�ي حرف إرادة
الناخب وذلك بعد إج�راء عملية العد
والف�رز الي�دوي المنص�وص عليها
ف�ي الم�ادة ( )1من قان�ون التعديل
الثال�ث لقان�ون انتخاب�ات مجل�س
النواب بالنسبة لهذه االصوات فقط
دون غيرها وعدم المساس بأصوات
المقترعي�ن الت�ي تحصل�ت بش�كل
قانون�ي س�ليم ودون أي مخالف�ات
ول�م ت�رد بش�أنها ش�كاوى او يرد
ذكره�ا ف�ي التقارير الرس�مية ذات
العالق�ة بالمخالف�ات ودون وج�ود
حاج�ة إلج�راء عملية الع�د والفرز
يدوي�ا ً عليه�ا س�واء تحصل�ت هذه
األص�وات داخ�ل الع�راق او خارجه
وذلك تطبيق�ا ً لألحكام ال�واردة في
الدس�تور والتي تق�دم ذكرها وهي
الم�واد ( )14و( )20و(/38اوالً)
من الدس�تور احتراما ً إلرادة الناخب
وحقوقه في المشاركة في الشؤون
العام�ة وع�دم إه�دار صوت�ه الذي
جاء دونما أي�ة مخالفة  ,إضافة الى
اعمال مبدأ أن ما تم صحيحا ً في ظل
قانون او ن�ص في قانون نافذ يبقى
مرعيا ً وهذا م�ا أقرته المادة ()130
من الدستور.
ثاني�اً -رد بقية الطع�ون الواردة
على قان�ون التعديل الثال�ث لقانون
انتخاب�ات مجلس الن�واب المتعلقة
بالجوان�ب االجرائي�ة ف�ي اص�دار
القانون او في نفاذه وكذلك الطعون
الواردة على مواده لألسباب المبينة
ازاء كل طع�ن او م�ادة وذل�ك لعدم
اس�تناد هذه الطعون على س�ند من
الدستور.
ثالث�ا ً  -تحمي�ل الطرفي�ن ف�ي
الدعاوى الثالث المنظورة المصاريف
واتع�اب المحاماة البالغ�ة مئة الف
دينار وبنس�بة ما خس�ره كل منهم
في تلك الدعاوى اس�تنادا ً الى أحكام
الم�ادة ( )166من قانون المرافعات
المدني�ة رق�م ( )83لس�نة 1969
والم�ادة ( )63من قان�ون المحاماة
رقم ( )173لسنة .1981
وصدر ق�رار الحكم بات�ا ً وملزما ً
للس�لطات كافة اس�تنادا ً الى أحكام
الم�ادة ( )94م�ن الدس�تور والمادة
( )5م�ن قانون المحكم�ة االتحادية
العليا رقم ( )30لسنة  2005باالتفاق
وتلي علنا ً في الجلس�ة المؤرخة في
.21/6/2018

5
وزارة التجارة
قسم العقود العامة

اعالنات

العدد ( )1697االثنين  25حزيران 2018

اعالن

رقم املناقصة MOT/WHEAT/5/2018 :
رقم التبويب  33 :املوازنة اجلارية
تاريخ االعالن 2018/ 6 /25 :

www.almustakbalpaper.net
Tender No :MOT/WHEAT/5/2018
Classification No : 33 CURRENT BUDGET
Date :25 /06 /2018

يرس قسم العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة و االختصاص يف مجال تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق او اي دولة اخرى للمشاركة يف
مناقصة تجهيز مادة الحنطة بكمية (  ) 50,000طن خمسون الف طن  %5±كحد ادنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشئ ( امريكي  /كندي /اسرتايل ) وحسب املواصفات املعتمدة
لدى الرشكة العامة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريقة ( اعتماد مستندي ) مع مالحظة ماياتي :
على مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفس�ار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة  /مكتب الوزير /قس�م العقود العامة عىل العنواننيالتاليني (  ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iqخالل فرتة االعالن من تاريخ (  2018/ 6 /26لغاية  ) 2018/7/1الس�اعة  8:00صباحا ً بتوقيت العراق /بغداد
ولغاية الساعة  2:00ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .
س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة بتاريخ (  ( )2018/ 6 / 28بمكتب الوزير  /قس�م العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع مبنى مكتب الوزير)
متطلبات التاهيل املطلوبة :تقديم تامينات اولية بموجب خطاب ضمان  bid bondاو صك مص ّدق او س�فتجة ( عىل ان يرد الصك او الس�فتجة طي كتاب رس�مي من الرشكة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء
ويذك�ر في�ه ان الصك او الس�فتجة هو تامينات اولية تخص املناقص�ة ) لصالح الرشكة العامة لتجارة الحب�وب صادرة من اي مرصف عراقي داخل بغ�داد معتمد من البنك املركزي
العراق�ي بنس�بة  %1م�ن مبلغ العطاء ويتم ذكر اس�م ورقم املناقصة يف التامينات املقدمة عىل ان تك�ون التامينات االولية نافذة ملدة (  ) 35يوم ابت�داءا من تاريخ انتهاء مدة نفاذية
العطاءات .
يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :اوال  /بالنسبة للرشكات العراقية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتوني  ,النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسلات ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصة (الوثيقةالقياسية ) عىل إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 هوية األحوال املدنية . بطاقة سكن. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل وزارة التجارة حرصيا ً ونافذ لغاية نهاية العام الحايل . هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . تقديم واحدة او اكثر من الشهادات االتية (شهادة تأسيس الرشكة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة). الحسابات الختامية الرابحة للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة مـن قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني. األعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين) خالل الــ ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية .ثانيا  /بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية :
 يقدم العطاء ّموقع ومختوم ( النسخة االصلية ) .
 ارفاق وصل رشاء املناقصة ( النسخة االصلية ) . ذكر العنوان الكامل للرشكة ( رقم الهاتف  ,الربيد االلكرتوني  ,النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة ) ألغراض املراسالت ضمن املواعيد املحّ ددة يف رشوط املناقصة عىل إن يتمإشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل ( )7أيام من تاريخ حصوله.
 تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية (ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرتجمة باللغة العربية لشهادةتأسيس الرشكات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخيل للرشكة مصدقة اصوليا .
 الحسابات الختامية الرابحة للرشكة للسنتني األخريتني مص ّدقة من قبل محاسب قانوني. االعمال التجارية املماثلة (عقود منفذة ال تقل عن عقدين )خالل الــ ( )10-5سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنيةثالثا /الرشوط العامة :
 يجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجعة وفق القانون بالنس�بة للرشكات العراقية  ,ومص ّدق رس�ميا من قبل الس�فارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل الرشكاتالعربية واالجنبية .
 تقدم الرشكة مايثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني االخريتني . تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن. يتوجب عىل الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة(الوثيقة القياسية ) تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد دفع مبلغ (  ) 500,000دينار « خمسمائةإلف دينار غري قابلة للرد .
 يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( مكتب الوزير  /قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد  /املنصور  /قرب بناية معرض بغداد الدويل  /قاطع مبنى مكتب الوزير)يف موعد اقصاه (( الساعة  10:00صباحا» بتوقيت العراق  /بغداد من يوم االثنني املصادف  2018/ 7 / 2وتكون العـــروض نافذة للـــرد لغاية  ))2018/ 7 / 8ويف حالة
تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء
 يقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اس�م ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة  /قس�م العقود العامة  ,وان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض ,وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (مكتب الوزير  /قس�م العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف بغداد  /املنصور /
قرب بناية معرض بغداد الدويل) ليوم االثنني املصادف  2018/ 7 / 2الساعة  10:00صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
 عىل مقدم العطاء ميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية ويقدم ورقيا» ومختوم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف حال عدم التزامه بما تتطلبه الوثيقة القياسية بالقسمالرابع منها فأنه سيتم استبعاده
عىل مقدم العطاء أن يجهز جدوالً مشابها ً للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفيه تطابقها مع املواصفات املطلوبة باإلضافة إىلملئ الحقل (د) يف جدول قائمة السلع وجدول التسليم يف القسم املشار إلية أعاله .
مالحظات
ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات .اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق  ،فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة . بإالمكان أيجاد اإلعالن عىل املواقع االلكرتونية للوزارة  www.iraqitic.com :و www.mot.gov.iqواملوقع االلكرتوني ملعلومات املناقصات واملشرتيات الدولية WWW.dgmarket.Com : Dg Market

مدير قسم العقود العامة
يف وزارة التجارة

Ministry Of Trade
General Contracts Department

Advertisement

Iraqi Ministry of Trade ( MOT ) , General Contracts Department , is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying wheat and have
similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of ( 50,000 ) mt ±5% in minimum of hard wheat from ( USA/ CANADA / AUSTRALIA) origins according to the specification adopted by Grain Board of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by L/C.
The following should be noted :
& -The qualified companies who want to obtain additional information should contact ( General Contracts Department ) via it>s official e-mails ( high_mot@yahoo.com
g.contracts@mot.gov.iq) during the official working days of tender period from ( 26 / 06 /2018-01/07/2018 ) between 08:00 hrs -14:00 hrs Iraq /BLT ).
-A conference will be held on 28 /06 /2018 in (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International
Fair ) to answer the inquiries of the participants in the tender .
-The requisite qualification requirements :
Offers must be accompanied by bid bond or certified check or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official letter issued
by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender) issued through any Iraqi
bank (inside Baghdad) accredited by Central Bank of Iraq that mention the name & number of the above tender at rate of 1% of the bid>s value issued by the bidder in favor of Grain
Board Of Iraq . Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity>s expiry date .
Document required from Iraqi companies :
) -Offer should be signed & stamped (original copy
) -Purchase bill of tender ( original copy
-Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director) for the purpose
of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions ( The Standard Bids ) provided that the company should notify the contracting party of any change
in it>s address within 7 days of the date of change
-ID .
- Habitation card .
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry Of Trade exclusively and should be valid until the end of the year .
- Valid trade chamber ID .
- Submitting one or more of the following documents : Incorporation certificate/ foundation contract / the company>s internal system certified recently by Companies Recorder
Directorate in Ministry of Trade .
-The Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor and certified by the Iraqi Accountants and Auditors Union
-Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies :
) -Offer should be signed & stamped (original copy
) -Purchase bill of tender ( original copy
-Mention the full details of the company address ( phone no . – e- mail address – indicative points of the home address for the company>s Commissioner director) for the purpose
of correspondences within the specified dates stipulated in tenders̀ conditions provided that the company should notify the contracting party of any change in it>s address within
7 days of the date of change.
-Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company>s internal system, legally certified .
-Earning profits Final financial statement for the last two years authenticated by an auditor
-Not less than ( 2 ) executed contracts during the last ( 5-10) years as a similar trade dealings supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions :
-Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization for their representation according to law ( signed & stamped by the company>s stamp) ,
and regarding Representative OF Arabic & Foreign Companies , they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company
-The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years .
-The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
-Companies who are willing in purchasing tender>s conditions ( The Standard Bids ) , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of MOT located
in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair , and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against nonrefundable amount of 500,000 Iraqi
Dinars.
- The bids to be delivered to the following address : (General Contracts Department at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date (10:00 AM Iraq/ BLT on Monday 02 / 07 /2018 ) and offers are valid to reply up to 08 / 07 /2018. Any bid with shorter validity shall be disregarded
- Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s name and marked with the tender>s no. &name .These offers must be put in the tenders
box in the head quarter of MOT/ General Contracts Department .
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the following address (General Contracts Department at MOT/ Minister>s Office section in Almansour City – nearby Baghdad International Fair ) at the specified date 10:00 AM BLT /Iraq on Monday 02 /07/2018.
-The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . In case the bidder un
fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded .
- The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifications in addition to
fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Note :
-Ministry of Trade is un obliged to accept the lower offers.
-If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq ,then the closing date will be on the next day
- Advertisement can be founded in MOT»S Websites: www.iraqitic.com & www.mot.gov.iq
-and dg Market- tenders& Procurement Worldwide :www.dq markt.com

Acting for Manager Of General Contracts Department
Ministry Of Trade

العاملية  WWW.NRC.OIL.GOV.IQاو
قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2095 :ب2018/4
التاريخ2018/6/20 :
اىل  /املدعى عليه ( /صباح محمد حسني)
اقام املدعي (حس�ن عيل حسين) الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله ض�دك والتي يطلب
الحكم فيها بإلزامك بدفع مبلغ سبعة عرش
مليون ومائة وتس�عون ال�ف دينار ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار الكوف�ة ح�ي
ميس�ان (عيل مه�دي الجناب�ي) عليه قرر
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف ي�وم  2018/7/5وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /398 :ب2018/3
التاريخ 2018/6/14
اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة
بإزال�ة ش�يوع قطع�ة االرض املرقم�ة
 3/70481ح�ي امليالد يف النجف عليه تعلن
ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور
اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة
خالل (خمسة عرش) يوما من اليوم الثاني
لنشر االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
بموج�ب صك مص�دق ألمر محكم�ة بداءة
النجف وص�ادر من مصرف الرافدين رقم
( )7يف النج�ف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب
هوية االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/70481حي
امليلاد يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار س�كن
بمس�احة اجمالية  200م 2يقع عىل شارع
بع�رض  10متر بالقرب من طري�ق الجنة
مفرز اىل جزئني بصورة غري رس�مية الجزء
االول بمس�احة  150متر يتك�ون من ممر
بطول  10مرت بمس�احة  10مرت وعرض 3
مرت ويحتوي عىل صحيات عدد 2واستقبال
 5×6وصال�ة  5×4وغ�رف نوم ع�دد اثنان
ومطبخ وصحي�ات داخلية عدد 1يف الطابق
االريض اما الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة
نوم  5×4ومطبخ وحمام واملطبخ والحمام
مس�قفان بالجينكو مبلط بالكايش مجهز
بامل�اء والكهرباء مس�قف بالش�يلمان عدا
املطبخ والحم�ام كما مر ذك�ره يف الطابق
العلوي اعاله درجة عمران الدار متوس�طة
والج�زء املذك�ور (االول) مش�غول من قبل
حسين ظاهر بريرب وحس�ن ظاه�ر بريرب
وه�م يرغبون بالبقاء بالعق�ار املذكور بعد
البيع بصفة مس�تأجرين ام�ا الجزء الثاني
يتك�ون م�ن مم�ر صغير وصال�ة صغرية
وغرفة نوم ومكش�وفة وهو غري مش�غول
لحظة الكش�ف ومبلط بالصب العادي غري
املسلح مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران
الج�زء املذك�ور دون الوس�ط وان القيم�ة
الكلية للعقار مبلغ ( )124,000,000مائة
واربعة وعرشون مليون دينار فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /2 :مجدد2018/
التاريخ 2018/6/11
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار املرقم
( )1179البديري�ة البالغة مس�احته ()1
اول�ك و( )18,62متر مرب�ع اىل العراقي
(حسين محمد جاس�م) بموج�ب قرار
تثبي�ت امللكي�ة املرقم /2مج�دد2018 /
وبتاريخ  2018/5/24الصادر من لجنة
تثبيت العائدي�ة يف املناذرة فعىل من لديه
اعتراض على الق�رار الطعن ب�ه تمييزا
لدى رئاس�ة اس�تئناف النجف االتحادية
بصفته�ا التمييزي�ة خلال م�دة ثالثون
يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش وعند
انتهاء املدة س�تبارش مالحظية التسجيل
العق�اري يف املن�اذرة وف�ق ق�رار تثبيت
العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية
ظاهر عباس عبد الحسني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة األحوال الشخصية
يف الرميثة
العدد /2/حجة وصاية مؤقتة2018 /
التاريخ 2018/6/13 /
اىل  /املدعو (أصبيح داخل هادي)
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم م�ن قبل املدعوه
طليقت�ك ( مبج�ل حس�ن ش�نان) فق�د
اص�درت ه�ذه املحكمة حج�ة الوصاية
املؤقتة بالع�دد /2/حجة وصاية مؤقتة
 2018/يف  2018/5/28واملتضم�ن
االذن لوالدتها اب�رام عقد زواج القارصة
(نهله أصبيح داخل) م�ن خاطبها (عيل
خال�د عبودي) لذا تق�رر تبليغك بالحجة
الص�ادرة م�ن ه�ذه املحكم�ة ويف حالة
ع�دم حض�ورك او اعرتاضك خلال املدة
القانونية س�وف تكتسب الحجة الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة جنح غماس
العدد  /78 :ج 2017/
التاريخ 2018/6/20
اعالن
اىل املشتكي  /جاسم شنني جوده
بن�اء عىل الدع�وى الجزائية املرقمة /78
ج 2017/املقام�ة من قبلك ضد املتهمني
كل من عبد الحسين ج�واد عبد الكاظم
وعبد الرض�ا جواد عب�د الكاظم وصالح
ج�واد عب�د الكاظ�م وعبد امله�دي جواد
عبد الكاظ�م وموىس جواد عب�د الكاظم
وف�ق امل�ادة  434م�ن قان�ون العقوبات
وبداللة مواد االشرتاك  47و 48و 49منه
وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتين محليتني بالحضور
ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املحاكمة
املواف�ق يوم  2018/7/12ويف حالة عدم
حضورك س�وف تجري املحاكمة حس�ب
االصول
القايض
عدنان مايح بدر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
الهيأة االستئنافية االصلية
العدد  /348 :س 2018/
التاريخ 2018/6/20
اىل  /املس�تأنف علي�ه  /حس�ن جب�ار
عباس
بن�اء على االس�تئناف املق�دم م�ن قبل
املستأنف (سعد عبد الباقي مجيد) الواقع
على ق�رار الحك�م الصادر م�ن محكمة
بداءة غماس بالع�دد /184ب 2018/يف
 2018/5/20ال�ذي يطل�ب فيه دعوتكم
للمرافعة والحكم بفس�خ الحكم البدائي
املذك�ور لألس�باب ال�واردة يف الئحت�ه
االس�تئنافية ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
(ثائ�ر طعم�ه جبر) املبل�غ القضائ�ي
واشعار املجلس املحيل ملنطقة حي السالم
يف محافظ�ة النج�ف االرشف عليه تقرر
تبليغك�م اعالن�ا يف صحيفتين يوميتني
محليتني يف موع�د املرافعة املصادف يوم
 2018/7/4الس�اعة التاس�عة صباح�ا
ويف حالة عدم حضورك�م او من يمثلكم
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم
وفقا للقانون وحسب االصول
القايض
حيدر جابر عبد
رئيس الهيأة االستئنافية االصلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد
 1691يف  2018/6/11االعلان املتعل�ق
بالعق�ار تسلس�ل  5/77ش�واطئ بح�ر
النجف والخاص بمديرية تنفيذ النجف
 1ـ ذك�ر دين الدائ�ن ()234,333,333
والصحيح ()274,333,333
 2ـ ذك�ر تمام ل�وزارة املالي�ة وفيه حق
التصرف خط�أ والصحيح تم�ام االرض
لوزارة املالية وفيها حق الترصف
 3ـ حق�ل موقع�ه ورقم�ه ت�رك ف�ارغ
والصحيح شواطئ بحر النجف 5/77
 4ـ حق�ل جنس�ه ونوع�ه ت�رك ف�ارغ
والصحيح زراعي�ة ذكر تحتوي عىل (25
نخل�ة ) خط�أ والصحي�ح  15نخلة لذا
اقتىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية باسم الطالبة ( فاطمة
مصطف�ى س�ويد ) الصف الرابع قس�م
الفيزياء صادرة م�ن كلية الرتبية للبنات
عىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( لؤي عيل محمد عيل ) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي
فرغ النجف وذل�ك القرارك باملوافقه عىل
قي�ام رشيكك يارس عبد الحس�ن بالبناء
عىل حصته املشاعه عىل القطعه املرقمه
 1/ 974ح�ي الزه�راء وبخالف�ه س�تتم
االجراءات دون حضورك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة
الصناع�ة  /املؤسس�ة العام�ة للتنمي�ة
الصناعي�ة واملرقم�ة ( )7624معم�ل
مرطبات الغريب بأس�م املواطن ( حميد
شاكر باقر ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
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اهليأة العامة للمياه اجلوفية تنجز « »82بئر ًا خالل آيار املايض
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
ق�ال مص�در اعالم�ي يف الهي�أة العام�ة
للمياه الجوفية انه «الهيأة انجزت ()82
برئا ً باالضافة اىل فحص ( )29برئونصب
( )10طاقم ضخ م�ع صيانة ( )3طاقم
ض�خ يف جمي�ع املحافظات خالل ش�هر
اي�ار للقضاء على ظاهرة ش�حة املياه
وزي�ادة الرقع�ة الخرضاء».وأكد املصدر
يف حدي�ث لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه
«قامت فرق الحفر العاملة بفرع النجف
االرشف بأنجاز ( )28برئ لسد احتياجات
املواطنني للمياه ومعالجة الش�حة التي
تعان�ي منه�ا املحافظة منها برئاس�الة
ماء ال بدير باالضافة اىل أنجاز حفر ()7
اب�ار يف محافظة النجف االرشف مثل برئ
مدينة امري املؤمنين بعمق ()160م مع
فحص ( )2برئ ونصب ( )2طاقم ضخ يف
املحافظة» .واضاف انه «من خالل جهود

لتوفير املياه الكافية لس�قي املزروعات
باالضاف�ة اىل االس�تخدمات اليومي�ة

العاملين يف مشروع بغداد اس�تطاعت
الهي�أة انج�از( )7اب�ار يف املحافظ�ة

املختلف�ة منها ( )3اباريف دائرة البس�تنة
 /قس�م البحوث بعمق()24م لكل منهم
و برئجه�از املخاب�رات الوطن�ي بعم�ق
()19م مع فح�ص ( )4ابار ونصب ()1
طاقم ضخ يف املحافظة «.وبني ان « فرق
الحف�ر العامل�ة يف فرع البصرة انجزت
( )14بئر يف محافظ�ة ذي ق�ار وذل�ك
الستيعاب حاجة املوطنني امللحة للمياه
واس�تخدامه يف مجاالت الحياة املختلفة
ومن س�قي املزروعات وارواء الحيوانات
منه�ا ( )4اب�ار يف الرفاع�ي و ( )2برئ يف
الدوابة وبرئ س�يد دخيل  /قرية الفرهة
 ,ام�ا يف محافظ�ة كربالء املقدس�ة فقد
تم انجاز برئس�ليم حس�ن فرحان بعمق
()100م» .وتاب�ع «كم�ا تم انج�از ()8
ابارخالل ش�هر اي�ار يف محافظة صالح
الدي�ن تأكيدا ً عىل توفري الحصص املائية
الالزم�ة يف املحافظ�ة منها بئر مديرية
هندس�ة املي�دان  /مكافح�ة املتفجرات

وبئر الحصى والك�وز بعم�ق ()114م
باالضافة فح�ص ( )6اب�ار ونصب ()1
طاقم ضخ م�ع صيانة طاقم ضخ واحد
يف املحافظ�ة وكذلك ت�م انجاز حفر ()6
اب�ار يف محافظ�ة االنبار منه�ا برئغابة
الرطبة بعمق ()200م»  .واش�ار «اما يف
محافظة واس�ط فقد تم انجاز ( )7ابار
من اجل النهوض بالواقع االروائي وس�د
احتياج�ات املحافظ�ة للمي�اه وخاصة
بالنس�بة لالرايض الزراعية والقرى التي
تقع بعيدة عن املياه السطحية باالضافة
فحص ( )3اباريف املحافظة» .
ويف محافظة ميس�ان ت�م انجاز( )3ابار
م�ن اج�ل توس�يع الرقعة الخضراء يف
املنطقة وسد احتياجات املحافظة للمياه
مع فحص ( )2برئ فيها وكذلك تم انجاز
حفر برئحسن هادي عباس بعمق ()80
م يف محافظ�ة املثنى مع فحص ( )5ابار
ونصب ( )1طاقم ضخ يف املحافظة.

الكهرباء :إدخال الوحدة التوليدية الرابعة يف حمطة
كهرباء الرميلة الغازية بطاقة  200ميكاواط
البصرة  /المستقبل العراقي
تنفيذا ً لتوجيه�ات وزير الكهرباء قاس�م
محم�د الفه�داوي ،وب�أرشاف ومتابع�ة
مب�ارشة من قبل مدير ع�ام إنتاج الطاقة
الكهربائي�ة يف البصرة ي�ارس فرح�ان،
تمكن�ت امللاكات الهندس�ية والفني�ة يف

الرتبية تطلق خطة لتجهيز
الكتب املنهجية قبل بدء
العام الدرايس اجلديد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزي�ر الرتبية ،محمد اقبال الصيديل،
عن مبارشة الوزارة بتنفيذ خطتها بشكل
مبكر لتأمين طباعة الكتب املدرس�ية يف
املطاب�ع املحلية وتوزيعه�ا عىل املديريات
العامة قبل بدء العام الدرايس الجديد.
وق�ال الصي�ديل يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي»  ،إن «ال�وزارة اس�تطاعت
وعلى الرغ�م من ظ�روف تأخير املوازنة
والتحديات الت�ي تواجهها ،من النجاح يف
بدء توزيع الكتب املنهجية بشكل مبكر».
ودعت الوزارة بحس�ب البي�ان «املديريات
العام�ة للرتبي�ات يف بغ�داد واملحافظ�ات
كافة الستالم حصتها من الكتب املدرسية
م�ن املخازن املركزية يف النهضة وحس�ب
خط�ة التوزي�ع املركزي�ة الت�ي وضعتها
ال�وزارة ابت�داء من ي�وم الس�بت املوافق
.»23/6
وأوض�ح البيان  ،إن «الوزارة اس�تلمت يف
مخازنه�ا املركزية  30عنوان�ا ً من الكتب
املنهجية وبنس�ب طباعة متفاوتة  ،مبينا ً
ان املخ�ازن التابعة ل�وزارة الرتبية قامت
بتجهيز ماليني الكت�ب املنهجية ملديريات
الرتبية املختلفة».
واشار اىل «توافد كل من مديريات ميسان
واملثنى وواسط والديوانية والكرخ الثالثة
والرصاف�ة الثالثة الس�تالم حصصها من
الكتب املدرس�ية» ،مش�ددا على «حرص
الوزير عىل تأمني توزيع الكتب املدرس�ية
لطلبتنا قبل بداية العام الدرايس القادم».
واب�دى الصيديل ثقت�ه بـ»ك�وادر الرتبية
للتغل�ب على العقب�ات والتحدي�ات التي
تواجهها الوزارة يف إدارة هذا امللف من قلة
الدعم والتخصيصات.

محطة كهرب�اء الرميلة الغازي�ة أعمالها
من ادخال الوحدة التوليدية الرابعة بطاقة
( )200مي�كاواط وإعادته�ا إىل العم�ل
بعد اج�راء اعم�ال الصيانة له�ا وربطها
بالش�بكة الوطنية بعد توقف دام أكثر من
 90يوم «.
واف�اد بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل

العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان « االعم�ال
تضمنت اس�تبدال الفالتر القديمة باخرى
جديدة ،كما وج�ه املدير العام ببذل املزيد
م�ن الجه�ود إلع�ادة املحط�ة اىل الخدمة
بكامل طاقتها اإلنتاجية ،والتي ستس�هم
بش�كل كبري باس�تقرار التيار الكهربائي
إثناء فصل الصيف.

اعلنت وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية ،اطالق رساح ()74
حدث�ا من االقس�ام االصالحية
التابعة لدائ�رة اصالح االحداث
خالل ايار املايض.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة
العمل عمار منعم يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي»  ،ان»دائرة
اصلاح االح�داث يف ال�وزارة
اطلقت رساح ( )74حدثا خالل
اي�ار  2018توزع�وا بني ()15
حدثا تخلي�ة بعد قضائهم مدة
املحكومية وثالثة احداث بقرار
تميي�زي ص�ادر ع�ن محكمة
التمييز اثبت نقض الحكم».
واض�اف ،ان»الدائرة رش�حت
( )20حدث�ا ضم�ن برنام�ج
الرعاي�ة الالحق�ة ال�ذي يضع
الح�دث تح�ت رعاي�ة برام�ج
ارش�ادية خاص�ة قب�ل وبع�د
اطالق الرساح بثالثة اشهر».

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرافدين ،عن الية التقديم عىل سلف موظفي وزارة
الرتبية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» ،ان «الية التقديم عىل س�لفة الخمس�ة والعرشة مليون
دينار ملوظفي الرتبية لم تتغري وهي بنفس الية التقديم عىل سلف
موظفي الدولة التي تم اطالقها مؤخرا».
واض�اف ان «عىل طالب الس�لفة الدخول على الرابط االلكرتوني
املخصص ملنح الس�لفة ملعرفة شموله بالس�لفة ومن ثم الذهاب
الحد الف�روع املخصص�ة بمنح الس�لفة التي تم نرشها س�ابقا
لغرض ملئ االس�تمارة واستكمال كافة االجراءات املتعلقة بمنح
السلفة.

عمليات بغداد تفتتح عدد ًا من الطرق
املغلقة يف الكرخ

التجارة تعلن تأسيس « »351رشكة وطنية وتسجيل « »11فرع
رشكة اجنبية خالل آيار املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائ�رة تس�جيل الشركات يف وزارة
التجارة ،عن انجاز معامالت تأسيس ()351
رشك�ة وطنية وتس�جيل ( )11فرع لرشكة
اجنبية خالل شهر ايار املايض.
وقال مدير عام الدائرة عبد العزيز جبار عبد
العزي�ز يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
إن «الدائ�رة اص�درت ع�دة ق�رارات تتعل�ق

بتعديل عقود الرشكات توزعت ما بني زيادة
راس مال و دمج حس�ابات رشكة وتصفية
حسابات رشكة».
وأضاف انه «تم كذل�ك توثيق ( )375رشكة
مس�جلة وتأشير املحارض واحال�ة ()368
رشكة عراقي�ة اىل املحقق الع�ديل ملخالفتها
الضوابط والتعليمات».
وتابع ان «الدائرة قامت بدراسة الحسابات
الختامي�ة للرشكات الوطني�ة البالغ عددها

( )1679رشك�ة وطنية باالضاف�ة اىل دمج
حس�ابات  22رشكة وزيادة راس مال ()24
رشكة وتصفية حسابات ( )6رشكة وتعديل
عقد ( )88رشكة ودراس�ة حسابات مكاتب
وف�روع الرشكات االجنبية ل�ـ ( )61رشكة
وتأشير الحج�وزات والتأك�د من االس�ماء
املحج�وزة امواله�م ل�ـ ( )296وتدقي�ق
وصوالت لـ( ) 4758واجراء ( )159كش�ف
عن الرشكات يف بغداد واملحافظات».

ولف�ت اىل «قي�ام دائرت�ه بتصديق محارض
االجتماعات التأسيسية للرشكات املحدودة
والبال�غ عددها ( )314محرض باإلضافة اىل
تصدي�ق ( )44محرض خ�اص باجتماعات
الهيئ�ة العام�ة للرشكات املس�اهمة فضال
عن تصديق ق�رارات الهيئة العامة لرشكات
االشخاص املحدودة والبالغ عددها ()1028
قرار.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد ،ع�ن اعادة افتتاح ع�دد من الطرق
املغلقة يف جانب الكرخ.
وذكر بيان للقيادة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن «قائد عمليات
بغ�داد الفريق الركن جليل الربيع�ي افتتح ،اليوم ،عدد من الطرق
املغلقة يف حي االثوريني ضمن منطقة الدورة».
وأضاف البيان أنه «تم افتتاح أيضا ً عدد من الطرق ضمن منطقة
حي العامل  /الجنابيني رشقي العاصمة بغداد.

بتمويل من العتبة العباسية املقدسة ..إنشاء حمطة إسالة لتغذية املواكب
اعداد خطة أمنية يف البرصة حلامية
احلسينية عىل طريق «يا حسني»
كربالء  /المستقبل العراقي
بتموي� ٍل م�ن العتبة العبّاس�ية املق ّدس�ة وبالتعاون مع
ّ
الفنية يف العتبة الحس�ينيّة املق ّدس�ة
املالكات
ومديريّ�ة م�اء محافظ�ة كربالء ،قام قس�مُ
الصيان�ة الهندس�يّة يف العتب�ة العبّاس�ية
ّ
محطة إسالة
املق ّدسة باملس�اهمة يف إنش�اء
لتغذية املنازل واملواكب الحسينيّة ومجمّعات
خ ْدمة الزائرين الواقعة عىل جانبي طريق (يا
ِ
حسني) بني محافظة النجف األرشف وكربالء
املق ّدسة.
ُ
رئيس قسم الصيانة
املرشوع وبحسب ما بيّنه
الهندس�يّة يف العتبة العبّاسية املق ّدسة عباس
موىس أحمد« :يندرج ضمن سلسلة املشاريع
الت�ي ّ
تبنته�ا العتب�ة املق ّدس�ة ُ
وتشرف عىل
تنفيذها املالكات الفنيّة والهندسيّة يف قسمنا،
حي�ث يه�دف هذا املشروع اىل إيص�ال املياه

الصالحة للرشب اىل طريق (يا حسين) وبعض املنشآت
الخدميّ�ة مث�ل مواك�ب الخدم�ة والحس�ينيّات واملطار
ومج�زرة اللحوم وم�دن الزائرين وس�اكني هذا الطريق

العمل تطلق رساح « »74حدث ًا خالل آيار املايض
بغداد  /المستقبل العراقي

الرافدين يوضح آلية التقديم عىل سلف
موظفي وزارة الرتبية

واشار اىل ان»الدائرة لديها برامج
صحي�ة بالتعاون م�ع دائرتي
صحة بغ�داد الكرخ والرصافة
تم�ت من خالله�ا احالة ()46
حدثا ً اىل املستش�فيات واملراكز
الصحية وتس�جيل ( )57زيارة
م�ن قب�ل اطب�اء مختصني يف
مختلف املجاالت الطبية الجراء
معاين�ات والوق�وف عىل حالة
االح�داث الصحي�ة إذ تم اجراء
( )1220معاين�ة طبي�ة يف
االقسام االصالحية».
يف س�ياق متص�ل ،بين منعم،
ان»الدائ�رة نف�ذت برام�ج
تأهيلي�ة ملس�تفيدي االقس�ام
االصالحي�ة تضمن�ت دورات
يف مج�ال (الح�دادة والنج�ارة
والحالق�ة
والحاس�بات
والخياط�ة والخ�ط والرس�م
والتأسيسات الصحية) ،فضال
ع�ن التدبري املنزيل ش�ارك فيها
( )198حدثا موزعني بني ()23
دورة تدريبية ،الفتا اىل ان هذه

الدورات تأتي من اجل اكس�اب
الح�دث مه�ارات مهنية تعينه
عىل العم�ل ومزاولة مهنة بعد
اطالق رساحه».
واوض�ح ان»الدائ�رة ادرج�ت
( )35حدث�ا يف دورات مح�و
االمي�ة ،كم�ا نف�ذت برام�ج
ثقافية وديني�ة تضمنت ()56
محارضة ثقافية قدمت من قبل
باحثني اجتماعيين مختصني
يف كل قسم لرفع وعي االحداث
وتهذيبهم وارش�ادهم ،والقاء
( )56مح�ارضة دينية من قبل
منس�وبي الدائ�رة م�ن حملة
الش�هادات يف مج�ال الرشيعة
والعل�وم الديني�ة لتقوي�م
واصلاح س�لوكهم ،فضال عن
مح�ارضات صحية بلغ عددها
( )24مح�ارضة م�ن قب�ل
مس�ؤويل الطباب�ة يف االقس�ام
لرفع الوعي الصحي وتعليمهم
االسعافات االولية والوقاية من
االمراض.

والجامعات باإلضافة اىل مجمّع العبّاس السكني».
وأضاف« :قبيل الرشوع بالعمل بفقرات املرشوع املكلّفني
موضوعي للمشروع ،من ث ّم
كش�ف
به�ا قمنا بإج�راء
ٍ
ّ
ت� ّم إعداد دراس�ة ،وبعد املوافق�ة عليها ت ّمت
املبارشة بأعمال املرشوع ،حيث قمنا بإنشاء
ال ُبن�ى التحتيّة للمرشوع التي ش�ملت تهيئة
ً
إضافة اىل صبّها بالخرس�انة
أرضيّة املرشوع
املعالج�ة كيميائيّ�ا ً وبمس�احة ( 1000م،)2
ّ
التكفل باألنابيب الناقلة وحفر قنواتها
كذلك
ً
ّ
ّ
وضمن املواصفات املتبعة محليا».
وبينّ املهندس عباسّ :
«إن مج ّمع ماء اإلسالة
س�يقوم بتوفير ( 200م / 3الس�اعة) ّ
وإن
العمل جاري حاليّا ً وقد وصل ملراحل متق ّدمة،
ويف ح�ال إنج�ازه سيس�هم يف ّ
حل مش�كلة
كبيرة لهذه املناط�ق التي ُتعاني من ش�حّ ة
مياه الرشب وكان�ت معاناتها تتضاعف أيّام
الزيارات.

املوارد املائية تصدر توضيح ًا بشأن انخفاض
مناسيب املياه ملحافظات جنوب العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
ع�زت وزارة امل�وارد املائية انخفاض مناس�يب املياه
ملحافظ�ات جن�وب الع�راق اىل قي�ام مجموع�ة م�ن
األش�خاص بتخريب ناظم «اليعو» يف محافظة النجف
مما تسبب باغالق بوابته».
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان
مجموعة من املواطنني يف ناحية القادسية يف محافظة
النج�ف قام�ت باالعتداء على احد منش�آت الري عىل
نهر الف�رات (ناظ�م اليع�و) وتخريب آلي�ات التحكم
والس�يطرة يف الناظم مم�ا ادى اىل اغالق اربعة بوابات
من اصل س�تة به�دف االس�تحواذ دون وجه حق عىل
الحصص املائي�ة املقررة للمحافظ�ات الجنوبية وفق
الخط�ة الصيفي�ة الت�ي اقرته�ا وزارتا امل�وارد املائية
والزراعة».
ودعا البيان لالمتناع عن الحاق االرضار بمنشآت الري
الن ذلك عمل تخريبي واعتداء عىل امالك الدولة ،مشريا
اىل ان الوزارة س�تقوم بمقاضاة املعتدين ،واملتس�ببني
بالرضر باملال العام».
وتاب�ع البيان الوزارة تود التأكيد عىل ان الخزين املائي

املتحقق يكفي لتغطية الحاجات االساس�ية للمجتمع
وزراع�ة املحاصيل الصيفية بنس�ب جي�دة اضافة اىل
ارواء البس�اتني والحق�ول القائم�ة يف كل محافظات
البالد.

مراكز االمتحانات

البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات البرصة إع�داد الخطة االمني�ة الخاصة
بتأمين الحماية للمراك�ز االمتحانية لطلبة الس�ادس اإلعدادي
والبالغة  254مركز امتحاني موزعة عىل عموم املحافظة ،والتي
سوف تستقبل قرابة  38الف طالب وطالبة.
وقال قائد عمليات البرصة الفريق الركن جميل الش�مري خالل
مؤتم�ر صح�ايف بعد االجتم�اع الذي عق�د بني قي�ادة العمليات
ومديرية الرشطة وتربية البرصة ، ،ان» االجهزة االمنية س�تزيد
من اعداد الكوادر االمنية لحماية املراكز ،موضحا انه ناقش مع
الرتبية تأمني املتطلبات الالزمة لتأمني االمتحانات».
م�ن جانب�ه قائد رشطة البرصة اللواء الركن جاس�م الس�عدي،
ان�ه وبعد نج�اح الخط�ط االمنية التي نف�ذت والخاص�ة بأداء
االنتخابات وشهر رمضان وامتحانات الصف السادس االبتدائي،
فقد وضعت الخطة االمنية الخاصة للسادس االعدادي ،مبينا انه
س�يتم مناقش�ة كل ما تحتاجه مديرية تربية البرصة عىل ضوء
املتغيرات التي حدثت يف تغير جدول االمتحان�ات بهدف تامني
الحماية ملراكز االمتحانات.
بدوره�ا اك�دت مديري�ة تربي�ة البرصة ع�دم ح�دوث اي خرق
امتحاني ومنذ س�نوات سابقة فضال عن عدم حدوث اي حاالت
ترسب لإلسالة ،حسب قولها.
وقال مدير تربية البرصة عبد الحسين س�لمان خالل املؤتمر ان
« املديرية تأخذ الخيطة والحذر يف عملية اس�تالم االس�الة وذلك
م�ن خالل تواج�د العنارص االمني�ة مع كوادر الرتبي�ة يف عملية
االس�تالم فضال عن وضع اإلسالة يف قاصات محصنة بغية عدم
ترسبها».
فيما قال مدير قسم االمتحانات يف مديرية تربية البرصة عباس
مهدي للمربد ان هناك تنس�يق عايل م�ع األجهزة االمنية لتامني
الحماي�ة ملراك�ز االمتحان�ات فضال ع�ن ان قس�م االمتحانات
ق�د عمم على ادرات املراك�ز االمتحانية بعض االرق�ام الخاصة
باملؤسس�ات األمني�ة ومنه�ا  115لإلبالغ ع�ن أي حالة خرق او
اعتداء عىل مركز امتحان.
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اعالنات

بيان اكتتاب
الرشكة الوطنية لصناعات االثاث املنزيل/مسامهة خمتلطة

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم21لس�نة 1997املعدل وقرار الهيئة العامة بجلس�تها املنعقدة بتاريخ 2018/5/27واملتضمن زيادة رأس مال الرشكة وفق احكام املادة(/55اوال) من قانون
الرشكات النافذ ليصبح رأس مال الرشكة( )1,660,000,000مليار وس�تمائة وس�تون مليون دينار بدل من ( )1,260,000,000مليار ومئتان وس�تون مليون دينار اي باصدار اسهم جديدة
مقدارها ( )400,000,000اربعمائة مليون س�هم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املس�اهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالس�هم املطروحة والبالغة ( )400,000,000اربعمائة مليون س�هم
وفق التفاصيل التالية:
-1نص عقد الرشكة:
عقد تأسيس
الرشكة الوطنية لصناعات االثاث املنزيل املساهمة املختلطة رأسمالها ( )1260000000دينار
اوال:اسم الرشكة:
الرشكة الوطنية لصناعات االثاث املنزيل املساهمة املختلطة
ثانيا :املركز الرئييس للرشكة
مدينة املوصل وللرشكة ان تفتح لها فروعا داخل القطر وخارجه
ثالثا:هدف الرشكة
تشجيع استثمار راس املال بتوجيه وقيادة القطاع االشرتاكي ومساهمته ماليا يف حقل التنمية القومية وذلك يف مجاالت صناعات وانتاج االثاث املنزيل الجيد ولغرض سد الحاجة املتزايدة عىل
اقتنائه وتوفريه باالس�عار املناس�بة وانتاجه باالس�لوب النمطي املعتمد عىل طرائق التقنية الحديثة وانه عن طريق تاس�يس مرشوع هذه الرشكة فان تنفيذ ذلك يضيف معرفة فنية جديدة
يس�تلزم من خاللها تعميق االس�تفادة من خريجي املدارس الصناعية (فرع النجارة) وتس�عى الرشكة بعد تاسيس�ها العطاء االولوية مرحليا النتاج االثاث املنزيل كغرف النوم واالس�تقبال
والطعام وغريها كما تعمل عىل تطوير هذه الصناعات وتحسينها بما يتالئم والتطور الصناعي العام الذي يسود القطر
رابعا:نشاط الرشكة(اغراضها) :
تاس�يس املعامل واملصانع الالزمة النتاج االثاث املنزيل عىل اختالفه واقامة مش�اريع اخرى مكملة وذلك وفقا الحداث االس�س الفنية يف االنتاج مراعية بذلك احكام قانون االستثمار الصناعي
للقطاعني املختلط والخاص رقم 115لسنة 1982وقانون الرشكات رقم36لسنة 1983والقوانني والبيانات واالنظمة والتعليمات املطبقة يف القطر
وللرشكة يف سبيل تحقيق ما تقدم ان تقوم بما ييل:
أ-استرياد ورشاء وانشاء وايجار واستئجار وتشغيل املعامل واملصانع واملكائن ووسائط النقل املختلفة واالالت واالدوات التي تقتضيها اعمال الرشكة وما يتفرغ منها وما يؤول اىل تحسينها
وزيادة منتجاتها ورشاء واسترياد املواد االولية واملواد االحتياطية واملكائن واملعدات وغريها من املواد الداخلة يف االنتاج والالزمة لتحقيق اغراضها
ب-القيام بالتعهدات الداخلة ضمن نش�اطها والدخول يف املناقصات واملزايدات مع الدوائر الرس�مية وشبه الرسمية والرشكات بجميع قطاعاتها ومع االشخاص وباسمها وممارسة االعمال
التجارية من نقل وخزن وتامني واعمال اخرى ذات صلة باغراض الرشكة
ج-اجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية الصناعية التي تؤدي اىل زيادة جودة منتجات الرشكة وعرضها يف السوق املحلية باقل كلفة ممكنة
د-امتالك االموال املنقولة وغري املنقولة وتسجيلها باسمها يف الدوائر املختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجار واجراء الترصفات القانونية بشانها واجراء جميع املعامالت وابرام العقود
التي تراها الزمة ومناسبة للوصول اىل تحقيق اغراضها
هـ-تمل�ك ورشاء واس�تعمال وقب�ول وبيع جميع انواع براعات االختراع والعالمات التجارية والنماذج الصناعية واالمتيازات ذات العالقة بنش�اط الرشكة والترصف بها واالذن باس�تعمالها
واستئجارها وايجار بما يتفق ومصلحة الرشكة وطبقا الحكام القانون
و-اقرتاض وتحصيل املبالغ الالزمة وتامني ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة وفقا الحكام القانون
ز-تاسيس الرشكات املختلفة ماعدا رشكات التضامن واالندماج فيها واالكتتاب باسهمها واالشرتاك مع اي شخص حقيقي او حكمي لتعاطي اي عمل لتحقيق اغراض الرشكة ولها بصورة
خاصة االتفاق مع اصحاب املعامل واملصانع القائمة بصناعة مماثلة بهدف توحيدها او رشاء موجوداتها او االستفادة من خرباتها بشكل يسمح بتحسني منتوجات الرشكة وتوسيع نطاق
عملها بصورة رسيعة ومتوازنة وعموما لها القيام بجميع االعمال التي يقررها مجلس ادارة الرشكة لغرض ايصال الرشكة اىل اغراضها برشط ان تكون ذات عالقة مبارشة مع اهداف ونشاط
الرشكة
ح-التعامل مع املصارف واملؤسس�ات املالية واالقتصادية عىل اختالفها بفتح الحس�ابات الجارية والحصول عىل التس�هيالت املرصفية وتنظيم واصدار وقبول وتظهري الشيكات والسفتجات
والسندات المر وسندات الشحن وسندات االقرتاض وفتح كتب االعتمادات وبوبيصات التامني وغري ذلك من االوراق التجارية والتداول بها عموما
ط-فتح املحالت واملخازن لتوزيع منتجات الرشكة وتعيني الوكالء للبيع بالجملة واملفرد وكذلك تصدير ما يفيض من املنتجات عن حاجة االسواق يف القطر اىل خارجه وفقا للقوانني
ي-للمؤسسين صالحي�ة اجراء جمي�ع الترصفات القانونية والتنفيذية للقيام بالرصف عىل تاس�يس الرشكة والدخول باية التزامات مالية وتعاقدية لالرساع بتنفيذ وانش�اء املرشوع املنوي
تاسيسه ولهم القيام بكل ذلك خالل التاسيس وعىل حساب الرشكة وباسمها واىل حني عقد االجتماع االول للهيئة العامة للرشكة
خامسا:راس�مال الرشكة هو()1260000000مليار ومئتان وس�تون مليون دينار مقس�مة اىل ()1260000000مليار ومئتان وستون مليون دينار س�هم قيمة السهم الواحد(1دينار) دينار
واحد
عدد االسهم املطروحة لالكتتاب()400,000,000اربعمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد
-2سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد
-3مكان االكتتاب  :مرصف بابل فرع املوصل الكائن يف حي الرشطة شارع الكنيسة/قرب جامعة املوصل
-4يبدأ االكتتاب :بتاريخ 2018/ 6 /27
-5مدة االكتتاب ال تقل عن ثالثون يوم ال تزيد عن ستون يوم ,وتكون الخمسة عرش يوم االوىل للمساهمني كل مساهم حسب نسبته من راس مال الرشكة والخمسة عرش يوم الثانية للجمهور
واملساهمني الغري مكتتبني يف الخمسة عرش يوم االوىل
-6يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ( )41من قانون الرشكات رقم21لسنة 1997املعدل

رئيس جملس االدارة

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 946
التاريخ 2018 / 6 / 24

الى المنفذ عليه  /وليد عيسى خلف الساكن في شاطئ التاجي
 /نهاية شارع الوزراء

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كتاب مركز رشطة ش�اطئ
التاج�ي رقم  9234يف  2018 / 6 / 12وتأييد املجلس املحيل
لحي ش�مال الكاظمية انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه
اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش
يوما ً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:

المنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

ق�رار محكم�ة ب�داءة الكاظمي�ة املرق�م  / 1058ب /
 2017يف  2018 / 1 / 28املتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة مبل�غ (
 ) 750,000,000مليون س�بعمائة وخمس�ون مليون دينار
عراقي اىل املدعي ماهر منهاج عبد الحميد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الفلوجة

اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/1/12
لتسجيل تمام العقار تسلسل / 2978ت محلة الحصوة من
اصل تمام العقار باسم ( شهباء عبد الرحيم محمد زيدان )
مجددا باعتبار حائ�زا بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون
التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن هذا
الطل�ب  ،فعىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة
على ه�ذا العقار تقديم م�ا لديه من بينات اىل ه�ذه الدائرة
خلال مدة ( ثالثني يوما ) اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض .
مدير التسجيل العقاري في الفلوجة
سامي مهدي صالح
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة بداءة الخالدية
العدد  / 106ب 2018 /
اىل الشخص الثالث ( هديل عطا الله عزار )
م  /موعد مرافعة
للدعوى املرقمة  / 106ب  2018 /املقامة من قبل املدعية ( اقبال
عط�ا الله عزار ) والتي تطلب ازالة ش�يوع العقار ( ) 2034 / 66
م (  ) 4زوية الذبان وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
 2018 / 7 / 3وبخالفه تجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض
محمد جميل الفياض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( عبد املناف جمعه عيل ) طلبا ً يروم فيــــــه تبديل
اللقب مـن ( الش�وهاني) اىل ( العب�ادي ) فمن لديه اعرتاض عىل
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مـــــدة اقصاها ( خمس�ة
عرش يوم ) وبعكس�ه س�ــــــوف ينظر بالدع�وى وفق احكام
املادة (  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 5036 /
اعالن
املفقود ( مشتاق حميد عليوي )
قدم�ت املواطنة ( رش�ا ماج�د علي�وي ) طلبا لهذه
املحكم�ة تطلب فيه اصدار حج�ة الحجر والقيمومة
عن املفقود مش�تاق حميد عليوي والذي فقد بتاريخ
 2014 / 6 / 10يف محافظ�ة واس�ط ولم يعرف منذ
ذل�ك التاريخ حياته من ممات�ه ولم ترد اي معلومات
عنه لح�د االن وتطلب املواطنة اعلاه تنصيبها قيما
على املفقود اعلاه – عليه فمن لدي�ه اي معلومات
عن املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل مدة خمسة
عرش يوما اعتبارا من تاريخ النرش يف هذه الصحيفة
لغ�رض االدالء ام�ام هذه املحكمة وبعكس�ه س�يتم
السير باج�راءات اصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة
وتنصيب املواطنة رشا ماجد عليوي قيما عليه
القايض
خالد محمد عجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 5121
اعالن
قدم املواطن ( ضياء س�بع عباس ) دعوته القضائية
لتبدي�ل لقبه وجعل�ه ( العامري ) بدال م�ن ( العيل )
فم�ن لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل
خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة 22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لس�نة 2016
املعدل عىل ان يكون النرش باس�م مدير عام الجنسية
املحرتم مع التقدير .
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير الجنسية العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 2017 / 809
اىل  /املنفذ عليه  /محمد كريم عبد الرضا
لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار القائم بالتبليغ
وتايي�د امين محل�ة  929انك مجهول مح�ل االقامة
وليس لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ
الرصافة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل
للنشر ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
عباس جابر فزيع
اوصاف املحرر :
تس�ديد دين االضب�ارة املرقم�ة  2017 / 809بمعدل
اربعة اقساط ش�هرية متساوية لصالح الدائن عامر
كامل جميل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 490ش 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /عم�اد فاضل مهداوي – يس�كن
محافظ�ة بغداد – حي القاه�رة م  307ش  33د – 1
مجهول محل االقامة حاليا .
بتاري�خ  2018 / 6 / 13اص�درت محكم�ة االح�وال
الش�خصية يف الصوي�رة ق�رار الحكم املرق�م / 490
ش  2018 /يقضي الحكم بتايي�د حضانة املدعية (
اريج فاضل علي�وي ) للطفلة ( رحمة عماد فاضل )
تول�د  2007 / 9 / 11لغ�رض مراجعة دائرة االحوال
املدني�ة واالقامة والج�وازات والدوائر الرتبوية وليس
لها السفر بالطفلة املحضونة اعاله خارج جمهورية
الع�راق اال بموافق�ة املدع�ى علي�ه ( عم�اد فاض�ل
مهداوي ) وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز
رشط�ة القاه�رة املرق�م  3357يف  2018 / 5 / 6لذا
تقرر تبليغك بالنشر يف صحيفتني يوميتني محليتني
للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة خلال م�دة االعرتاض
البالغ�ة عرشة اي�ام او الطعن تميي�زا بالقرار اعاله
وبعكسه سوف يتم اتخاذ مايلزم .
القايض
تحسني عيل ذيبان

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ( حمزه
كريدي عبد الحمزة ) يطلب تبديل لقبه من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة من خلال م�دة اقصاها  15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة
. 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام /
وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 634 /ش 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /س�الم عطيوي مهدي  -يس�كن
محافظة النجف – ناحية الحيدرية – حي السلام –
مجهول محل االقامة حاليا .
للدع�وى الرشعي�ة املقامة م�ن قبل املدعي�ة ( نوره
كاط�ع محم�د ) والتي تطل�ب فيه الحك�م بالتفريق
القضائ�ي بينه�ا وبني زوجه�ا املدعى عليه ( س�الم
عطيوي مه�دي ) وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت
الح�ارض حس�ب اش�عار مخت�ار منطقة السلام –
ناحي�ة الحيدري�ة وكتاب املجلس املحلي فيها قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املرافعة املعني
يف  2018 / 7 / 1الس�اعة الثامنة صباحا وبعكس�ه
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
تحسني عيل ذيبان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 586 /ب 2015 /
اعالن
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة العقار املرقم (
 963 / 1مقاطع�ة  29بطلية يف الصويرة ) املوصوف
ادن�ا باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم التايل لنرش هذا االعلان فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة محكم�ة ب�داءة الصويرة يف تمام الس�اعة
الثاني�ة عشر ظهرا مس�تصحبني معه�م التامينات
القانوني�ة البالغة  % 10م�ن القيمة املق�درة البالغة
(  ) 45 ، 000 ، 000خمس�ة واربع�ون ملي�ون دينار
عراقي فقط وعند انتهاء املدة املذكورة س�وف تجري
املزايدة وفقا لالصول مع العلم ان الدفع نقدا ويتحمل
املشتري الداللي�ة والنشر واذا صادف ي�وم االحالة
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك .
القايض
عبيد صالح محيميد
االوصاف :
نوع العقار – قطعة ارض خالية من املشيدات .رق�م القطع�ة  963 / 1مقاطع�ة  29بطلي�ة يفالصويرة
املساحة الكلية (  ) 4اولك .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 2381
اعالن
املفقود  /اركان عبد الله فالح سلمان البياتي
قدم�ت املواطن�ة ارساء علي صاح�ب طلب�ا له�ذه
املحكم�ة تطلب فيه اصدار حج�ة الحجر والقيمومة
ع�ن املفقود اركان عبد الله فال�ح والذي فقد بتاريخ
 2014 / 6 / 14يف محافظ�ة واس�ط ولم يعرف منذ
ذل�ك التاريخ حياته من ممات�ه ولم ترد اي معلومات
عنه لح�د االن وتطلب املواطنة اعلاه تنصيبها قيما
على املفقود اعلاه – عليه فمن لدي�ه اي معلومات
عن املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل مدة خمسة
عشر يوم اعتبارا من تاريخ النرش يف هذه الصحيفة
لغ�رض االدالء ام�ام هذه املحكمة وبعكس�ه س�يتم
السير باج�راءات اصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة
وتنصيب املواطنة ارساء عيل صاحب قيما عليه .
القايض
خالد محمد عجه
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جلنة البيع واالجيار

العدد241 :
التاريخ2018 /6 /12 :

اعالن ثالث اىل املواطنني كافة

لع�دم حصول راغب والحاق�ا باعالنينا املرقمين ( )91يف  2018/3/11و ( )171يف
 2018/4/26تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة ارض
س�كنية املدرجة مواصفاتها ادناه العائدة اىل مديرية بلدية كميت باملزايدة العلنية اىل
املواطنين كافة للمتزوجني الذين ال يملكون ه�م وازواجهم او اوالدهم القارصين او
من يعيلونهم بقرار قايض دارا او شقة او قطعة ارض سكنية استنادا للمادة /15اوال
من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية كميت او سكرتري اللجنة وخالل ()30
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن
 % 20من القيمة املقدرة لبدل البيع بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة الس�اعة
الع�ارشة والنص�ف صباحا خالل الدوام الرس�مي م�ن اليوم االخري م�ن مدة االعالن
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكميت ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة
اج�ور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة  %2واية اجور قانونية اخرى واذا صادف
يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع العقار

رقم القطعة
والمقاطعة

المساحة

سعر المتر
المربع الواحد

السعر االجمالي

1

قطعة ارض
سكنية

208/26
مق9

300م2

38000
ثمانية وثالثون
الف دينار

 11400000احد عشر
مليون واربعمائة الف
دينار
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانيه
رقم االضبارة /24خ 2018/
إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النعمانيه معمل طابوق
املصطفى الواق�ع يف النعمانيه العائد للمدين
حمي�د فلي�ح فرح�ان املحج�وز لق�اء طلب
الدائ�ن صلاح حس�ن جاب�ر البال�غ ثلثمائه
واثنان ملي�ون وثمنمائه وعرشون الف دينار
فعلى الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية
خلال مدة عشرة ايام تبدءا م�ن اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقعة ورقمه  /حس�ب االج�ازة املرقمه
68258يف  2015/11/15النعمانيه
 -2نوعه  /معمل طابوق عادي
 -3مش�تمالته  -1 /كاصوص�ه لقطع اللبن
 -2خب�اط  -3ح�زام ناق�ل  -4مول�د دي�زل
ومكوناته
 -5مس�قفات ع�دد ( -6 )3دفه لقطع اللبن
ومكائن حرق عدد ()6
 -7مروحه ع�دد ( -8 )1خزان ماء كبري ()1
 -9خزان ماء صغري ()3
 -10خ�زان كاز  -11خزن املعمل يحتوي عىل
ثالثون خانه للجهتني
 -12غرف�ه االدارة وثلاث غ�رف وصحي�ات
مشيده من الطابوق وثالثون
غرف�ه للعمال مش�يده من الطاب�وق واللبن
ومسقفه عكاده وتوجد لبن مليونني قطعه
 -4حاله املعمل  /حالته جيده
 -5القيمة املقدره  /ثلثمائة مليون دينار
 -6الشاغل  /حميد فليح فرحان
 -7املساحه  /عرشة دونم
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
الهيأة االستئنافية الثانية
العدد /152/س2018/
التاريخ 2018/6/24
اعالن
اىل املستأنف عليه  /الرئيس التنفيذي لرشكة
اتصالن�ا عرب الع�راق لالتص�االت املحدودة /
اضافة لوظيفته
بناءا عىل االستئناف املقدم من قبل املستأنف
صال�ح مه�دي حميد بش�أن الق�رار البدائي
املرق�م /548ب( 2017/محكم�ة ب�داءة
االس�كندرية) الص�ادر بحقك غيابيا حس�ب
كت�اب وحدة التبليغ�ات القضائية يف محكمة
اس�تئناف الك�رخ االتحادية بالع�دد /3058
ت 2018/يف  2018/6/13ورشح املبل�غ
القضائ�ي حسين باس�ل س�عيد على ورقة
التبليغ ان الرشكة كانت تس�كن ضمن املحلة
 601زق�اق  15يف املنص�ور ش�ارع االميرات
وان الرشك�ة حالي�ا مقفل�ة وق�د ارتحلت اىل
جهة مجهول�ة وملجهولية محل اقامتكم قرر
تبليغكم بصحيفتين محليتني للحضور امام
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املصادف
 2018/7/5الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف
حال�ة تبلغك وع�دم حض�ورك او حضور من
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك وفق
االصول
رئيس الهيأة
القايض
حامد مهدي نوماس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد :بال
التاريخ 2018/6/24
اعالن

فقد الشخص املدعو /نعمة عبد الله عيل
املبينة صورته اعلاه بتاريخ 2016/10/17
بعد مغادرته داره الكائنة يف منطقة عامرية
الفلوج�ة ول�م يع�د لح�د االن وكان يرت�دي
دشداش�ة رص�ايص وه�و متوس�ط القام�ة
واس�مر البرشة وخايل من العالم�ات الفارقة
عىل م�ن يعثر علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة
خلال ثالث�ون يوم�ا م�ن ثان�ي ي�وم النرش
بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة العكس س�وف
تق�وم هذه املحكمة بتنصيب زوجته املدعوه
قس�مة فليح عيل قيمة لغرض ادارة ش�ؤونه
واملحافظ�ة عليه�ا وعلى اوالده القارصي�ن
احمد وسجى وزينب وفاطمة وعائشة
القايض
تركي هادي جعفر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصافة
االتحادية
محكمة بداءة الكرادة
العدد /2142 :ب2018/
التاريخ 2018/6/20

اعالن

اىل املدعى عليه  /مثنى احمد عبود
اق�ام املدع�ي  /املدير الع�ام ملصرف الرافدين
اضاف�ة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة اعاله
امام هذه املحكمة يطلب فيها الزامك بتأدية ما
يستحقه املدعي من مبلغ وقدره (2,346,000
مليون�ان وثالثمائة وس�ت واربع�ون الف دينار
عراق�ي )م�ع قيمة الفائ�دة التاخريية بنس�بة
( )%2اعتب�ارا م�ن  2018/2/4ولغاية الس�داد
الت�ام وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 2018/7/4
ول�ذا عن�د عدم حض�ورك او حضور م�ن ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
ووفق االصول
القايض

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف االعظمية

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة  5 408 /7 :صليخ
املحلة او رقم واسم املقاطعة  5 :صليخ
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب 1/408 :
رقم الطابق:
رقم الشقة :
املساحة 2,57,55 :
املش�تمالت  :العق�ار يقع يف منطقة س�كنية وه�و طابقني الطابق
االريض صال�ة وهول وغرفة نوم وخدم�ات صحية عكادة  /الطابق
الثاني عبارة عن ش�قتني لها سلم ما زال للغرفة االساسية ومشيدة
من االس�منت املس�لح االعتيادي كل ش�قة تحتوي عىل غرفة وهول
ومطبخ وخدمات درجة البناء دون الوسط
املزروعات او املغروسات :
الشاغل  :املالكني
مقدار املبيع :
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف االعظمية باملزايدة العلنية العقار
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن امرية س�ليمان عب�اس ورشكاءها
سلام عبد االمري حس�ن لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين
البالغ ( )60,000,000ستون مليون دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خلال ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او
كفال�ة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املق�درة للمبيع البالغة
( )500,000,000خمس�مائة مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مدير /دائرة التسجيل العقاري يف االعظمية
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العدد ( )1697االثنين  25حزيران 2018
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األصـل العـربـي لـقـصـة «مـوعـد فـي سـامـراء» لـمـاركـيـز
باسم المرعبي

لم يكن غابرييل غارسيا ماركيز األول ولن يكون األخري ،من أدباء العالم ،يف استلهامه حكايات وقصص ومواقف من الرتاث العربي ـ اإلسالمي ،واملسألة ال
تقترص عىل االستلهام والتأثر ،فثمّة ما هو أهم من ذلك وهو التعلّم .تعلّم أُسس الكتابة الناجحة من تلك النصوص كما يف حالة ماركيز ،وقد ذكر يف سريته
ما يصلح أن يكون قاعدة أساس للكتابة اإلبداعية وهو بصدد الحديث عن تأثري «ألف ليلة وليلة»،

علي�ه .يق�ول أنه تعل�م من ه�ذا الكتاب
م�ا لن ينس�اه أب�دا ً فق�د تعلم أن�ه يجب
قراءة فقط ما ُيجربن�ا عىل إعادة قراءته.
مقولة ماركيز ه�ذه بمثابة الدرس األول
للكات�ب والقارئ عىل الس�واء .وفقا ً لذلك
يمك�ن القول ّ
أن ماركيز مَ دين بالكثري من
تقنياته الكتابية لـ «ألف ليلة وليلة» ،عىل
وجه الخصوص ،وهو ما يرصح به نفسه
أو يت�م كش�فه نقدي�اً .وإذا كان مثل هذا
الكتاب ،أي «األلف ليلة…» يتمتع بش�هرة
عاملي�ة وتأثير ،قلم�ا داناه فيهم�ا كتاب
آخر ،فإن كتبا ً أُخرى من اإلرث ذاته ال ّ
حظ
لها من الش�هرة بل تكاد تك�ون مجهولة
للق�ارىء ،إال لذوي اإلختص�اص ،وإلاّ ما
ّ
املصن�ف إلبن أبي
مدى ش�هرة كتاب مثل
َ
شيبة أو الحبائك يف أخبار املالئك للسيوطي
َ
أو اإلبانة الكربى إلبن بطة أو العظمة ألبي
الش�يخ األصبهاني ،وسوى ذلك مما دانى
هذه الكت�ب ،وما ذكر عناوينها ،هنا دون
س�واها ،إال ألنه�ا ه�ي الت�ي أوردت نص
الحكاية ـ مدار هذا املقال ـ والتي اعتمدها
غارسيا ماركيز ،يف قصته املعروفة «املوت
يف سامراء» ،وإن عرب وسيط ،وال عربة هنا
يف أن مث�ل هذه الكت�ب مجهولة للقارىء
العربي ،فهي مجهولة بالنسبة إليه غالباً،
إذ أن أه�م م�ا يف الرتاث العربي اإلسلامي
قد عرفه هذا القارىء عن طريق اكتشاف
األوربيني ملخطوطاته وتحقيقها ونرشها.
لكن الس�ؤال هو كي�ف أُتي�ح لكاتب مثل
ماركي�ز وه�و يف صقع�ه الكولومب�ي أو
املكسيكي ،الوقوع عىل أصل هذه الحكاية
ليسجّ ل انبهاره بها لدرجة إعادة كتابتها
ووض�ع اس�مه عليها ،مع اش�ارة مبهمة
يف ذي�ل القصة ،كتربئة لقلم�ه؟ فال ُيعقل
أن يكون قد اطل�ع عليها من خالل الكتب
العربي�ة الت�ي تناقلتها ،وه�ي ذات طابع
دين�ي محض ،وحت�ى فقه�ي ،يف أكثرها،
ول�م ُترتج�م إىل أية لغ�ة أُخ�رى؟! هذا ما
ّ
تقصيه واإلجابة عليه.
يحاول املقال
هناك ترجمت�ان رصينتان لقصة ماركيز،
األوىل للمغرب َيين س�عيد بنعب�د الواح�د
وحس�ن بوتك�ى ،واملنش�ورة يف كتابهما،
«بحث�ا ً ع�ن الديناص�ور ـ مخت�ارات من

القص�ة القصرية جدا ً يف أمري�كا الالتينية
ـ منش�ورات مجموع�ة البح�ث يف القصة
القصيرة باملغ�رب ـ  ،»2005وقد امتازت
ه�ذه الرتجمة بمحافظته�ا عىل الهامش
ال�ذي وضع�ه ماركي�ز يف نهاي�ة القص�ة
(بتصرف) ،م�ع إب�داء الحيرة م�ن قبل
مرتجمَيها حيال إشارة كهذه ،لذا لم يكن
هناك أي تفسير منهما أو إضاءة ،بسوى
التهميش( :هكذا يف األصل) ،وهو ما يؤكد
ع�دم التوص�ل اىل مغزاه�ا ،أي اإلحالة إىل
«مص�در» س�ابق أخذ عنه الكات�ب .وذلك
يع�ود إىل تص�ور راس�خ ه�و ّ
أن القص�ة
م�ن اختراع ماركي�ز وأن الهام�ش فيها
«بترصف» ،قد يك�ون ضمن اللعبة الفنية
للنص ،وليس إش�ارة جادة إىل اقتباس�ها،
وهو ذات�ه ما حدا باملرتجم صالح علماني
الذي نرش ترجمته للقصة س�نة  2015يف
جريدة األخب�ار اللبنانية إىل حذف هامش
أن ّ
ماركي�ز رغ�م أهميته .والح�ق ّ
كل من
يق�رأ الحكاي�ة املذكورة الب� ّد أن يذهله ما
انط�وت عليه من مفارق�ة ورمز واعتبار،
عىل الرغم من شيوع مضمونها وبديهيته،
ّ
ل�كأن الفن يكمن يف ه�ذا التفصيل بالذات
حين ينجح بتحويل املأل�وف والبديهي إىل
إدهايش .وقبل الخوض يف جوانب الحكاية
وهوامش�ها ومَ ن مِ �ن الكتاب والش�عراء
العامليين أو الع�رب أع�اد كتابته�ا أو
اس�تخدامها ضمنا ً يف عمله ،يتوجب ،أوالً،
إي�راد نصها العرب�ي .وهي ت�رد يف األصل
دون عنوان خاص بها ،عدا عن اس�م عام
للباب أو الفصل الذي أوردها ،وقد تعددت
املص�ادر الت�ي ضمتها ،وهي هنا مس�تلة
ّ
مصنفات الس�يوطي ،املس�مّى،
من أح�د
«الحبائ�ك يف أخب�ار املالئ�ك» وق�د أخذها
ب�دوره ،كم�ا يذك�ر ،عن كت�اب املصنف،
اآلنف الذكر ،دون تحديد ،إذ أن هذا الكتاب
يق�ع يف خمس�ة عشر مجل�داً ،بضمنها
الفه�ارس ،وتوصلت إىل أنه�ا ترد يف املجلد
الثان�ي عشر املعنوَن كت�اب الزهد ،فصل
كالم سليمان بن داود عليهما السالم.
النص العربي للحكاية
نص الحكاية بعد إسقاط األسانيد منها:
دخل ملك املوت إىل سليمان فجعل ينظر إىل

رجل من جلس�ائه ،يدي�م النظر إليه ،فلما
خرج قال الرجل :م�ن هذا؟ قال :هذا ملك
املوت .ق�ال :رأيته ينظ�ر إىلّ كأنه يريدني
قال :فم�ا تريد؟ قال :أريد أن تحملني عىل
الري�ح حتى تلقين�ي بالهند ،فدع�ا الريح
فحمله عليها ،فألقته يف الهند ،ثم أتى َ
ملك
املوت سليمان فقال :إنك كنت تديم النظر
إىل رج�ل من جلس�ائي قال :كن�ت أعجب
منه ،أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك.
تداول الحكاية يف األدب العاملي
ال يعود انتش�ار قصة «املوت يف سامراء»،
لغارس�يا ماركي�ز ،عربي�اً ،يف الس�نوات
األخرية ،إىل أهميتها كنموذج فني متكامل،
فق�ط ،وإنم�ا أيض�ا ً إىل س�طوة حض�ور
ماركي�ز وش�عبيته الجارفة ،كون�ه كاتبا ً
اس�تثنائياً ،بارع�اً .وربما هذا ما س�اهم
يف حج�ب أس�ماء عاملية أُخ�رى تنبّهت إىل
النص ،قب�ل ماركيز بعقود ،مث�ل الكاتب
الربيطان�ي سومرس�ت م�وم والروائ�ي
األمريكي جون أوهاراُ ،
وهما بإهتمامهما
بالنص وانتش�اله من الكتب الدارس�ة قد
منحاه حي�اة جديدة ،وأطلقاه يف الفضاء
الكون�ي للق�ارىء ،س�واء باس�تلهامه أو
حتى مجرد اقتباس�ه وإع�ادة نرشه كما
فع�ل أوهارا .لكن ما يج�ب ان ُيلتفت إليه
َ
بنس�خ َتي موم وأوهارا ،لم
أيضا ً أن النص
ْ
يعرفهما القارىء العرب�ي بلغته ،وهو ما

جعل غارس�يا ماركيز يب�دو كأنه الكاتب
العامل�ي الوحي�د ال�ذي اهت�م بالحكاي�ة
واستلهمها ،عىل الرغم من السبق املتحقق
قبله .إذاً ،يف األدب الحديث يمكن أن يكون
سومرست موم ،زمنياً ،هو أول من التفت
إىل القص�ة وضمّنه�ا آخ�ر مرسحيات�ه
املسمّاة «ش�يبي»ـ  .Sheppey 1933غري
أن الكاتب األمريكي جون أوهارا اتخذ من
إطلع عليها لدى موم عنوانا ً
الحكاية التي ّ
لروايته األوىل Appointment in Samarra
«موعد يف سامراء» ،الصادرة بعد عام واحد
م�ن مرسحية موم ،وقد ّ
صدر بها الرواية،
رام�زا ً من خالل هذا االقتب�اس إىل حتمية
موت بطله جوليان انجلش ،وهو ما يفرس
صل�ة روايته وعنوانها به�ذه الحكاية ،ما
يشري يف الوقت ذاته إىل مدى إعجاب أوهارا
وتأثره بمغزاها ،ح ّد أنه عمد إىل اس�تبعاد
العنوان األصلي لروايته Infernal Grove
« Theالبستان الجهنمي» ،بعد أن أطلعته
الكاتب�ة دوروث�ي باركر على الحكاية يف
مرسحي�ة موم ليض�ع ،انطالق�ا ً من ذلك،
«موع�د يف س�امراء» ،محل�ه ،كم�ا كت�ب
أوه�ارا يف مقدم�ة طبع�ة  1952للرواية.
وفقا ً لذلك يمكن القول أن ماركيز استقى
قصت�ه م�ن واحد م�ن هذي�ن املصدرين،
مرسحي�ة م�وم أو رواي�ة أوه�ارا ،أو من
كليهم�ا معاً ،وقد عمد إىل يشء من التغيري

يف عن�وان الحكاي�ة ليصب�ح «امل�وت يف
س�امراء» ،كما هو معروف ،وهو عىل أية
حال ،ليس بأجمل من «موعد يف سامراء»،
وإن كان يستنس�خه تقريب�اً .ولم يتوقف
«تعدي�ل» ماركي�ز ،إن ص�ح التعبري ،عند
العن�وان وإنم�ا تبعته تعديلات مهمة يف
النص ب�دا معها أكثر رش�اقة مع الحذف
والتكثي�ف الذي أج�راه الكات�ب ،كما بدا
ً
ً
وحداث�ة ،قياس�ا ً إىل صنيع
حرفي�ة
أكث�ر
موم ،عىل أهميته .جعل موم عنوان النص
«املوت يتكلم» ،كما نراه يف نسخة أوهارا،
وقد أجرى بدوره تعديالت وإضافات عدة
على متن الحكاية األصل ،إذ أعطى للموت
قناع ام�رأة وه�و تغيري جوه�ري لجنس
«ش�خصية» املوت ،كم�ا يرد يف النس�خة
العربية .يف الوقت ال�ذي قفز ماركيز فوق
كل هذه التفاصيل مبلورا ً النص بالش�كل
األمث�ل ،حت�ى غ�دا نص�ا ً ش�عريا ً رفيعاً.
كاتب عاملي آخ�ر هو األرجنتيني خورخي
ّ
بتصرف أكرب يف
بوكاي اس�تعاد الحكاية
قصته املس�ماة «حكاية داخ�ل الحكاية»
واملنش�ورة يف كتابه «حكايات للتفكري» ـ
 ،1999والطبع�ة العربي�ة للمرتجمة أمل
محمد بك�ري ـ املركز القوم�ي للرتجمة،
ّ
ف�إن
مصر  .2014وكم�ا ي�دل العن�وان
ب�وكاي يعم�د إىل اجرتاح حكاي�ة جديدة،
ً
جاعلا من الحكاية القديمة لبّها ونواتها،
يف نوع من التلازم بحيث ال يمكن الفصل
بين الحكايتين ،خالعا ً عىل امل�وت صفة
عالِم «لديه إجابات عن التس�اؤالت كافة»
ّ
ّ
«ح�ل كل يشء» وه�و
وأن لدي�ه مق�درة
ترمي�ز ذو مغزى ج�ذري لصيق بالحكاية
وعنارصها .يحافظ بوكاي ،باملجمل ،عىل
إعادة رسد الحكاية عدا بعض التفصيالت
الثانوي�ة ،لكن�ه يس�تبدل فيه�ا «تامور»
بس�امراء ،وعوض�ا ً عن بغ�داد يجعل من
«كلدي�ا» امل�كان الذي ت�دور في�ه أحداث
الحكاي�ة الجدي�دة الحاضن�ة .و»كلديا»،
تاريخي�اً ،هي املنطقة املمت�دة من جنوب
بابل حتى مشارف الخليج العربي ،.معيدا ً
بذلك الحكاية إىل مهادها العراقي .ومثلما
كانت «تامور» يف نس�خة ب�وكاي تحريفا ً
لس�امراء ،فقد أضحت األخرية يف النسخة

باريس تفتح مرسم جياكوميتي للجمهور
بع�د أكث�ر م�ن خمسين عام�ا عىل
وفاته ،يستطيع عش�اق الفن اآلن أن
يلقوا نظرة عىل مرس�م النحات ألربتو
جياكوميت�ي يف باري�س كم�ا ترك�ه
بالضبط بدءا من الرس�ومات التي لم
ينته منها وحتى مطفأة سجائره.
ويض�م معه�د جياكوميت�ي الذي من
املقرر أن يفتح أبوابه يوم  26حزيران

عشرات اللوح�ات واملنحوت�ات التي
حفظته�ا زوجة جياكوميت�ي بعناية
بع�د وفات�ه يف ع�ام  1966م�ن بينها
أعمال فنية هشة مصنوعة من الجص
لم تعرض عىل الجماهري قط.
ويض�م املعه�د إع�ادة بن�اء كامل�ة
ملرس�مه ،على مقرب�ة م�ن موقع�ه
األصلي يف ضاحية مونبارن�اس التي

تـقـاسـيــم
ناهض الخياط

كانت قبلة الفنانني يف منتصف القرن
العرشين.
وق�ررت مؤسس�ة جياكوميت�ي التي
تمل�ك معظم أعم�ال الفن�ان أن تعيد
بناء املرس�م بدال م�ن أن تقيم متحفا
ألن جياكوميت�ي كان يصر دوما عىل
أن هناك صلة قوية بني أعماله والبيئة
التي أنتجها فيها.

«جزيرة كامينو» بوليسية خمتلفة
رواي�ة من تأليف الكاتب األمريكي جون غريش�ام
صدرت يف ترجمة عربية أنجزتها غيلدا عساف عن
الدار العربية للعلوم -نارشون.
تق�رر عصاب�ة محرتفة رسق�ة مخطوطات قيمة
من مكتبة فايرس�ون التابعة لجامعة برينستون،
مخطوط�ات ال تقدر بثمن مادي�ا ً ومعنوياً .تنجح
عملية الرسقة ،ولكن ال السارق يهنأ برسقته ،وال
الضحية يستكني يف بحثه عن مرسوقاته .من جهة
أخرى ،نكتش�ف أن لربوس كاب�ل صاحب املكتبة
الش�هري يف جزي�رة كامين�و ،والذي يجن�ي أمواالً
طائلة من عمله الرشيف يف بيع الكتب تجارة قذرة
تجري يف الخفاء.
أما مريسو األستاذة الجامعية والروائية التي تجد

نفس�ها فج�أة بال عم�ل ،ومالحقة م�ن الدائنني،
فيض�ع القدر يف طريقه�ا امرأة أنيق�ة وغامضة،
تعمل لصال�ح رشكة أكثر غموضاً ،تقدم ملريس�و
عرض�ا ً ماليا ً س�خيا ً ال ُيرفض يقوده�ا إىل الدائرة
الضيق�ة لربوس كابل ،فتتعرف ُ
وتعرّف القارئ إىل
حياته املليئة بالتناقضات.
ج�ون غريش�ام بأس�لوبه األني�ق ج�داً ،وحبكته
األكثر أناقة وتش�ويقاً ،سيقود عرب رواية «جزيرة
كامينو» هذه ،عش�اق التش�ويق والكالسيكية يف
آن إىل ذرى من الدهش�ة واملتعة لم يحظوا بها من
قبل.
جون غريش�ام ،م�ن مواليد  8فرباي�ر  ،1955هو
كاتب أمريكي وسيايس ،وناش�ط اشتهر برواياته

القانوني�ة املثرية .وق�د ُترجمت كتب�ه إىل  42لغة
ونرشت يف أنحاء العالم .تخرّج جون غريش�ام من
جامع�ة والية ميسيس�يبي قبل أن يلتح�ق بكلية
الحق�وق يف جامع�ة ميسيس�يبي يف ع�ام .1981
مارس القان�ون الجنائي ألكثر من عرش س�نوات
وخ�دم يف مجلس النواب يف والية ميسيس�يبي من
يناير  1984إىل سبتمرب ُ .1990نرشت روايته األوىل،
«وقت للقتل» ،بعد أربع س�نوات م�ن بدء كتابتها
واعتب�ارا ً م�ن ع�ام  ،2012بلغ مجم�وع مبيعات
روايات�ه أكث�ر م�ن  275مليون نس�خة يف جميع
أنح�اء العالم .ف�از بجائزة غاالكسي الربيطانية
للكت�اب ،و ُيعتبر واح�دا ً من ثالث�ة مؤلفني فقط
باعوا  2مليون نسخة من طبعة روايتهم األوىل.

املجموعة القصصية «رأس لإلجيار» لكريم صبح ..تأمالت إنسانية
عبد الكريم حسن مراد
«ان تكت�ب معناه إش�عال العالم» ه�ذا ما طرحه
اح�د النق�اد من رؤياه عن�د قراءته لح�د األعمال
الروائية لكاتب عربي ،والذي من خالله ندرك مدى
تأث�ره باألفكار وأح�داث ذلك العم�ل املنجز ،وإال
فلا يمكن ان يطل�ق مثل هذا ال�كالم جزافا ما لم
يك�ن هنالك ثمة فعل حقيقي يش�غل ه�ذا العالم
امليلء باملتناقضات ،س�يما بعدما حدثت متغريات
يف خريطة العالم والشعوب من انقالبات وسقوط
أنظم�ة تحج�رت بأفكاره�ا وبقي�ت منغلقة عىل
نفس�ها ،وظهور تي�ارات إسلامية متطرفة تريد
إبقاء العال�م وإرجاعه إىل العص�ور املظلمة األوىل
وذلك م�ن خالل فلس�فة القتل والتهجير واملوت
املجان�ي لآلخ�ر ،من دون النظر إىل أنه إنس�ان وال
يفكر مثله بظالمية ،وهذا ينطبق عىل بقية األديان،
فالتطرف معناه أنك ترى أنك أنت األحق يف التحكم
باآلخري�ن بق�وة السلاح وبط�رق أكثر وحش�ية
كالتمثي�ل بهم ،كل هذه الصور قد ّ
وظفوها ُك ّتاب
الرواية والقصة من خلال رسودهم التي كتبوها
ّ
ليطل�ع عليها اآلخرون ،وهذا ما ملس�ناه يف املنجز
القصصي الجدي�د للكات�ب (كريم صب�ح) والتي
تحمل عن�وان (رأس لإليجار) ال�ذي يحمل دالالت
عدة يف معناه ،وهذا هو ما اس�تفز القارئ ملعرفة
شفرات العنوان الصادم…
إن يف خطابات الكاتب ثمة رسائل إنسانية أحبَّ أن

يطرحها ،وأفكارا نيرّ ة رسمها من خالل شخوص
املجموع�ة كاف�ة ب�كل ثقافاته�م ومس�توياتهم
اإلنس�انية واملعاش�ية ..فمن خلال العنوان ندرك
مدى س�خرية الكاتب من بعض العقول املتحجرة
الت�ي ال ترى يف هذا العالم من متغريات س�وى لغة
األرق�ام والصفق�ات م�ن دون النظ�ر إىل األحالم
املستقبلية لآلخرين.
فال�ذي نلمس�ه م�ن خط�اب ه�ذه املجموعة ان
الرؤى الخاوية هي من يتحكم بهذا العالم ،فكاتب
قص�ص ه�ذه املجموع�ة ل�ه رس�ائل تضميني�ة
للعالم ،إذ يرس�م صور ش�خصيات إيجابية تنحو
نحو طريق املس�تقبل والخري لرتم�م الثغرات التي
أحدثته�ا النع�رات الطائفي�ة واملذهبي�ة ،وأخرى
س�لبية تحاول إبق�اء العالم عىل ما ه�و عليه من
ف�وىض لغ�رض التحكم بمصيره ،فاالعت�دال يف
الخطابات هو جوهر اإلنس�ان الحقيقي ،وهذا ما
ملسناه يف قصص «كريم صبح» القصرية من خالل
ترصد ش�خوصه التي تتفاعل وتتأمل وتحزن مع
اآلخرين من دون النظر إىل معتقداتهم ومذاهبهم،
وه�ذا ما جاءت به لعبة لتداعيات بني تارة وأخرى
م�ن خلال الضمائ�ر بأفعاله�ا الع�دة ،فالصورة
املرشق�ة هي الواجه�ة الحقة التي الب�د أن تطفو
عىل السطح لتسري عجلة الحياة ،فنظرية أنا ..هو
أنت هو م�ا يؤكد عليه الكاتب م�ن دون النظر إىل
عقلي�ة الظالميني واالهتم�ام بأمرهم مادام هناك
أناس متحدون مع بعضهم ،فصورة الوطن الواحد

ه�و ما يطمح إليه الكاتب من خالل أحداث قصه،
يقين�ا انه يحم�ل يف ذات�ه نزعة إنس�انية جميلة،
ذلك ما ملس�ناه من خالل رس�مه لوقائع واحداث
ش�خوصه لتي كانت تتحرك بشيء من الحذر بني
حني وآخر باستباقية نحو األمام…..

األجنبي�ة ،بديالً ع�ن «الهن�د» يف الحكاية
العربية .والس�ؤال هو م�ن أين أتى موم ـ
وهو هنا كمصدر مفرتض النتشار نسخة
ً
الحكاية أوروبيا ً
وعاملي�ا ،ببغداد كمرسح
للحكاي�ة وس�امراء كرم�ز ف�ردويس ال
يعرف امل�وت ،أو هذا ما ّ
ظن�ه البطل ،عىل
ً
األق�لّ .
ترصّ
ف
الب�د أن هناك مص�درا آخر
بالحكاية العربي�ة مع املحافظة ،بالطبع،
عىل جوهرها ،وإن لم يكن كذلك ّ
فإن موم
يك�ون مخرتع�ا ً آخ�ر بم�وازاة «املخرتع»
األص�ل ال�ذي ال ُيس�تبعد أن�ه انطل�ق من
املعنى القرآني ،كمصدر إلهام له ،يف نسج
حكايته ،تحديدا ً مجزوء األية  8من سورة
الجُ مُ ع�ة« :قل ّ
إن املوت ال�ذي َتفرّون منه
ّ
ّ
فإن�ه مُ القيكم…» .إن اس�تعانة الس�ارد
َ
األول ،املفترض ،بالنب�ي س�ليمان ،يف
ّ
لتمتع سليمان،
الحكاية تفصح عن ذكاء،
كما هو معروف ،بمزية اس�تخدام الرياح
وتطويعها وقد لجأ السارد إىل ذلك كوسيلة
لنق�ل البطل ،لرضورة الرسع�ة يف الهرب،
بدل الجواد الذي تكرر يف بقية النسخ.
الحكاية عىل صعيد التناول الشعري
يف مجال التوظيف الشعري للحكاية هناك
قصيدة الش�اعر العراقي فاض�ل العزاوي
الذي اس�تعار عن�وان رواية ج�ون أوهارا
ذاته اس�ما ً لقصيدته «موعد يف سامراء».
القصيدة منش�ورة ضمن ديوان العزاوي،
الشجرة الرشقية ـ  .1976وقد تكون هي
القصي�دة الوحيدة يف الش�عر العربي التي
اس�تثمرت الحكاية بعنارصه�ا املعروفة،
وهي تنم عن اطالع الشاعر عليها وتمثلها
دون موارب�ة ،على الرغم من إنع�دام أية
إشارة منه إىل اس�تفادة كهذه ،سواء عرب
املصادر العربية مبارشة ،أو األجنبية ،وإن
ّ
كنا نرجّ ح تعرفه عليها من خالل األخرية.
يف هذه القصي�دة يرتاجع املغزى الرمزي،
للحكاية أو ُيب ّدد لصالح رمزية أُخرى ،هي
رمزية اإلنبعاث ،وهي ثيمة كانت يف ُ
صلب
اش�تغال الع�زاوي ،الذي ُطبع ش�عره ،يف
تلك املرحلة ،بطاب�ع الرفض والثورة .عىل
أن التغايض عن محمول الحكاية األساس
بطابعه الوعظ�ي ـ الرمزي الذي يعبرّ عن
حتمية مآل اإلنسان ،لم يمنع الشاعر من

اإلبقاء عىل أدوار العنارص املكانية نفسها
يف قصيدت�ه ،فمِهاد القصي�دة كان بغداد،
كما ل�دى سومرس�ت موم ّ
وأن س�امراء،
بوصفه�ا املدينة ـ الخلاص بقيت املكان
الهدف للبطل ،إىل أن يكتشف أن هذا املكان
الذي ظنه ملجأ ً ل�ه ،ما هو يف الحقيقة إال
بي�ت املوتى ،حيث «الريح تمش�ط أجنحة
الخفاش» .لكن املفارقة كانت يف ّ
أن تلقني
فعل التحدي ،ل�ـ «البطل» واالحتجاج عىل
املصري ،وإن َ
بن َفس شعاري ،يأتي من قبل
املوت نفس�ه ،الذي رمز له الشاعر بشيخ
مجدور الوجه! وليس هنا مجال التعرض
للقصي�دة بالنق�د أو التحلي�ل ،لكن يمكن
اإلشارة بعجالة إىل وضعنا كلمة (عني) يف
السطر الس�ابع من القصيدة بني قوسني
وه�ي مالحظ�ة تري�د الق�ول أن رضورة
الوزن هي التي ألجأت الشاعر إىل استخدام
عن�ي ،وإال فاس�تقامة املعن�ى تتوج�ب
ّ
(عيل) .هنا نص القصيدة:
استخدام
موعد يف سامراء
ٌ
شيخ مجدور الوجه
وأنا يف بغدا َد أتاني
وبشرّ ني باملوت
فهربت وحيدا ً يف الليل إىل سامرا َء وقلتُ:
ُ
هنا ال يعرفني املوت
ُ
ودخل�ت بس�اتني أب�ي ،مكتظ�ا ً بالبهج ِة
واألحالم
ُ
أرصف أيامي يف نظم األشعار.
ث ّم اختلفت (عني) األزمانُ
وعافت نفيس العزلة
ُ
فخرج�ت إىل الش�ارع أنش�د س�لوى بين
الناس.
ُ
الشارع مهجورا ً مثل املوت
كان
ُ
ُ
ُ
الشيخ
أسير وأرصخ حتى القاني
فأخذت
املجدو ُر وأوقفني:
ُ
تفعل يف بيت املوتى يا عبد الله؟
ـ ماذا
ـ ُ
قلت أهذا بيت املوتى؟
ّ
ُ
قال :هنا الريح تمشط أجنحة الخفاش.
ُ
قلت :فماذا أفعل؟
اخرجْ
من موتك يا عبد الله
قال:
وتعلم أن ترفع رأسك
كالنخلة تتحدى الريح
من مات لينهض
ُ
أرصخ ُه يف ال ّ
ربية.
هذا صوتي

وأخريا أن ما يؤخذ عىل هذه املجموعة هو الضعف
الفني يف بعض تمفصالت القصص القصرية لعدم
تمكن الكاتب من سبك الخيط القصيص بإحكام،
وهذا يأتي من عدم قراءته لقواعد القصة القصرية
بشكل جيد ،فهذه هي محاولته الثالثة التي جاءت
بعد محاولتني قصصيتني شبه ناجحتني إلدراجها
ضمن عملية القص املتعارف عليه ،فالكاتب لكونه
أستاذ جامعي فقد هيمن عىل بعض قصصه طابع
البحثية والتقريرية املبارشة..
أمّ �ا يف مجال القص�ة القصرية ج�دا والتي تعتمد
عىل البالغة اللغوية املكثفة والحدث املفاجئ وغري
املتوق�ع للقارئ فله�ا قوانينه�ا الخاصة وصعبة
بع�ض الشيء فتحت�اج إىل إدراك وتأم�ل قرائ�ي،
فالق�اص كريم صبح مازال بحاجة إىل اطالع أكثر
إلتقان قواعده�ا .ولكن من يتاب�ع (كريم صبح)
من خالل مجاميعه القصصية الثالثة س�يدرك أنه
بإمكان�ه ان يتخط�ى الكثري من تل�ك اإلخفاقات،
فف�ي مجموعت�ه ه�ذه (رأس لإليج�ار) قصص
جيدة ،وبأس�لوب تتبني من خالله أنه قاص نشط
وحريص عىل أن يرفد ثقافته القصصية بما يخدم
نصوص�ه… أب�ارك للقاص ه�ذا املنج�ز الجميل،
وال�ذي أطم�ح أن يس�تمر يف مس�اره ،وأن يضع
الكتب�ة الروائية يف حس�بانه ،فم�ن خالل قصصه
يتض�ح أن ل�ه نف�س املطاول�ة يف الكتاب�ة ،والتي
تحتاج إىل ضب�ط الجانب الفني… وهو أهل لها…
وعذرا له عن قسوتي هذه…

كيف نسأل األصم
عن الفرق بني تغريدة البلبل ِ
ونعيق الغراب!
**
خطف البلبل بني الغصون
فقلت :سأعيد ما رأيته ُ
عىل ورقتي !
**
تغريده
البلبل
يص ّعد
ُ
حبن أمر به ِ
وهو عىل غصنه ِ !
**
أقوله
ما الذي
ُ
عند كأيس الفارغة ِ
وأنا أسمع تغريدة البلب ٍل !
**
لصاحبه
قال البلبل
ِ
ال تدن من تلك األشجار
فهناك دواعش!
**
بهدوء بستان ظليل
هيمن العازف علينا
وهويعزف بكمانه تغريدة البلبل ِ !!
**
حني يبست شجرة التني يف حديقتنا
َّ
كف عن زيارتها البلبل ُ!
**
ما الذي يقوله لنا البلبلُ
وهو يف قفصه املعلق يف الشجرة !
**
ُ
البلبل :غنيت لكم طويال يف قفيص
يقول
فلو تطلقون أغنيتي األخرية َ
بني الغصون!
**
أيها املوسيقيون
لو تصغون إىل البلبل ِ
وهو عىل شجرة التني !
**
املثقفون الفتات مضيئة
يف تظاهرات شعبنا!
**
لم أستطع بخيايل
أن أدخل مدينة (لندن)
تحت الضباب الذي أطبق علينا ذات صباح
وأنا أشم فيه رائحة مدينتي!

9

فنون

العدد ( )1697االثنين  25حزيران 2018
www.almustakbalpaper.net

كاظم الساهر يسجل حضور ًا مجاهريي ًا يف «املوازين»!
ال�دورة الس�ابعة عرشة م�ن مهرجان
املوازي�ن من تنظي�م مغ�رب للثقافات
عكس�ت مدى تنظيم وجهد العاملني يف
املهرجان عىل مدار مسريته وهذه سمة
مالزمة له من دورته األوىل لغاية دورته
السابعة عرشة هذه ..
توزع�ت حفلات املهرج�ان عىل خمس
منصات منصة السوييس التي تستضيف
نجوما ً عامليني  ،منصة النهضة تستضيف
النجوم العرب ،منص�ة املرسح الوطني
محمد الخامس تس�تضيف فنانني ذات
طابع غنائي كالس�يكي  ،منصة ش�الة
تس�تضيف موس�يقيني عامليني ،منصة
سال تستضيف نجوم املغرب.
ب�دأ الفن�ان كاظم الس�اهر مش�اركته
يف مهرج�ان املوازي�ن قبل ي�وم من بدء
املهرج�ان يف حف�ل خاص على مرسح
محم�د الخام�س لرع�اة املهرج�ان إىل
جانب حضور وجوه رسمية .
يف يوم اإلفتتاح الرسمي ملهرجان املوازين
يف دورت�ه الس�ابعة عشرة ب�دأ الفنان
كاظم الساهر حفله عند العارشة مسا ًء
وسط حضور جماهريي واسع رغم كل
املعارض�ة الش�عبية التي س�بقت بداية

املهرجان .الحضور معظمه من النساء
ّ
ك�ن ينتظرن ويهتفن
اللواتي جميعهن

باس�م كاظم عاليا ً قب�ل دخوله املرسح
 .بدأت الفرقة املوس�يقية املغربية عزف

مقطوع�ة موس�يقية (مدرس�ة الحب)
قب�ل إعتلاء كاظ�م املرسح.غنى كاظم

ه�ذه املرة بكثير من الحب وبأس�لوب
مختلف عن غنائه السابق وكأنه أراد ان
تس�مع زوجته رسائل الحب منه بشكل
مبارش خاصة أن حفله تم نقله مبارشة
عرب قن�اة  . 2mقدم كاظم أغنية جديدة
بعنوان( حنية) وه�ي أغنية عراقية ثم
راح يخاط�ب جمهوره موجها ً س�ؤاله
عن األغان�ي التي يري�دون منه غناءها
فغن�ى له�م ( عي�د العش�اق ،اكرهه�ا،
مدرسة الحب ،زيديني عشقا.)،
تحفظ الفنان كاظم الس�اهر عن إجراء
مؤتم�ر صح�ايف على هام�ش مهرجان
املوازين ،إضافة اىل تشدد إدارة املهرجان
على عدم إج�راء اي لق�اء إعالمي معه
بن�اء لرغبته بذلك  .ه�ذه اإلجراءات
أت�ت بع�د زواج الفن�ان كاظ�م
الس�اهر ال�ذي أراد لحيات�ه
الخاص�ة خصوصي�ة ال يريد
م�ن الوس�ائل اإلعالمي�ة
الخوض فيها حتى إقامته
كانت خ�ارج فندق تور
حسان الذي يستضيف
سنويا ً نجوم مهرجان
املوازين.

رامي عياش يستقبل طفلته
األوىل
يف رس�الة لطيفة زف البوب ستار والفنان اللبناني رامي عياش خرب قدوم
طفلته الجديدة من زوجته داليدا عياش بنرشه صورا ً عرب حسابه الخاص
عىل موقع تطبيق الصور انس�تقرام خالل وجوده هناك الس�تقبال طفلته
يف لحظاتها االوىل يف املستشفى.
تلقى البوب س�تار الفنان رامي عياش عب�ارات التهنئة والتربيكات بقدوم
طفلته أيانا شقيقة طفله ألول آرام.
كان اس�تقبال الفن�ان رام�ي عي�اش وزوجته دالي�دا لطفلت�ه آيانا ضمن
مراس�م خاص�ة يف املستش�فى برفقة العائل�ة واألصدق�اء بمجموعة من
الص�ور امللتقط�ة له من قل�ب الحدث معربا ً ع�ن فرحت�ه بقدومها بكامل
صحتها وعافيتها.
ش�ارك الفنان رامي عياش مس�بقا ً ص�ورا ً حديثة له
جمعته بزوجته داليدا عياش وطفله آرام يف مراحل
حمل زوجته األخرية والتي نالت إعجاب متابعيه
بجدارة.

إليسا تشارك مجهورها بتسجيل
ألبومها اجلديد
تس�تعد املطرب�ة اللبناني�ة إليس�ا لط�رح
ألبومها الجديد ،حيث تضع حاليا اللمسات
النهائية عىل أغنياته.
ونرشت إليس�ا ،على صفحاتها الرس�مية
بمواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،ص�ورا
وفيديوه�ات له�ا أثن�اء تس�جيل أغني�ات
األلبوم يف استوديو مرتوبوليس بالعاصمة
الربيطانية لندن.
وم�ن بني الصور التي نرشتها كانت واحدة

شائعة زواج مي سليم «حقيقة» والعريس «مفاجأة»
رغ�م نف�ي الفنانة م�ي س�ليم املتكرر
لش�ائعة زواجه�ا م�ن املطرب الش�اب
«محمد كيالني» ،وتلميحها ّ
بأن ظهورها
بفس�تان الزفاف كان م�ن كواليس أحد
األعم�ال الفني�ة ،إال ّ
أن مقربين منه�ا
أكدوا ّ
أن مي ستتزوج بالفعل ،ولكن من
زميله�ا املمثل وليد فواز الذي ش�اركها
بطولة مسلس�لها األخير «الرحلة» ،يف
ماراثون دراما رمضان .2018
املصادر نفس�ها أكدت ّ
أن وليد فواز أبلغ

الخرب لعدد م�ن األصدقاء املقربني ،وأنه
ال يزال يتواصل مع م�ي للوصول لقرار
النهائي ح�ول إمكان عق�د حفل زفاف
كبير ،أو االكتفاء بمراس�م عقد القران
فقط.
ُيذكر ّ
أن الفنانة مي س�ليم نفت بش�دة
م�ا تردد من ش�ائعات ح�ول خطوبتها
للمط�رب محم�د كيالني واس�تعدادها
للزف�اف ،مندهش�ة م�ن خ�روج هذه
الش�ائعات ملج�رد ظهوره�ا بفس�تان

الزف�اف األبي�ض ،وأك�دت أن�ه ال توجد
عالق�ة بينها وبين املطرب ال�ذي عرف
طريق الشهرة بعد املشاركة يف مسلسل
«ونوس» مع النجم يحيى الفخراني.
مي كش�فت عن اس�تيائها الش�ديد من
تداول الشائعة ووصفتها بـ»السخيفة»
 ،مؤكدة أنها التق�ت كيالني خالل عمل
واحد فق�ط ،وهو أغنية «أكيد يف مرص»
منذ س�نوات طويلة ،وأنه�ا تعتربه ً
أخا
وزميًل�اً فق�ط.

أمحد مكي يستعد لفيلمه اجلديد
يعود النجم أحمد مكي للسينما من جديد بعد غياب  5سنوات،
ولم يس�تقر حت�ى اآلن عىل اس�م الفيلم واملخ�رج الذي يتوىل
إخراج الفيل�م ،حيث كان املخرج بيرت ميمي مرش�حا ً للفيلم
 ،ولك�ن اعت�ذر يف اللحظات األخرية النش�غاله بأعمال أخرى،
ويرشف مكي عىل كتابة السيناريو بجانب الورشة التي تتوىل
كتابة العمل ،حيث انتهت الورش�ة م�ن كتابة الفيلم بالكامل
ويبحث مكي ع�ن بطلة تقف أمامه يف أحداث الفيلم ،كما أنه

يس�عى إىل تقديم وجوه ش�ابه جديدة ،ومن املقرر أن يطرح
الفيلم يف موسم صيف .2019
يش�ار إىل أن اخ�ر أعمال مكي الس�ينمائية فيلم «س�مري أبو
الني�ل» ال�ذي عرض يف ع�ام  2013وحقق نجاح�ا ً جماهرييا ً
وق�ت عرضه يف الس�ينما ،وش�اركه يف بطولة العم�ل الفنانة
نيكول س�ابا ودين�ا الرشبيني ومحمد لطفي وحسين اإلمام
والفيلم من إخراج عمرو عرفة تأليف أيمن بهجت قمر.

أمحد مكي يستعد لفيلمه اجلديد
سمية الخشاب تدخل املستشفى رساً!
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن الفنانة
سمية الخشاب دخلت أحد املستشفيات
مرة أخرى يف رسي�ة تامة ،حتى ال يتم
ت�داول الخرب يف وس�ائل اإلعالم.وقالت
التقاري�ر أن س�مية الخش�اب دخل�ت
املستش�فى من أجل إج�راء فحوصات
طبية ،لالطمئنان عىل وضعها الصحي
بعد الوعكة التي أملت بها مؤخراً.وأفاد
مقرب�ون م�ن س�مية الخش�اب إنه�ا
تفرض رسية تامة عىل مسألة وضعها
الصح�ي ،وال تكش�ف ع�ن التفاصيل
بشكل رصيح خوفا ً من شماتة الفنانة
ريم البارودي الزوجة الس�ابقة للفنان
أحمد س�عد ،بحس�ب موقع س�يدتي.
ويش�غل الوض�ع الصح�ي لس�مية
الخشاب بال العديد من محبيها ،الذين
يرغبون يف معرفة آخ�ر التطورات وما

حدث لها بالضبط ،عىل الرغم من إنها
طمأن�ت الجمي�ع عن وضعه�ا مؤكدة
إنه�ا اآلن بصح�ة جيدة.وج�اء خوف
محبي س�مية الخش�اب عليه�ا ،نظرا ً
للتكتم املقصود حول وضعها الصحي،
وانتش�ار ش�ائعات ع�دة بخصوصه،
فت�ارة يق�ال إنه�ا تعان�ي م�ن مرض
غامض ،وم�رة أخرى تكش�ف تقارير
إنها أجرت عملية الستئصال للطحال،
بخلاف أخب�ار أف�ادت إنه�ا حامل يف
طفله�ا األول من أحمد س�عد!.الجدير
بالذكر أن حياة سمية الخشاب وأحمد
س�عد يق�ف له�ا الكثيرون باملرصاد،
وتظه�ر ش�ائعات م�ن وق�ت آلخ�ر
عنهم�ا تفيد بانفصالهم�ا كان آخرها
يف رمض�ان امل�ايض ،إال إن�ه ت�م نف�ي
ً
تمام�ا والتأكيد عىل أن عالقتهما
األمر
الزوجية عىل أفضل حال.

هاين شاكر يبكي حمبيه
كتب الفنان هاني ش�اكر كلم�ات مؤثرة يف ذكرى
رحي�ل ابنته دينا عىل انس�تقرام ،وتفاعل محبوه
م�ع أمله وكتب�وا لها كلمات تمنح�ه القوة يف هذه
اللحظة املؤملة.
ونرش هاني ش�اكر صورة البنته من يوم زفافها،
وعلقت قائالً« :اليوم الذكرى الس�ابعة لوفاة دينا
هاني ش�اكر ..اللهم ارحم روح�ا صعدت إليك لم
يعد بيننا وبينها إال الدعاء اللهم ارحمها واغفرلها
وانظر لها بعني لطفك وكرمك يارب العاملني».
وتفاعل محبو هاني ش�اكر مع منش�وره املؤثر،
داعين للراحلة بالرحمة ،وأن يغم�د قلبه والديها

بالصرب والسلوان.
ومن املع�روف أن هاني ش�اكر أرص عىل أن يتوىل
تربية حفيديه التوأم ،بعد وفاة ابنته حتى يش�عر
بأنه�ا مازالت تعيش معه ،وكثيرا ً ما ينرش صور
له مع زوجته وحفيديه وهما يس�تمتعون جميعا ً
بأوقاتهم.
وعاش أمري الغناء العرب�ي فرتة عصيبة مع وفاة
ابنته بمرض الرسطان اللعني ،حيث وفاتها املنية
بعد رحلة عالج طويل�ة ،إال أن املرض تمكن منها
ليعلن وفاتها يف يوم  22يونيو .2011

مع مهندس الص�وت إدوارد منري ،حيث
وصفته بأنه أفضل مهنديس الصوت.
وكان م�ن املق�رر أن تط�رح إليس�ا
ألبومه�ا الجدي�د ،من إنت�اج رشكة
روتان�ا ،يف عي�د الفط�ر ،لك�ن تم
التأجي�ل إىل وق�ت الحق بس�بب
انشغال الجميع بنهائيات كأس
العال�م لك�رة الق�دم املقامة
حاليا يف روسيا.

وزارة العدل
مديرية تنفيذ اإلسكندرية
العدد 2018/74/
التاريخ 2018/6/24 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ االس�كندرية استنادا الحكام املادة
/71تنفي�ذ االموال املنقول�ة املحجوزة وهي عبارة عن
س�يارة مبينة اوصافه�ا ادناه العائ�دة للمدين ( عالء
مه�دي رايض) لقاء دين الدائنة (س�ناء كاظم عزوز)
البالغ ( 16,165,000ستة عرش مليون ومائة وخمسة
وس�تون الف دينار) مع رسم التحصيل فعىل الراغبني
بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة عرشة
اي�ام تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
على ان ال تقل عن  %70وتكون املزايدة يف مكان وجود
الس�يارة يف معرض الجوهرة لبيع الس�يارات الساعة
الثاني�ة عرش ظهرا م�ن اليوم الع�ارش وتكون االحالة
قطعية غري قابلة للضم وعىل املشتري جلب الجنسية
العراقية وش�هادة الجنس�ية واذا صادف ي�وم املزايدة
عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي يليه ويكون تس�ديد
املبلغ بصك مصدق من مرصف الرافدين االس�كندرية
 73/حرصا وحسب االوصاف املبينة ادناه :
ـ ن�وع املال  /س�يارة املرقمة  411039نوع شيري ـ
تيكو ـ بيضاء اللون
ـ حالة السيارة متوسطة
ـ القيمة املقدرة  7,320,000دينار
املنفذ العدل
مهند عبد االله مكطوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرب�اء املديرية
العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية يف البرصة باس�م
(محمد ف�وزي اكوش) عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك�ة س�ليمة جابر س�لمان اقتضى حضورك
اىل مبن�ى مديري�ة بلدية النج�ف وذلك الص�دار اجازة
البناء والخاصة بالعق�ار املرقم  3/ 63047حي امليالد
وذل�ك عن طريق رشيكك بالعق�ار الرشيك حنان خليل
عب�د وعن�د عدم حضورك س�وف تصدر االج�ازة وفق
االجراءات القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الصناعة  /املؤسسة
العام�ة للتنمية الصناعي�ة واملرقمة  /18517باس�م
املواط�ن (حمي�د ش�اكر باق�ر) معمل امج�د الحديث
النت�اج حلف�ة املربدات فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم االخطار
2016/220
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املته�م اله�ارب (الرشط�ي يوس�ف عب�د علي
طعمة)
املنس�وب اىل مديرية رشط�ة محافظة البرصة ملا كنت
متهم�ا وفق املادة  37من ق.ع.د رقم  14لس�نة 2008
لتسببك يف حصول االرضار بالعجلة الحكومية املرقمة
( )820ن�وع ش�فرليت بيك اب بالي�زر  .وبما ان محل
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان
تحضر ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة خلال مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا
االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجة ضدك
وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من
املوظفين العموميني القاء القب�ض عليك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وال�زام املواطنني
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة
استنادا للمادة /69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /78/ب2016/
التاريخ2018/6/4 :
اعالن
تبي�ع محكم�ة بداءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية العقار املرق�م 3020/3
م 37ارايض املين�اء وه�و عبارة ع�ن دار تقع يف منطق�ة االبلة القديمة
مساحتها 143,68م 2وهي من البناء القديم جدا وتقع يف شارع فرعي
وه�ي مقس�مة اىل قس�مني االول مؤلف من ثلاث غرف ن�وم ومطبخ
وحم�ام ومرف�ق صحي ودرج من االس�منت والش�بابيك من الخش�ب
والحمام والتواليت مغلف بالسيراميك وهو مش�يد بالطابوق ومسقف
بالشيلمان اما الجزء الثاني فهو مؤلف من هول صغري وغرفة نوم وهو
مش�يد من الطابوق ومسقف بالشيلمان وان ارضية الدار بكال الجزئني
كايش موزائيك وسحطه تراب وهي مجهزة باملاء والكهرباء وان العقار
خالية من الش�اغلني لحضة وضع اليد فمن له الرغبة بالرشاء الحضور
امام هذه املحكمة يف بناية قرص القضاء يف تمام الس�اعة الثانية عرش
م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش الت�ايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني
معهم التامين�ات القانونية البالغة  %10من قيم�ة العقار املقدرة مائة
مليون ومائة الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1184ب2018/
التاريخ 2018/6/24
اىل  /املدعى عليه  /حسن عيل محمد صالح
تبليغ بالصحف
اقام املدعون قاس�م حس�ن س�بهان وس�مرية حسن س�بهان الدعوى
املرقم�ة /1184ب 2018 /ضدك يطالبونك فيها بدفع اجر املثل للعقار
تسلس�ل  120/25الرب�اط الكبير للفترة م�ن  2011/4/28ولغاي�ة
 2017/6/8وانهم يقدرون املنفعة السنوية للعقار بمبلغ عرشة ماليني
دين�ار وتحميل�ك كافة الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي مهند بالل س�عدون كريم ورشح املجلس
البلدي ملنطق�ة الجمهورية والرافدين تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني
محليتني للحضور اىل س�احة املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/7/2
الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب
عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
مؤيد جرب الشاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1185ب2018/
التاريخ 2018/6/24
اىل  /املدعى عليه  /حسني عيل محمد صالح
تبليغ بالصحف
اقام املدعون قاس�م حس�ن سبهان وس�مرية حسن س�بهان وفاطمة
عيل محمد صالح الدع�وى املرقمة /1185ب 2018 /ضدك يطالبونك
فيها بدفع اجر املثل للعقار تسلس�ل  25/96الرب�اط الكبري للفرتة من
 2011/4/28ولغاي�ة  2017/8 /21وانه�م يقدرون املنفعة الس�نوية
للعقار بمبلغ عشرة ماليني دينار وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي مهند بالل سعدون
كري�م ورشح املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية والرافدين تقرر تبليغك
بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل س�احة املحكمة يوم املرافعة
املوافق  2018/7/2الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضوركم
او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا
وعلنا
القايض
مؤيد جرب الشاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 457 :
التاريخ 2018/6/13 :
قدم السيده (اسماء عبد الرزاق زيدان) طلبا اىل هذه املحكمة بتنصيب
نفس�ها قيما عىل زوجها املفقود (حكمت طه حس�ن) املفقود بتاريخ
 2014/11/3اثن�اء خروج�ه من داره الكائ�ن يف املقدادية ازحام فمن
لدي�ه االعرتاض او معلوم�ات عن فقدانه الحضور ام�ام هذه املحكمة
خلال س�بعة ايام م�ن اليوم الت�ايل للنرش لتقدي�م اعرتاض�ه واعالمنا
وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
تحسني حسني فزع العقابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
شعبة البحث االجتماعي
العدد /1304 :بحث2018/
التاريخ 2018/6/11
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل حمزة محمد
اقام�ت املدعية عذراء عيل عباس الدع�وى املرقمة /1304بحث2018/
ض�دك تطلب فيها الحكم (بالتفريق) وق�د لوحظ من الرشح الوارد من
املجل�س البل�دي ملنطق�ة (القبلة  /ح�ي الحكيم) انك مرتح�ل اىل جهة
مجهول�ة وغري معلومة علي�ه تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني
محليتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم  2018/7/3امام
مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او من يمثل�ك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وفق القانون
القايض

سمرية سعيد :أشعر
أن الزمن أقرص!

ش�اركت الفنانة سمرية س�عيد متابعيها
عرب موقع التواصل اإلجتماعي إنستغرام
بعصارة تجاربها يف رسالة مؤثرة عنونتها
بـ «خواطر سمريية».
وأبرز ما جاء يف هذه الرس�الة « النتيجة
الس�عيدة عن حق هي أن تكرب وال تشعر
بالندم عىل اختياراتك السابقة ،اليوم وكل
ي�وم أضع رأيس عىل الوس�ادة وأنا اش�عر
براحة الضمري والهدوء تجاه اغلب اختياراتي
السابقة».
وكش�فت س�مرية س�عيد « عم�ري م�ا كنت
نش�يطة اجتماعي�ا ً او وصولي�ة او تحك�م
املصال�ح معاييري يف التعامل م�ع الناس ..
ولَ�م أن�دم» .وتابع�ت « دائم�ا ً كان طموحي
كبريا ً بوصويل ملستويات عاملية لكني اكتفيت
بما ممكن تحقيقه يف زمني ..بعد الخمسين
اكتشفت ان ما فعلته هو الصواب».وختمت
ً
قائلة «رصت اشعر ان الزمن
سمرية رسالتها
أقصر ،ووقتي غايل جدا وال يجب تبذيره او
منحه اال ملن يستحق».

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/6/24
اعالن مفقود
اسم املفقود  //صبحي محمد خميس
بتاري�خ  2018/6/24قدم�ت زوج�ة املدعو صبح�ي محمد خميس
تطل�ب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 2012/1/20
ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش
سوف تنصب (قاهرة احمد حسني) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/6/24
اعالن مفقود
اسم املفقود  //صباح مسلم عيل
بتاري�خ  2018/6/24قدم�ت زوجت�ك املدعوه جهينه قاس�م محمد
تطل�ب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 2017/12/8
ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش
سوف تنصب (زوجتك) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
نشر يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ( )1690يف 2018/6/10
اعلان محكم�ة االح�وال الش�خصية يف البصرة بالع�دد  472يف
 2018/6/3حيث ورد فيه تاريخ القرار  2018/4/5خطأ والصحيح
هو  2918/4/30لذا اقتىض التنويه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العزيزية
العدد 2016/757 :
التاريخ 2018/6/21 :
اعالن
ملقتضيات االضبارة التنفيذية املرقمة اعاله والخاصة بالدائن (صباح
حسن دراج) واملدين (احمد عبد االمري ظاهر )
تبي�ع هذه املديرية حصة املدين يف العقار املرقم ادناه والعائد للمدين
اعلاه لقاء دي�ن الدائ�ن املرتت�ب بذمته والبال�غ (احد عشر مليون
وتس�عمائة واثنان وخمسون الف ومئتان وخمسون دينار) مع رسم
التحصي�ل بواس�طة النرش يف الصح�ف املحلية خالل (خمس�ة عرش
يوم�ا) من اليوم الت�ايل للتبليغ وعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه
املديرية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة من
القيم�ة املق�درة للعقار يف الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف يوم املزايدة
واملستمس�كات املطلوب�ة خالل املدة املذك�ورة وفق امل�ادة ( )93اوال
واملادة  100من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
حيدر رحيم صكبان
مدير تنفيذ العزيزية
املواصفات :
ـ اوصاف�ه  :موقعه ورقمه العزيزي�ة  4/67م 19برينج تقع مبارشة
عىل سداد نهر دجلة وموقعه جيد
ـ جنسه ونوعه  :عبارة عن ارايض زراعية تسقى بالواسطة
ـ مساحته  31 :دونم
ـ القيمة املقدرة لحصة املدين ( :ثالثة وتسعون مليون دينار)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امانة بغداد/دائرة املشاريع
نرش تنويه
ورد س�هوا ً يف نشر االعلان املرق�م ( )2018/13الخ�اص بمناقصة
(أعم�ال تطوي�ر املحل�ة) حيث ذك�ر ارق�ام املحلات (  /246االفراز
الحديث +املحلة 248حي البس�اتني )خطأ والصحيح هو املحلة(346
االف�راز الحدب�ث  +املحل�ة  348ح�ي البس�اتني والش�وارع املحيطة
والش�ارع الخدمي لحي البساتني) املنشور يف جريدتنا بالعدد()1692
يف  2018/6/12لذا اقتىض التنويه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (ح�ازم عبدالجليل محمدرضا) دع�وى قضائية لتبديل
لقبه وجعله (الشمري) بدال من (الشبالوي) فمن لديه حق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عشر يوما ً م�ن تاريخ النرش
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (جبار ذرب عب�اس) دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله
(الش�يباني) بدال من (ش�عالوي) فمن لديه حق االعتراض مراجعة
ً
يوم�ا من تاريخ النرش وبعكس�ه
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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منافسة رشسة بني دورمتوند
وارسنال عىل خدمات بنعطية

انطالق اجلولة الـ « »34من الدوري
الكروي املمتاز اليوم
المستقبل العراقي  /متابعة

تنطل�ق اليوم االثنين مباري�ات الجولة  34من
الدوري الكروي الممتاز وذلك باقامة مباراتين،
تجمع االولى فريقي السماوة وضيفه الميناء
البص�ري عل�ى ملع�ب االول ،فيم�ا يحتض�ن
ملعب امانة بغداد لق�اء اهل الدار وفريق نفط
الوسط.
وتتواصل منافس�ات الجولة يوم الثالثاء حيث
موع�د اقامة  6مواجه�ات ،ففي قمة مباريات
الجول�ة الت�ي يضيفه�ا ملعب الش�عب الدولي
يتقابل فريقا الزوراء والطلبة ،وفي ملعب دالل
في محافظة زاخو س�يكون لق�اء فريق زاخو

بغداد /المستقبل العراقي

وفريق القوة الجوية ،وس�يكون ملعب كربالء
الدولي مس�رحا ً للق�اء فريق كربلاء وضيفه
البح�ري ،ويضيف نفط الجن�وب فريق النجف
ف�ي ملعب الزبي�ر ،وفي ملعب عف�ك االولمبي
س�يكون لقاء الديوانية وفريق الكهرباء ،وفي
ملع�ب التاج�ي يتقاب�ل الح�دود والصناعات
الكهربائية.
وتختت�م منافس�ات الجول�ة ي�وم االربع�اء
باج�راء المباراتين المتبقيتي�ن ،ففي االولى
يضيف فريق الحس�ين عل�ى ملعبه في التاجي
فريق النفط ،وفي المباراة الثانية التي ستقام
على ملعب الشعب الدولي سيلتقي فريقا
الشرطة ونفط ميسان.

خ�ل ن�ادى ارس�نال اإلنجلي�زي
ف�ى ص�راع م�ع نظي�ره بوروس�يا
دورتموند األلمانى من اجل
التعاق�د م�ع المغربي

قطبا مانشسرت يتصارعان
عىل ضم نجم فرنسا
بغداد /المستقبل العراقي

مييس خيرج عن صمته قبل مواجهة
األرجنتني ونيجرييا املصريية يف املونديال
المستقبل العراقي /وكاالت
صرح ليونيل ميس�ي نجم برشلونة واألرجنتين في
تصريحات نش�رتها صحيفة “مي�رور” البريطانية
الي�وم في أول تعليق للس�احر بعد خس�ارة منتخب
بلاده أم�ام كرواتي�ا  0 3-ف�ي مونديال روس�يا :
“كأس العال�م يعني الكثير لألرجنتين ،ولش�خصي.

بغداد /المستقبل العراقي
طال�ب دييج�و مارادون�ا ،أس�طورة األرجنتي�ن،
بالتحدث م�ع العبي منتخب بلاده ،قبل مواجهة
نيجيري�ا المصيري�ة ،ف�ي آخ�ر ج�والت دور

المجموعات لبطولة كأس العالم  2018بروس�يا.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية ،أن مارادونا
يريد التح�دث مع الالعبين قب�ل خوضهم لمباراة
نيجيري�ا المقبلة.وأوضح أس�طورة األرجنتين،
أن�ه ال يري�د أن يقف مكتوف األي�دي ،بينما يمر
منتخب بالده بظروف عصيبة مثل هذه.واقترب
منتخ�ب التانج�و م�ن الخروج م�ن بطولة كأس
العالم ،بعد السقوط أمام كرواتيا والتعادل
مع أيس�لندا .وقال مارادونا“ :أنا
حزي�ن بع�ض الش�يء حول
م�ا يح�دث لألرجنتي�ن”.
وأض�اف“ :هن�اك قلي�ل
من األم�ل للتأهل للدور
المقبل ،أريد أن أتحدث
م�ع الالعبي�ن قب�ل
موقعة نيجيريا”.

الزوراء يقرتب من لقب الدوري
العراقي بفوزه عىل النجف
المستقبل العراقي  /متابعة
اقترب فري�ق الزوراء م�ن ضمان لقب
ال�دوري ،بف�وزه الي�وم عل�ى مضيفه
النج�ف ،بنتيج�ة ( ،)2-1ف�ي المباراة
الت�ي أقيمت مس�اء الي�وم ،على ملعب
النجف ،ضمن منافسات الجولة الثالثة
والثالثين من الدوري العراقي الممتاز.
وافتت�ح ال�زوراء ال�ذي واص�ل نتائجه
اإليجابية التس�جيل ع�ن طريق الالعب
مهن�د عب�د الرحي�م ف�ي الدقيق�ة 22
م�ن المباراة.وفي الش�وط الثاني عزز

الالعب نفسه النتيجة
بهدف ثان ،فيما أحرز
ه�دف النج�ف الوحيد
المحت�رف الس�وري
محمد حمدكو في الدقيقة
.65وحاف�ظ ال�زوراء عل�ى تقدمه
حت�ى نهاي�ة المب�اراة ،ليكس�ب 3
نقاط مهمة قربته من إحراز اللقب.
ورف�ع الزوراء رصي�ده إلى النقطة
 78ف�ي صدارة الترتي�ب ،فيما بقي
النج�ف في المركز الس�ابع برصيد
 49نقطة.

ميندي يكشف دور زوجة
جوارديوال يف انتقاله للسيتي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف الظهير الفرنسي بنجامين
مين�دي ع�ن الدور ال�ذي قامت به
زوجة مدرب مانشستر سيتي بيب
جوارديوال في انتقاله إلى الفريق
اإلنجليزي.
وانتق�ل مين�دي إل�ى مانشس�تر
س�يتي الع�ام الماض�ي قادما من
موناك�و مقاب�ل  52ملي�ون جنيه
إسترليني.

قال�ت تقارير صحفية إن قطبا مانشس�تر ،دخال في حرب لضم
نج�م باري�س س�ان جيرم�ان ،وذل�ك خالل
الصيف الجاري.وأكدت صحيفة “ميرور”
اإلنجليزي�ة أن مانشس�تر يونايت�د
س�يحارب نظيره مانشس�تر سيتي ،من
أجل الظفر بخدمات كيليان مبابي ،لتعزيز
خط الهجوم.وأوضحت أنهما يس�عيان لضم
الالع�ب صاحب ال�ـ 19عامً �ا ،قبل أن يتمكن س�ان
جيرم�ان من ضم�ه بش�كل نهائي.ويعتم�د الناديان على
إمكانية فشل النادي الفرنسي في ضم مبابي ،بسبب قوانين اللعب
المال�ي النظيف ،حيث يلعب نجم فرنس�ا في النادي العاصمي على
س�بيل اإلعارة من موناكو.ويس�عى مانشس�تر يونايتد للتضحية
بأنتونيو مارس�يال ،من أجل ضم مبابي ،حيث تبلغ قيمة الالعب
حوالي  80مليون إس�ترليني ،وهو ما سيساعد إدارة الشياطين
الحمر في حسم الصفقة.

لق�د حلم�ت دوم�ا برف�ع كأس العال�م ،واختب�ار
المش�اعر المصاحبة لذلك” ،ال أرغب في اعتزال كرة
الق�دم دون الفوز بكأس العالم مع بالدي” ،وتواجه
األرجنتي�ن ي�وم الثالثاء المقب�ل منتخ�ب نيجيريا
في مباراة تحديد المصير س�واء بأس�تمرار منتخب
التانجو في مونديال روس�يا أو مغادرة كأس العالم
مبكراً.

مارادونا يعرض خدماته
عىل األرجنتني

ق�ال مين�دي ف�ي تصريح�ات
نقلته�ا صحيف�ة “ذا ص�ن”
البريطاني�ة ،عندما كن�ت ّ
أفكر
ف�ي االنتق�ال إل�ى م�ان س�يتي
العام الماضي ،بدأنا أنا وبيب في
تبادل الرسائل عبر “واتس أب”،
ل�م أكن أتح ّدث لبي�ب فقط ،بل
كن�ت أتح ّدث أيض�ا لزوجته،
ّ
ألنها كانت تساعده في اللغة
الفرنس�ية ،مع بيب ش�عرت
أنني أتح ّدث مع عائلتي”.

المهدي بن عطي�ة مدافع يوفنتوس
اإليطالى.
وقد تم ربط الالعب البالغ من العمر
 31عام�ا ف�ى االبتع�اد عن الس�يدة
العج�وز خلال الميركات�و الصيفي
الجارى.

نجم سان جريمان يصل روما غد ًا
المستقبل العراقي /وكاالت
كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول نجم فريق باريس سان
جيرمان الفرنس�ي ،إلى العاصمة اإليطالي�ة ،تمهي ًدا لالنضمام
بشكل رسمي إلى صفوف روما.
وذك�ر موق�ع “فوتب�ول إيطالي�ا” ،أن روم�ا توص�ل التفاق
م�ع باريس س�ان جيرمان ،من أج�ل الحصول عل�ى خافيير
باس�توري ،العب وس�ط الفريق ،في صفقة تبلغ قيمتها 18
مليون ي�ورو باإلضافة إلى المكافآت ،ليصل إجمالي الصفقة
إلى  24مليون يورو.
وأضاف أن الالعب األرجنتيني من المتوقع وصوله إلى العاصمة
روما ،غ ًدا اإلثنين ،موضحا أنه سيخضع إلى الفحوصات
الطبية يوم الثالثاء.

رينارد :نشعر بالغضب ..ومباراة أسبانيا
حاسمة لنا
بغداد /المستقبل العراقي
توقع الفرنس�ي هيرفي رينارد ،المدير الفني
للمنتخ�ب المغرب�ي ،مواجه�ة صعب�ة للغاية
أمام المنتخب اإلس�باني ،في ختام منافسات
المجموع�ة الثاني�ة ب�كأس العال�م  2018في
روسيا.وقال رينارد ،خالل المؤتمر الصحفي
للمب�اراة ،بحض�ور “ :مب�اراة الغ�د صعب�ة،
نواج�ه فيها مج�ددا لديه منتخ ًب�ا لديه الكثير
م�ن المزاي�ا ،وه�و خص�م ال يس�تهان ب�ه”.

وأضاف “س�نتحدث بصراحة ،نشعر بالغضب
ألنه ت�م إخراجنا قبل المباراة الثالثة ،وهذا لم
يكن عادال ،لكننا سنقدم مباراة قوية لتحسين
الص�ورة ،وألن ه�ذا م�ا تبق�ى لدينا”.وتابع
رين�ارد “من الصعب أننا نخ�وض مباراة الغد
ونحن نعلم أننا سنغادر بعدها ،إذا كان السبب
هو األداء فهذا مقب�ول ،لكننا تعرضنا للظلم،
ينبغ�ي أن نك�ون متحفزين لخ�وض المباراة
بأفضل إعداد نفس�ي ،وأنا س�أعتبرها مباراة
حاسمة”.

كني يتصدر قائمة هدايف املونديال
بغداد /المستقبل العراقي
س�جل هاري كين ،الع�ب المنتخب اإلنجليزي،
 3أه�داف “هاتريك” في مرمى نظيره البنمي،
في المباراة التي تجمعهما ضمن منافس�ات

دور المجموع�ات لبطول�ة كأس العال�م 2018
بروسيا.
وتص�در كي�ن قائم�ة هداف�ي الموندي�ال حتى
اآلن برصي�د  5أهداف ،ويأت�ي في المركز الثاني
البرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو ،والبلجيك�ي

روميلو لوكاكو ،برصيد  4أهداف لكل منهما.
وأصب�ح كي�ن ،ثال�ث الع�ب إنجلي�زي يس�جل
“هاتري�ك” ف�ي تاريخ بطول�ة كأس العالم ،بعد
جيوف هورس�ت ف�ي موندي�ال  ،1966وجاري
لينكير في مونديال .1986

نيامر هيني تياجو سيلفا
بغداد /المستقبل العراقي
أكد تياجو سيلفا مدافع منتخب
البرازيل حدوث مش�ادة كالمية
بين�ه وبين زميله نيمار جونيور
خالل اللق�اء ال�ذي انتهى بفوز
السامبا على كوستاريكا ()2-0
أمس الجمعة ف�ي الجولة الثانية

من منافس�ات المجموعة الخامسة
لكأس العالم.
وكشف سيلفا عبر صحيفة (جلوبو
إس�بورتي) البرازيلي�ة أن نيم�ار
أهان�ه بعدم�ا ق�رر مداف�ع باريس
سان جيرمان إعادة الكرة للمنتخب
الكوس�تاريكي بع�د توق�ف اللع�ب
ف�ي الدقيق�ة  83كن�وع م�ن الروح

مدرب السعودية :مستعدون إليقاف
حممد صالح
المستقبل العراقي  /وكاالت
قال خوان أنطونيو بيتزي ،المدير
الفن�ي للمنتخ�ب الس�عودي ،إن
التش�كيل ُيوض�ع قب�ل المب�اراة
ولي�س بعده�ا ،مش�يرا إل�ى أن�ه
من الس�هل التكه�ن والتحليل بعد
المواجهات.
وأض�اف بيت�زي خلال المؤتم�ر
الصحف�ي التقديم�ي لمواجه�ة
مص�ر ،الي�وم اإلثني�ن“ :نبح�ث
كل مب�اراة عل�ى ح�دة ،ون�درس
إس�تراتيجية الخص�م ،ولذلك من

الس�هل بعد النتائ�ج أن ندخل في
تكهنات ونلوم أنفسنا”.
واستدرك بقوله“ :لكننا كمدربين
يج�ب أن نبحث عن اإلس�ترايجية
والتش�كيل قب�ل المباريات وليس
بعده�ا ،وال داع�ي للخ�وض ف�ي
الماضي”.
وأضاف“ :عندما يكون هناك العبا
ف�ي ه�ذا المس�توى علي�ك إخبار
الالعبين ما هي التكتيكات األفضل
لمواجهت�ه ،وهو ما س�نفعله مع
صالح ،ألنه العب مميز واستطاع
إجبار الجميع على احترامه”.

الرياضية.
وأض�اف قائ�د منتخ�ب البرازي�ل:
“مص�دوم وحزي�ن م�ن تص�رف
نيمار ،فوجئت بمجرد إعادتي للكرة
بتلفظه ض�دي ،ولكن ما فعلته كان
الق�رار الصحيح ،ألن ه�ذه الهجمة
ال أقب�ل أن تجلب هذه الهجمة الفوز
للبرازيل”.

حتديد موعد الكشف الطبي
لناينجوالن يف إنرت
المستقبل العراقي  /وكاالت
ذكرت تقارير صحفية ،أن نادي إنتر ميالن اإليطالي ،اقترب من التعاقد رسم ًيا
مع نجم روما ،رادجا ناينجوالن.
وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” ،أنه من المتوقع أن يخضع البلجيكي ،للفحص
الطب�ي ف�ي إنت�ر ،صباح غ�د اإلثنين ،تمهي� ًدا لالنضم�ام بصفة رس�مية إلى
الفريق.
وأوض�ح الموق�ع أن ناينجوالن ال يزال يقضي إجازت�ه ،إال أنه من المتوقع أن
يطير إلى مدينة ميالنو مس�اء اليوم ،ثم يخضع للفحوصات الطبية صباح غد
اإلثنين.
وس�ينضم ناينج�والن إل�ى إنتر ،في صفق�ة تبل�غ قيمتها  24ملي�ون يورو،
باإلضافة إلى انضمام سانتون وزانيولو إلى روما.
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سكان دولة األكثر استخدام ًا لإلنرتنت
أظهرت استطالع أمريكي ،نرشت نتائجه،
األح�د ،أن س�كان دولة آس�يوية هم أكثر
سكان العالم استخداما لإلنرتنت وامتالكا
للهوات�ف الذكي�ة ،وفق ما ذكرت وس�ائل
إعالم غربية.ووفقا لالستطالع ،الذي أجره
مركز بيو ريسريتش األمريكي ،فإن كوريا
الجنوبية تحتل املرتب�ة األوىل يف العالم من
حيث استخدام سكانها لإلنرتنت والهواتف
الذكية.وذكر االس�تطالع ،الذي شمل أكثر

من  40ألف ش�خص يف  37دولة ،أن نسبة
البالغين الذي�ن يملكون الهوات�ف الذكية
يف كوري�ا الجنوبي�ة وصل�ت إىل  94باملئة،
وف�ق ما نقل�ت «وكالة «يونه�اب» لألنباء
يف كوري�ا الجنوبية.وج�اءت إرسائي�ل يف
املرتبة الثانية بنس�بة  83باملئة وأستراليا
 82باملئ�ة وهولن�دا والس�ويد ولبن�ان 80
باملئة وإسبانيا  79باملئة والواليات املتحدة
 77باملئ�ة واألردن  76باملئ�ة وأملاني�ا 72

سودوكو

باملئ�ة وبريطاني�ا  72باملئ�ة وتش�ييل 72
باملئة وكن�دا  71باملئة.كم�ا احتلت كوريا
الجنوبي�ة املرك�ز األول بنس�بة  96باملئ�ة
من حيث اس�تخدام اإلنرتنت ،تلتها هولندا
وأسرتاليا بنس�بة  93باملئة.وجاءت كوريا
يف املرتبة الثالثة من حيث نس�بة استخدام
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،بع�د األردن
الت�ي حصلت عىل نس�بة  75باملئة ولبنان
 72باملئة.

كويكبات قاتلة هتدد األرض
كش�فت وكالة الفض�اء األمريكية «ناس�ا»
ع�ن خ�ط لحماي�ة األرض خالل الس�نوات
العرش املقبلة من الكويكب�ات القاتلة ،التي
يمك�ن أن تهاجم األرض وتقيض عىل قارات
بأكملها.ويقول علماء يف الفضاء يف «ناسا»
إنه�م وبالتع�اون م�ع الوكال�ة الفيدرالي�ة
إلدارة الط�وارئ ومكت�ب سياس�ات العلوم
والتكنولوجيا يف البيت األبيض ،يبحثون عن
أفضل الطرق الكتشاف الكويكبات وإبعادها

عن األرض.ويحتاج العلماء إىل س�نوات عدة
لبن�اء فريق من رواد الفضاء لتنفيذ الخطة،
الت�ي يأملون أن تتمكن م�ن تجنيب كوكب
األرض كارثة محتمل�ة ،وتحذير الناس قبل
وقت كاف من أج�ل اإلخالء.وعىل الرغم من
أن�ه ال يوج�د أي تهديد مب�ارش للكويكبات
القاتل�ة ،ف�إن بع�ض العلماء يخش�ون من
صعوبة التنبؤ بس�لوكها ،ولذلك طلب البيت
األبيض خططا من اآلن لضمان بقاء األرض

يف مأمن.وقد صدر تقرير من املجلس الوطني
للعلوم والتكنولوجيا ،والذي يضم مش�اركة
م�ن ناس�ا إىل جان�ب الط�وارئ الفيدرالي�ة
والجيش والبيت األبيض ومسؤولني آخرين.
وق�ال لين�ديل جونس�ون ،عال�م الفضاء يف
«ناس�ا» ،إن «العلم�اء عثروا على  95باملئة
من األجس�ام القريبة من األرض والتي تبعد
مسافة كيلومرت واحد ،لكن املشكلة تبقى يف
الكويكبات الصخرية البالغة  5باملئة.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

 %30من النساء الحوامل يتقن ألكل أشياء
غري األطعم�ة ،وهو اضط�راب أكل ُيطلق
عليه اسم بيكا.
تحتوي أجس�ادنا عىل  0.2ميلليجرام من
الذهب ،معظمه يف دمنا.
تحتوي أجس�ادنا عىل  0.2ميلليجرام من
الذهب ،معظمه يف دمنا.
يمك�ن للعني البرشية أن تمي�ز حوايل 10
مليون لون مختلف.
هل تعلم أن املاء املالح يش�كل  %1من ماء
االرض.
هل تعلم ان باستطاعة اإلنسان ان يعيش
شهرا ً كامالً بدون غذاء ،لكنه لن يستطيع
العيش سبعة أيام دون ماء.

الدماغ ال يقاوم تناول بعض األغذية

بينم�ا تواصل محلات الوجبات الرسيع�ة تحقيق أرباح
مالية كبرية ،توصلت دراس�ة حديثة إىل س�بب قد يكون
وراء مواصل�ة تن�اول هذا النوع من األغذي�ة بدون حتى
الش�عور بالجوع ،ورغم عواقبه�ا الوخيمة عىل الصحة.
فما هو يا ترى؟بالرغ�م من رضرها الكبري عىل الصحة،
يواص�ل الكثير من الناس تن�اول أطعمة غنية بالدس�م
والنش�ويات ،التي تؤثر عىل الجسم بشكل واضح وتؤدي
إىل إصابت�ه بأم�راض عديدة عىل غرار الس�منة وأمراض
القلب .و ُيحاول خرباء الصحة منذ مدة طويلة فهم سلوك
بعض الناس يف اإلقدام عىل تناول هذا النوع من األطعمة
املتوفرة بشكل كبري ،والتي تتمتع غالبا بطعم جيد.
ويف ه�ذا الص�دد ،توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن بعض
األطعمة مثل الوجبات الرسيعة ،التي تجمع بني الدهون
والكربوهيدرات ،تؤثر بش�كل خاص على نظام املكافأة
يف الدماغ (نظام يف الدماغ يضطلع بمهمة إنش�اء الحافز
الغريزي لدى اإلنس�ان ،وذلك م�ن أجل أن يقوم بيشء ما
ُيحافظ عىل بقائه كاألكل والرشب ،)...وأضافت الدراسة

الصادرة عن جامعة «ييل» األمريكية العريقة أن تركيبة
الدهون والنش�ويات املتواجدة يف بع�ض األطعمة ،تؤدي
إىل اإلفراط يف تن�اول الطعام واإلصابة بالس�منة ،وهذه
الرتكيبة هي السبب الذي يجعل الدماغ يأمر بطلب املزيد

طبق اليوم

طبق البانزنيال اليونانية

منها ،وفق ما أشار إليه موقع «هايل براكسيس» األملاني.
وأوضح موق�ع «ميديكل ديلي» أن النتائج اعتمدت عىل
دراس�ة شارك فيها حوايل  206شخصا ،إذ عرض الخرباء
عىل املش�اركني صورا لوجب�ات خفيفة غني�ة بالدهون
والسكر ،وكذلك تركيبة من الدهون والكربوهيدرات.
ويتاب�ع نفس املوقع العلمي املتخصص أن الخرباء طلبوا
من املش�اركني تقدير عدد الس�عرات الحرارية املوجودة
يف هذه امل�واد الغذائية ،وما هو الثمن الذين س�يدفعونه
من أجل الحصول عليها.وقالت املرشفة عىل الدراسة دانا
سمال «من املدهش أن األطعمة التي تحتوي عىل الدهون
والنش�ويات تب�دو وكأنها تشير إىل س�عراتها الحرارية
املحمولة للدماغ من خالل آليات خاصة» ،وأضافت« :كان
املش�اركون دقيقني للغاية يف تقدير الس�عرات الحرارية
يف الده�ون .بيد أنهم لم يكونوا كذلك يف تقدير الس�عرات
الحراري�ة يف الكربوهيدرات» ،وأردفت «أظهرت دراس�تنا
أنه حني يتم الجمع بني الدهون والنش�ويات ،فإن الدماغ
يبالغ يف تقدير قيمة الغذاء».

كلمات متقاطعة

احلمل
أصحاب برج الحمل حظك لليوم:
مهنياً:كن حسن النية مع زمالء العمل وال تظن السوء
عاطفياً:تقرب املس�افة بينك وبني الحبيب وتتفاهم معه
أكثر.

الثور
مهنياً:تبدو اليوم نشيطا ً ومتحمسا ً لفكرة مرشوع جديد
عاطفياً:ال تتهرب من مس�ؤولياتك تجاه الحبيب وتمسك
بها.

اجلوزاء
أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:
مهنياً:تنع�م باالس�تقرار يف حيات�ك املهني�ة خلال هذه
الفرتة
عاطفياً:ك�ن أكث�ر ش�جاعة وال تتردد يف إخب�ار الحبيب
بحقيقة مشاعرك.

السرطان
أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:
مهنياً:تحظ�ى اليوم بعروض مغرية تس�اهم يف تحسين
دخلك املادي
عاطفياً:امن�ح الحبي�ب املزي�د م�ن الحري�ه وال تقي�ده
بترصفاتك.

االسد
أصحاب برج األسد حظك لليوم:
مهنياً:عرب عن وجهة نظرك بحرية وال تخىش االنتقاد
عاطفياً:أحده�م يح�اول اإليق�اع بينك وبين الحبيب كن
حذراً.

العذراء
أصحاب برج العذراء حظك لليوم:
مهنياً:ك�ن واضح�ا ً فيما تقص�ده وبقرارات�ك وال تدعها
تتسم بالغموض
عاطفياً:تريث وال تترسع يف ظنونك تجاه الحبيب.

املقادير:
 الخبز الفرنيس  :رغيف (وس�ط مقطع مكعبات كبرية ومرشوشبش�وية زيت زيتون ومحم�ص بالفرن ليصبح ذهب�ي)  -الفليفلة
الحم�راء  1 :حبة (مقطعة مكعب�ات)  -الفليفلة الصفراء  1 :حبة
(مقطع�ة مكعبات)  -بندورة  2 :حب�ة (مقطعة مكعبات)  -خيار
 2 :حب�ة (مقطعة مكعبات)  -زيتون أس�ود  :ربع كوب (نوع جيد
م�زال الب�ذور)  -جبن�ة الفيت�ا  :نصف ك�وب (مقطع�ة مكعبات)
 عصير الليمون  :ربع ك�وب (للصوص)  -زي�ت الزيتون  :نصفك�وب (للصوص)  -الثوم ّ :
فصان (مدقوق ،للصوص)  -أوريغانو :
ملعقة صغرية (للصوص)  -الخردل  :ملعقة كبرية (معجون خردل
ديجون للصوص)  -ملح  :نصف ملعقة صغرية (للصوص)
طريقة التحضري:
 .1تخلط كل مكونات الصوص بمرتبان وتخض جيداً.
 .2تخلط مكونات السلطة ويصب عليها الصوص وتقدم خالل ربع
ساعة ليرشب الخبز القليل من الصوص.

امليزان
أصحاب برج امليزان حظك لليوم:
مهنياً:تطلع الي�وم عىل معلومات رسية يف العمل عليك أن
تحافظ عليها
عاطفياً:ترتب�ط بش�خص م�ا عاطفي�ا ً وتش�عر أن�ك لن
تستطيع التخيل عنه.

العقرب
أصحاب برج العقرب حظك لليوم:
مهنياً:علي�ك أن تتعلم املش�اركة يف العمل وتبادل الخربات
مع زمالء العمل
عاطفياً:الحوار هو أفضل الطرق لتتفاهم مع الحبيب.

القوس
أصحاب برج القوس حظك لليوم:
مهنياً:أن�ت الي�وم أمام خي�ارات كثرية يف العم�ل تجعلك
محتار بينها
عاطفياً:ال تش�عر بالغرية أمام نجاح الحبيب بل عليك أن
تشجعه.

اجلدي
أصحاب برج الجدي حظك لليوم:
مهنياً:حاذر من ارتكاب أية أخطاء قد تندم عليها الحقا ً
عاطفياً:نظ�م وقت�ك بين الحبي�ب والعم�ل وال تهم�ل
مشاعره.

الدلو
أصحاب برج الدلو حظك لليوم:
مهنياً:تح�اول أن تبح�ث عن فرص عم�ل جديدة تخرجك
من الضائقة املادية التى تمر بها
عاطفياً:ال تخرس ثقة الحبيب وتمسك به.

احلوت
أصحاب برج الحوت حظك لليوم:
مهنياً:ق�د تضطر اليوم اىل التغيير اليوم من قراراتك التى
اتخذتها الحقا ً
ً
عاطفي�اً:ال تك�ن عبي�دا وتخرس الحبيب بس�بب تمس�ك
بآرائك.

ماكدونالدز تتخىل عن الشفاطات البالستيكية
أعلنت رشك�ة ماكدونالدز األمريكي�ة ،الجمعة،
أنها قررت االستعاضة عن الشفاطات املصنوعة
من البالستيك بالورقية يف كل مطاعمه اباململكة
املتحدة وأيرلندا اعتبارا من شهر سبتمرب املقبل.
ونقلت الصحاف�ة الربيطانية عن الرشكة قولها
«أبلغن�ا زبائننا أنهم يريدون رؤية تحرك بش�أن
الش�فاطات فيما يعكس الجدل األعم واألوس�ع
نطاقا».
واقرتحت الحكوم�ة الربيطانية ،يف أبريل ،فرض
حظ�ر على الش�فاطات البالس�تيكية واألعواد
البالستيكية ذات األطراف القطنية التي تستخدم
لتنظيف األذن.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1697
االثنين  25حزيران 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

التبعية السياسية

جديت ...املعامرية األوىل
فاطمة ناعوت
فيم�ا أتجوّل يف ميادي�ن تورونتو الكندية ،أتأمل ناطحات الس�حاب
َ
ُ
الرشيقة األنيقة ،أول معمارية يف
تذكرت جدتي الحسنا َء
الشواهق،
تاري�خ البرشية .وألنها األوىل فهي األعظم ،ألنها التي «ابتكرت» هذا
َّ
الف�ن الجميل :العم�ارة ،أ ّم الفنون ،حاوية الفنون الس�تة يف قلبها.
ً
ُ
رّ
خطوة عىل
البرشية وال انتقل�ت
ت
العم�ارة الت�ي لوالها ما
تحّض� ِ
الهمج�ي األول .فالعمارة هي
مس�ار الحضارة عن عرص اإلنس�ان
ّ
ُ
اإلنس�ان حوله
الجرسُ األول بني اإلنس�ان وبني الطبيعة .أينما نظر
ُ
فيالطفها يف لحظات سحرها وهدوئها ،أو يحتمي
ليحاور الطبيعة:
ُّ
«املعماري»،
منه�ا يف لحظ�ات رعونتها ورشاس�تها ،ال ب�د أن يبر َز
ليرتجم هذا الحوا َر بني اإلنس�ان وبني الطبيعة .ألنه األقد ُر عىل فهم
لغة الطبيعة املعقدة وفك ش�فراتها ،ثم ترجم�ة تلك األلغاز لصالح
اإلنس�ان ورغده .لهذا قال «فران�ك لويد رايت»ُّ :
ّ
معماري عظيم،
كل
ه�و بالرضورة ش�اع ٌر عظيم .ألن علي�ه أن يكون مرتجمً�ا عظيمًا
لعرصه .
ُ
ٌ
تحمل قلمً�ا يف يدها ،وعقال
س�يدة جميلة ممش�وقة القوام،
جدتي
نيرّ ًا يف رأسها ،فهي ربّة الحكمة والكتابة .لهذا توّجها املرصيون رب ًّة
للتاريخ ،ألنها أول من دوّن وأول من كتب .اسمها «سيشات» .وكان
لها الدور األه ُّم يف الطقس املق ّدس الخاص بتصميم املعابد وتأسيس
الهياكل الدينية .ذكاؤها الحا ُّد جعلها تربع يف الرياضيات والهندسة
الفراغية والهندسة املسطحة ،وحس�اب املثلثات وقياس املساحات
والحجوم ،وعلوم اإلحصاء والتحليل الريايض واالس�تنتاج املنطقي.
وبع�ض ه�ذه العل�وم نعرفها الي�وم باس�م «االس�تقراء الريايض،
واملنطق الريايض والهندس�ة الوصفية» .له�ذا فقد نالت جدتي لق ًبا
ً
عطفا عىل ألقابه�ا الكثرية الغنية ،وه�و :مانحة الحكمة
إضافيًّ�ا،
للفرعون .ولرباعتها يف علم الفلك وحس�اب مدارات النجوم ودورات
ُّ
ُ
املصري القديم يعتمد عليها يف تحديد
الفالح
القمر والش�مس ،كان
مواعي�دالفيض�انوال�زرعوالحص�اد.
سيشات ،يعني :التي ُتدوّن .فهي التي ابتكرت علم الكتابة واألبجدية
وتراه�ا دائما ً ترس�م بقلمها ش�قوقا ً على جريدة النخي�لُ ،
فتدوّن
م�رور الزمن ،أليس�ت هي ربّ�ة التاريخ؟ والقلم يلزم�ه دفرت ،ولهذا
انتزعت لق ًبا جدي ًدا هو :س�يدة دار الكتب؛ ألنها افتتحت أول مكتبة
َ
املعارف
يف التاري�خ .وفيه�ا ُحفظت اللفائف والربديات الت�ي تحوي
العلوم والفنون .لهذا تعتمر فوق رأسها الشاهق زهرة طويلة الساق
لها س�بع ورقات مُ شعةّ ،
تمثل إشعاعات العلوم اإلنسانية :العمارة،
ُّ
وتنص عرش
الكتاب�ة ،الفلك ،الطب ،الحس�اب ،الفيزياء ،التنجي�م.
نصوص من مدونات التوابيت عىل وصية موجّ ه للموتى :سيش�ات،
أبواب السماء .وهل ُت َ
ُ
َ
ُ
أبواب السماء إيل بكل ما سبق؟!
فت ُح
تفتح لك
َ
اتجاه الشمال دون
يف طقس العمارة والتشييد ،كانت سيشات ُتح ّد ُد
بوصلة ،ثم تب�دأ يف «م ّد الحبال» عىل األرض وف�ق التصميم الهيكيل
َ
البناة بالرشوع يف طقوس دق األوتاد
املعماري الذي تبتكره ،ثم تأمر
التي تحدد أركان املعبد أو الهيكل أو القرص.

الشيخ منتظر الخفاجي
من ضمن أساليب الهيمنة التوسعية لدى الدول ،هو جعل الدولة
االضعف تابعة سياسيا ً للدولة االقوى ،فتميس الدولة املستهدفة
تابعة للدولة الهادفة يف الجوانب السياس�ية التي تحقق اغراض
تلك الدولة.
ومن ابرز أنواع التبعية والتي نشهدها االن عىل الساحة السياسية
هي:
النوع االول :واس�تطيع ان اس�ميها بالتبعية الساذجة ،وهي ما
تفرضة الدولة القوية عىل الدولة الضعيفة من اس�لوب س�يايس
يصب يف صالح الدولة املتبوعة ،وبه تكون تبعية الدولة الضعيفة
قهري�ة واضطرارية ،اي ان الدولة الضعيفة لديها رؤى وقناعات
سياس�ية لكنه�ا مجربة عىل التخلي عنها بس�بب هيمنة الدولة
املتبوعة.
وه�ذه املرتبة م�ن التبعية فيها مس�احة ـ وان كان�ت ضيقة ـ
للدول�ة التابعة لتمرير بعض غاياته�ا او رؤآها من خالل ثغرات
السياسة املفروضة.
النوع الثاني :والذي ينش�أ بإرادة الدول�ة الضعيفة وليس فرضا ً
عليه�ا ،وذلك من خلال دوافع الصعود ملص�اف الدول الكربى أو
الج�ل زي�ادة قيمتها يف املحاف�ل الدولية الخاصة ،فتنس�خ هذه
الدول�ة االصول السياس�ية الحدى الدول الكربى وتحاول السير
عليها ،فتكون تابعة من جهة االصول السياسية لتلك الدولة التي
اتخذتها قدوة لها .وهنا قد تفقد الشكل السيايس املناسب لها.
الن�وع الثالث :ويك�ون من خالل مس�اعدة الدول�ة الضعيفة او
الدولة الناش�ئة م�ن قبل الدولة االقوى الجل نهوضها سياس�ياً،
وذلك عرب رسم مسار سيايس محدد للدولة الضعيفة.
ويف هذا النوع هناك مساحة للدولة التابعة حيث اذا تمكنت هذه
الدولة من التقدم ولو بمقدار صغري تس�تطيع ان تغري بعض تلك
املسارات التي رُسمت لها.
الطريق الرابع :واستطيع ان اسميه التبعية املحكمة .وهي مبنية
عىل زرع أفكار وثوابت كلية وشمولية من قبل الدولة املهيمنة يف
عقول ساسة الدولة التابعة ،فتخلق عقل سياسيا ً يالئم اهدافها
وسياستها .فيتحرك عقالء الدولة التابعة عىل ما تولّده عقولهم
م�ن اف�كار وآراء وحلول يتوهمون انها مس�تقلة م�ن اي تأثري
خارج�ي ويف الواقع انما هي افكار متولدة الثوابت التي زرعت يف
عقولهم .وبالت�ايل من الصعب عليهم ان يتحرروا من طوق هذه
الثواب�ت .فكل فكرة وكل مخط�ط وكل نظام يصدر عنهم يصب
يف صال�ح الدولة املتبوع�ة  .وهذا من اخطر ان�واع التبعية والذي
يعيشه االن اكثر ساسة الدول العربية.

كـاريكـاتـير

فيسبوك «يفتح» العيون املغلقة!
طور فيس�بوك طريق�ة مبتكرة ل�ـ «إلنقاذ»
الص�ور الت�ي يرم�ش فيه�ا األش�خاص عن
طريق الخطأ.
واس�تخدم فريق من مهنديس فيسبوك تقنية
جديدة تس�مى «> ،»in-paintingحيث يعمل
الربنامج عىل اس�تبدال العين املغلقة بأخرى
مفتوحة ،ولكن بطريقة تبدو واقعية بش�كل
الفت للنظر.
وقام املهندس�ون بتدريب نظ�ام التعلم اآليل،
ال�ذي يس�مى « Generative Adversarial
 ،»Networkإلع�ادة فت�ح العي�ون املغلق�ة
تلقائيا.
ويتم تدريب اثنني من الشبكات العصبية عىل
التع�رف عىل عي�ون املس�تخدمني يف مليوني
ص�ورة ،وإعادة إنش�ائها من خلال الرجوع
إىل مجموع�ة م�ن الص�ور املرجعي�ة ،حي�ث
يت�م جمع املعلومات عن لون جلد املس�تخدم
وشكل العني ولون القزحية.
وق�دم ح�وايل  200أل�ف ش�خص صوره�م
للدراس�ة ،كم�ا ش�ملت مجموع�ة بيان�ات
منفصلة لـ  100ألف صورة للمشاهري.
وق�ال الباحث�ون إن�ه لي�س هناك ش�ك يف أن
الخوارزميات الواقعية إلعادة تصحيح معالم

الوج�ه ،تعتبر موضوع بحث�ي متنامي فيما
يتعل�ق بتقنيات الكمبيوتر املتط�ورة والتعلم
اآليل .وأضاف�وا أن خوارزميات إعادة التنقيح
استخدمت عىل نطاق واسع يف مهام مختلفة،
بم�ا يف ذل�ك إزالة الل�ون األحمر م�ن العيون
والشوائب والتالعب بميزات الوجه ،وتصميم
ماكي�اج اصطناعي .ومع ذل�ك ،فقد تعرضت
التقنية املبتكرة ملشكلة كبرية عند التدرّب عىل

يوتيوب يوفر خدمة متكنك
من الربح عرب موقعه!

ذك�ر موق�ع « ذي فيرج « أن القائمني عىل موقع يوتيوب س�يضيفون
تعديالت عليه تسمح لبعض املدونني بالربح عن طريقه.
ووفقا للموقع ،سيتمكن املدون الذي يملك عىل يوتيوب أكثر من  100ألف
متابع من إنش�اء صفحات خاصة على قناته للبيع والرتويج للبضائع،
ويمكن للمس�تخدمني االشتراك بتلك الصفحات أو النوادي اإللكرتونية
مقابل مبلغ مادي يصل إىل  4.99دوالر كل شهر.
كم�ا يمكن للمدونني مع هذه امليزة تروي�ج بضائع معينة عرب يوتيوب
عن طريق روابط خاصة ستكون تحت الفيديوهات التي ينرشوها.
ويشير الخرباء إىل أن هذه امليزات ستسمح للمدونني يف يوتيوب بالعمل
والربح بشكل قانوني ،وستخفف من حدة التنافس غري الرشيف بينهم
عىل املوقع.

أغذية «وقائية» بديلة لألدوية

الصور الت�ي تحتوي عىل نظ�ارات أو قصات
ش�عر معينة .كم�ا تواج�ه التقنية مش�كلة
يف تحلي�ل الوج�وه ضم�ن الصوراملزدحم�ة
باألشخاص.
ومن غري الواضح ما إذا كان فيسبوك يخطط
إلطلاق التكنولوجي�ا الجدي�دة لالس�تخدام
على منص�ات التواصل االجتماع�ي الخاصة
بالرشكة األم.

عادة ما يحتل مذاق ما نأكله
وقدرته على أن ينال إعجابنا
ويش�عرنا بالش�بع األولوي�ة
القص�وى لدين�ا ،مقارنة بما
يحمل�ه طعامن�ا م�ن فوائ�د
صحي�ة .لكن خبراء التغذية
يوص�ون بتن�اول أطعم�ة
صحي�ة ومتوازن�ة ،بالرتكيز
عىل تلك التي ثبت مس�اعدتها
عىل تف�ادي عدد من األمراض
املزمن�ة والخطيرة مث�ل،
الس�كري وارتف�اع نس�بة
الكوليسترول واضطراب�ات
القل�ب والرسطان.وحس�بما
نقل�ت «بول�د س�كاي» ،فإن
تناول نبات القنبيط أو «الربوكيل» مطهوا عىل
البخ�ار ،يقلل م�ن احتم�ال اإلصابة برسطان
الربوس�تات والرئ�ة والجلد ،ويع�ود الفضل يف
ه�ذه الفائ�دة إىل ما يحتويه النب�ات من مواد
تح�ارب امل�رض تس�مى الـ»س�يلفو رافان».
وينص�ح األطباء بتناول حفن�ة من الجوز كل
ي�وم ،بالنظ�ر إىل ما يحتوي علي�ه من عنارص
مضادة لألكسدة و»األحماض الدهنية «أوميغا

 ،»3وه�و م�ا يس�اعد على تجن�ب اإلصاب�ة
باألزم�ات القلبية.ويف املنحى نفس�ه ،أظهرت
البحوث أن السبانخ املطهوة عىل البخار تساعد
على حفظ صح�ة الكب�د ،بفضل م�ا تحتوي
عليه من بيتايين وكلورين وفيتامني « ،»Eأما
الفاصولي�ا الحمراء فتصلح ملرىض الس�كري
كما تس�اعد عىل الوقاية من نوعه الثاني ،من
خلال األلياف التي تلعب دورا يف ضبط س�كر
الدم.وتشير التقديرات ،إىل أن نصف كوب من

املاء الساخن حيمي من النوبات القلبية
يس�تحمون مل�دة  12دقيق�ة يف املتوس�ط،
بحسب صحيفة دييل ميل الربيطانية.
وقال�ت الدراس�ة :إن�ه “ت�م توضي�ح اآلثار
اإليجابي�ة لحمامات الس�اونا عىل األمراض
القلبي�ة الوعائي�ة ،إن االس�تحمام بامل�اء
الس�اخن هو بديل جيد ،ويمكن أن يكون له
أيضا ً آثار مماثلة».
وتظه�ر ه�ذه الدراس�ة وج�ود عالق�ة بني
الح ّمام�ات الس�اخنة املنتظم�ة ،وبع�ض
امل�ؤرشات لتحسين صح�ة القل�ب والدورة
الدموية ،إال أن ذلك قد يكون مرتبطا ً بعوامل
أخرى يف نمط الحياة.

أظه�رت دراس�ة بريطاني�ة أن االس�تحمام
باملاء الساخن  5مرّات عىل األقل يف األسبوع،
يحم�ي م�ن النوب�ات القلبي�ة والس�كتات
الدماغية.
ووج�دت الدراس�ة ،أن الغط�س املنتظ�م يف
حوض اس�تحمام ،درج�ة حرارة امل�اء فيه
ح�وايل  41درج�ة مئوي�ة ،يقلل م�ن فرص
انس�داد الرشايني ،واإلصابة بأمراض القلب
وضغط الدم.
وتوص�ل الباحث�ون إىل ه�ذه النتائ�ج ،بعد
مراقب�ة امل�ؤرشات الحيوي�ة ،ألكث�ر م�ن
 870متطوع�ا ً م�ن الرجال والنس�اء ،الذين

الفاصوليا الحم�راء يحتوي عىل
 14غرام�ا من األلي�اف ،وبما أن
هضمها يستغرق وقتا أطول فإن
ذل�ك يجنب حدوث طفرة س�كر
مفاجئة يف ال�دم.وإذا كنت ممن
يخش�ون م�رض «ألزهايم�ر»،
فإن�ك يف حاجة إىل تن�اول التوت،
باعتباره فاكهة غنية باملكونات
املض�ادة لألكس�دة ،وه�و م�ا
يضم�ن التأثير اإليجاب�ي على
طريقة تواص�ل الخاليا العصبية
وتقليل تكلس بعض الربوتينات.
ولتحقي�ق صحة أفض�ل ،يمكن
لإلنس�ان أن يحم�ي نفس�ه من
ارتف�اع ضغ�ط الدم عبر تناول
امللفوف الصيني الغني بالفيتامني  Aاملس�اعد
عىل إنت�اج كرات الدم البيض�اء ،أما زيت جوز
الهن�د فيق�ي من الس�منة بفضل م�ا يحتويه
من فيتامينات وزيوت تحس�ن عملية الهضم.
وينصح األطب�اء بتناول البيض لحماية صحة
العني ،فهو يحتوي على بروتينات مفيدة ،أما
الثوم ال�ذي يمكن أن يض�اف إىل أطباق كثرية
فيخفض مستوى الكوليسرتول يف الجسم.

فضيحة تطيح برئيس جملس إدارة «إنتل»
أعلنت رشك�ة «إنت�ل» املختصة بإنت�اج معالجات الكومبيوت�ر يف بيان
صحفي لها ،عن استقالة رئيس مجلس إدارتها ،برايان كرجانيتش.
وعينت الرشكة رئيس اإلدارة املالية ،روبرت س�وان ،بديال لكرجانيتش،
لتس�يري األعم�ال لحني اختيار من يش�غل منصب رئي�س مجلس إدارة
الرشكة .وكان برايان كرجانيتش قد تقدم باستقالته وقبلت عىل الفور،
لتورطه يف عالقة س�ابقة مع أحد موظف�ي الرشكة (ولم يوضح البيان
الصحف�ي جنس املوظ�ف) ،وأعلنت الرشكة عن فت�ح تحقيق فوري يف
الواقعة ،ملا تمثله من خرق لقوانني الرشكة التي ترسي عىل جميع املدراء.
وكان قبول اس�تقالة كرجانيتش عىل الف�ور بمثابة تأكيد عىل «رسيان
مب�ادئ وقيم الرشكة عىل جميع العاملين بها» وفقا لبيان «إنتل» .كما
أضاف البيان الصحفي أن الرشكة «بدأت بالفعل يف البحث عن مرشحني
لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الرشكة محليا ودوليا».

قرش «الزيتون» يدمر اخلاليا الرسطانية

كش�ف علماء من جامعة برش�لونة ،عن نتائج
دراس�ة تظه�ر دورا هام�ا للزيت�ون يف مكافحة
م�رض الرسط�ان .وأش�ار العلم�اء ،إىل أن دور
الزيت�ون يف عالج الرسطان ال يقدر بثمن ،وأكدوا
أن إضاف�ة الزيت�ون إىل النظام الغذائي لإلنس�ان
يرف�ع م�ن وقاية الجس�م ضد تط�ور رسطاني
القول�ون والثدي ،وأش�اروا إىل أن قرشة الزيتون
ه�ي األكثر فائدة .والح�ظ الباحثون ،أن “قرشة
الزيت�ون تتك�ون م�ن  %80م�ن حم�ض زي�ت

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

الزيت�ون (حمض دهني-أوميغ�ا )9-القادر عىل
تدمير الخالي�ا الرسطانية وتأخري تط�ور الورم
الرسطاني».وتدل النتائج عىل أن الزيتون يحتوي
عىل جمي�ع املواد والفيتامين�ات التي يحتاج لها
اإلنس�ان تقريبا ،وه�و مصدر ه�ام لفيتامني E
ال�ذي يؤثر إيجابي�ا يف وظائف الدم�اغ والرئتني،
ويساعد عىل إنتاج كريات الدم الحمراء .ويحتوي
الزيت�ون على الربوتينات والبكتني والس�كريات
وفيتامين�ات  ،B ،C ،E ،Pوكاتيك�والت نش�طة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

( ،)active catechinsوكذلك أمالح البوتاس�يوم
والفس�فور والحدي�د وغريه�ا م�ن املع�ادن
الرضورية لجسم اإلنسان.ويتمتع الزيتون بنوع
م�ن األحم�اض الدهنية غري املش�بعة ،يس�اعد
الرشايني عىل التخلص من ترسبات الكوليسرتول
الخط�رة التي تس�بب تصلب الرشايين .واختتم
العلم�اء ترصيحاتهم بالقول إن تن�اول الزيتون
يومي�ا يخف�ض خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب
واألوعية الدموية والرسطان.
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