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رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

االتفاق النووي اإليراين يضع أمريكا يف عزلة دولية

ص4

عني بارزاين عىل منصب رئيس اجلمهورية

إعالت حتالف بني الدميقراطي واالحتاد بالتزامن مع زيارة وفود سياسية عربية لكردستان
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أعلن املتحدث بإسم الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني محم�ود محم�د ،أم�س
الس�بت ،عن التوصل التف�اق مع االتحاد
الكردس�تاني لتش�كيل لجن�ة مشتركة
الجراء الحوار مع بغداد بش�أن تش�كيل
الحكومة ،فيما لف�ت اىل أن الديمقراطي
الكردس�تاني لديه الحق ب�أن يحدد هذه
املرة مرشح لرئاسة الجمهورية.
وقال محمد يف مؤتم�ر صحفي عقده يف
اربيل عقد انتهاء إجتماع لقيادة الحزب،
«توصلنا مع االتحاد الوطني الكردستاني

اىل إتفاق لتش�كيل لجنة مشرتكة للحوار
م�ع بغ�داد» ،مؤك�دا أن�ه «ت�م مفاتحة
االطراف السياسية الكردستانية االخرى
للمشاركة يف كتلة كردستانية موحدة إالّ
أنها لم تستجيب اىل هذه الدعوة».
وأض�اف محم�د« ،ليس لدين�ا فيتو عىل
أي ش�خص لتس�نم منص�ب رئاس�ة
ال�وزراء يف الحكومة العراقي�ة ،وتحقيق
مب�اديء الرشاك�ة والتواف�ق والت�وازن
س�تكون أساس�ا إلج�راء الح�وارات مع
كافة االطراف السياس�ية بشأن تشكيل
الحكومة العراقية املقبلة».
وبشأن منصب رئاس�ة الجمهورية ،أكد

هيئة احلج تبحث مع احلشد الشعبي «االستعدادات
املبكرة» لتقديم اخلدمات للحجاج
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محمد عىل «رضورة إجراء املباحثات بهذا
الش�أن كون هذا املنصب ليس حكرا عىل
طرف س�يايس معني» ،موضحا أنه «من
حق الحزب الديمقراطي الكردستاني أن
يحدد هذه املرة مرش�ح ملنصب رئاس�ة
الجمهورية».
وطالب محم�د ،بـ»املش�اركة الحقيقية
يف مرك�ز التنفي�ذ للقرارالعراق�ي» ،الفتا
اىل أن�ه «نح�ن ض�د سياس�يات االقصاء
والتهمي�ش يف العراق به�دف توفري حياة
مستقرة لجميع العراقيني».

التفاصيل ص3

البرصة تعزو «انتكاسة» الزراعة إىل « »3أسباب
وتدعو إىل تطبيق اسرتاتيجية للتعايش

6

قمة ترامب وبوتن تبث اخلوف يف حلف «الناتو»

مفوضيـة االنتخابـات تنقل صنـاديـق االقتـراع
من ( )6حمافظات اىل بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
الس�بت ،عن نق�ل صناديق اقرتاع س�ت
محافظ�ات اىل العاصم�ة بغ�داد الجراء
عملي�ات العد والفرز اليدوي ،فيما أصدر
مجلس املفوضني بيانا ً رشح فيه تفاصيل
عملية الفرز والعد اليدوي يف كركوك.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية القايض
ليث جرب حمزة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه« ،ب�دأت عمليات
نقل صناديق االقرتاع ملحافظات البرصة
وميس�ان وذي ق�ار واملثنى والقادس�ية
وواس�ط اىل مدينة بغداد يف معرض بغداد
الدويل الجراء عمليات العد والفرز اليدوي
للمراك�ز واملحطات االنتخابي�ة والواردة

بغداد  /المستقبل العراقي

أعرب نواب وخرباء أملان عن قلقهم من احتمال
اتخاذ الرئيس األمريكي دونالد ترامب إجراءات
غير متفق عليه�ا مع حل�ف «النات�و» ،خالل
لقائه نظريه الرويس فالديمري بوتن .وقال بيرت
باير ،منس�ق العالقات عرب األطليس يف االئتالف
الحاكم الذي تتزعمه املستشارة أنغيال مريكل،
إن�ه ل�م يتم ض�م دول حل�ف ش�مال األطليس
يف التخطي�ط الجتم�اع قمة ترام�ب وبوتن ،يف
هلسنكي يوم  16يوليو .وأضاف باير ،يف مقابلة
مع مجموعة فونكه اإلعالمية« ،هناك مخاوف

بش�أنها ش�كاوى وطع�ون للمراك�ز
واملحطات االنتخابية للمحافظات املشار
اليها اعاله».
وأض�اف حم�زة« ،س�وف تدق�ق وف�ق
الس�ياقات القانوني�ة الت�ي رس�متها
القوانين واالنظم�ة الناف�ذة الخاص�ة
باالنتخابات .

التفاصيل ص3

أردوغان يريد مواصلة «العمليات العسكرية» يف شامل العراق

منطقة يف البرصة «االوىل عامليا» يف أعىل درجات احلرارة

ص2

ص2

متزاي�دة يف التحال�ف بش�أن االتفاقي�ات التي
يمكن أن يتوصل إليها بوتن وترامب» .وأوضح
أن اجتماع القمة الذي عقده ترامب مع الزعيم
الكوري الش�مايل كيم جونغ أون يف سنغافورة،
أثار املخاوف م�ن أن يمنح ترامب بوتن فرصة
ك�ي «يخدع�ه» يف هلس�نكي ،وف�ق م�ا نقلت
«رويرتز» .من جانبه ،قال فولفجانع إيشينغر،
رئي�س مؤتم�ر ميون�خ لألم�ن وس�فري أملانيا
السابق لدى واشنطن إنه من املمكن أن يرفض
ترام�ب التوقيع عىل بيان ،خلال اجتماع قمة
حلف شمال األطليس هذا األسبوع يف بروكسل،
مكررا مافعله يف اجتماع قمة مجموعة السبع.

وبّي�نّ أنه على الرغم م�ن انتق�اد ترامب ،فإن
حل�ف ش�مال األطلسي يف أفضل حاالت�ه منذ
س�نوات ،يف ض�وء زي�ادة اإلنف�اق العس�كري
وجهود تعزيز الدفاعات بدول البلطيق وبولندا
بعد ضم روس�يا ملنطقة القرم م�ن أوكرانيا يف
 .2014وعبرّ كريس�تيان ليندن�ر زعيم الحزب
الديمقراط�ي الح�ر املؤيد لقط�اع األعمال عن
عدم ثقته يف ترامب ،واصفا ترصفاته يف ميدان
التجارة واألمن بأنها ليس�ت يف صالح الواليات
املتح�دة على املدى البعي�د .وتابع قائلا« :إنه
متقلب جدا .يمكن للس�يد ترامب تغيري موقفه
 180درجة ،خالل  24ساعة».

احلكيم يلتقي مبعوث ترامب ويؤكد :االغلبية الوطنية حل امثل للمرحلة املقبلة

إيران تنفذ حكم االعدام بحق ( )8عنارص من «داعش» أحدهم شارك بعمليات إرهابية يف املوصل

االحتاد االوريب يوافق عىل مقرتح العراق بتخصيص يوم عاملي لضحايا «داعش» و «القاعدة»
الـصـدر
وعـالوي يـلـتـقـيـان
فـي احلـنـانـة
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احتجاجات
فـي لـنـدن رفضـ ًا لزيارة
ترامب املرتقبة
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بومبيو يف بيونغ يانغ
لـ «إخالء» اجلزيرة الكورية
من السالح
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هيئة احلج تبحث مع احلشد الشعبي «االستعدادات املبكرة»
لتقديم اخلدمات للحجاج

بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س الهيئ�ة العلي�ا للح�ج
والعمرة خال�د العطية ،خالل لقائه نائب
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو مهدي
املهن�دس ،أم�س الس�بت ،االس�تعدادات
املبكرة لتقديم الخدمات للحجاج.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «رئيس الهيئة
العليا للحج والعمرة خالد العطية استقبل
يف مكتب�ه نائ�ب رئي�س هيئ�ة الحش�د
الش�عبي اب�و مه�دي املهن�دس وتباحثا
باألم�ور الت�ي من ش�أنها تقدي�م افضل
الخدمات للحجاج يف هذا العام».
واس�تعرض العطي�ة بحس�ب البيان
«االس�تعدادات املبكرة التي اقدمت عليها

الهيئ�ة م�ن تأجير البناي�ات الس�كنية
املمي�زة يف املنطق�ة املركزي�ة املج�اورة
للمسجد النبوي الرشيف يف املدينة املنورة
وبمناطق قريبة م�ن الحرم املكي املبارك
واملشاعر املقدسة يف مكة املكرمة ،اضافة
اىل توفري وسائط النقل الحديثة واملريحة
والتعاق�د مع اجود املطابخ التي يتم فيها
اعداد الوجبات الغذائي�ة للحجاج اضافة
اىل بقية الخدمات املهمة االخرى».
واك�د ان «مجاهدي الحش�د الش�عبي
ق�وة ايماني�ة ضارب�ة سلاحهم االيمان
وعقيدتهم الش�هادة واثبت�وا للعالم انهم
يتمتعون بأعىل درجات الضبط االخالقي
والعس�كري تمخض�ت عنه�ا انتصارات
باه�رة يف جمـــــــيع جبه�ات القتال
واوقع�وا اف�دح الخس�ائر الت�ي ارعب�ت

اإلعالم األمني يعلن
العثور عىل خمبأ للعبوات يف قرية
رسوج جنويب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن مرك�ز االعلام االمن�ي ،أمس الس�بت،
العثور عىل مخبأ للعبوات يف قرية رسوج جنوبي
املوصل.
وافاد الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد
يحيى رس�ول ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان « مفارز مديرية االستخبارات يف
الفرق�ة  20تتمكن من الوص�ول اىل أحد مخابىء
العب�وات يف قرية رسوج التابعة لناحية الش�ورة
جنوبي املوصل».
واضاف البيان ان « املفارز ضبطت بداخله 24
عبوة كبرية محلية الصنع و 10أخرى مما تعرف
بمصائد املغفلني و 3عبوات عبارة عن مقذوفات
مدف�ع» .واش�ار البي�ان اىل ان» مفارز هندس�ة
الفرقة تقوم بتدمريها موقعيا».
واوض�ح ان «العملي�ة تم�ت بمعلوم�ات
استخبارية دقيقة».
يذك�ر ان مركز االعلام االمني يعلن ،بش�كل
يوم�ي ،العث�ور عىل مضاف�ات وانف�اق لداعش،
اضاف�ة اىل مقت�ل العشرات م�ن االرهابيين يف
مناطق متفرقة من محافظة املوصل.

االحتادية تعلن استكامل
«املرحلة االوىل» من عمليات «ثأر الشهداء»
بتطهري القرى املحيطة بكركوك

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س الس�بت ،عن
موافق�ة االتح�اد االوروب�ي على مقترح العراق
بتخصيص يوم عاملي لضحايا تنظيم «داعش».
وق�ال املتحدث بإس�م الوزارة احم�د محجوب
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» إن «الربملان
األوروبي وافق يف يوم 57/ 2018/عىل القرار_P8
 0280)2018( TA-PROVاملتضم�ن املوافق�ة

اك�د الرئي�س الرتك�ي رج�ب
طي�ب أردوغ�ان ،أمس الس�بت ،إن
العملي�ات العس�كرية الرتكي�ة يف
شمال العراق متواصلة حتى تطهري
قنديل وس�نجار من «حزب العمال
الكردستاني».
وق�ال أردوغ�ان يف اجتم�اع
الكتل�ة الربملاني�ة لحزب�ه «العدالة
والتنمي�ة» ،ان «عملياتنا يف ش�مال
الع�راق س�تتواصل حت�ى تطهير
قنديل وس�نجار من ح�زب العمال
الكردستاني» ،مبينا «اننا عازمون
عىل تطهير املنطقة املم�دة من تل
أبي�ض حت�ى القامشلي (ش�مال
سوريا) من اإلرهاب».

اف�اد املكت�ب الخ�اص لزعي�م التي�ار
الص�دري مقت�دى الصدر ،أمس الس�بت،
ب�أن نائب رئي�س الجمهورية اياد عالوي
التقى بالصدر يف مق�ر اقامته بمحافظة
النج�ف ،بالتزام�ن مع الحراك الس�يايس
لتشكيل الحكومة املقبلة.
وق�ال املكت�ب يف ترصي�ح مقتض�ب
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «علاوي زار صباح (أم�س) الصدر يف

عىل مقرتح الس�فارة العراقي�ة يف االتحاد األوربي
بتخصي�ص يوم عاملي من كل ع�ام كذكرى تخليد
لضحايا داعش والقاعدة يف العالم».
واض�اف محج�وب ،أن «الق�رارات تضمن�ت
مح�اور عدي�دة يف مج�االت الح�وار الس�يايس
والتعاون القطاعي والعالقات املؤسسية وتضمنت
املحاور العديد م�ن الفقرات التي تعمل عىل تعزيز
وتطوير العالقات بني االتحاد األوروبي وجمهورية
الع�راق حيث يدعو القرار إىل تقديم املس�اعدة من

أج�ل تعزي�ز النظ�ام السياس�ية والديمقراطي�ة
وسيادة القانون والتعاون يف مجاالت عديدة تدعم
االستقرار والتنمية يف العراق».
وبني محجوب ،أن�ه «يف الوقت الذي مثل القرار
رس�الة سياس�ية مهمة إىل العالم بشأن العالقات
املتينة بين جمهورية العراق واالتح�اد األوروبي،
ح�ث الربملان األوربي ال�دول األعضاء للميض قدما
يف مكافحة اإلرهاب وتنس�يق الجهود واإلجراءات
التي تدخل يف هذا اإلطار».

«هكر الديوانية» الذي يبتز الفتيات عرب «فيسبوك»
يف قبضة خلية الصقور

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت خلية الصقور االستخبارية،
أمس الس�بت ،عن اعتقال ما يس�مى
«هك�ر الديواني�ة» وال�ذي يق�وم
بابت�زاز الفتيات عبر مواقع التواصل
االجتماع�ي .وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان

تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إنه «تم القاء القبض عىل املتهم امجد
تولد 1986يس�كن حي الضباط والذي
يقوم بابتزاز الفتيات من خالل مواقع
التواصل االجتماعي» ،مبينة ان «املتهم
يقوم باستخدام ارقام هواتف ومواقع
مزيف�ة» .وأضافت الخلي�ة أن «املتهم

محرتف باس�تخدام جهاز الحاس�وب
والتهكير ،وق�د ت�م توقيفه م�ن قبل
الفري�ق التكتيك�ي يف محط�ة قط�ار
الديواني�ة أثناء رجوع�ه من محافظة
البرصة» ،مشيرة اىل ان�ه «تم توقيف
أخيه ملشاركته كذلك باالبتزاز واستالم
املبال�غ بعد احال�ة القضية من قايض

تحقي�ق الديواني�ة اىل خلي�ة الصقور
االس�تخبارية» .وتعلن خلية الصقور
االس�تخبارية بين فترة وأُخ�رى عن
الق�اء القبض عىل مطلوبين للقضاء
منهم نفذوا جرائم قتل ورسقة وابتزاز
وآخرين ذات صله بجرائم»ارهابية» يف
اماكن متفرقة من البالد.

احلكيم يلتقي مبعوث ترامب ويؤكد :االغلبية الوطنية
حل امثل للمرحلة املقبلة

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د رئيس التحالف الوطن�ي عمار الحكيم،
أمس السبت ،ملبعوث الرئيس االمريكي للتحالف
ال�دويل بري�ت ماغ�ورك ،ان حكوم�ة االغلبي�ة
الوطنية املمثلة لجميع مكونات الشعب العراقي
هي الحل االمثل.
وافاد بيان ملكتب الحكيم ،تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «الحكيم اس�تقبل
ماغ�ورك يف مكتب�ه ،وبح�ث معه مس�تجدات

أردوغان يريد مواصلة «العمليات
العسكرية» يف شامل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

مقر اقامته بمنطقة الحنانة يف محافظة
النجف» ،دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
يأت�ي ذل�ك يف وق�ت تتح�رك جمي�ع
الكت�ل الفائزة باالنتخاب�ات االخرية لعقد
تحالفات بغية تش�كيل الكتل�ة الربملانية
االكرب لتشكيل الحكومة املقبلة.
ويف وقت سابق ،قال عالوي يف بيان أن
«نسبة التزوير التي أظهرتها عمليات العد
والف�رز اليدوي يف بع�ض مراكز كركوك،
أك�دت بما ال يقب�ل الش�ك أن االنتخابات
األخيرة ،كان�ت مهزل�ة كبرى وجريمة

االحتاد االوريب يوافق عىل مقرتح العراق بتخصيص
يوم عاملي لضحايا «داعش» و «القاعدة»

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائ�د الرشط�ة االتحادية الفري�ق رائد
ش�اكر ج�وت ،أمس الس�بت ،اس�تكمال املرحلة
االوىل م�ن عمليات « ثأر الش�هداء» ،فيما تمكنت
من تطهري القرى املحيطة بكركوك.
وقال جودت يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «قطع�ات الرشط�ة االتحادية
تستكمل املرحلة االوىل من عملية ثأر الشهداء».
وأض�اف انه�ا « تمكن�ت م�ن تطهير القرى
والس�هول والوديان املحيط�ة بمحافظة كركوك
م�ن الجنوب الغربي باتج�اه الحويجة والرياض
وجبال مكحول وجبال مامه جنوب الدبس».

الدواعش ومن يساندهم ويمولهم».
واثن�ى العطية على «التضحيات التي
بذله�ا ابن�اء الحش�د الش�عبي يف تحقيق
النرص على داعش وما ش�هدته عمليات
تطهير املناط�ق املح�ررة م�ن عنايته�م
باملواطنين و حق�وق اإلنس�ان ،وحماية
املسنني والنازحني» ،مبينا ان «العراق لن
ينىس وقفته�م املرشفة وبس�التهم التي
وحدت مع بقية التشكيالت وقاتلت جنبا
اىل جن�ب مع الجي�ش ومكافحة االرهاب
من اجل تحرير البلد من دنس االرهاب».
من جانبه اش�اد املهندس بـ»الجهود
الت�ي تبذلها الهيئة العلي�ا للحج والعمرة
للمواطنين ولحجاج بيت الل�ه الحرام ال
س�يما من ذوي شهداء الحش�د الشعبي
وما تقدم لهم من خدمات مميزة لهم».

الصدر وعالوي يلتقيان يف احلنانة

وأض�اف «ننفذ اتف�اق خارطة
الطريق الذي توصلنا له مع أمريكا
(حول منبج ش�مال غرب س�وريا)
على مراح�ل ،ول�ن نتوق�ف حت�ى
تطهري هذه املنطقة من اإلرهاب».
وكثف الجي�ش الرتكي عملياته
العس�كرية يف رشق البالد ،وشمايل
العراق ،حيث أعلن يف وقت س�ابق،
تحييد  4مسلحني يف غارات نفذتها
مقاتالت�ه على مواق�ع «ح�زب
العمال الكــردس�تاني» يف ش�مال
الـــــعراق.وج�اءت عملي�ات
الجيش الرتك�ي عىل خلفية تصعيد
«ح�زب العم�ال الكردس�تاني»
هجمات�ه عىل قوات األم�ن الرتكية
والتي أس�فرت عن مقتل عدد كبري
من الجنود األتراك.

االوض�اع يف الع�راق واملنطق�ة ومل�ف تش�كيل
الحكومة العراقية».
وشدد البيان عىل « رضورة ان يكون للعراق
دور محوري يف الــــــتهدئة والحوار وتحقيق
االستقرار بني دول املنطقة التي تعاني من عدم
االستقرار».
وب�دوره اك�د ماغ�ورك ان «الواليـــــات
املتح�دة تدعم الــــعراق يف تش�كيل الحكومة
ب�إرادة عراقية» ،مبينا ان «واش�نطن س�تحث
املجتمع الدويل ملواصلة دعم العراق».

بح�ق الش�عب العراقي الكري�م ،ال يمكن
السكوت عنها».
وأضاف «نسبة التزوير التي تمخضت
عنها نتائج العد والفرز اليدوي يف كركوك،
وصلت يف بعض املراكز إىل .»%50
وأش�ار إىل «رضورة الت�زام القض�اة
بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس
النواب ،الذي ينص عىل إعادة العد والفرز
يدوي�ا لجمي�ع الصنادي�ق يف محافظات
الع�راق ،بلا اس�تثناء ،احرتام�ا إلرادة
الشعب العراقي يف اختيار من يمثله».

عمليات دياىل تعلن عن مقتل ( )3عنارص
من «داعش» وتدمري مضافة بحمرين
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قيادة عمليات دياىل ،أمس الس�بت ،مقت�ل  3عنارص من
داع�ش وتدمري مضاف�ة يف جبل حمري�ن .وقال قائ�د عمليات دياىل
الفري�ق الركن مزهر العزاوي يف ترصي�ح صحفي ،إن «قوات الفرقة
الخامسة وطريان الجيش نفذت عملية مباغتة قرب معسكر عائشة
يف حمرين ،ش�مايل رشق�ي محافظة دي�اىل» .واوض�ح ،ان «العملية
أس�فرت ع�ن قت�ل  3إرهابيني من عن�ارص داعش وتدمير مضافة
لخالي�ا التنظي�م يف املنطقة» .الجدير بالذك�ر ان القوات االمنية تنفذ
ومنذ  3ايام عملية عس�كرية واس�عة بأس�م «ثأر الشهداء» يف جبال
حمري�ن بني محافـــــظ�ات دياىل وصالح الدي�ن وكركــــــوك
وتجري اآلن عمليات تمش�يط ومطاردة مستمرة ملا تبقى من خاليا
التنظيم النائمة.

منطقة يف البرصة «االوىل عاملي ًا»
يف أعىل درجات احلرارة
بغداد  /المستقبل العراقي

نشرت محط�ة «بالسيرفييل» يف كاليفورني�ا األمريكية ،أمس
السبت ،جدوال بأعىل درجات الحرارة يف العالم ،تصدرت فيها منطقة
الحسين بمحافظة البصرة قائمة أعىل درجات الحرارة .وبحس�ب
الج�دول الذي نرشت�ه املحط�ة األمريكية ،فان خمس م�دن عراقية
وتس�ع مدن كويتية ومدينة ايرانية واحدة احتلت املراتب االوىل بأعىل
درجات الحرارة بالعالم خالل الـ 24ساعة املاضية» .وأظهر الجدول
ان «منطق�ة الحسين بالبرصة احتل�ت املرتب�ة االوىل بدرجة حرارة
بلغ�ت  52درجة مئوية تليها منطقة مطربة الكويتية بدرجة حرارة
بلغت  51,8درجة مئوية».

عمليات بغداد :اعتقال ( )3مطلوبني بينهم
متهم باخلطف يف العاصمة

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد ،أمس الس�بت ،القاء القبض عىل 3
مطلوبني بينهم متهم بالخطف يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«القوات األمنية يف قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض عىل
 3متهمين احدهم بالرسق�ة يف منطقة الكاظمي�ة وبحوزته دراجة
ناري�ة مرسوقة ،ومتهم اخر وفق املادة (/421خطف) القي القبض
عليه يف منطقة االعظمية وهو من سكنة بعقوبة».

إيران تنفذ حكم االعدام بحق ( )8عنارص من «داعش» أحدهم شارك
بعمليات إرهابية يف املوصل

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت الس�لطات اإليرانية ،أمس الس�بت،
تنفي�ذ حك�م اإلع�دام ب�ـ 8مدانين باالنتماء
لداعش ،بس�بب ضلوعهم يف الهجوم عىل مقر
مجلس الش�ورى اإلسلامي اإليران�ي ،ومرقد
اإلم�ام الخمیني يف حزيران م�ن العام املايض.
ونرشت وكالة «فارس» لألنباء نبذة مخترصة
ع�ن الدواع�ش الثمانية الذي نف�ذ فيهم حكم
اإلعدام ،حيث شارك أحدهم يف عمليات بمدينة
املوص�ل يف وق�ت س�ابق .وبحس�ب الوكال�ة
اإليرانية فأن األشخاص الثمانية هم كل من:
 س�ليمان مظف�ري ،امللق�ب ب�ـ «أب�يأنصار» انض�م إىل داعش يف  2015وتس�لل إىل
إي�ران بمس�اعدة خلي�ة إرهابية وه�و يحمل
أس�لحة وعتادا وحزاما ناسفا وأقام يف مدينة
كرمانش�اه ،ولم يراف�ق الخلي�ة اإلرهابية إىل

طه�ران لتنفي�ذ الهجوم ،مكتفي�ا بالتخطيط
لعمليات الحقة ،وكان له س�وابق العضوية يف
تنظيمات «الكتائب» و»االخوان» و»القاعدة»
كما شارك مع التنظيم يف معارك املوصل.
 إس�ماعيل صويف ،ش�قيق منف�ذ هجومطه�ران فري�دون صويف ال�ذي لق�ي حتفه يف
العملية اإلرهابية عىل مجلس الش�ورى ،وكان
يعمل على تقدي�م املعلوم�ات لإلرهابيني عن
النق�اط الحدودية ووفر لهم س�كنا وأعد لهم
امل�واد الالزم�ة لصنع العبوات الناس�فة ووفر
لهم العتاد.
 رحمان بهروز واس�مه املستعار جعفر،عمل عىل توفري السكن والنقل لعنارص الخلية
وإعداد املواد الالزمة لتصنيع املتفجرات ونقل
األسلحة والعتاد ،وقام بتسليم معدات حربية
بينه�ا  3بندقيات كالش�نكوف ورش�اش برتا
و 4أحزمة ناس�فة و 3هواتف نقالة تستخدم

لتفجير القنابل عن بعد ،باإلضافة إىل إخفائه
 22قذيف�ة مدفع و 11قنبلة ه�اون و 4ألغام
أرضية وقنابل يدوية.
 س�يد ماجد مرتضائ�ي ،عمل عىل تقديمالدع�م اللازم لالنتح�اري رسي�اس صادق�ي
ولعنصر انتح�اري آخ�ر كان يدع�ى جياكو،
وبايع الخلية اإلرهابية.
 سيروس عزي�زي ،بايع داعش وش�اركبصورة مس�تمرة يف اجتماعاته يف مدينة باوة
غرب إيران ،وعمل عىل تسهيل تنقل االنتحاري
رسياس صادقي إىل مدن مجاورة لكرمانشاه
بهدف استقطاب عنارص انتحاريني جدد.
 أيوب إس�ماعييل ،ت�وىل إع�داد ونقل 12قنبل�ة يدوي�ة للعن�ارص اإلرهابية وش�ارك يف
إخفاء ونقل األسلحة واملعدات الحربية وتوفري
 80كغ من الفوسفات لصنع العبوات الناسفة
وإرسال التعزيزات لداعش.

 خسرو رمضاني مريأحم�دي ،قام بنقلعن�ارص الخلية م�ن مدين�ة رسب�ل ذهابا إىل
كرمانش�اه عرب ط�رق فرعية نظ�را الطالعه
عىل ظروف املنطقة وعلمه الكبري بطرقها.
 عثمان بهروز ،من املتهمني الرئيسيني يفه�ذا امللف حيث تعرف عىل التنظيم بواس�طة
شقيقه وعمل عىل توفري املستلزمات لعنارص
الخلي�ة من حي�ث الس�كن والنق�ل والتموين
والت�واري وتحدي�د املعاب�ر ونق�ل األس�لحة
م�ن األرايض العراقي�ة إىل إيران عبر الثغرات
الحدودية .جدير بالذكر أن املجموعة السابقة
نف�ذت عمليتين اس�تهدفتا مبن�ى مجل�س
الشورى وسط طهران و مرقد اإلمام الخميني
يف حزي�ران ع�ام  ،2017وبع�د معلوم�ات
اس�تخبارية ألقي القب�ض عليهم بعد الهجوم
ال�ذي أس�فر ع�ن مقت�ل ح�وايل  20ش�خصا
وإصابة العرشات.

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرافدين ،أمس الس�بت ،عن رصف دفع�ة جديدة من
سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني البالغة ثالثة ماليني دينار.
وق�ال املكتب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،إنه “تم رصف الدفعة الثامنة عرش من سلفة املتقاعدين
املدنيين البالغة ثالثة ماليين دينار لنحو  3595متقاع�د” ،مبينا أنه
“ت�م رصف الدفع�ة الرابعة عرش من س�لف املتقاعدين العس�كريني
لنحو  1934متقاعد”.
وأضاف البيان أن “رصف تلك السلفة تم عن طريق إبالغ املتقاعد عرب
إرساله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد أن استكمل
كاف�ة اإلج�راءات القانونية ملنحه إياه�ا ورصفها ع�ن طريق أدوات
الدفع االلكرتوني”.
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إعالت حتالف بني الدميقراطي واالحتاد بالتزامن مع زيارة وفود سياسية عربية لكردستان

عني بارزاين عىل منصب رئيس اجلمهورية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

مجل�س الن�واب نفس�ه لحين
املصادق�ة على الفائزي�ن وانعقاد
املجل�س الجدي�د الختيار رؤس�اء
الربمل�ان والجمهوري�ة والحكومة.
ب�دوره ،أعل�ن كف�اح محم�ود
املستشار اإلعالمي يف مكتب رئيس
الح�زب الديمقراط�ي مس�عود
بارزاني أن وفدين من ائتاليف الفتح
ودول�ة القانون يجري�ان زيارة إىل
أربي�ل حاليا ً إلج�راء مباحثات مع
الحزب الديمقراطي .ونقلت وكالة
«الس�ومرية ني�وز» ع�ن محم�ود
الق�ول إن «وف�دا ً من كتل�ة الفتح
وآخ�ر من دول�ة القان�ون يزوران
أربي�ل حاليا ً إلج�راء املباحثات مع
الحزب الديمقراطي الكردستاني»،
مبين�ا أن «الزي�ارة تأتي يف س�ياق
تب�ادل وجه�ات النظر بين الكتل
واألح�زاب السياس�ية خاص�ة
الكبيرة منه�ا لبل�ورة تفاهم�ات
تش�كيل الكتلة األكبر والحكومة
املقبل�ة» .وأش�ار محم�ود ،إىل أن
«وف�دا ً من كتل�ة س�ائرون أجرى
قبل أيام مباحثات يف أربيل الرئيس
بارزان�ي» ،ماضي�ا ً إىل الق�ول إن�ه
«م�ن اآلن وحت�ى تصدي�ق نتائج
االنتخاب�ات ستس�تمر مث�ل هذه
اللق�اءات للوص�ول إىل تفاهم بني
الكتل الفائزة» .وأضاف ،أن «بيضة
القبان ما تزال يف س�لة كردس�تان
وتحديدا بأيدي الحزبني الرئيسيني
الديمقراط�ي واالتح�اد اللذي�ن
يقرتبان من تش�كيل كتلة موحدة
تضم أكثر من  45مقعدا يف الربملان»،
الفتا ً إىل أن «هناك احتمال انضمام
ح�زب أو حزبني آخري�ن لهما بما
يمنحهم�ا اكث�ر م�ن  50مقعداً».
وتابع ،أن «الرئيس البارزاني يؤكد
عىل أن الرشاكة الحقيقة والتوازن
هو أهم مرتكزات حل االشكاليات
ال بين االقليم وبغداد فحس�ب بل
بني جمي�ع الفعاليات السياس�ية
واملكون�ات القومي�ة والديني�ة»،
موضح�ا أن�ه «بفقدانهم�ا خرس
الع�راق وش�عوبه مئ�ات االالف
م�ن الضحاي�ا والدم�ار والتدهور
االقتصادي واالجتماعي ناهيك عن
الصناعي والسيايس».

أعل�ن املتح�دث بإس�م الح�زب
الديمقراطي الكردس�تاني محمود
محمد ،أمس الس�بت ،عن التوصل
التف�اق م�ع االتحاد الكردس�تاني
لتش�كيل لجن�ة مشتركة الج�راء
الح�وار مع بغداد بش�أن تش�كيل
الحكوم�ة ،فيم�ا لف�ت اىل أن
الديمقراط�ي الكردس�تاني لدي�ه
الحق بأن يحدد هذه املرة مرش�ح
لرئاسة الجمهورية.
وق�ال محم�د يف مؤتم�ر صحف�ي
عق�ده يف اربيل عقد انتهاء إجتماع
لقي�ادة الح�زب« ،توصلن�ا م�ع
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني اىل
إتف�اق لتش�كيل لجن�ة مشتركة
للح�وار م�ع بغ�داد» ،مؤك�دا أن�ه
«تم مفاتح�ة االطراف السياس�ية
الكردس�تانية االخرى للمشاركة يف
كتلة كردستانية موحدة إالّ أنها لم
تستجيب اىل هذه الدعوة».
وأض�اف محمد« ،لي�س لدينا فيتو
على أي ش�خص لتس�نم منص�ب
رئاس�ة ال�وزراء يف الحكوم�ة
العراقية ،وتحقيق مباديء الرشاكة
والتوافق والتوازن س�تكون أساسا
إلجراء الحوارات مع كافة االطراف
السياسية بشأن تشكيل الحكومة
العراقية املقبلة».
وبشأن منصب رئاسة الجمهورية،
أك�د محم�د على «رضورة إج�راء
املباحث�ات بهذا الش�أن ك�ون هذا
املنص�ب لي�س حك�را على طرف
س�يايس معين» ،موضح�ا أن�ه
«م�ن ح�ق الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني أن يح�دد ه�ذه
امل�رة مرش�ح ملنص�ب رئاس�ة
الجمهورية».
وطال�ب محم�د ،بـ»املش�اركة
الحقيقي�ة يف مرك�ز التنفي�ذ
للقرارالعراق�ي» ،الفت�ا اىل أن�ه
«نح�ن ض�د سياس�يات االقص�اء
والتهميش يف الع�راق بهدف توفري
حياة مس�تقرة لجميع العراقيني».
يش�ار إىل أن�ه يف األول م�ن تم�وز
الح�ايل تحول�ت الحكوم�ة الحالية
إىل حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال وحل

اهلجرة تعلن عودة اكثر من مليوني نازح اىل مناطقهم

خراب «داعش» يف املوصل )54( :ألف منزل مدمر و( )380ألف مرشد

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

اعل�ن املجل�س النرويج�ي ملس�اعدة
الالجئين ،ان  54ألف منزل يف املوصل
مدم�ر ،فيم�ا اش�ار اىل ان  380أل�ف
ّ
مرشد ال يستطيعون العودة ،جاء ذلك

بينما أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين
عن ع�ودة اكثر من مليون�ي نازح اىل
مناطقهم يف نينوى.
وق�ال املجل�س النرويج�ي ملس�اعدة
الالجئين يف ترصيح�ات صحفي�ة ان
«هن�اك  54ألف من�زل مدمر يف مدينة
املوص�ل على رغ�م م�رور ع�ام عىل
تحريره�ا» ،مشيرا إىل «عج�ز 380
ألف ش�خص عن الع�ودة إىل منازلهم
املدمرة».
واض�اف ان «إصلاح البني�ة التحتية
األساس�ية يف املدين�ة يتطل�ب 874
مليون دوالر أمريك�ي ،يف ظل وجود 8
ماليني طن من الحطام».
من جهته ،قال مدير املجلس وولفانغ
غريسمان إن «ما أشادت به الحكومة
العراقي�ة واملجتمع الدويل كنرص ،قبل
عام ،لم ي�ؤد إىل التخل�ص من البؤس
الش�ديد ال�ذي يعان�ي من�ه عراقي�و
املوص�ل» ،مبين�ا أن «أه�ايل املدين�ة
ينتظرون العودة إىل حياتهم الطبيعية،
إال أن املجتمع الدويل ال يساعد بما فيه
الكفاية».
وأشار إىل «قيام املجتمع الدويل بتقديم
مساعدة شكلية يف املوصل» ،موضحا

أنه «من غري املمكن القبول بأن يعاني
النازحون بس�بب غياب الدعم الدويل،
بع�د معاناتهم لس�نوات يف ظل حكم

تنظيم داعش اإلرهابي».
وتاب�ع «م�ن دون وج�ود دع�م م�ايل
س�يعاني الع�راق م�ن الي�أس وعدم

االس�تقرار» ،مؤك�دا أن «املس�اعدة
التي يقدمه�ا املجلس لنازحي املوصل
م�ا هي إال نقطة يف بح�ر ،لكنها مثال

ملم�وس ملا يجب القيام ب�ه يف الوقت
الح�ارض الذي يكافح في�ه العراقيون
من أجل البقاء عىل قيد الحياة».

وبينّ أن «املجلس ال يمكن أن يس�تمر
يف دعم�ه ،م�ا لم تق�م ال�دول املانحة
بتقديم األموال الالزم�ة إلعادة إعمار

جملس املفوضني أصدر ً
بيانا بشأن عملية العد والفرز اليدوي بكركوك

مفوضية االنتخابات تنقل صناديق االقرتاع من ( )6حمافظات اىل بغداد
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
اعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات ،أمس الس�بت،
ع�ن نقل صنادي�ق اقرتاع س�ت محافظات اىل
العاصم�ة بغداد الج�راء عمليات الع�د والفرز
الي�دوي ،فيما أص�در مجلس املفوضين بيانا ً
رشح فيه تفاصي�ل عملية الفرز والعد اليدوي
يف كركوك.
وقال الناطق الرسمي للمفوضية القايض ليث
جرب حمزة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه« ،ب�دأت عملي�ات نق�ل صناديق
االقرتاع ملحافظات البرصة وميس�ان وذي قار
واملثنى والقادس�ية وواسط اىل مدينة بغداد يف
معرض بغداد الدويل الجراء عمليات العد والفرز
اليدوي للمراكز واملحطات االنتخابية والواردة
بش�أنها ش�كاوى وطعون للمراكز واملحطات
االنتخابية للمحافظات املشار اليها اعاله».
وأضاف حمزة« ،س�وف تدقق وفق الس�ياقات
القانوني�ة الت�ي رس�متها القوانين واالنظمة
الناف�ذة الخاص�ة باالنتخاب�ات اضاف�ة اىل

اإلجراءات التي وردت يف قرار املحكمة االتحادية
العلي�ا به�ذا الخص�وص ،وبش�كل تراتب�ي
للمحافظ�ات املش�ار اليه�ا وحس�ب املواعيد
التي تحددها املفوضية لكل محافظة واعتبارا
م�ن ي�وم االثنني املواف�ق» ،مشيرا اىل أنه «تم
االس�تعانة بموظفني من مكتب�ي املفوضية يف
الكرخ والرصافة وموظفي رئاستي محكمتي
اس�تئناف الرصاف�ة والك�رخ للقي�ام باجراء
عملي�ة العد والفرز الي�دوي وبارشاف مبارشة
من قبل مجل�س املفوضني وكذلك ممثيل االمم
املتح�دة واملراقبني الدوليني وممثيل س�فارات
دول العالم وممثيل االحزاب السياسية ووسائل
االعالم كافة».
يشار اىل ان املحكمة االتحادية اعلنت ،الخميس
( 21حزي�ران  ،)2018ع�ن تأييده�ا للتعدي�ل
الثال�ث لقان�ون االنتخابات ال�ذي صوت عليه
الربملان ،يف السادس من حزيران  ،2018والذي
يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج االنتخابات
يف جمي�ع الع�راق ،فيم�ا اش�ارت اىل ان الغ�اء
نتائج انتخاب�ات الخارج والنازحني اجراء غري

صحيح .بدوره ،اصدر مجلس املفوضني بيانا
بش�أن عملية العد والف�رز اليدوي يف محافظة
كرك�وك ،فيما اثن�ى عىل مواطنين والكيانات
السياسية وموظفي املفوضية يف املحافظة.
وق�ال مجل�س املفوضين يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «يف الوقت
الذي ب�ارشت في�ه املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات (القض�اة املنتدبين له�ا) يف يوم
الثالث�اء املص�ادف  2018 /7 /3اجراء عملية
الف�رز والعد الي�دوي ملحافظة كرك�وك ،حيث
ت�م االنتق�ال اىل تل�ك الحافظ�ة وكان�ت هناك
هواجس كبرية تنتابن�ا قبل الوصول اىل مدينة
كرك�وك بفعل ما نس�معه من بع�ض الجهات
االعالمية».
واض�اف املجل�س« ،اال اننا ورغ�م الصعوبات
الكبيرة يف االلي�ة التي تحتاجه�ا عملية الفرز
والع�د الجزئي ،فق�د وجدنا من اه�ايل كركوك
السيما املوظفني الذين شاركوا يف عملية الفرز
والع�د من مختل�ف الطوائ�ف ش�عورا وطنيا
عال ج�دا ومثاال يحت�ذى به للوح�دة الوطنية

بني جميع ابن�اء محافظة كرك�وك فقد كانوا
يتس�ابقون بش�كل المثيل له يف انجاز االعمال
املوكل�ة لهم كم�ا انهــم كانوا يتس�ابقون يف
توفري الحماية الالزمة ل�كادر القضاة وجميع
املوظفين  ,كما وجدنا اطمئنانا كامال من قبل
ممثيل الكيانات السياسية ومنظمات املجتمع
املدن�ي وكان�وا داعمين لنا بش�كل كبير جدا
يف انج�از العملي�ة  ,حيث لم يتدخ�ل اي ممثل
للكيان�ات املذك�ورة يف عملية الف�رز والعد بل
كان�وا حريصني عىل ان تج�ري العملية بأمانة
وحيادية واخالص تام».
وتاب�ع املجل�س« ،وق�د كانوا الداع�م االكرب يف
تحقيق ذلك كما جرت العملية بأرشاف مبارش
من قب�ل ممثلي االمم املتح�دة  ,ولذل�ك فأننا
نش�كر بامتنان عال واحس�اس وطني جميع
اهايل كركوك فقد كان�وا يمثلون وحدة العراق
الحقيقية ونشكر كذلك جميع املوظفني الذين
ش�اركوا يف عملي�ة الفرز والع�د واننا عىل ثقه
تام�ة بان محافظة كركوك املثال االعىل لوحدة
العراق ومنطلق لبنائه».

العراق» .يش�ار إىل أن رئي�س الوزراء
حي�در العب�ادي أعل�ن ،يف ( 10تم�وز
 ،)2017عن تحرير مدينة املوصل من
سيطرة تنظيم «داعش» بالكامل.
إىل ذل�ك ،اعلن�ت وزارة الهج�رة
واملهجرين عن عودة اكثر من مليوني
نازح اىل مناطقهم يف نينوى.
وقال معاون مدير عام دائرة ش�ؤون
الف�روع بالوزارة عيل عباس جهاكري،
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ان «مخيم�ات الجدع�ة
والح�اج عيل والخازر وحس�ن ش�ام
ش�هدت يف اليومين املاضيين ع�ودة
( )2.259نازحا إىل مناطقهم املحررة
بمحافظ�ة نينوى» ،مبين�ا ان «مخيم
الحاج عيل ش�هد عودة ( )550نازحا
إىل مناطقهم يف قضاء تلعفر وناحيتي
ربيع�ة وزم�ار والعياضية والكس�ك،
فيما ش�هدت مخيمات الجدعة عودة
( )586نازح�ا إىل مناطقه�م االصلية
يف أيم�ن املوص�ل وايسره ومجارين
وتل عبطة واملحلبية إضافة إىل أقضية
مخم�ور وتلعف�ر والبع�اج وناحيتي
ربيعة وزمار».
وتاب�ع ان «مخيمات الخازر وحس�ن
ش�ام ش�هدت ع�ودة ( )1.123إىل
س�كناهم االصلية يف مناطق السماح
والنه�روان والرس�الة والقوس�يات
والكس�ك واملحلبية وتل الرمان ورجم
الحدي�د فضلا ع�ن قض�اء تلعف�ر
وناحيتي زمار والبعاج».
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االحتاد األوربي جدد االلتزام باالتفاق وشدد على حق طهران بتصدير النفط

االتفاق النووي اإليراين يضع أمريكا يف عزلة دولية

احتجاجات يف لندن رفض ًا لزيارة
ترامب املرتقبة

بغداد  /المستقبل العراقي
يس�تعد  50أل�ف ش�خص للمش�اركة ف�ي احتجاجات في
العاصم�ة البريطانية لندن ،على التحضي�رات الجارية لزيارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للملكة المتحدة.
وس�يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي،
ويلتقي بالملكة إليزابيث ،وس�يحضر عشاء رسميا في منزل
وينستون تشرشل ،وهي أماكن تقع جميعها خارج العاصمة
لن�دن .وقالت متحدثة باس�م ماي“ :ترتيب الزي�ارة لم يتعمد
إبقاء ترام�ب بعيدا عن االحتجاجات ،وإن الش�عب البريطاني
يتطل�ع لزيارت�ه ..نتطلع إلى إتاح�ة الفرص�ة للرئيس لرؤية
المملك�ة المتح�دة وزيارة مناط�ق منها غير لن�دن والجنوب
الش�رقي” .وي�رى بع�ض البريطانيي�ن أن ترام�ب ش�خص
“ف�ظ متقلب المزاج يناق�ض قيمهم فيما يتعل�ق بالعديد من
القضاي�ا” ،ف�ي حي�ن يصف آخ�رون العالق�ات بي�ن البلدين
بـ”الوثيقة والمميزة”.

بريطانا تتوحد
بشأن العالقـة مع االحتـاد األوربـي:
نعم إلنشاء منطقة جتارية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
تلقت ايران دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة
عل�ى االتفاق النووي (روس�يا والصين وفرنس�ا
والماني�ا وبريطاني�ا) التي اكدت ح�ق طهران في
تصدير نفطها ،وفي ان تس�تمر طرفا في التجارة
الدولي�ة ،رغم التهدي�دات االميركية باعادة فرض
عقوبات.
والتقى وزراء خارجي�ة الدول الكبرى الخمس
الموقع�ة عل�ى االتفاق الن�ووي مع اي�ران بفيينا
مع نظيره�م االيراني للمرة االولى منذ انس�حاب
واشنطن من االتفاق.
وح�ددوا مع�ا خارطة طري�ق النق�اد االتفاق
التاريخ�ي الذي وقع في تم�وز  ،2015ولمحاولة
ابق�اء طهران فاعلة في النظ�ام التجاري والمالي
الدولي .ومن بين  11هدف�ا ،اعلن الوزراء عزمهم
على تحقيقها ،يؤكد الهدف االول على “اس�تمرار
ص�ادرات الغ�از والنف�ط االيرانيي�ن” ،ف�ي وقت

طلبت فيه واش�نطن من كافة ال�دول الوقف التام
لوارداته�ا م�ن النف�ط االيراني بحلول  4تش�رين
الثاني/نوفمبر .2018
واثر االجتماع اش�اد وزي�ر الخارجية االيراني
محمد جواد ظريف ب “ارادة سياس�ية لمقاومة”
الواليات المتحدة ،أبداها شركاء االتفاق النووي.
وقال ظريف “ما الحظته خالل هذا االجتماع ان
جميع االعضاء ،حتى الحلفاء الثالثة (لواش�نطن
أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا ،ولديهم االرادة
السياس�ية التخ�اذ اج�راءات ومقاوم�ة الواليات
المتحدة” التي انس�حبت من االتف�اق النووي في
اي�ار .لك�ن ال�دول الموقعة عل�ى البيان ل�م تحدد
الوس�ائل العملية لرفع هذا التح�دي ،في وقت بدأ
شبح العقوبات االميركية يدفع مستثمرين أجانب
الى مغادرة ايران.
وتعم�ل ال�دول االوروبية التي أكدت تمس�كها
باالتف�اق ،عل�ى ان تس�تمر اي�ران ف�ي التزامه�ا
باالتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح

بومبيو يف بيونغ يانغ لـ «إخالء»
اجلزيرة الكورية من السالح

مسلحون خيطفون ( )4مهندسني آسيويني يف ليبيا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت ش�ركة حكومي�ة ليبي�ة ّ
أن
مس�لحين مجهولي�ن خطف�وا ثالث�ة
مهندسين فلبينيين ورابعا كوريّا ً جنوبيا ً
يعملون لديها في جنوب غرب البالد.
وقال “جه�از تنفيذ وإدارة مش�روع
النه�ر الصناع�ي ف�ي ليبي�ا” ف�ي بيان،
“قامت مجموعة مسلحة باقتحام موقع
الحس�اونة بق�وة السلاح ،وتوجه�ت

الى العمارة الس�كنية الت�ي تتواجد فيها
العمال�ة األجنبي�ة المس�اندة ألعم�ال
التش�غيل والصيان�ة ،واختطفت بالقوة
أربعة مهندس�ين أجانب ،ه�م ثالثة من
دولة الفلبين ورابع من كوريا الجنوبية”.
و ُيع� ّد موق�ع منظوم�ة آب�ار جب�ال
الحس�اونة ( 900كلم جن�وب طرابلس)
واحدا من خمس منظومات مسؤولة عن
نقل المي�اه إلى غرب ليبي�ا ،بما في ذلك
طرابل�س .وأضاف البيان ّ
إن المس�لحين

“اقتادوا المهندس�ين خارج الموقع بعد
اختطاف ثالثة أفراد من األمن الصناعي.
وعل�ى ُبع�د  10كل�م ،ت�م إخالء س�بيل
أفراد األم�ن الصناعي ،واقتادوا األجانب
األربع�ة إلى جه�ة مجهولة”.وناش�دت
الش�ركة “كل الجهات األمنية والرسمية
والحكم�اء بالمنطق�ة الجنوبية بش�كل
عاجل العمل إلطالق س�راح المهندسين
األجانب المختطفين”.
وحذرت من “التداعيات السلبية لمثل

ه�ذه األعمال عل�ى التش�غيل والصيانة،
وبالتال�ي توق�ف اإلمداد المائي بش�كل
كام�ل عن الم�دن والمش�اريع الزراعية
ف�ي غ�رب ليبي�ا ،وخاص�ة العاصم�ة
طرابلس”.
أنش�ئ جه�از تنفيذ وإدارة مش�روع
النه�ر الصناعي في عه�د العقيد الراحل
معم�ر القذافي في  ،1983وهو ش�ركة
حكومي�ة مس�ؤولة عن توفي�ر إمدادات
المياه العذبة إلى المدن الليبية عبر أنابيب

ضخمة تنقل المياه م�ن آبار جوفية في
عمق الصحراء الليبية.
يأت�ي خط�ف المهندس�ين األربع�ة
بعد أس�بوعين م�ن إطالق س�راح ثالثة
مهندس�ين أت�راك ومهن�دس جن�وب
افريق�ي يعملون في ش�ركة تركية تنفذ
مشروع محطة “أوباري الغازية” لتوليد
الكهرب�اء في مدينة أوب�اري في جنوب
ليبي�ا ،وذلك بعدما خطف�وا لنحو ثمانية
أشهر.

شهيد و 400جريح يف مسريات العودة رشق غزة

بغداد  /المستقبل العراقي
ب�دأ وزي�ر الخارجي�ة األميركي ماي�ك بومبي�و ،أمس
الس�بت ،ف�ي بيونغ يان�غ يوما ثاني�ا م�ن المحادثات مع
المس�ؤول الثاني ف�ي النظام الكوري الش�مالي كيم يونغ
ش�ول ف�ي محاول�ة لوضع خط�ة إلخلاء ش�به الجزيرة
الكورية من السالح النووي .وأقام بومبيو في دار للضيافة
في بيونغ يانغ حيث أجرى محادثات مع كيم يونغ ش�ول.
ّ
مفصلة
واله�دف من هذا اللقاء هو تطوي�ر خريطة طريق
نح�و “إخالء كام�ل” لش�به الجزيرة الكورية من السلاح
الن�ووي بحس�ب االتفاق بي�ن الرئي�س األميرك�ي دونالد
ترم�ب والزعي�م الكوري الش�مالي كيم جون�غ اون خالل
قمتهم�ا التاريخية بس�نغافورة في  12حزي�ران الماضي.
ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الكوري الش�مالي سيستقبل
وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي .وغ�ادر بومبيو مق�ر إقامته
متوجها إلى مكان أجرى فيه مكالمة آمنة مع ترمب ،بعيدا
م�ن ّ
أي مراقبة كورية ش�مالية محتملة ،قبل أن يس�تأنف
محادثاته مع المسؤولين الكوريين .وقال بومبيو“ ،نعتبر
األم�ر في منته�ى األهمية ألن�ه أول اجتم�اع رفيع وجها
لوج�ه من�ذ القمة بي�ن الزعيمين” ترمب وكي�م .وأضاف،
“لق�د تع ّهد الرئيس ترمب بمس�تقبل أكثر إش�راقا لكوريا
الش�مالية” .وتاب�ع بومبيو ّ
“إن العمل ال�ذي نقوم به على
طريق النزع الكامل للسلاح النووي ،من خالل بناء عالقة
بي�ن بلدين�ا ،هو أمر حيوي لكوريا ش�مالية أكثر إش�راقا،
ونجاحٌ يطلبه منا رئيس�انا” .وأردف“ ،هناك أش�ياء يجب
أن أوضحه�ا أنا ً
أيض�ا” .وكان كيم يونغ تش�ول قد افتتح
المحادثات قائال “كلما التقينا ،ازدادت صداقتنا عمقا ،كما
آمل” مضيف�ا “كلما زرتن�ا ازداد حجم الثق�ة التي يمكننا
بناؤها بين بعضنا البعض” .وتأمل واشنطن بأن يبدأ النزع
التام لالس�لحة النووية ف�ي غضون عام ،لك�ن العديد من
المراقبي�ن المختصي�ن ومنتقدين لترم�ب يحذرون من ان
تعهدات القمة مع كيم ال تعني الكثير وأن العملية يمكن ان
تس�تغرق س�نوات حتى لو بدأت .ولم ُي ّ
فضل البيان الصادر
بعد قمة ترمب وكيم أي التزامات محددة ،وقد ُكلّف بومبيو
بالتفاوض على برنامج من أجل التوصل إلى “إخالء كامل”
لشبه الجزيرة الكورية من السالح النووي.

ن�ووي .وكان�ت واش�نطن طلب�ت اثر انس�حابها
في اي�ار الماضي من االتفاق الموق�ع في ،2015
م�ن كافة الدول الوقف الت�ام لوارداتها من النفط
االيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني اذا رغبت
في تفادي العقوبات االميركية.
واكد المش�اركون في االجتماع انهم يريدون،
علاوة عل�ى دع�م ص�ادرات النف�ط االيران�ي،
“الحف�اظ واالبقاء عل�ى قنوات مالي�ة فاعلة مع
ايران ،واس�تمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا
وعبر الس�كك الحدي�د ،وتطوير تغطي�ة االئتمان
عن�د التصدي�ر ،ودعم واض�ح وفاعل للمش�غلين
االقتصاديي�ن الذي�ن يتاج�رون م�ع اي�ران ()...
وتشجيع االستثمارات الجديدة في ايران ،وحماية
المش�غلين االقتصاديي�ن لجه�ة اس�تثماراتهم
وانشطتهم المالية في ايران”.
واعتب�ر الوزي�ر االيران�ي انها “الم�رة االولى
الت�ي يعبرون فيها عن مثل ه�ذا االلتزام وفي هذا
المستوى ،لكن يجب ان نرى في المستقبل (ما اذا

كان هناك فارق) بين ما يريدون فعله وما يمكنهم
فعله”.
واعلن�ت واش�نطن انها س�تعيد ف�ي الربع من
تش�رين الثاني/نوفمب�ر ف�رض عقوباته�ا على
قطاع الطاقة االيراني.
وتمل�ك ايران ثان�ي اكبر احتياط�ي عالمي من
الغ�از بعد روس�يا ،وراب�ع احتياط�ي عالمي من
النفط.
وحصل�ت ايران بموج�ب االتف�اق الموقع في
 2015في مقابل التعهد بعدم امتالك سلاح نووي
وقبول مراقبة منشآتها النووية ،على رفع تدريجي
للعقوبات االقتصادية الدولية مع فتح آفاق جديدة
لالستثمار العادة انعاش االقتصاد االيراني.
لك�ن من�ذ ان ن�ددت ادارة ترام�ب باالتف�اق
م�ع احتم�ال ع�ودة العقوب�ات االميركي�ة ،ب�دأ
المس�تثمرون االجانب يغادرون اي�ران على غرار
الصانع الفرنس�ي بيجو او مجهز السفن النفطية
الدنماركي مارسك تانكرز.

توص�ل مجل�س ال�وزراء البريطان�ي إلى ق�رار “جماعي”
بش�أن العالقة المس�تقبلية بين بريطاني�ا واالتحاد األوروبي
بعد الخروج منه ،بحسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ووق�ع ال�وزراء على خط�ة إلنش�اء منطقة تج�ارة حرة
للبضائ�ع الصناعية والزراعي�ة مع االتحاد ُتس�تند إلى “دليل
عمل يتضمن قواعد مشتركة”.
وتق�ول لورا كينس�برغ ،إن الخط�ة التي اُتف�ق عليها بعد
اجتماع اس�تمر  12ساعة“ ،س�تغضب العديد من المحافظين
المؤيدي�ن للخروج م�ن االتح�اد األوروبي (البريكس�ترز)”.
وتضيف أن رئيس�ة ال�وزراء اختارت أن تع�رض خيار عالقة
أق�رب م�ع االتح�اد األوروبي أكبر مم�ا يرغب ب�ه العديد من
زمالئها ،وعليها اآلن أن تسوق هذه الفكرة إلى حزبها والقادة
األوروبيين اآلخرين .وقالت ماي“ ،هذا مقترح أعتقد سيكون
جي�دا بالنس�بة لبريطانيا ولالتح�اد األوروبي أيض�ا ،وأتطلع
إل�ى أن ُيس�تقبل بإيجابية” .وقالت بريطاني�ا إنها ترغب اآلن
بتس�ريع وتيرة المفاوضات في محاولة إلنجاز اتفاق بحلول
ش�هر تش�رين األول ،بيد أنها حذرت في الوقت نفسه من أنها
ستمضي قدما في اس�تعدادتها لمغادرة االتحاد األوروبي في
 29آذار  2019في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هيد و 400جري�ح باعت�داءات
االحتلال اإلس�رائيلي على المش�اركين
في مس�يرات العودة ش�رق قطاع غزة.
وعضو المكتب السياسي لحركة حماس
محمود الزهار يؤكد أن الحركة لن تقبل
صفق�ة القرن ول�ن تس�مح بتطبيقها.
ونائ�ب رئيس حركة حم�اس في قطاع
غ�زة خليل الحية يؤكد أن ملف األس�رى
اإلس�رائيليين لدى كتائب القسام واضح
المسار.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب نحو
 400بج�روح وبح�االت اختن�اق نتيجة
اعتداءات االحتالل على المش�اركين في
مس�يرات العودة شرق غزة .واستهدفت
قوات االحتالل عددا ً من المس�عفين كما
قصفت موقعا ً طبيا ً شرق البريج جنوب
القطاع.
م�ن جهته�ا ،أك�دت الهيئ�ة الوطنية
لمس�يرة العودة أن المس�يرة مس�تمرة
بشكلها وأدواتها الس�لمية حتى تحقيق
أهدافه�ا وعل�ى رأس�ها العودة وكس�ر
الحصار واسترداد األرض والمقدسات.
ودع�ت الهيئ�ة الوطني�ة لمس�يرات
الع�ودة إل�ى اس�تمرار المش�اركة
الجماهيري�ة حيث أطلق�ت على الجمعة
القادم�ة إس�م “جمعة المائ�ة يوم على
المس�يرة” ،ودعما ً ووفا ًء ألهالي الخان
األحمر .وفي ظ�ل المؤامرات التي تحاك
ضد القضية الفلس�طينية يستمر سكان
القط�اع ف�ي تحركاته�م الش�عبية التي
ي�رون أنه�ا بات�ت تش�كل حصن�ا ً لمنع

تصفية قضيتهم وليؤكدوا أن ما تس�مى
بصفق�ة الق�رن ستس�قط مهم�ا كان
الثمن.
وف�ي الس�ياق ،أك�د عض�و المكت�ب
السياسي لحركة حماس محمود الزهار
أن الحرك�ة لن تقبل صفق�ة القرن ولن
تس�مح بتطبيقه�ا .ووص�ف الزه�ار

الصفق�ة بالتافهة ،داعيا ً المس�توطنين
إلى “الرحيل عن أرض فلس�طين قبل أن
تأكلهم ه�ذه األرض كما أكل�ت من كان
من المستعمرين” ،على حد تعبيره.
م�ن جهت�ه أكد نائ�ب رئي�س حركة
حم�اس في قط�اع غزة خلي�ل الحية أن
ملف األس�رى اإلس�رائيليين لدى كتائب

القسام واضح المسار.
وق�ال الحي�ة إن الكيان اإلس�رائيلي
يحاول أن يستخدم هذا الملف عبر اإلعالم
والك�ذب والدج�ل لتهدئ�ة ث�ورة أهالي
الجنود الصهاينة األس�رى لدى القسام.
وأوضح أنه إذا أراد االحتالل التوصل إلى
صفق�ة تب�ادل فالحركة جاه�زة ،ولكن

عليه أن يكون جاهزا ً لدفع ثمن ذلك.
هذا وأدى مئات الفلس�طينيين صالة
الجمعة في الخان األحمر البدوي المهدد،
مؤكدين مواصلة النضال من أجل حماية
الخان من الهدم بعدما حصلوا على قرار
بتجميده من المحكمة اإلسرائيلية حتى
الحادي عشر من الشهر الجاري.
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اعالن متديد

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 466 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :سوق الغزل
الجنس  :عمارة بثالث طوابق
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 42 / 40 :مرت مربع 15/اولك
املش�تمالت  :بناية تجارية (س�وق الحمراء) تحتوي عىل اكثر من  40محل
بطابقني والثالث مشيد من سندويش بنل
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :مؤجرين
مقدار البيع  :حصة  /رضا شميس عبد الحسني
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الرصاف�ة  1/باملزاي�دة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن حصة  /رضا شميس عبد الحسني لقاء طلب
الدائن املرتهن مرصف الرافدين البالغ ( )4982153اربعة ماليني وتسعمائة
واثنان وثمانون ومائة وثالثة وخمسون الف دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل(  )30يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية
ال تق�ل عن %10م�ن القيمة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ( 2,062,000,000
ملي�اران واثنان وس�تون ملي�ون دينار قيمة الس�هام او الحص�ص املبيعة
 1031,000,000ملي�ار وواحد وثالث�ون مليون دينار ) دينارا وان املزايدة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 1792 :
التاريخ 2018 / 7 / 5
اىل املنفذ عليه  /مصطفى كاطع كاظم يسكن اجلكوك م  440جممع اجلكوك د 11
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشطة الش�علة املرقم  7866يف
 2018 / 7 / 3ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأييد املجلس املحيل لحي الزهراء
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل املرق�م  / 1544ش /
 2018يف  2018 / 4 /17واملتضم�ن الزامك بتأدية نفقة ماضية اىل املدعية
نور محس�ن تبين�ه بواقع  100,000مائه الف دينار ونفقه مس�تمره لها
بواق�ع  175,000مائه وخمس�ه وس�بعون ال�ف دينار ونفقه مس�تمره
لالطف�ال كل من رقية وعلي بواقع  150,000مائه وخمس�ون الف دينار
لكل واحد
وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب العدل يف الخرض
اعالن
تبليغ انذار وعزل وكيل
نظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقام�ة املطل�وب
واملسير الي�ه ان�ذار وع�زل وكيل الس�يد
(محمد عيل داخل) اقتىض تبليغكم باإلنذار
وعزل وكيل الصادر من دائرة كاتب العدل
يف الخضر بالع�دد العموم�ي ( )2234يف
 2018/7/1سجل ( )12واملسري من املنذر
الس�يد (ماجد قاس�م حس�ون) بواسطة
السيد كاتب يف الخرض املحرتم ومضمونه
(سبق وان وكلتكم وكالة مصدقة من قبل
كاتب الع�دل يف الخرض بالع�دد العمومي
 4966بتاريخ  2014/12/1س�جل ()25
والنتفاء الحاجة م�ن الوكالة عليه قررت
عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا من تاريخ
تبليغ�ك به�ذا االن�ذار ) يف الجري�دة مل�رة
واح�دة ويعتبر تاريخ النشر يف الجريدة
تاريخا بالتبليغ اس�تنادا للمادة ( )21من
قانون املرافعات املدنية النافذ
رائد عبد الحميد جاسم
كاتب العدل يف الخرض
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /582 /ب2018/
التاريخ 2018/7/4
اعالن
اىل  /املدعى عليه /احمد جميل هالسه
اص�درت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى
املرقم�ة /582ب 2018/وذل�ك بتاري�خ
 2018/4/4واملتضم�ن الحك�م بال�زام
املدع�ى علي�ه (احم�د جمي�ل هالس�ه )
بتأديته للمدعي (جعفر محمود حس�ن)
مبلغ�ا ق�دره ثالث�ة ماليين واربعمائ�ة
وتسعه وثمانون الف دينار عن االقساط
التي اس�تقطعها مصرف الرافدين لغاية
 2017/12/12وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة (ح�ي
الرسالة ) لذا قررت هذه املحكمة تبليغك
بق�رار الحكم اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتين ول�ك ح�ق االعرتاض
عىل الق�رار اعاله خالل ثالث�ون يوم تبدأ
من اليوم التايل لتاري�خ تبليغك بمضمون
القرار
القايض
معد عبد الوهاب اسماعيل
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مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4964 :
التاريخ2018/7/4 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي
( مس�افر جالل عبد الكاظم ) الذي يطلب
تس�جيل لقبه وجعله ( الب�و وهب ) بدال
من ( الفراغ ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل م�دة اقصاها (عرشة
ايام ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ( )24من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2014/314 :
التاريخ 2018/6/25
اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار
تسلس�ل  376/5م 5ام التل�ول والجالجة
الكائن يف السماوة أل جضعان االوىل العائد
س�هام للمدي�ن جواد كاظ�م عباس لقاء
طل�ب الدائن مكية عبد االمري محمد البالغ
 7,911,110مليون دينار  %80من القيمة
املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة
عشر يوما م�ن الي�وم الت�ايل للنرش فعىل
الراغبني يف الشراء مراجعة هذه املديرية
خلال امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�وم التس�جيل والداللية
عىل املشرتي وذلك اس�تنادا للمادة  98من
قانون التنفيذ
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :س�ماوة  /أل جضعان
االوىل ـ مل�ك رصف  376/5م 5ام التل�ول
والجالجة
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :دار س�كنية كاملة ـ
ملك رصف
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته  :تتكون من استقبال وهول
وثالث�ة غ�رف ومراف�ق صحي�ة ومطب�خ
وكليدور الطاب�ق االريض وغرفتني وصالة
ومرافق يف الطابق العلوي
 5ـ مساحته  3 / 4 / 77 :اولك
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـ الش�اغل  :عائل�ة املدي�ن ج�واد كاظم
عباس امه واخوته
 8ـ القيم�ة املق�درة  21,538,461 :واحد
وعشرون ملي�ون وخمس�مائة وثماني�ة
وثالث�ون ال�ف واربعمائة وواحد وس�تون
دينار
 9ـ بدل املزايدة االخري :
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /272 /ب2018/3
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليه (فراس قاسم ابراهيم)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /272
ب 2018/3يف  2018/1/29واملتضم�ن
الحك�م بال�زام املدعى عليه فراس قاس�م
ابراهي�م بتأديت�ه مبل�غ ق�دره (خمس�ة
ماليين دينار) للمدعي حس�ن عبد املحمد
عبد الل�ه ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة
بداءة النجف واشعار مختار حي الشهداء
 2كاظم ش�بيب الخزاعي لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتين
محليتين يوميتين ولك ح�ق الطعن عىل
الق�رار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1697 /ب2018/1
التاريخ 2018/7/5
اىل  /املدع�ى علي�ه (كام�ل عل�وان داود املدير
املف�وض لرشك�ة قرط�اج للمق�اوالت العامة
املحدودة اضافة لوظيفته)
اقام املدعي الس�يد مدي�ر بلدية النجف اضافة
لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة اعاله ضدك
وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م (بتعوي�ض مبلغ
مقداره ( )22,800,000ونظرا ملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القائ�م بالتبلي�غ
اعالن�ا بصحيفتين محليتني يوميتين بموعد
املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2018/7/12وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /181 /ب2018/
التاريخ 2018/7/5
اعالن
تبيع هذه املحكم�ة العقار املرقم  834الرساي
املش�خاب واملزال ش�يوعه بيعا بموج�ب قرار
الحك�م املرق�م /181ب 2018/واملكتس�ب
الدرج�ة القطعي�ة فعلى الراغبين بالشراء
الحضور اىل ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة
الس�اعة الثانية عشر ظهرا يف الي�وم الثالثني
م�ن اليوم الت�ايل للنشر يف صحيفتني محليتني
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة للعقار واملستمس�كات
القانونية واجور االعلان والداللية وان القيمة
الكلي�ة لح�ق التصرف للعق�ار مع املنش�أت
املشيدة بمبلغ خمسة وعرشون مليون دينار
املواصفات :
 1ـ دار خرب�ة متهم�ة دون س�قف مبنية من
الطابوق يحتوي العقار عىل غرفتي نوم وصالة
واستقبال ومغاس�ل (حمامات) وان الدار غري
مسكونة
 2ـ ان قيم�ة االرض بمبلغ اربعة عرش مليون
دين�ار وقيمة البناء املتهدم احدى عرش مليون
دينار وذلك يكون مجموع قيمة العقار خمسة
وعرشون مليون دينار
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2018/765 :
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املنفذ عليه
اىل املدين احمد جميل هالسه
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة
ح�ي الرس�الة املرق�م  3870يف 2018/7/2
واش�عار مخت�ار املنطق�ة انك مجه�ول محل
االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا
للمادة ( )27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة بلدية الس�ماوة
خالل خمس�ة عشر يوما تبدأ من الي�وم التايل
للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل االول
جعفر حسني دخيل ال شرب
اوصاف املحرر :
الزام�ك بتأديته للمدعي جعفر محمود حس�ن
مبلغ ثالثة ماليني واربعمائة وتس�عة وثمانون
ال�ف دين�ار ع�ن االقس�اط الت�ي اس�تقطعها
مرصف الرافدين لغاية 2017/12/12

مديرية تنفيذ السدة
العدد/12/خ2018/
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السدة باضبارتها التنفيذيه
املرقمه /12خ2018/نياب�ة عن مديرية تنفيذ
املس�يب باضبارته�ا التنفيذي�ة املرقمة /987
ت2017/س�هام املدين صاح�ب مجيد عايص
من قطع�ه االرض املرقمه15م 4ام ذرة مع دار
سكن تعود للمدين واملحجوزة لقاء طلب الدائن
عيل ياس حمدان البالغ مقداره ()56102000
دينار ستة وخمسون مليون دينار ومائة واثنان
ال�ف دين�ار فعلى الراغبين بالشراء مراجعة
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة %10م�ن القيمة املقدرة عند
وض�ع الي�د وتك�ون املزاي�دة يف ه�ذه املديرية
يف تم�ام الس�اعه الثانية عرش م�ن ظهر اليوم
الخام�س عرش واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة
رس�ميه تك�ون املزايدة يف يوم الدوام الرس�مي
الذي يلي العطل�ة ويك�ون تس�ديد التامينات
بموج�ب صك مصدق من مصرف الرافدين يف
السدة حرصا وعىل املشرتي جلب هويه االحوال
املدنيه وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
خليل كريم منصور
/1موقع العقار ورقمه/يقع يف ناحية الس�دة
ورقمه 15م4ام ذرة
/2مساحته2/دونم و45م
/3جنس�ه ونوعه/ارض زراعيه عىل الش�يوع
مزروعه باشجار النخيل عدد 25
/4ح�دوده واوصافه/يحده�ا م�ن الش�مال
القطعه املرقمة 14ام ذرة ومن الجنوب الشارع
الرابط وباقي الجهات مقاطعة 14ام ذرة
/5الشاغل/املدين
/6القيم�ة املقدرة )75/000/000(/خمس�ة
وسبعون مليون دينار
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محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه
العدد82/
اعالن
بن�اء على الطل�ب املقدم م�ن قبل املس�تدعية
(ناهدة عبد االمري محمد)املتضمن نصبها قيما
عىل زوجها املفقود (ستار رحمان جندل)والذي
فقد بتاري�خ 2016/4/21لذا ق�ررت املحكمة
النرش بصحيفتين محليتني بغية التحقيق من
حيات�ه يف حال كون�ه حيا علي�ه مراجعة هذه
املحكم�ة خلال  30يوما لالس�تماع اىل دفوعه
خالل الفرتة اعاله وبعكسه سوف تصدر هذه
املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس
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تنويه
ورد سهوا ي جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد
1700بتاري�خ 2018/6/28ع�دم وجود اس�م
املدعي�ه وهي س�لوى كاظ�م عبي�د يف الدعوى
املرقمة /2016ب2018/الصادرة من محكمة
بداءة الحله لذا اقتىض التنويه
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فقدان
فقد وصل االمان�ات املرق�م 1497267بتاريخ
2018/1/17الصادرمن مديرية بلدية الحمزة
الغربي باسم املواطن محمد جبار جاسم فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
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فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة 62343625
والص�ادرة من دائرة كهرباء املس�يب الحرارية
بتاريخ  2012 / 2 / 22بأس�م  /عدنان تركي
رضا حسني – مدير فني اقدم ومن يعثر عليها
تسليمها اىل مصدرها .
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اعالن
اىل الرشيكة نهله مهدي صالح
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة
بناء عىل العقار املرقم . 12196
الرشيك
عبد خشجوري فرحان

التسلسل او رقم القطعة 1409/21:
املحلة او رقم واسم املقاطعة  20:الجديدة
الجنس :قطعة ارض
النوع  :ملك رصف
رقم الشقة :
املساحة  )3( :اولك
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
مقدار البيع  :تمام العقار
بنتيجة املزايدة الجاري�ة التاريخ  2018/6/25لبيع العقار املوصوف
اعاله العائد للراهن س�نية محيس�ن رس�ن فقد بلغ بدل الس�وم (لم
يبل�غ) دين�ارا وبم�ا ان البدل املذكور اق�ل من اربعة اخم�اس القيمة
املقدرة البالغ
(  )15,000,000خمسة عرش مليون دينار فقد اقتىض تمديد املزايدة
مل�دة ( )15يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل
الراغب باالشرتاك فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف اليوم التايل
لتاري�خ نرش هذا االعالن فعىل الراغب باالشتراك فيها مراجعة دائرة
التس�جيل العقاري يف املحمودية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة
املق�درة للبيع وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ( )12ظهرا من اليوم
االخري وبعدها تجري االحالة القطعية بالبدل االخري
رجاء عبد السادة

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 2018 / 1667 /
اىل املنف�ذ علي�ه  /محمد عبد الل�ه محمد  /مجهول
محل االقامة .
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح القائم بالتبليغ
م�ن قب�ل املبلغ القضائ�ي يف هذه املديرية وحس�ب
تاييد املجلس املحيل لح�ي الجهاد انك مجهول محل
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قانون التنفيذ خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم
الت�ايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر  :نفذ الدائن ماهر عيل حس�ون بحق
املدين محمد عبد الله محمد قرار الحكم الصادر من
محكم�ة بداءة البي�اع بالع�دد  / 699ب  2018 /يف
 2018 / 4 / 30واملتضم�ن الزام املدعى عليه محمد
عبد الله محمد بتاديته اىل املدعي ماهر عيل حس�ون
مبلغا قدره (  ) 39 / 000تس�عة وثالثون الف دوالر
امريكي وافهم علنا يف . 2018 / 4 / 30
املنفذ العدل
حنان فاضل حسني
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة  / 48 /ت 2017 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجي�ل العقار تسلس�ل 84
 /م  24دور قصب�ه س�ميكة الواق�ع يف الدجيل حي
الوح�دة العائد للمدين حمي�د مجيد عباس املحجوز
لق�اء طلب الدائن عالء محمد حسين البالغ 000 /
 4112اربعة ماليني ومائة واثنا عرش الف دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
ثالثين يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائ�ة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التس�جيل والداللية عىل املشرتي يضاف اجور النرش
(  ) 25الف دينار .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :الدجيل حي الوحدة رقمه / 84
م  24دور قصبة سميكه .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  :يبعد عن الش�ارع العام ( 25
) م. 2
 – 4مش�تمالته  :الطاب�ق االول غرفتني نوم ومطبخ
وصحي�ات والطاب�ق الثان�ي غرفتين ن�وم وح�ويل
ومطبخ وصحيات .
 – 5مساحته  3 / 27 :م. 2
 – 6درج�ة العم�ران  :وس�ط وتوج�د خدم�ات ماء
وكهرباء وبلدية .
 – 7الشاغل  :الورثة .
 – 8القيم�ة املق�درة  75 / 000000 /خمس�ة
وسبعون مليون دينار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة  / 48 /ت 2017 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجي�ل العقار تسلس�ل 67
 /م  24دور قصب�ه س�ميكة الواق�ع يف الدجيل حي
الوح�دة العائد للمدين حمي�د مجيد عباس املحجوز
لق�اء طلب الدائن عالء محمد حسين البالغ 000 /
 4112اربعة ماليني ومائة واثنا عرش الف دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة
ثالثين يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائ�ة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التس�جيل والداللية عىل املشرتي يضاف اجور النرش
(  ) 25الف دينار .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :الدجيل حي الوحدة رقمه / 67
م  24دور قصبة سميكه .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  :يبعد عن الش�ارع العام ( 25
) م. 2
 – 4مش�تمالته  :الطاب�ق االول غرفتني نوم ومطبخ
وصحيات والطابق الثاني غرفتني نوم .
 – 5مساحته  / 91 :م. 2
 – 6درج�ة العم�ران  :قدي�م وتوج�د خدم�ات ماء
وكهرباء وبلدية .
 – 7الشاغل  :ولده رشيد .
 – 8القيمة املقدرة  35 / 000000 /مليون دينار

مدير دائرة التسجيل العقاري

اعالن
اىل الرشي�ك ( ش�يماء س�الم ناج�ي ) توج�ب عليك
الحض�ور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه
بن�اء للعق�ار املرق�م  3/ 48078ح�ي الن�داء خالل
عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه منذر نعمه عبيد
ــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من اتح�اد املقاولني
العراقيني بأس�م ( رشكة أرض املثاب�رة للمقاوالت
اإلنش�ائية العام�ة املدي�ر املفوض /محمد حسين
علي رق�م العضوية  )٢٤٨٥١فعىل م�ن يعثر عليها
تسليمها ملصدرها.
ــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف السدة
العدد/333/ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه /عبد الحافظ صربي عيل
اص�درت ه�ذ املحكم�ة قراره�ا املرق�م اعلاه يف
2018/6/10واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتاديت�ك
البنت�ك املدعي�ه (دعاء عب�د الحافظ صبري) نفقة
مستمرة وبواقع اربعمائة الف دينار شهريا واعتبارا
من تاريخ االدعاء يف 2018/5/9وللمس�تقبل والذي
صدر غيابيا بحقك وملجهولية محل اقامتك كما جاء
بشرح املبلغ القضائي واش�عار مختار منطقة حي
امليثاق لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار املذكور خالل
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونيه وبعكس�ه
س�وف يكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وق
االصول
القايض
منترص جواد حمد
ــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة
العدد  / 506 :ش 2018 /
اىل  /املدعى عليه ( عبد القادر درع عبد الله )
م  /اعالن
اقام�ت املدعي�ة ( ملي�اء نج�م عب�د الل�ه ) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة  / 506ش  2018 /على املدع�ى
علي�ه ( عبد القادر درع عبد الله ) والذي تطلب فيها
التبلي�غ الحك�م بالتفري�ق بينها وبين املدعى عليه
اعلاه وحيث قد تايي�د للمحكمة م�ن رشح القائم
بالتبلي�غ من ان املدعى عليه املذك�ور مجهول محل
االقام�ة ومرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة – عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغ املدعى علي�ه ( عبد القادر درع
عب�د الل�ه ) يف صحيفتين محليتين بق�رار الحكم
الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة .
القايض
وائل داغر ياسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة جنح بلد
العدد  / 29ج 2017 /
اىل  /املتهم س�عد سالم حسني والكفالء كل من امري
كامل حمزه وعادل محمد عيىس وباس�م عبد االمري
حسني
م  /اعالن
ملقتضيات حس�م الدعوى املرقم�ة  / 29ج 2017 /
املقام�ة من قب�ل املش�تكي محمد حبي�ب حرتوش
واملتهم فيها س�عد س�الم حسين والكفلاء كل من
امير كامل حمزه وعادل محمد عيىس وباس�م عبد
االمري حسين وملجهولية محل اقامتكم قررت هذه
املحكم�ة تبليغك�م عن االعلان بواس�طة جريدتني
رس�ميتني لغرض حضورك�م خالل امل�دة القانونية
للتبلي�غ املص�ادف  2018 / 8 / 7ويف حال�ة ع�دم
حضوركم س�وف تجري املحاكمة غيابيا وحضوريا
حسب القانون .
القايض
عيل منديل خريبط
قايض محكمة بداءة بلد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقيني  /بغداد باسم ( عبد السالم شاكر محمود)
واملرقم�ة ( )10693يف  2015/6/10على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد3512 :
التاريخ2018/5/23 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املس�تدعي ( نصري
جاس�م محمد ) الذي تطلب تبديل لقبه من ( جربان
) اىل ( الش�مري ) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها (خمس�ة عرش يوما )
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة . 2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
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البرصة تعزو «انتكاسة» الزراعة إىل « »3أسباب وتدعو إىل تطبيق اسرتاتيجية للتعايش
بغداد  /المستقبل العراقي

الت�ي نجت من ملوح�ة املياه قض�ت عليها
املش�اريع النفطية ،ولم تتبق إال مس�احات
محدودة نسبيا ً تستخدم يف الزراعة» ،مضيفا ً
أن «الكثير من املزارعني تخل�وا عن الزراعة
مضطرين يف ظل استمرار أزمة ملوحة وشح
املياه وس�يطرة القط�اع النفطي عىل أراض
شاس�عة ،ونتيج�ة لذلك نتوق�ع أن تتصاعد
خالل األيام املقبلة وترية الهجرة من األرياف
إىل مراك�ز امل�دن ،خاص�ة بع�د أن انحرس يف
اآلون�ة األخيرة منس�وب املياه يف نه�ر العز
املمت�د ش�مال املحافظة ،وال�ذي تنترش عىل
ضفتي�ه مئات أو عرشات القرى».وأكد مدير
مديرية الزراعة يف البرصة ،أن «من الرضوري
مراجعة القوانني املتعلقة باستغالل األرايض
الزراعي�ة لتنفيذ مش�اريع نفطية ،بحيث ال
بد م�ن تطبيق استراتيجية تحقق التعايش
بني األنش�طة الزراعية واملش�اريع النفطية
على غرار م�ا متحقق يف معظم ال�دول التي
تمتل�ك ث�روات نفطي�ة ،إذ أنه�ا ال تلغ�ي أو
تف�رط بالزراعة م�ن أج�ل النفط».يذكر أن

أعلنت مديري�ة الزراعة يف محافظة البرصة،
السبت ،أن توسع املشاريع النفطية وملوحة
املي�اه وش�ح املياه تس�ببت بـ»انتكاس�ة»
الواقع الزراعي يف املحافظ�ة ،وفيما توقعت
تصاعد وترية الهج�رة من األرياف إىل مراكز
امل�دن خالل األي�ام املقبلة ،دع�ت إىل تطبيق
اسرتاتيجية للتعايش بني الصناعة والنفطية
واألنشطة الزراعية.ونقلت وكالة «السومرية
ني�وز» ع�ن مدي�ر املديري�ة عام�ر س�لمان
عب�د الحسين الق�ول إن «الواق�ع الزراعي
يف املحافظ�ة يم�ر بانتكاس�ة ناجم�ة ع�ن
تفاقم أزمة ملوحة وش�ح املياه واس�تمرار
ظاهرة تمدد املشاريع النفطية عىل األرايض
الزراعي�ة» ،مبين�ا ً أن «آالف الدونم�ات م�ن
األرايض ت�م إلغاء األنش�طة الزراعي�ة فيها
وتحول�ت إىل أراض نفطي�ة خلال األع�وام
السابقة».
ولفت عبد الحسني ،إىل أن «األرايض الزراعية

البرصة تواجه منذ عام  2007تكرار مشكلة
ملوح�ة مي�اه ش�ط الع�رب خلال الصيف
بسبب تقدم اللسان امللحي (الجبهة امللحية)
م�ن الخلي�ج يف مج�رى الش�ط نتيج�ة قلة
اإلي�رادات املائية الواصلة عرب دجلة والفرات
والكارون والكرخة ،وتعد أقضية الفاو وأبي
الخصي�ب (جنوب�اً) وش�ط الع�رب (رشقاً)
أكث�ر املناطق ترضرا ً من تلك الظاهرة ،حيث
يش�كو س�كانها بش�دة من ملوح�ة املياه،
كما جفت فيه�ا العرشات من بحريات تربية
األس�ماك ،ونفق�ت الكثير م�ن الحيوانات
الحقلي�ة ،وتراجع إنتاج النخي�ل من التمور
اىل أدن�ى مس�توى ،وهلكت معظم بس�اتني
الحناء ،بحيث أصيب الواقع الزراعي بش�لل
شبه تام ،إال أن األنشطة الزراعية يف القاطع
الصحراوي من املحافظة لم تترضر من جراء
تلك الظاهرة ،وذلك ألن املزارع الواقعة ضمن
قضاء الزبري يعتمد ريها عىل املياه الجوفية،
كما ل�م تتأثر كثريا ً املناطق الزراعية الواقعة
شمال املحافظة لبعدها عن البحر.

طرق وجسور كركوك تعلن انجاز صيانة جرس شميط
عىل هنر الزاب
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت دائ�رة طرق وجس�ور كركوك عن
إنج�از تأهيل وصيانة جرس ش�ميط عىل
نه�ر ال�زاب الراب�ط بني كرك�وك وجنوب
غربيها ،فيما اش�ارت اىل أن الكلفة بلغت
 245مليون دينار.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة قيم�از علي موىس

التحالف ال�دويل ،قبل اكثر م�ن عام ،ملنع
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي م�ن التنقل اىل
مناطق جنوب غربي كركوك».
يذكر ان تنظيم «داعش» كان قد فجر عددا
من الجس�ور ملنع تقدم الق�وات العراقية
املحررة ملناطق جن�وب غربي كركوك بعد
انهي�ار التنظيم ومحو اثار س�يطرته من
عموم االرايض العراقية.

«انج�زت مديرية طرق وجس�ور كركوك
تأهي�ل وصيان�ة جرس ش�ميط على نهر
ال�زاب 75( ،جنوب غربي كركوك) ،ضمن
تخصيص�ات إع�ادة مناط�ق املح�ررة يف
محافظ�ة كرك�وك وبمبل�غ  245ملي�ون
وبأسلوب التنفيذ املبارش ومن تخصيصات
املحافظة».
وأض�اف م�وىس ،أن «الجسر فج�ره

العراق حيتل املرتبة « »37باعىل احتياطات العالـم للذهب لشهر متوز
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املجلس العاملي للذهب ،أمس الس�بت ،ان
الواليات املتحدة احتلت املرتبة االوىل فيما جاء
الع�راق يف املرتبة  37باعلى احتياطات العالم
للذهب يف شهر تموز الحايل.
وقال املجلس يف إحصائية نرشها عىل موقعه إن
«احتياطيات دول العالم من الذهب انخفضت
لشهر تموز بمقدار  79طنا عن شهر حزيران
امل�ايض لتبل�غ  33الف و 734طن�ا» ،مبينا ان

«الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة احتل�ت املرتبة
االوىل عامليا من حيث ه�ذه االحتياطيات التي
بلغ�ت  8.133.5طن�ا ،تليها املاني�ا بـ 3.371
طن�ا» .وأض�اف املجل�س ان «الع�راق احت�ل
املرتبة  37عامليا م�ن حيث هذه االحتياطيات
م�ن اص�ل  100دول�ة مدرج�ة يف االحصاءات
املالي�ة الدولية لالحتياطي�ات العاملية للذهب،
وعلى املرتبة الخامس�ة عربيا حي�ث جاء بعد
كل م�ن الس�عودية ولبنان والجزائ�ر وليبيا».
وتاب�ع املجل�س ان «احتياطي�ات الع�راق من

الذه�ب بق�ت ثابته حي�ث س�جلت  89.8طن
وهي تمثل  %7.7م�ن باقي العمالت االخرى»،
مشيرا اىل ان «اخ�ر رشاء للعراق م�ن الذهب
كان يف ش�هر نيس�ان عام  2014حيث اشرتى
فيه�ا  15.16طن�ا» .يذكر ان مجل�س العاملي
للذهب وال�ذي يقع مقره�ا يف اململكة املتحدة
يمتلك خربة واس�عة ومعرفة عميقة بالعوامل
املس�ببة لتغيري الس�وق ويتكون اعضاءه من
أكرب رشكات تعدين الذه�ب يف العالم وأكثرها
تقدماً.

سوق االوراق املالية :اسهم القطاع املرصيف تتصدر التداول
خالل النصف االول من العام
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف س�وق العراق لالوراق املالية ،أمس
الس�بت ،ان اس�هم قطاع املصارف تصدر
ت�داول الس�وق خلال جلس�ات الت�داول
للنص�ف االول م�ن الع�ام الحايل بنس�بة
وصل�ت اىل  % 74.5بعدد جلس�ات وصلت
اىل  120جلس�ة يف الس�وق.وقال املدي�ر

التنفي�ذي للس�وق طه أحمد عبد السلام
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ان م�ؤرشات النص�ف االول من عام
 2018بين�ت اىل انه تم تداول ( )72رشكة
مس�اهمة من أصل  103رشكة مساهمة
مدرجة يف الس�وق حيث بلغ عدد االس�هم
املتداول�ة خلال النص�ف االول م�ن العام
الح�ايل ( )306مليار س�هم م�ن مجموع

ضبط  5مولدات كهربائية معدة
للتهريب يف منفذ زرباطية
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك ،الجمعة ،ضب�ط  5مول�دات كهربائية
مع�دة للتهري�ب يف منف�ذ زرباطية الحدودي م�ع ايران؟وقال�ت الهيئة يف
بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»  ،ان»موظف�ي الهيئة العامة للجمارك يف
منفذ زرباطي�ة ،وبالتعاون مع رشطة الجمارك ،تمكنوا من ضبط خمس
مولدات كهربائية سعة الواحدة ( )2360KVكانت معدة للتهريب إىل داخل
البلد».واضاف�ت  ،أن «املس�تورد أراد إدخال ه�ذه املولدات من دون تقديم
الوثائ�ق املطلوبة تهربا من دفع الرس�وم الجمركية» ،مشيرة اىل أنه «تم
اتخاذ اإلجراءات القانونية وإحالة الدعوة إىل الجهات القضائية املختصة.

القبض عىل مسافرين حاوال ادخال
مواد خمدرة من منفذ الشيب احلدودي
بغداد /المستقبل العراقي
تمكن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك  /مرك�ز كمرك الش�يب الحدودي يف
محافظ�ة البرصة من إلقاء القبض عىل مس�افرين اثنني حاوال ادخال
م�واد مخ�درة اىل البلد نوع ( س�يكا ) تقدر بوزن واحد كغ�م  .وقد تم
احال�ة املتهمني اىل القضاء ألتخاذ كافة اإلج�راءات القانونية بحقهم.
ج�اء ذل�ك يف ظل إج�راءات أتخذتها هيئ�ة الكمارك نت�ج عنها احباط
العديد من محاوالت التهريب بكافة أش�كاله والحد من املساس باألمن
القوم�ي للبلاد من خلال أداء الواج�ب الوظيفي ب�كل مهنية وفرض
السلطة الكمركية يف جميع املنافذ الحدودية.

( )11703مليار س�هم مدرج ،فيما بلغت
قيمة االسهم املتداولة ( )241مليار دينار.
وتابع عبد السلام اىل السوق نظم ()120
جلس�ة تداول يف ( )120يوم عمل رسمي،
وكانت التداول حس�ب القطاعات كالتايل
حيث كان بنس�بة  % 74.5ألسهم القطاع
املصريف وه�و املتص�در االول بالنس�بة
للقطاع�ات االخ�رى  ،فيما كانت نس�بة

دائرة االعامر اهلنديس حتصل عىل شهادة اجلودة الدولية ضمن
املواصفة العامليةجلميع اقسامها
أعلن�ت دائ�رة االعم�ار الهنديس
اح�دى تش�كيالت وزارة االعمار
واالس�كان والبلدي�ات العام�ة
ع�ن حصوله�ا على ش�هادة
الجودة الدولية ضم�ن املواصفة
العاملي�ة(2015 : 9001 ISO
م�ن خلال تعاقدها م�ع رشكة
( )TQCSIاالسترالية م�ن خالل
توس�يع مجال تطبيقها يف عموم
أقسام وشعب الدائرة .
وقالت مديرة ع�ام دائرة االعمار
الهن�ديس وكال�ة أحلام س�عيد
ج�واد لـ»املس�تقبل العراق�ي»
ان الدائ�رة حصل�ت عىل ش�هادة
الجودة الدولية ضم�ن املواصفة
العاملي�ة()2015 : 9001 ISO
م�ن خلال تعاقدها م�ع رشكة
( )TQCSIاالسترالية املانح�ة
للشهادة الدولية حيث تم توسيع
مجال تطبيقها يف عموم أقس�ام
وش�عب الدائ�رة بع�د ان كان�ت
مخترصة على قس�م التصاميم
.مبين�ة ان ألغ�رض من توس�يع
العم�ل يف تطبي�ق العم�ل بنظام
الج�ودة وال�ذي ش�مل قس�م
التصاميم ودوائر املهندس املقيم
وكافة فعاليات الدائرة االخرى هو
من أجل تحقيق سياسة وأهداف
الج�ودة للدائرة وملا له من التأثري

االيجابي على جودة عمل الدائرة
وفاعلي�ة تش�غيلها واالداء العايل
عىل كس�ب ثق�ة ورض�ا زبائنها
مع االلتزام بالتحسين املس�تمر
لج�ودة تصاميمه�ا مم�ا ي�ؤدي
اىل تحقي�ق النج�اح واالزده�ار
للدائرة باالضافة اىل زيادة قدرتها
التنافسية مع الرشكات االخرى.
وأضافت ان الفريق االستش�اري
للرشك�ة املانح�ة االسترالية
()TQCSIق�ام بتس�ليم ش�هادة
الج�ودة بع�د انج�ازه مرحل�ة
التدقي�ق امليدان�ي التي ق�ام بها
وتقييم حس�ن أداء الدائرة ومدى
كفاءته�ا يف تلبي�ة متطلب�ات
الحص�ول على ش�هادة (ISO
.)9001:2015

فيما أش�ار مدير ش�عبة الجودة
يف دائرتن�ا س�امي احم�د س�عد
الله ان «الهدف من الحصول عىل
ش�هادة ( )9001:2015 ISOهو
مواكبة التط�ور العلمي يف العالم
وهذا س�ينعكس تطبيق�ه إيجابا
على الدائ�رة لالرتق�اء إىل أعلى
املستويات .
كم�ا تتواص�ل دائ�رة االعم�ار
الهن�ديس بالحمل�ة الوطني�ة
للتربع بالدم دعما ً للقوات االمنية
يف مكافح�ة االره�اب باالضاف�ة
ألنق�اذ امل�رىض واملصابين م�ن
العملي�ات االرهابي�ة يف بغ�داد
وعموم العراق.
كما اكد املدير العام دائرة األعمار
الهنديس أحالم س�عيد ج�واد أن

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الصحة ،أمس الس�بت ،عن ع�دد الوفيات بالحمى
النزفي�ة يف عموم العراق ،مؤك�دة أن اصابات العام الحايل اقل من
االعوام املاضية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر يف رده عىل اسئلة
وجهت ل�ه ،إن «عدد الح�االت يف الحمى النزفية حت�ى االن بلغت
ثماني حاالت ،توفيت ست منها وحالة تماثلت للشفاء واخرى ما
تزال تتلقى العناية الطبية».
وأضاف أنه «مجرد الش�ك يف الش�خص نضع�ه يف العزل ونتعامل
مع�ه كحمى وننتظر التحليل» ،مشيرا اىل ان «عدد اصابات العام
املايض اكثر من العام الحايل».
وأعلنت وزارة الزراعة ،الخميس ( 5تموز  ،)2018عن س�يطرتها
عىل مرض الحمى النزفية ،مطالب�ة املواطنني بتطبيق االجراءات
الصحية ورشاء اللحوم من املجازر املرخصة قانونا.
والحم�ى النزفية الفايروس�ية مرض يصي�ب الحيوانات بصورة
رئيس�ية إال أنه يس�بب أحيانا ً أمراضا ً للبرش ،وقد يس�بب مرضا ً
ش�ديدا ً لكل من الحيوانات والبرش مما يؤدي إىل اعتالالت ش�ديدة
ومن ثم الوفاة ،وحمى القرم-الكونغولية مرض متوطن يف العراق
وال�دول املج�اورة وكان اول ظهور له يف ع�ام  ١٩٧٩ومنذ حينها
تسجل اصابات متفرقة به كل عام.

منذ أسبوع ..اكرب ناحية يف دياىل بدون ماء
صالح للرشب

بغداد  /المستقبل العراقي
اكد مسؤول محيل يف دياىل ،أمس السبت ،ان اكرب ناحية يف املحافظة
بدون ماء صالح للرشب منذ اس�بوع ،محذرا من خطورة الوضع.
وقال رئيس مجلس ناحية بني سعد(18كم جنوب غرب بعقوبة)
رس�ول الحس�يني يف حديث لوكالة الس�ومرية ني�وز ،ان «ناحية
بني س�عد والتي تع�د اكرب نواحي دياىل بدون م�اء صالح للرشب
منذ اسبوع بس�بب توقف محطات االس�الة عن العمل».واضاف
الحسيني ان «توقف محطات االسالة جاء بسبب عدم توفر املياه
الخام يف الجداول الزراعية» ،محذرا من «خطورة الوضع وتاثريه
الس�لبي عىل االهايل يف ظل محدودية البدائل».ودعا الحس�يني اىل
«خطة عمل لتامني املياه الخام واعادة تشغيل محطات االسالة».
وتعد بني سعد اكرب نواحي دياىل ويزيد تعداد سكانها عن  90الف
نسمة وتضم اكثر من  40قرية باالضافة اىل مركز الناحية.

 % 0.5الس�هم قطاع االتص�االت و % 8.8
الس�هم قطاع الصناعة و % 0.12الس�هم
قط�اع الزراع�ة و % 0.2الس�هم قط�اع
الفنادق فيما كان قطاع الخدمات نسبته
 %0.9وبنسبة  %0.01كانت السهم قطاع
االس�تثمار امل�ايل و  % 14.8الس�هم قطاع
التحوي�ل املايل و بنس�بة  % 0.13الس�هم
قطاع التأمني .

بغداد /حامد عبد النبي كاظم

الصحة تكشف عدد الوفيات باحلمى النزفية وتؤكد:
اصابات العام احلايل اقل من االعوام املاضية

الدائ�رة مس�تمرة بمش�اركتها
بالحمل�ة الوطني�ة االنس�انية
للتبرع بال�دم وبالتنس�يق م�ع
املرك�ز الوطني لنقل ال�دم التابع
ل�وزارة الصحة دائ�رة العمليات
الطبي�ة والخدم�ات املتخصصة
لغ�رض أنقاذ املصابني والجرحى
من ابناء شعبنا العراقي والقوات
املسلحة الذين يعرضون لألعمال
اإلرهابي�ة وامل�رىض والراقدي�ن
يف املستش�فيات كاف�ة ال س�يما
الحاالت الطارئة واملزمنة والتي ال
تجد من يتربع لها للحاجة املاسة
واملتكررة وعىل مدى الحياة .
فيما اش�ار مدير قس�م الشؤون
االدارية محسن عودة هليل ان من
منطلق الحس الوطني واالنساني
شارك ( )75من منتسبي الدائرة
بالتربع بالدم راجني الله عز وجل
الش�فاء العاج�ل لكاف�ة املرىض
والسالمة لكل العراقيني.
وأكد ان مش�اركة الدائ�رة بهذه
الحمل�ة ه�ي الـ()30ضم�ن
مش�اركات عدي�د يف االع�وام
الس�ابقة .مبين�ا ان منتس�بي
الدائ�رة عبرو ع�ن فرحتهم من
خالل ه�ذا الحمل�ة والذين اكدو
ان الذي نقدمه من تربعات بالدم
ه�و مس�اهمة يف دع�م قواتن�ا
العس�كرية وهو اقل يشء ممكن
ان يقدم لهم .

صحة الكرخ ختصيص « »300مليون دينار لدعم
املستشفيات وتعد دراسة لتوسعة مراكز طب االسنان

بغداد  /المستقبل العراقي
خص�ص مدي�ر عام دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ الدكتور جاس�ب
لطي�ف الحجام�ي مبل�غ ( )200.000.000مائت�ا ملي�ون دينار
لدعم مركز اب�ن البيطار لجراحة القل�ب ،وكذلك تخصيص مبلغ
( )100.000.000مائ�ة ملي�ون دينار لدعم مستش�فيات الدائرة
لتأمني االحتياجات الرضورية ملعالجة أي حالة مرضية يشتبه يف
كونها حمى نزفية و عىل س�ياق متصل ترأس الحجامي اجتماعا
موس�عا م�ع م�دراء املراكز التخصصية لطب األس�نان ملناقش�ة
الواق�ع الصحي وذلك ملناقش�ة الواق�ع الصح�ي و تقديم أفضل
الخدم�ات الصحية ملراجع�ي هذه املراكز بحض�ور معاون املدير
العام للش�ؤون الفنية ومديرة قس�م األمور الفنية ومدير ش�عبة
األس�نان يف الدائرة واك�د الحجامي خالل االجتم�اع عىل رضورة
توفري املس�تلزمات الطبية الخاصة بطب األس�نان و أيضا تقديم
خدمة طبية مميزة للمواطنني وذلك بإشغال كافة وحدات وشعب
األس�نان يف املراك�ز التخصصية كاف�ة و قام الحجام�ي بتوجيه
قس�م األم�ور الفنية بأعداد دراس�ة خاصة بطب األس�نان حيث
تتميز بإنش�اء و توس�عة املراكز التخصصية والسيما يف االقضية
واألماكن النائي�ة تقوم بتقديم خدمات طبية وعالجية لس�اكني
هذه املناطق الس�يما أن صحة الكرخ تميزت وألول مرة يف عملها
الطبي بافتتاح أول مركز طبي تخصيص خاص بطب األس�نان يف
اط�راف بغداد ( قض�اء املحمودية ) و العمل جاري ضمن خطتها
بإنش�اء و افتت�اح مراكز طبي�ة يف إطراف بغداد ومنه�ا التاجي ,
وابوغريب ومناطق أخرى خدمة للصالح العام .
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نداء الفاشية يف املجتمعات الغربية
مادلين أولبرايت

ثمة أوجه ش�به بني م�ا يجري يف أوروبا
وثالثين�ات الق�رن املايض .وثم�ة نازع
ح�اد اىل التط�رف القوم�ي ،وأح�زاب
اليمني املتطرف تبرز -ورشيان حياتها
ه�و االنقس�امات يف املجتم�ع ،وغي�اب
احترام اآلخر .وه�ذه امليول متفش�ية
يف فرنس�ا وأملاني�ا وإيطالي�ا ويف أوصال
أوروبا .واألسوأ يدور يف بولندا وهنغاريا
م�ع فيكتور أورب�ن .وأحد أب�رز عوامل
الفاش�ية ه�و تحمي�ل اآلخ�ر تبع�ة

املس�ؤوليات ،وغالبا ً ما يكون اآلخر هو
الغري�ب أو من يش�هر ديان�ة مختلفة.
وهذا ما ن�زل باليه�ود يف أوروبا ،وينزل
الي�وم باملهاجري�ن .فالرئي�س ترام�ب
وص�ف املهاجري�ن ب�ـ «الحيوان�ات»،
واملكس�يكيني باملغتصبين واإلرهابيني،
وقيّد دخول املس�لمني اىل الرب األمريكي.
ويف هنغاري�اُ ،ينف�خ يف الخ�وف من غري
األقح�اح .ومن س�مات الفاش�ية كذلك
ذيوع الربوبغندا وانتشارها .وليس يسريا ً
تعريف الفاشية .فهي ال تتشابه من بلد
إىل آخ�ر ومن زم�ن اىل آخ�ر .وال أرى أن

العودة اىل الرايخ الثالث ممكنة .واليوم،
الفاشية الفعلية هي يف كوريا الشمالية:
س�لطة مركزية ركنها زعيم أعىل منزه
يستخدم القوة ضد شعبه .وأمثل ما قيل
يف تعريف الفاشية صدر عن موسوليني:
«انتفوا ريش الدجاجة ريش�ة ريشة فال
يالح�ظ أح�د (م�ا يج�ري)» .واليوم ،يف
بعض البل�دان ،خسرت الدجاجة كثريا ً
م�ن الري�ش .ول�ذا ،ال مناص م�ن قرع
ناقوس الخطر.
ويف الق�رن الح�ادي والعرشي�ن نازعان
كبيران :العومل�ة -وجوانب كثيرة منها

إيجابية .ولكن الجان�ب القاتم منها هو
غموضه�ا .فهي م�ن دون وجه ،فيبحث
الناس ع�ن هوي�ة تس�مهم ،وينزلقون
اىل القومي�ة -وه�ذه قد تك�ون خطرية.
والنازع الثاني هو التكنولوجيا .وأوجهها
إيجابية ،ولكن املقلب اآلخر منها سلبي:
فالناس انفصلوا عن الواقع وال يستمعون
إىل الخط�اب ال�ذي يبايعون�ه .وه�ذا
يفاقم االنقس�امات .وأس�تعري يف كتابي
«الفاشية :تحذير» من وادي السيليكون
عب�ارة تق�ول :املواطن�ون يتوجهون اىل
حكوماته�م بواس�طة تكنولوجيا القرن

احلرب التجارية األمريكية  -الصينية
خارسة

روبرت سامويلسون

إذا كن�ا بص�دد «ح�رب تجاري�ة» مع
ّ
حري بن�ا أن نفوز بها .ولكن
الصني،
مع األس�ف ،ف�رص الف�وز يف الحرب
هذه ضئيل�ة ال بل معدوم�ة .فخطة
الرئيس للهجوم توحي بأن الخس�ارة
ّ
ولكن
– لهم ولن�ا -واقعة ال محال�ة.
ثمة إجماع�ا ً عىل بعض أهداف حربنا
هذه .فاالقتصادي بيرت نافارو ،مدير
مجلس التجارة يف البيت األبيض ،كتب
يف «وول ستريت جورن�ل» ،أن خطط
الحكومة الصينية طموحة وترمي اىل
الهيمنة على الصناعات التكنولوجية
النامي�ة .و»ش�طر كبير م�ن ه�ذه
القطاع�ات ،مث�ل ال�ذكاء الصناع�ي
والروب�وت ،وثي�ق الصل�ة بش�ؤون
الدف�اع .وتس�عى الصين اىل بل�وغ
هدفه�ا ،الهيـــــمن�ة االقتصادي�ة
والعسكرية إىل حد ما من طريق حيازة
أفضــــ�ل التكنولوجي�ا األمريكي�ة
وامللكية الفكرية» .وال يشك أحــــد
يف غايات رحلة الصيد الصينية لحيازة
التكنولوجيا املتقدمة.
ويق�ول ناف�ارو يف مقاله إن الرس�وم
الجمركية التي فرضه�ا ترامب أخريا ً
هي «درع حيوي يف وجه هذا العدوان».
ولكن نافارو غري مصيب يف ما يقوله.
فتقلي�ص العج�ز التج�اري األمريكي
الش�امل -أكثر م�ن  500بليون دوالر
يف  -2017يفاق�م عسر الحؤول دون
حيازة الصين التكنولوجيا املتقدمة.
والحظ الخبري االقتصادي ديفيد دوالر
م�ن معه�د بروكينغ�ز أن أميركا يف
منأى من الحلفاء ال يس�عها الحؤول
أحادي�ا ً دون حي�ازة الصني مثل هذه
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة
الش�باب والرياضة املرقمة ( )5907باس�م
املوظ�ف ( عب�د الحس�ن حم�ودي حس�ن
الخزعلي) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/7/2
اعالن مفقود
اىل املفقود  //مازن كريم احمد
بتاريخ  2018/7/3قدمت (زوجته ) املدعو
(شيماء عبود حمد) تطلب فيه نصبها قيمة
عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 2014/6/23
ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة
عرش يوم م�ن اليوم الثاني من تاريخ النرش
س�وف تنصب (زوجتك ش�يماء عبود حمد)
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
فالح حسن هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /2485 :ش2018/4
التاريخ 2018/7/5
اىل  /املدعى عليه  /قسام عبد الله جاسم
اعالن
اقامت املدعية زوجتك (هناء فيصل صاحب)
الدع�وى الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة
ومضمونها تفري�ق للهجر ولكونك مجهول
مح�ل االقامة وع�دم توفر املعلوم�ات عنك
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم
 2018/7/19ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او
م�ا ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق القانون االصول
القايض
شيماء عباس عيل

التكنولوجي�ا .ف�إذا ش�عرت بكين
باإلحب�اط م�ن القي�ود التكنولوجية
األمريكي�ة ،وس�عها التوج�ه اىل دول
متقدمة أخ�رى -اليابان ،أملانيا ،كندا،
جن�وب كوري�ا ،فرنس�ا -للحص�ول
على تكنولوجي�ات مماثل�ة .فأمريكا
ال تحتك�ر التكنولوجي�ا املتقدم�ة.
ونجاعة مس�اعي تقييد الصني يف هذا
املج�ال تقتضي ائتالف تع�اون دويل.
والح�ق يقال هجم�ات ترامب الرنانة
على الحلف�اء التقليديين والحلف�اء
العس�كريني تجعل التع�اون الحيوي
ه�ذا عسيراً ،ال ب�ل متع�ذراً .وي�رى
ديريك سيس�ورز من معهد «أمريكان
انرتبرايز» أن انش�غال ترامب بالعجز
التج�اري يقوض أمن أمريكا القومي،
ويقوض تحالفاته�ا األجنبية ودالتها
على الصين .واقترح ترام�ب فرض
 25يف املئة من الرس�وم عىل السيارات
املس�توردة ،والش�احنات ،واملركبات
الرياضي�ة وأجزائها .وهذه الرس�وم
ق�د تقل�ص العج�ز التج�اري .فف�ي
 ،2017بلغ اس�ترياد هذه الس�يارات
 324بلي�ون دوالر م�ن ال�دول كله�ا.
ولكن تقليص العجز التجاري يعود إىل
تقلص طلب املستهلكني عىل املركبات
املرتفعة الثمن وتقل�ص حركة إنتاج
هذه الس�يارات .وبعض الدول قد ترد
عىل هذه الرس�وم بفرض رسوم عىل
الس�لع األمريكية .وإذا س�ارت األمور
يف ه�ذا املنح�ى ،بلغ�ت الخس�ارة يف
الوظائف األمريكي�ة  624ألف وظيفة
يف الس�نوات الثلاث األول على فرض
الرس�وم .و ُيتوق�ع تعاظ�م الش�قاق
والنف�ور بين الحلف�اء – وه�ذا م�ا
كان بائن�ا ً إزاء خط�وات ترامب األوىل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/7/2
اعالن مفقود
اىل املفقود  //بدر حسن عبيد
بتاري�خ  2018/7/2قدم�ت (زوجته )
املدع�و (س�يناء عباس جمع�ه) تطلب
في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت
بتاري�خ  2007/3/23ولم تعد لحد االن
لذا تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف
حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش
يوم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش
س�وف تنص�ب (زوجتك س�يناء عباس
جمعه) قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
فالح حسن هادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /2455 :ش2018/2
التاريخ 2018/7/4
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /زين�ب فهم�ي
مطرش
اعالن
ملقتضي�ات الدع�وة الرشعي�ة املرقم�ة
بالعدد اعاله والتي موضوعها اس�قاط
حضانة الطفل (يوس�ف س�عيد فاضل)
املقام�ة م�ن قبل زوجك املدعي (س�عيد
فاضل نم�ر) ولتبلغ�ك بموع�د املرافعة
وعدم حضورك او من ينوب عنك لكونك
مجهول�ة مح�ل االقام�ة تق�رر تبليغك
بموعد املرافع�ة املصادف 2018/7/18
بصحيفتني محليتين يوميتني ويف حالة
عدم حضورك او من ينوب عنك ستجري
املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول ولك
حق االعرتاض ضمن املدة القانونية
القايض
مصباح مهدي صالح

أمريكا ..ال وجود ألزمة هجرة
بول كروجمان

لتقلي�ص العج�ز التج�اري .فال�دول
صاحب�ة التكنولوجيات املتقدمة التي
تق�دم تعداده�ا ه�ي كذل�ك مصدرة
للس�يارات .ويطوي الرئيس األمريكي
سياس�ة تجارية التزمته�ا بالده منذ
الح�رب العاملية الثاني�ة -وكانت أكثر
السياس�ات نجاح�ا ً يف التاريخ .وجيل
أن ه�وس ترام�ب بالعج�ز التج�اري
يف غير محل�ه .فمنذ  ،1976س�جلت
أمريكا عجزا ً تجاريا ً يف قطاعي السلع
والخدم�ات .ول�و كان�ت أميركا بلدا ً
عاديا ً والدوالر عملة سائرة مثل غريها
من العمالت ،لقوم�ت الخلل يف امليزان
التج�اري من�ذ وق�ت طوي�ل .ولكان
س�عر الدوالر هبط يف س�وق العمالت
األجنبي�ة ،وص�ارت ص�ادرات أمريكا
أبخس ثمنا ً والس�لع املس�توردة إليها
باهظ�ة أكثر .ولك�ن الواليات املتحدة
ليس�ت بل�دا ً قديما ً فحس�ب ،والدوالر
ليس عملة قديمة فحس�ب .فهو أكثر
العملات الدولي�ة أهمية ،و ُيس�تخدم
يف املعامالت التجارية واالس�تثمارات
العاب�رة للحدود .والطل�ب عىل الدوالر
يساهم يف رفع س�عر رصفه .فريتفع
س�عر الص�ادرات األمريكي�ة ويتدنى
سعر السلع املس�توردة .ويرتتب عىل
ما تقدم عج�ز تج�اري .ومهما أقدم
عليه الرئيس األمريكي والكونغرس لن
تنعقد ثماره م�ا لم ُيقدم عىل نظريه
رشكاء تجاريون بارزون .ولكن يبدو
أن دونالد ترام�ب ال يدرك األمر أم أنه
ال يب�ايل بمرتتباته .فهو يغضب الدول
الت�ي تم�س حاجت�ه إليه�ا وال غنى
ع�ن تعاونها .وسياس�اته ليس�ت يف
غري محلها فحس�ب ،بل ه�ي رجعية
ومتخلفة.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /153 :ب2017/
التاريخ 2018/7/4
اعالن
اىل /املدع�ى علي�ه /املدي�ر املف�وض لرشكة
اتصالنا لالتصاالت
/اضافة لوظيفته
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم /153
ب 2017/واملؤرخ  2017/6/18حكما غيابيا
يقيض الحكم بالزام املدعى عليه املدير املفوض
لرشكة اتصالن�ا لالتصاالت اضاف�ة لوظيفته
مبلغا قدره عشرون مليون ومئتان وس�بعة
وخمس�ون ال�ف ومائت�ان وخمس�ة وثالثون
دينار وهي مجموع قوائم الكهرباء املستحقة
عىل املدعى عليه ولتعذر تبليغك ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح مبل�غ القضائي يف وحدة
التبليغ�ات القضائية واملجل�س املحيل ملنطقة
املنص�ور علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين ول�ك
حق االعتراض والتمييز خالل امل�دة القانونية
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة
القطعية وفق القانون
القايض االول
علوان بربوت البزوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /1959:ش2018/2
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليه /عقيل إسماعيل ابراهيم
اعالن
اقام�ت املدعية زوجتك (ش�يماء عيل ابراهيم)
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد اعلاه
ام�ام محكمة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة
ومضمونه�ا تفري�ق للهجر ولكون�ك مجهول
مح�ل االقام�ة وع�دم توفير املعلوم�ات عنك
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح
ي�وم  2018/7/12ويف حالة عدم حضورك او
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق قانون االصول
القايض
مصباح مهدي صالح

الحادي والعرشي�ن ،والحكومات تصغي
اليه�م بواس�طة تكنولوجي�ا م�ن بنات
الق�رن العرشين ،وتقترح عليهم حلوالً
من القرن التاس�ع عشر» .فالحكومات
ال تنزل عىل حاج�ات الناس الذين فقدوا
الثقة يف املؤسس�ات .وتس�عى الشعوب
وراء زعيم يلم بكل يشء ،من دون إدراك
مخاطر احتكار السلطة .ويف أوروبا ،يبدو
أن االشتراكيني -الديموقراطيين أخلوا
بمسؤولياتهم ،والش�عب كذلك يترصف
وكأن�ه يف ح�ل م�ن التزامات�ه .فالعق�د
االجتماع�ي يقضي بتخلي األف�راد عن

بع�ض حقوقهم مقابل حماية الحكومة
ومس�اعدتها (الصحة ،التعلي�م .)...أما
يف الوالي�ات املتحدة ،فيبدو أن الجس�ور
تقطع�ت بين الح�زب الديموقراط�ي
وقاعدت�ه .وليس دونالد ترامب فاش�ياً،
ولكنه أقل الرؤساء األمريكيني يف العرص
املعارص ،احرتاما ً للمبادئ الديموقراطية.
فه�و يع�ادي الديموقراطي�ة مع�اداة
فطرية .وهو فاقم انقس�امات املجتمع،
وأعل�ن أن الصحافة هي عدوة الش�عب،
وه�و ال يحترم املؤسس�ات ،وخصوصا ً
العدالة.

يف غض�ون أش�هر قليل�ة فقط،
تحولت ص�ورة الواليات املتحدة
من صورة بلد ينافح عن الحياة
والحرية والبحث عن الس�عادة،
إىل ص�ورة بل�د يفص�ل األطفال
عن ذويهم ويضعهم يف أقفاص.
واملذهل يف هذا التحول أنه ال يمثل
ردا ً على أي مش�كلة حقيقي�ة.
فالتدف�ق الجماع�ي لـ«القتل�ة
واملغتصبين» ال�ذي يتح�دث
عنه ترام�ب ،وموج�ة الجريمة
الت�ي يرتكبه�ا املهاج�رون هنا
(والالجئون يف أملانيا ،كما يظن)،
هي أشياء ال وجود لها يف الواقع،
بل هي مجرد تخيالت وتوهمات
ُتس�تخدم لتربي�ر تج�اوزات
حقيقية.
ّ
إنه أمر يذكرن�ي بتاريخ معاداة
الس�امية ،وه�ي قص�ة أحكام
مس�بقة ّ
غذتها أس�اطري انتهت
باإلبادة الجماعية .لكن لنتحدث
عن الهج�رة األمريكية املعارصة
أوالً وكيف تشبه تلك التوهمات.
الواقع أن هن�اك جدالً تقنيا ً جدا ً
بين علم�اء االقتصاد ح�ول ما
إن كان املهاج�رون م�ن ذوي
املس�تويات التعليمي�ة املتدني�ة
يمارس�ون تأثيرا ً س�لبيا ً على
أجور العمال املولودين يف أمريكا
م�ن ذوي املس�تويات التعليمية
املنخفض�ة (معظ�م الباحثين
يرون أن�ه ليس له�م أي تأثري).
غري أن هذا الجدل ال يلعب أي دور
يف سياس�ات ترامب .وباملقابل،
تعك�س ه�ذه السياس�ات
رؤي�ة مل�دن أمريكي�ة يجتاحها
مهاج�رون عنيفون ،وهي رؤية
لي�س له�ا عالق�ة بالواق�ع .إذ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم 4300 :
التاريخ 2018/7/2
اعالن طلب عقار مجدد
بن�اءا على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2018/6/6لتس�جيل تمام العقار
تسلس�ل  92محل�ة الش�مال باس�م /انور
خليل حسني مجددا باعتبار حائزا له بصفة
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام
قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971املع�دل قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل
هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم
التايل لنشر هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا
من الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن
وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
التسجيل العقاري يف الزبري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4968 :
التاريخ 2018/7/4 :
بناء على الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي
(رس�ول جلال عب�د الكاظم) ال�ذي يطلب
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه (البووه�ب ) ب�دال
(ف�راغ) فمن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�ده اقصاها (عشرة ايام
) وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

برغ�م ارتف�اع صغير يف ،2004
فإن الجريم�ة العنيفة يف أمريكا
بات�ت يف مس�تويات منخفض�ة
تاريخي�اً ،حيث ع�ادت معدالت
جرائ�م القتل إىل حي�ث كانت يف
بداية الس�تينيات (والجريمة يف
أملاني�ا أيضا ً توجد يف مس�تويات
منخفض�ة تاريخي�اً) .وله�ذا،
فـ«املذبحة» الت�ي يتحدث عنها
ترامب إنما ه�ي يشء من وحي
الخيال.
وإذا نظرن�ا عرب أميركا نجد أن
هناك عالقة من نوع مختلف بني
الجريمة العنيفة واملهاجرين غري
الرشعيني .األماك�ن التي يعيش
فيه�ا الكثير م�ن املهاجري�ن،
الرشعيني وغري الرشعيني ،تميل
إىل أن تكون ذات معدالت جريمة
منخفضة عموماً .واملثال البارز
هنا هو أكرب املدن األمريكية عىل
اإلطالق ،أي نيويورك ،حيث أكثر
م�ن ثلث الس�كان مول�ودون يف
الخارج ،بم�ن فيهم نحو نصف
ملي�ون مهاجر غري رشعي ،وقد
انخفضت فيها معدالت الجريمة
إىل مستويات لم يحدث لها مثيل
منذ الخمسينيات.
لكن ذلك أمر ينبغي أال يفاجئنا،
ألن اإلحص�اءات ُتظه�ر أن
احتم�االت ارت�كاب املهاجرين،
رشعيني وغير رشعيني ،لجرائم
هي أقل بكثري مقارنة باملولودين
يف الواليات املتحدة .وبالتايل فإن
إدارة ترامب تقوم بإرعاب األرس
واألطفال ،ردا ً عىل أزمة ال وجود
لها.
لكن من أين يأتي كره املهاجرين
والخوف منهم؟ الواقع أن الكثري
من�ه يب�دو خوفا ً م�ن املجهول:
فأكثر الواليات األمريكية معاداة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 5018 :
التاريخ 2018/7/5 :
بن�اء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي
(حيدر كريم هادي) الذي يطلب تس�جيل
لقبه وجعله (الفتالوي ) بدال من (الفراغ)
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مده اقصاها (عرشة ايام ) وبعكسه
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )24من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 5001 :
التاريخ 2018/7/5 :
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعية
(رغده هاش�م ناجي) ال�ذي تطلب تبديل
اس�مها من (رغده ) اىل (رغد) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم ) وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

للمهاجرين يب�دو أنها أماكن ال
ي�كاد يعيش فيها أي مهاجرين،
مثل ويس�ت فرجينيا .لكن هذه
الكراهي�ة القوي�ة للمهاجري�ن
ليس�ت مج�رد خش�ونة وجلف
ريف�ي .فالكثير م�ن التموي�ل
ال�ذي يذه�ب ملنظم�ات مناوئة
للمهاجرين يأتي من مؤسسات
يس�يطر عليه�ا ملياردي�رات
يمينيون .لكن ،ملاذا ينتهي األمر
بأش�خاص أغنياء وناجحني إىل
كره املهاجري�ن؟ أحيانا ً أجدني
أفك�ر يف املعل�ق التلفزيوني «الو
ُ
كن�ت من املعجبني
دوبز» ،الذي
ب�ه يف أوائل العق�د األول من هذا
الق�رن ،قبل أن يصبح أحد أش�د
املعادين للهجرة واملهاجرين.
الحقيقة أنن�ي ال أعرف ما الذي
يدفع مثل هؤالء األش�خاص إىل
مع�اداة املهاجري�ن ،لكن س�بق
أن ش�اهدنا ه�ذا الفيل�م م�ن
قبل ،يف تاريخ معاداة الس�امية.
فم�ا يج�ري بخص�وص معاداة
الس�امية ه�و أنها لم تك�ن أبدا ً
تتعلق ب�أي يشء فعله اليهود يف
الواقع ،وإنما كانت دائما ً تتعلق
بأس�اطري مغرض�ة ،مبنية عىل
قصص مفربكة بش�كل متعمد،
تت�م إش�اعتها ونرشها بش�كل
ممنهج من أجل إثارة الكراهية.
وعلى أي ح�ال ،فالشيء امله�م
الذي ينبغي فهمه هو أن املواقف
التي تتبناه�ا بالدنا اآلن ال تمثل
رد فع�ل مفرط ومبال�غ فيه ،إذ
ليست ثمة أزمة هجرة ،وليست
ثمة أزم�ة لجرائ�م املهاجرين..
كال ،إن األزم�ة الحقيقي�ة ه�ي
وج�ود كراهي�ة غير معقول�ة
وليس لها عالقة بأي يشء فعله
الضحايا.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4822 :
التاريخ 2018/7/2 :
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعي
(حسني عيل س�لمان) الذي يطلب تبديل لقبه
م�ن (حنين�ه ) اىل (الجب�وري) فم�ن لدي�ه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم ) وبعكسه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 5010 :
التاريخ 2018/6/5 :
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية شؤون االحوال
املدني�ة /قس�م الواقعات املرق�م ( )23317يف
( )2018/5/14ح�ول تبدي�ل لق�ب املواط�ن
(عباس جابر حسن ) وجعله (العيساوي) بدال
من (الع�كايش) املدرج معلوماته ادناه التخاذ
ما يلزم من قبلكم واعالمنا
ت
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واللقب
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قـراءة سـسـيـوثـقـافـيـة فـي روايـة «شـبـح نـصـفـي»
شمخي جبر

تتب�دى واضح�ة القراءة السس�يوثقافية يف النص الروائي (ش�بح نصفي) للروئي محمد خضري س�لطان من خالل تصفح وتأويل الوقائع سياس�يا وتاريخي�ا واجتماعيا ..ورصد
الحراكات االجتماعية وتمثالتها يف االنفالتات واالنتقاالت الطبقية وفق الظروف والتطورات االجتماعية واالقتصادية.وقد اشار الكاتب اىل ان روايته تسعى الن (تنضوي ضمن حقل
رواية االفكار) ،فهناك ثالثة مرويات كما يسميها املؤلف

(االوىل تمثل النس�خة الرعوية الضامرة والثانية
تندرج يف س�ياقات التحول الحديث والثالثة كانت
الحصيل�ة الرمزي�ة لش�قاءاتهما عبر التاريخ)
فهي رحلة سيس�يولوجي ترص�د منظومة القيم
االجتماعي�ة الحاكم�ة ال تضع فواص�ل واضحة
بني الصحراء والريف ،ربم�ا يتجىل الفرق بوجود
امل�اء الذي يع�د عامل اس�تقرار ،فتتحول الخيمة
املصنوعة من الشعر او الصوف اىل كوخ او رصيفة
مصنوعة من القصب والربدي .ربما يكون الكوخ
والرصيف�ة اكثر ثباتا واقل قلقا من الخيمة ،لكن
العدة العقلية والقيمية واالطر املرجعية ال تختلف
بني ه�ذا وذاك (البدوي والريفي) ،ربما تتهذب او
تتشذب بعض السلوكيات عند البدوي حني يصبح
قروي�ا ريفي�ا ،ومنها رض�اه وقبوله بممارس�ة
العمل اليدوي (الزراعة) وقد يكتسب بعض اللني
والطراوة بعيدا عن االضطراب الذي يعيش�ه وهو
يواجه الصحراء ومجاهيلها وتحدياتها .اش�ارات
كثرية اىل اهمية املاء والنهر يف ثنائية عكس�ية مع
كل ما هو صحراوي بدوي .اذ ال تجتمع الصحراء
باملاء ...وحش�ة الصحراء وعدم اس�تقرار الحياة
فيها يقابلها اس�تقرار الحياة على االنهر وقرب
مص�ادر امل�اء( ..وجعلنا من املاء كل ش�ئ حي)
فق�رب امل�اء تق�ام امل�دن والحوارض فه�و عامل
استقرار وتوطن.
رصاع القيم
ظ�ل الري�ف ه�و خ�ط الص�د االول ام�ام زفير
الصح�راء وهجماتها القيمية والس�لوكية ،وهو
ما عانت�ه املدينة وهي تتلق�ى الهجمتني الريفية
والبدوي�ة التي قد تتعاظ�م احيانا لتفرض قيمها
وثقافته�ا ومرجعياته�ا على امل�دن والحوارض.

وهن�ا ال يمكن تجاه�ل او التغافل ع�ن الكراهية
املس�تحكمة واملتبادلة الت�ي تتجىل يف العالقة بني
الري�ف واملدينة او الصحراء واملدينة ،كراهية قيم
ورفض لهذه القيم.
وهذا ما يراه املؤلف وهو يتابع ابناء حورية املاء
الذي�ن يحملون عطش�هم الصحراوي وس�يفهم
املعق�وف وقيم الب�داوة التي لم تغ�ادر مخيلتهم
وعقوله�م البدوية( ..كان العقب الكبري آلل فالح
يعيش يف الرباري ..ويأكل ما تأكله الطري والدواب..
وكان يخرب أوكار وحفر الصيد ..وينتزع الطرائد
من براثن الصيادين).
بدوي يشرتي املدينة
ترص�د الرواي�ة القي�م االجتماعي�ة التي تمس�ك
بتالبي�ب الفرد وعقل�ه ،وعدم االس�تقرار يتوطن
النف�وس والعق�ول املضطربة القلقة املس�تنفرة

الري�ف من عقله عب�د الفتاح ابراهي�م ..جدارية
جواد س�ليم هوي�ة باحثة ع�ن التش�كل ..بحث
ع�ن التأويل ومعادله يف الواق�ع ،وقائع الجدارية
ووحداته�ا النحتي�ة لي�س لها تناص م�ع الواقع
وحقائق�ه االجتماعي�ة ب�ل هي فرضي�ات بقت
معلقة بني السماء واالرض.
الروح الثقافية لالستبداد
عائل�ة ال فالح يحكمها االس�تبداد الذي يتناس�ل
والذي يستمد قوته من القيم السائدة والضاغطة
على الفرد (مس�تبدون يخش�ون بعضهم فقط..
اليخىش املستبدون شعوبهم ابدا) (انهم لم يكتفوا
بتسلطهم حينما كانوا احياء بل تستمر هيمنتهم
ملا بعد املوت) .الشعب ..أعمدة الدعاية االنتخابية..
الس�لطة املتخندقة بالكتل الكونكريتي�ة ..العداء
الس�افر بني املش�هدين ..تبادل العن�ف او التهديد
ب�ه .زيدان (يحتاج طاعة العائل�ة له او تطويعها
بالق�وة) روح االس�تبداد .اع�داء التحدي�ث ،مرة،
وتبني�ه مرة اخ�رى ،عملي�ات التخري�ب والبناء،
التع�رض للقط�ارات وتخري�ب أعم�دة التلغراف.
اش�ارات كثيرة يلقيه�ا الكات�ب ع�ن توط�ن
االس�تبداد املدعوم بقيم الرتيف والب�داوة وضياع
حل�م التنوير واملدنية حتى ل�دى النخبة انذاك هو
ماجع�ل جماعة االهايل تدع�م انقالب بكر صدقي
وتمنحه الرشعية ،موقف املثقفني حاميل مش�عل
التنويره�ذا اليختلف عن طريقة تفكري (رسيدح )
املدنية مع مرجعيته اليس�ارية ..هل كان رسيدح
يعنيه�ا ويفه�م ابعاده�ا؟ .وهكذا كان س�قوط
الس�دارة الفيصلية وصعود البريي�ة وهو مايعني
انتصار الكلية العسكرية عىل جدارية جواد سليم
وانتصار البداوة والرتيف عىل التحرض واملدنية.

دائم�ا وابدا (لم يقيموا الح�د الفاصل بني الرحيل
واالقام�ة ،فكان�ت القوافل مثل يطق�ات الجنود
جاهزة للتنق�ل دوما ،ظاهره�ا البحث عن الكأل
وباطنه�ا اله�روب م�ن مغ�ازي االخرين االش�د
بأس�ا ص  )66جهوزي�ة دائمة لعدم االس�تقرار
والتنقل ،او االس�تعداد للصراع وللحرب( .يطفو
عىل الطمى او يغيب م�ع الرمل والريح ص..)35
تهدي�د الصح�راء ..تهدي�د الفيض�ان ...الحنين
اىل املش�اعية ،ب�دوى تتقاذفه الرم�ال املخيفة يف
حركته�ا وغضبه�ا ،وقروي تتناوش�ه فيضانات
دجل�ة والفرات غضبها الفصلي .كل هذا جعلهم
(اي مار يف ديارهم ،اذا لم يكن جائعا او تائها فهو
عدو ص ) 71يشرتون املدينة لقاء بيع الريف كله
ص  107لكنه�م ال يتنازلون عن روحهم وعدتهم
البدوية ،التي اليستطيعون لها فراقا.
حت�ى حين يقول(هك�ذا انتقلنا م�ن الحقول اىل
املصان�ع ...م�ن التدجين اىل التعدي�ن ص )107
لم تك�ن هناك انتقال�ه حقيقية م�ن التدجني اىل
التعدين بل هو ادعاء بقى عائما عىل الس�طح لم
يرتسخ قيميا.
قروي يف لباس حرضي
املدينة والريف مفتوحان عىل الصحراء دوما (مثل
كهف عمي�ق على الصح�راء ص )110فهاجس
الصحراء والبداوة حارضا ال يغيب.
الرعوي�ة البدوي�ة الريفي�ة ،املدنية الت�ي حملت
معه�ا عدته�ا الريفي�ة والبدوي�ة الصحراوي�ة.
(نس�خة رعوي�ة مخبئ�ة يف روح العائل�ة ص )9
اش�ارات اىل روح البداوة والريف وترسخها الغائر
يف روح العائلة ،وبحس�ب (آرثر بار) تستطيع ان
تنتزع الرجل من الريف لكنك التستطيع ان تنتزع

«شؤون فلسطينية» العدد  :271دراسة عرب 48

ص�در حديثا ً عن مركز األبحاث يف منظمة
التحرير الفلسطينية العدد  271من املجلة
الفصلية «شؤون فلسطينية».
ويتضم�ن الع�دد ملف�ا ً خاص�ا ً يح�وي
دراس�ات متخصص�ة تتن�اول جوان�ب
مختلفة من املجتمع العربي الفلس�طيني
يف مناطق .1948

ويف مجال املتابعات يتضمن العدد تقارير
ح�ول املجلس املرك�زي -ال�دورة العادية
 ،28وقرار ترامب بشأن القدس :خلفيات
وأبع�اد قانوني�ة مارق�ة ،والتغييرات يف
الرؤية الفلس�طينية بالنس�بة ملس�تقبل
القدس.
ويش�مل الع�دد مق�االت ع�ن النكت�ة

السياس�ية الفلس�طينية حول «املسيرة
السلمية» لرشيف كناعنة ،وعن «التقرير
االستراتيجي اإلرسائيلي الس�نوي
 »2018-2017لعلي�ان الهن�دي ،وع�ن
خط�ط إرسائي�ل ملح�و قضي�ة الالجئني
الفلسطينيني لتوفيق أبو شومر.
ويف ب�اب مراجع�ات كت�ب ،ش�مل الع�دد

املق�االت التالي�ة :املعرك�ة على ياف�ا يف
 ،1948مراجعة :بالل محمد شلش؛ نكبة
وبقاء :حكايات فلسطينيني ظلوا يف حيفا
والجلي�ل ( ،)1956-1948مراجعة :أحمد
عز الدين أس�عد؛ فلس�طينيو  ،48إجماع
على الوط�ن ..اختلاف عىل التس�ميات،
مراجعة :محمود الفطافطة.

الطاهر بن جلون يرشح العنرصية البنته
ص�در حديث�ا ع�ن دار الس�اقي كت�اب
«العنرصي�ة كم�ا أرشحه�ا البنت�ي»،
للكات�ب الطاه�ر ب�ن جل�ون ،نق�رأ يف
مقدمة الكتاب:
وُل�د هذا الكت�اب عندما س�ألَ ْت مريام،
بن�ت الس�نوات العرش ،والده�ا الطاهر
ب�ن جلّون ع�ن العنرصية ي�و َم رافقته
للمش�اركة يف تظاه�رة ض� ّد مشروع
قانون متعلّق بالهجرة .يحاول بن جلّون

أن يجي�ب عن تس�اؤالت ابنت�ه مُ وجّ ها ً
كتاب�ه إىل األوالد الذي�ن ل�م ُيكوِّنوا بعد
أحكاما ً مسبقة ويسعون إىل الفهم .أما
بالنس�بة إىل البالغني الذين سيقرؤونه،
فيأم�ل أن يس�اعدهم على اإلجابة عن
األس�ئلة الت�ي يوجّ هها إليه�م أوالدهم،
والتي قد تكون محرجة أكثر ممّا نظن.
«بع�د ميض أكثر من عرش س�نوات عىل
الح�وار الذي ج�رى مع مري�ام ،وددت

أن أع�رض محادثاتي م�ع أوالد ما أزال
ّ
توصلن�ا
ألتقيه�م م�ن العال�م أجم�ع.
مع�ا ً إىل خالصة مفاده�ا أن العنرصية
ل�م ترتاجع ب�ل اس�ترشت وتفاقمت يف
بعض الح�االت .نحن نح�اول أن نفهم
بعض مظاهرها املستج َّدة ،مثل صعود
موج�ة مع�اداة الس�امية ،الخ�وف من
اإلسلام ،أن�واع التميي�ز الت�ي يتعرّض
له�ا املهاجرون ،ب�روز مس�ألة الهوية

الوطنية.»...
والطاهر بن جلون كاتب وروائي مغربي
حائز «جائزة دبل�ن لآلداب» عام 2004
و»جائ�زة إمب�اك األدبية» ع�ام .2000
ترجم�ت روايات�ه إىل عدد م�ن اللغات.
ُ
ليال
ص�در له عن دار الس�اقي:
«عشر ٍ
وراو»« ،عين�ان منكرستان»« ،اإلرهاب
ٍ
كم�ا نرشحه ألوالدن�ا»« ،اإلسلام كما
نرشحه ألوالدنا».

نوري مصطفى هبجت ..رحيل آخر مجاعة الرواد
سلوى السياب
رحل أول أمس الفنان التش�كييل العراقي
نوري مصطف�ى بهجت (،)2018-1921
ال�ذي كان واح�دا ً م�ن «جماعة ال�رواد»
التي أسسها الفنان فائق حسن (-1914
 )1992يف أربعينيات القرن العرشين .كان
موضوع بهجت األثير الطبيعة العراقية،
متأث�را ً يف ألوان�ه وخطوط�ه بالفطري�ة
وبالحياة اليومية يف املدينة والريف.
كان الراح�ل طبيب�ا ً متخصص�ا ً يف العالج
الطبيع�ي ،ودرس املوس�يقى والرس�م يف
«معهد الفن�ون الجميلة» يف بغداد ،وفيها
التق�ى بالفن�ان التش�كييل الراح�ل فائق
حس�ن عام  .1940حس�ن كان وقتها قد
عاد من دراس�ته يف فرنس�ا وبدأ التدريس
يف املعهد الذي انضم إليه بهجت يف الس�نة
نفس�ها ،حيث كان ي�درس يف كلية الطب
خلال النه�ار ،والتح�ق بمعه�د الفن�ون
للدراسة املسائية.
يف املعه�د ب�دأت تتوط�د العالق�ة بين
الفنانني ،ث�م أخذ الطالب يرتدد عىل منزل
أستاذه وأصبح صديقه املقرب ،لذلك كان
منزل بهجت يضم منحوتة لحس�ن وهي
الوحيدة من نوعها ،والتي رد فيها عىل من
قال إن حسن لم يمارس النحت أبداً.
كان بي�ت حس�ن ق�د تح�وّل إىل منت�دى،

وتحوّل مرتادوه شيئا ً فشيئا ً إىل جماعة،
يقصدون منطقة الجادرية كل يوم جمعة
به�دف برس�م مناظره�ا ،فيتوزع�ون يف
البساتني خالل النهار ،ثم يجتمعون مساء
ملناقش�ة أعمالهم ،واستمرت هذه العادة
 15عام�اً ،يجتم�ع الفنانون ويرس�مون
الطبيعة املحيطة بهم وينتقدون بعضهم
البعض بحرية وصدق كما يروي بهجت يف

مقابلة تلفزيونية معه أجريت عام .2012
مع وجود سمات مشرتكة بني الفنانني يف
هذه الجماعة ،التي ضمت من بني فنانيها
نوري الرواي وإس�ماعيل الشيخيل ،أطلق
حس�ن عليهم «البدائيون» ،لكن االسم لم
يرق لهم فطلبوا تغييره ورفضوه إىل أن
أقتنعوا ب�ه ثم عادوا وغيروه مع إطالق
أول مع�رض مشترك له�م إىل «جماع�ة

الرواد» عام .1951
تميزت لوحات بهجت ببساطة مفرداتها
واقتناصه�ا للحظ�ة عاب�رة يف الطبيع�ة
الصامت�ة ،ويف ذل�ك يختلف عن رس�امي
هذا الن�وع بزاوي�ة النظر الصغيرة التي
يختاره�ا ،فلي�س املهم البس�تان كله بل
جزء صغري منه.
يف تناول�ه ألعم�ال الراحل ،وص�ف الناقد
ع�ادل كمال الفن�ان الطبيب بأن�ه اختار
«الجان�ب املوضوع�ي يف رس�م الحي�اة
املدهش�ة ويف تصوير س�ماتها الجمالية،
فالطبيب من أكثر الناس معرفة بالقوانني
التي تخ�ص مصائرهم ،من�ذ امليالد حتى
امل�وت؛ حي�ث اإلنس�ان يواج�ه األمراض
والعل�ل والنكب�ات .واإلنس�ان ضعي�ف
غالب�ا ً تج�اه ق�وى غامض�ة ومجهول�ة
والت�ي تدفع�ه إىل رصاع دائ�م ومرير من
أجل أس�ابيع أو أيام أو حتى س�اعات .إن
هذه الحقيقة تنعك�س يف لوحات بهجت
م�ن زاوي�ة تجدي�د حيوية الرؤي�ة وعدم
االنغلاق أو الكف عن تأم�ل الحياة .وهي
رؤي�ة موضوعي�ة لكنه�ا تتضم�ن عمقا ً
ذاتيا ً يرتبط بحساس�ية الفنان واختياره
للرسم تعبريا ً عن جماليات الحياة».
كان بهج�ت قد حصل على منحة ملتابعة
دراساته يف الطب الفيزيائي يف نيويورك يف
أواخر الخمس�ينيات ،وحين عاد كان من

أوائ�ل من حمل�وا درجة علمي�ة متقدمة
يف ه�ذا املج�ال ،وس�اهم يف تأس�يس أول
مركز طبي متخصص يف الطب الفيزيائي
ورعاي�ة ذوي االحتياجات الخاصة ،ووفر
في�ه إىل جان�ب الرعاي�ة الطبي�ة ،مكتبة
ومرسحا ً وورش تدريب عىل الرسم.
اس�تفاد الفنان من معرفته الطبية وأفاد
زملاءه التش�كيليني م�ن خلال إعطاء
دروس يف الترشي�ح الفن�ي يف «معه�د
الفن�ون الجميل�ة» يف بغ�داد .وطل�ب من
النحات محمد غن�ي حكمت إنجاز نصب
ثالثي األبعاد يتناول قضية رعاية املعاقني
ليوض�ع يف مدخ�ل املرك�ز الذي أسس�ه،
ورس�م حكمت ماكيت النصب عىل شكل
فت�اة واقفة تجس�د العراق وعلى أطراف
ثوبها مجس�مات ألجس�اد كل واحد منها
يعاني بشكل ما ،لكن املنحوتة ظلت حربا ً
عىل ورق.
ع�ن ذلك كتب مرة «ارتأيت أن أحصل عىل
ه�ذا املاكيت الصغري ألتب�ارك فيه واضعه
يف مدخ�ل العي�ادة الخارجي�ة للمركز ،إال
أني لم أجد ل�ه أثر يف املكان الذي كان فيه
وقد غاب عن األنظار ،وهكذا فان النصب
العظي�م ه�ذا ذو املعان�ي العميق�ة لم ير
الن�ور وكذلك الحال بالنس�بة إىل النموذج
الصغري ،وكذلك بالنسبة إىل املرحلة الثانية
ملركز التأهيل».

قصائد للشاعر التشيكي فاتسالف نزفال
ترجمة عبد الوهاب الملوح
البيضة
كما السماني تضع البيض شتاء،
أحط كلمة حذو أخرى ألجعلها مُ ّ
ّ
قفاة؛
سيخلِق من كل واحدة منها عصفورًا.
ال تحدثوا ضجيجا ً
إذا،
فسوف يبدأ التغريد
ّ
السكر
ّ
السكر زهرة الربيع تجمّ ل املطبخ

سوف يذوب الثلج يف ماي ملء طاسات؛
رؤيا مذابة وقت اليقظة،
عذوبة عابرة،
عذوبة كل يوم.
املطرية
يحبّ متفائل أن يحملك يف روحه،
آه ،أيتها املطرية!
صباح شمسه مرشقة،
يسقط املاء عند املساء،
فإن تبلّلت حتى العظم؛

ّ
سيجف ذلك.
ال تيأس يا أخي
ّ
الصفارة
يف خض ّم العشقيات الشهرية وامللوك
ّ
بصفارة صغرية؛
كما “جيوت”* كنت ألهو
تنبت زهرات الربيع يف الحديقة،
ّ
أحس نوستالجيا الحب.
أما أنا فكنت
املالك الحارس
رغم أن الهواء فاتر؛
كانت الحمّ ى تعبث يف رسيرك،
يحوّم فوقك املالك الحارس،

ّ
يدثر جسدك بالقبالت من القدمني حتى الفم.
أوه!
يختفي املاكر حني تستفيق عند الصباح
يختفي عرب السقيفة.
فال تستغرب حني يصبح عندك فتاة
أن تدرك أن املالك ليس حارسا!
لق�د حدثن�ي ه�ذا الصباح ع�ن فت�اة خانها يف
الحب.
*جيوت :عازف صفارات مش�هور يف األس�اطري
التشيكية

قــصـائــد
أديب كمال الدين

مراجعة ط ّبية
ُ
ُ
ومضيت إىل الطبيب.
أخذت البح َر
ُ
قلت له:
ُ
ويسمع قويل،
ها هو البح ُر معي
تعب من شكواي ّ
البح ُر الذي َ
كل يوم
املوج ُطوالً وعرضاً.
َ
وأنيني الذي جاو َز
َ
ُ
الطبيب وقال
ضحك
ُ
أعشق البحر
أنا
وأملك قبالته قرصا ً كبريا ً
ُ
ُ
وأملك يختا ً أساف ُر فيه ّ
أنى أشاء.
أن طبيبي ال يفق ُه من البحر شيئا ً
عرفت َّ
ُ
ِ
القلب شيئاً،
وال يفق ُه من
ِ
ُ
فقمت
وقا َم البح ُر خلفي ضاحكا ً
مثل طف ٍل صغري.
صوت ُمبص
ُ
الطفل األعمى
ّ
الشارع بصوتٍ ُمبصرِ .
يغني يف
ِ
َ
ُ
الناس ُمندهشنيَ ،مذهولني
كان
أعماق الطفل.
العذب اآلتي من
بالصوتِ
ِ
ِ
كنت ّ
أمّ ا أنا فقد ُ
أغني مع الطفل
بقلب أعمى
ٍ
وأذنني ُمبصرِ تني.
قصيدة عن الحديقة
النصفي
قا َم أبي من شلله
ّ
ليسقي الور َد يف الحديقة.
ْ
ٌ
الذهب والحلوى
قطع من
تساقطت
ِ
ُ
َ
ْ
سبعة طيور
فوق رأيس
وزقزقت
بألوان بهيج ٍة ج ّدا ً
وموسيقى بهيج ٍة ج ّداً.
فرقصت قليالً
ُ
ُ
َ
ُ
قطع الحلوى
أجمع
وبدأت
ُ
فوجدتها ،وا حرستاه ،فاسدة،
َ
وقطع الذهب
ُ
فوجدتها ،وا خيبتاهُ ،مز َّي َفة.
ُ
ُ
فوجدته
ونظرت إىل أبي
ً
هامدة عىل األرض.
ُج ّث ًة
ّ
وكأي طف ٍل باغت ُه مشه ُد املوت
ُ
بدأت أبكي عن َد ُج ّثته.
بكيت طويالً طويالً
ُ
ّ
حتى تحو ُ
ّلت بع َد سبعة طيور،
أي بع َد سبعة دهور،
شيخ كبري
إىل
ٍ
يسقي الور َد يف الحديقة،
الحديقة التي لم ْ
يكن لها وجو ٌد أبداً.

فنون
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«مزحة» بني أمحد السقا والسفري الربيطاين تتحول إىل «جد»
لم يكن يدرك س�فري بريطانيا يف القاهرة،
ج�ون كاس�ن ،أن املزح�ة الت�ي دارت
بينه وبين املمثل املرصي ،أحمد الس�قا،
ستتحول إىل حقيقة.
وبدأ األمر ،عندما داعب كاسن أحمد السقا
واملمثل�ة املرصية ،دنيا س�مري غانم ،عرب
«تويرت» ،بأنه يبحث عن وظائف شاغرة،
يف برنامج دعم املبادرات االبتكارية لريادة
األعم�ال التطوعية املجتمعية «إنس�باير
إيجيبت».
وغرد كاسن مازحا « :طالبني موهبة دنيا
س�مري غانم وجرأة أحمد السقا وشطارة
محمد صالح».
وم�ن جانبها ،ردت دنيا س�مري غانم عىل
السفري جون كاسن « :شكرًا جدا يافندم
أن�ا أصال فاضي�ة الس�نة دي و بدوَّر عيل
شغل».
وج�اء رد دني�ا س�مري غان�م على جون
كاس�ن ،بس�بب عدم تقديمها ألي أعمال

درامي�ة خلال ش�هر رمض�ان ،وأن آخر
عمل فني قدمته ،كان مسلس�ل «الـ ال ال
الند».
أم�ا أحمد الس�قا ،فرد عىل جون كاس�ن
يف تغري�دة ،معلن�ا فيه�ا عن اس�تعداداه
للوظيفة.
ولك�ن أعل�ن الس�قا بعده�ا ع�ن تربعه
بسيرته الذاتي�ة ،ورش�ح ش�ابا مرصيا
للوظيفة بدال منه.
ولم يوضح الس�فري جون كاسن ،موقفه
من املوافقة عىل منح الوظيفة للشاب.
يذك�ر أن أحم�د الس�قا لم يش�ارك يف أي
مسلسلات لش�هر رمضان ،بع�د أن قدم
يف رمض�ان امل�ايض مسلس�ل «الحص�ان
األسود».
ولك�ن أعلن الس�قا لجمه�وره من خالل
بروم�و قصير ،ع�ن تحضيره لتقدي�م
مسلسل سيعرض يف رمضان  ،2019عىل
شاشة قناة «إم بي يس مرص».

مي كساب تعود إىل الغناء
بعد ش�هر واحد فق�ط من إنجاب
ابنته�ا الثاني�ة دالي�دا ،ع�ادت
الفنان�ة م�ي كس�اب لنش�اطها
الفني ،ولكنه�ا اختارت هذه املرة
أن تكون عودته�ا يف مجال الغناء
وليس التمثيل ،وكش�فت مي عن
وجوده�ا حاليًّا داخل االس�تديو،
إلنج�از ألبومها الغنائ�ي الجديد،
وأش�ارت بوض�وح لتعاونه�ا
م�ع زوجه�ا مط�رب املهرجانات
الشعبية أوكا ،يف تسجيل األغنيات
..فه�ل تق� ّدم م�ي كس�اب للمرة
األوىل أغان�ي املهرجان�ات ب�دلاً
م�ن األغني�ات الرومانس�ية التي
ُ
اشتهرت بها؟؟
مي نرشت عرب حس�ابها الرسمي
على موق�ع انس�تقرام ،مقط�ع
فيدي�و لها م�ن داخل االس�تديو،
وأك�دت يف تعليقه�ا أنه�ا بص�دد

وضع اللمسات األخرية عىل األلبوم
املنتظر طرحه يف األس�واق قري ًبا،
وش�اركها املقطع املصوّر ،زوجها
املط�رب الش�عبي أوكا ،ولكنه لم

يكشف عن تفاصيل األلبوم الجديد
وهل سيضع بصمته الشعبية عىل
ص�وت زوجته ،أم س�يحافظ عىل
طابعها الغنائي الرومانيس.

رفع فيلم «كارما» من دور العرض السينامئي
فش�ل فيلم «كارم�ا» يف االس�تمرار بحلبة منافس�ة
موسم أفالم عيد الفطر ،بعدما قررت رشكات التوزيع
رفع الفيلم من قاعات العرض بداية من اليوم االثنني،
بعد استمرار تدهور إيراداته ،حيث احتل املركز األخري
ً
محققا  159ألف جنيه فقط يوم السبت ،ولم تتجاوز
إجم�ايل اإلي�رادات من�ذ أول ليلة ع�رض ،حاجز الـ5
ماليني جنيه مرصي.
فيلم «كارم�ا» تعرّض ألزمة مع الرقابة املرصية قبل
عرضه بـ 48س�اعة فقط ،حيث تم السماح بطرحه
ضمن موس�م أفالم عيد الفط�ر يف اللحظات األخرية،
ّ
وتوقع الجميع
بوس�اطة من وزيرة الثقافة املرصية،
أن يش�هد حضورًا جماهرييًّا ممي ًزا بعد األزمة ،ولكنّ
الجماهري ّ
فضلت مشاهدة أفالم «حرب كرموز» ألمري
ك�رارة ،و»ليلة هن�ا ورسور» ملحمد إمام وياس�مني
صربي ،و»قلب أمّ ه» لهش�ام ماجد وش�يكو ،وذهبت
بقية اإليرادات لفيلم ياس�مني عب�د العزيز «أبلة طم
طم».
ُيذكر ّ
أن فيلم «كارما» من بطولة عمرو سعد ،وغادة
عبد ال�رازق ،وزين�ة ،ووفاء عام�ر ،وماجد املرصي،

اجلمهور يطالب بنجوى كرم!
بعد النجاح الساحق الذي حققه حفل
نج�وى كرم يف باريس والتي غنت فيه
اجمل اعمالها التي اختارها الجمهور
بنفس�ه عبر تصوي�ت طرحت�ه هي
عىل حس�اباتها عىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،ع�ادت نجوى بدردش�ة

رسيع�ة م�ع الجمه�ور لتع�رف ردة
فعل�ه ،فانهال�ت عليه�ا التعليق�ات
والطلبات بزيارة كل بلد.
فغرّد أحد املعجبين قائال« :الرصاحة
يا نجوى انا غ�رت وقت قدمتي تحية
للبلدان العربية بحف�ل باريس...وين

حصة الجزائر» .فردت عليه «ان شاء
الل�ه اكيد».وق�ال آخر« :الع�راق بدو
نجوى» فطمأنته وكتبت« :وأنا».
وكان أله�ل األردن حص�ة فكت�ب لها
احده�م« :اه�ل الردن بس�تنوكي».
وأجابته نجوى« :يال».

هل نرى «مليس» يف فيلم ياباين؟
ُع�رض على املمثل�ة الرتكي�ة ،توب�ا
بويوكوس�تن ،املعروف�ة باس�م «ملي�س»
يف العال�م العرب�ي التمثيل يف فيل�م ياباني
بالعاصم�ة طوكيو .وبحس�ب م�ا ذكرت
صحيف�ة  Akşamالرتكي�ة ،ش�اركت
توب�ا يف لجن�ة التحكي�م ملهرج�ان األفالم
اآلس�يوية الدولية يف العام  ،2017وجذبت
انتب�اه مخرجين ومنتجين آنذاك.وقالت
الصحيفة ،إنه وفق مصادر ،فستقبل توبا
بالعرض الياباني ،وس�نراها عىل الشاشة
قريب�اً .وحالي�اً ،تقرأ توبا س�يناريوهات،
و إذا وافق�ت س�يكون تصوي�ر الفيل�م يف
اليابان .وتع ّد توبا بويوكوستن أول تركية
تش�ارك يف لجنة التحكيم ملهرجان األفالم
اآلس�يوية الدولية ،وفق ما ذكرت صحيفة

آيتن عامر تدافع عن املرأة

 Haberturkالرتكي�ة .وكان املنتج�ون قد
تقدموا بعرض لتوب�ا واملمثل الرتكي مراد
يلدريم ،وذل�ك بعد  11عاما ً من إطاللتهما
معا ً يف مسلس�ل «ع�ايص» ال�ذي تعدى
ح�دود تركي�ا وغ�زا قل�وب جمي�ع
املعجبين يف الشرق األوس�ط.
تق�دم املنتج�ون بعروضه�م
للممث�ل مراد يلدري�م والذي
ع�رف بش�خصية «أمري»
يف املسلس�ل وللممثل�ة
توبـــا بويكوس�تون
والت�ي مثلــ�ت دور
الحبيبــــة والفتاة
املتمردة «عايص».
قال املنتجون كما
جاء يف موقع خرب
تورك ب�أن يلدريم
أعجـ�ب بالعم�ل
ولم يتأخر بالرد
وأجاب بنعم
عىل العرض
ال�ذي ق�دم
له ،ولكنهم ما
زالوا منتظرين
رد توب�ا التي
طلبــ�ت وقتا ً
للتفكري .ويف حال
رفضـت بويوكستون،
س�يعرض العم�ل على
املرش�حات التالي�ات هن
بريين س�ات املعروفة بدور
س�مر يف مسلس�ل «العش�ق
املمنوع أو جانسو ديري الشهرية
بـ»سيال» .وكان قد عرض مسلسل
عايص يف تركيا عىل قناة كانال دي
ع�ام  2007وتم عرض عىل قناة إم
ب�ي يس عام  2009ولقي املسلس�ل
نجاحا ً كبيرا ً يف  71حلقة بثت منه.
وكانت قد تعرفت عايص عىل زوجها
الس�ابق ووال�د بناته�ا املمث�ل أونور
صايالك يف مسلس�ل عايص حيث مثل
ه�و دور «ضي�اء»  .وكان آخ�ر أعمال
الفنان�ة توبا إىل جان�ب املمثل كيفانتش
تاتليتوغ يف مسلسل «الجميلة والشجاع».
ويقدم الفنان مراد يلدري�م حاليا ً برنامج
من سريبح املليون بنسخته الرتكية.

وخالد الص�اوي ،ودالل عبد العزي�ز ،وإيهاب فهمي،
ومن تأليف محمد رفيع ،وإخراج خالد يوسف العائد
لصناعة السينما بعد غياب  7سنوات كاملة.

احتفظ الفنان مصطفى ش�عبان بأجواء الرصاع الدائرة بينه وبني النجمة
آيت�ن عامر يف مسلس�لهما األخري»أي�وب» ،وقام بوضع تعليق س�اخر عىل
منش�ور لها يدافع عن حرية املرأة ،مطال ًب�ا إياها بالتوجه إىل املطبخ فورًا،
باعتباره�ا الجمل�ة التي ذكرته�ا عامر واعتربته�ا اضطها ًدا م�ن الرجال
للنس�اء.آيتن نرشت تغريدة عرب حس�ابها املوثق بموقع تويرت قالت فيها:
مل�ا واحدة من البنات ت� ّدي رأيها ىف حاجة بالقي ال�والد وقاصدة أقول والد
بريدوا عليه�ا بجملة تافهة :روحي عىل املطب�خ ،ودي حاجة حلوة وتدعو
للفخ�ر ّ
أن دي الحاج�ة اليل مش�هورين بيه�ا ،لكن انتوا الحاج�ة الوحيدة
اليل مش�هورين بيها لألس�ف ،مش هنعرف كبنات نقولهالكم عش�ان هي
برصاح�ة حاجة ِت ِع ّر اتلموا.مصطفى ش�عبان لم يفوّت تغريدة آيتن وعلّق
عليها قائلاً  :روحي عىل املطبخ ،مستغلاًّ تعاطف الجميع معه بعدما دبّرت
ل�ه آيت�ن الكثري من األزم�ات ضمن أحداث مسلس�ل «أي�وب» الذي ُعرض
ضمن ماراثون دراما رمضان ُ .2018يذكر ّ
أن مسلس�ل «أيوب» من بطولة
مصطفى ش�عبان ،وآيتن عامر ،ودياب ،ومريهان حسني ،ومحمد لطفي،
وتأليف محمد سيد بشري ،وإخراج أحمد صالح.

هل عادت غادة عبد الرازق
إىل طليقها؟
نف�ى مص�در مقرب م�ن الفنانة غ�ادة عبد
الرازق الش�ائعات التي راجت طوال األيام
الس�ابقة حول عودتها إىل طليقها محمد
ف�ودة ،وأكد املصدر نفس�ه لـ»س�يدتي
ن�ت» أن ظه�ور غ�ادة برفق�ة طليقها
وقبوله�ا التكريم من مؤسس�ة تتبعه،
جاء بعد مصالحة تمت بينهما واتفقا
على أن يظال أصدق�اء فقط ،دون
تفكري يف العودة إىل الحياة الزوجية.
يذكر أن غ�ادة انفصلت عن زوجها
محم�د فودة أكثر م�ن مرة ولكن ظلت
عالقة الصداقة بينهما قائمة وساندته يف الكثري
من أزماته ،ولكنها تخل�ت عنه يف أزمته األخرية
بعدما اتهم بالتوس�ط يف قضية رش�وة ،وحصل
عىل الرباءة مس�تفيدا ً بكونه «ش�اهد ملك» أدىل
بكل التفاصي�ل للنيابة العامة ،ولم تحرض غادة
جلسات املحاكمة أو حتى تعلق عىل حكم الرباءة
مما كش�ف عن وجود أزمة عميقة بني الطرفني.
ولكن يف األيام األخرية يب�دو أن األصدقاء املقربني
تدخلوا للصلح بين غادة وطليقها فودة ،وبالفعل
وافق�ت على قبول التكري�م من مؤسس�ة تتبعه
ويملك جانبا كبريا ً من أسهمها.

وائل جسار يتألق يف حفل موازين
األكثر مجاهريية!
تأل�ق الفن�ان وائ�ل جس�ار بالحفل
ال�ذي أقي�م على مسرح النهض�ة
باملغ�رب؛ ضمن حفالت مهرجان
موازي�ن الغنائ�ي؛ حي�ث
صنفت الصحاف�ة املغربية
ه�ذا الحف�ل بأن�ه األكث�ر
جماهريي�ة باملهرج�ان من
حيث عدد الجمهور املتوافد
عليه والتفاعل بينهم وبني
جس�ار .وق�دم جس�ار
ً
كبيرا من أهم
عد ًدا
أغاني�ه القديم�ة

والحديثة.
كما شارك جسار الجمهور املغربي بعدد
من أغانيه ،وطلب منهم أداء “الزغاريد”
املغربية؛ بينما حضر الحفل اآلالف من
جماهري جسار رصدتهم كامريا برنامج
عرب وود والتي غطت كواليس الحفل.
كم�ا ش�ارك الفنان الش�اب أمير دندن
جس�ار الصع�ود على خش�بة املسرح
وتقدي�م عدد م�ن األغان�ي القديمة من
مختلف البلدان العربية.
وق�ال دندن يف ترصيح لكامريا عرب وود
إنه س�عيد باملش�اركة ،ووصف شعوره

بالرهب�ة والفخر بأنهما ممتزجان؛ فور
صعوده على املرسح ورؤيت�ه لجمهور
موازين العريق.
وق�دم دندن لجمه�ور الحفل ع�د ًدا من
األغان�ي الرتاثي�ة؛ باإلضاف�ة إىل أغنيته
الجديدة “س�كر كالمك” والت�ي أطلقها
مؤخ�رًا يف اإلذاع�ات العربي�ة ومواق�ع
اإلنرتنت.
كم�ا كش�ف لـ”روتانا” عن اس�تعداده
للوقوف عىل خش�بة أكث�ر من مهرجان
موس�يقي يف العال�م العرب�ي ،أقربه�م
سيكون قرطاج التونيس.

أصالة تكشف عن حزهنا من بعض
الفنانني!

نشرت الفنان�ة أصال�ة عرب حس�ابها
الخ�اص ع ّدة تغري�دات ورد فيها« :فيه
ملحّ ن س�وري أن�ا حابّه ش�غله .وقلت
بلكي بس�مع منه يشء ،فاقال االس�تاذ
«ه�ي فرص�ة كبيرةّ .
انم�ا ان�ا بخاف
أتعام�ل مع اصال�ة .قالوله الوس�طاء
طب ما ينزل إس�مك على العمل ،قال:
بخاف ينعرف».
وتابعت أصالة سلسلة تغريداتها بنرش
ّ
قص ٍة ثانية كش�فت فيها« :فيه ناس
كمان سوريني اهتمّ وا بوالدي وبعرف

إنهم اهتمّ وا مشاني .شكرتهم وقلت دلّعهم
زي�ادة وأعم�ل لهم بوس�ت عاإلنس�تغرام.
بس قلت خلّيني أس�ألهم أوّل .الست تقري ًبا
وترتجاني م�ا ّ
ّ
فكر باملوضوع
ص�ارت تبكي
(م�و تواض�ع! ب�ل خايفة م�ن اهله�ا اليل
بالشام يقاطعوها) .معقول؟».
ّ
بفكر زيليون م�رّه قبل ما
وعلّقت« :ع�ادة
انشر أي موض�وع ،حتى لو س�خيفّ .
انما
هامل�رة مو قادرة ما عبرّ وق�ول :أنا عن جد
ّ
زعالنه ومن قلبي زعالنة .معقول املواضيع
هالق ّد بتميش بالعكس؟»

رويدا عطية وملحم زين يكشفان أرسار
حفلهام املشرتك

أع�رب املط�رب ملح�م زي�ن ،ع�ن س�عادته
باملش�اركة للم�رة الثالثة يف املهرج�ان ،مؤكدا
أن�ه اخت�ار مجموع�ة م�ن األغان�ي املتنوعة،
الت�ي يحبه�ا الجمه�ور مث�ل“ :الدبك�ة”
الش�عبية اللبنانية ،باإلضافة إىل بعض األغاني
الرومانسية.
وكش�ف ملحم زين ع�ن مرشوعات�ه الجديدة،
التي يحضر لها ،موضح�ا أنه يس�تعد إلطالق
مرشوع لن يكون باللهجة اللبنانية ،التي سيعود
إىل الغناء به بعد انتهاء موسم الصيف مبارشة.
يف غضون ذلك جذب�ت الفنانة رويدا عطية األنظار
إليه�ا ،بتقديم بع�ض أغنيات العندلي�ب الراحل عبد
الحليم حافظ ،وتفاعل الجمهور معها بشدة ،ال سيما
عند تقديم أغنية “وانا كل ما اقول التوبة” ،فيما حرصت
عىل اإلجابة عن أس�ئلة الصحفيني ،خلال املؤتمر الصحفي
عىل هامش.وعبرّ ت رويدا عطية عن س�عادتها بمشاركة ملحم
زين يف حفل واحد ،خاصة أنهما يعمالن معا منذ عام  ،2003كاش�فة
عن أنها تتابع بش�كل دائ�م عددا من املطربني منهم :إليس�ا ،وجورج
وسوف ،وسمرية سعيد.
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شرير هياجم نيامر :لقد سئمنا

عبد الغني شهد :إعداد األوملبي هو االفقر
من بني مجيع املشاركني باأللعاب اآلسيوية
المستقبل العراقي  /متابعة

أك�د م�درب المنتخ�ب األولمب�ي عب�د الغن�ي
ش�هد ،الي�وم  ،أن إع�داد المنتخ�ب االولمب�ي
ل�دورة االلعاب االس�يوية المق�رر اقامتها في
اندونيسيا هو االفقر من بين جميع المنتخبات
المشاركة.
ووضع�ت القرع�ة المنتخ�ب األولمب�ي ف�ي
المجموعة الثالثة إل�ى جانب منتخبات الصين
وسوريا وتيمور الشرقية.
وق�ال ش�هد ف�ي حدي�ث ان “إع�داد المنتخب
االولمب�ي لدورة االلعاب االس�يوية هو االفقر
م�ن بي�ن جمي�ع المنتخب�ات الت�ي خاض�ت

بغداد /المستقبل العراقي
أبدى آالن شيرر أسطورة فريق نيوكاسل
والمنتخ�ب اإلنجلي�زي ،غضبه الش�ديد
مم�ا يفعل�ه نيم�ار دا س�يلفا،
باداعاءات�ه وتمثيل�ه في
مباري�ات المنتخ�ب
البرازيل�ي ،بموندي�ال
روسيا .2018
وق�ال ش�يرر ف�ي
تصريح�ات ل�ـ”El
Partidazo

معس�كرات تدريبي�ة خارجي�ة وع�دد كاف�ي
م�ن المباري�ات الودية”.واوض�ح ان “االتحاد
ل�ن يس�تطيع اقام�ة معس�كر اع�دادي يلب�ي
الطم�وح الن ال�دوري الممت�از س�ينتهي يوم
 20م�ن تموز الحالي” ،الفت�ا الى ان “الالعبين
سيدخلون البطولة وهم مرهقين بسبب طول
مدة ال�دوري الممتاز”.وأوض�ح أن “المنتخب
س�يخوض مباراتين وديتين أم�ام المنتخب
اإليراني وم�ن الممكن أن يخوض
مب�اراة ودي�ة أم�ام نظي�ره
الك�وري الجنوب�ي هناك
في س�يئول قبل الدخول
في المسابقة”.

مييس يطالب
برشلونة بضم نجم
مانشسرت يونايتد

ريال مدريد يعرض « »155مليون
يورو لضم نجم التسيو
المستقبل العراقي /وكاالت
قال�ت تقارير صحفية ،اليوم الس�بت ،إن نادي
ريال مدريد ،يسعى لضم نجم التسيو اإليطالي،
خالل االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأك�دت صحيف�ة “كوري�ري ديللو س�بورت”
أن إدارة الن�ادي الملكي تس�عى لض�م الصربي
س�يرجي ميلينكوفيت�ش س�افيتش ،الع�ب
التسيو.
وأضاف�ت أن ماتي�ا كيزم�ان ،وكي�ل أعم�ال

بغداد /المستقبل العراقي
نه�ى أندري�ا أنييلي ،رئي�س ن�ادي يوفنتوس،
الج�دل المش�تعل من�ذ أي�ام بش�أن مس�تقبل
كريستيانو رونالدو ،نجم ريال مدريد ،وانتقاله
المحتمل إلى صفوف البيانكونيري.
وأك�د أنييل�ي ،بحس�ب موق�ع “كالتش�يو
ميركاتو” نقال عن البرنامج اإلس�باني الشهير
“التش�يرنجيتو” ،اقت�راب توقيع كريس�تيانو

بغداد /المستقبل العراقي
يب�دو أن ليوني�ل ميس�ي ،عاقد الع�زم على
الع�ودة إل�ى منص�ات التتوي�ج األوروبية
بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على
دوري أبطال أوروب�ا ،حيث طلب من إدارة
“البلوجران�ا” التعاقد مع نجم مانشس�تر
يونايتد.ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” فإن
ليونيل ميس�ي ،طل�ب من إدارة برش�لونة
التعاقد مع بول بوجبا.وأوضحت أن بوجبا،
ال يعيش أفضل أيامه مع “الشياطين الحمر”،
وأن الم�درب البرتغال�ي ،جوزي�ه مورينيو ،ال
يرغ�ب في اس�تمراره مع الفريق في الموس�م
المقب�ل ،خاصة بعدما ض�م البرازيلي فريد ،من
شاختار دونيتسك األوكراني.

ميلينكوفيت�ش ،قدم عرضا إلدارة التس�يو من
ريال مدريد بقيمة  155مليون يورو.
وأوضحت أن هذا الع�رض جاء بمثابة الخطوة
األول�ى في مفاوضات ريال مدريد مع التس�يو
من أجل ضم سافيتش.
وختمت بأن إدارة ريال مدريد كانت قد عرضت
م�ن قبل  70مليون يورو ،لضم الالعب الصربي
البالغ من العمر  23عامً ا ،ولكن التس�يو رفض
الع�رض ،وت�م تجديد عقد س�افيتش حتى عام
.2022

رئيس يوفنتوس :قريب ًا سيكون
كريستيانو هنا
على عقده مع النادي اإليطالي.
ورد أنييلي على س�ؤال أحد عمال مطعم تواجد
فيه برفقة باف�ل نيدفيد ،نجم اليوفي الس�ابق
ونائ�ب الرئي�س ،بش�أن ض�م قائ�د المنتخب
البرتغالي بقوله“ :قريبا سيحدث ذلك”.ويسعى
البيانكونيري لحس�م صفقة النج�م البرتغالي
في األيام المقبلة ،حيث يس�تعد لتقديم عرض
بقيمة  100مليون ي�ورو ،في ظل عدم توصله
التفاق مع ريال مدريد من أجل تحسين عقده.

رصاع إيطايل أملاين عىل نجم
منتخب فرنسا
بغداد /المستقبل العراقي
يبح�ث ن�ادي اي س�ي روم�ا اإليطالي عن
ظهير أيمن في س�وق االنتق�االت الصيفي
الحال�ي؛ لتعوي�ض رحيل الدول�ي اإليطالي
“أليس�اندرو فلورينزي”ظهي�ر الفري�ق
المحتمل.
ويس�عى ن�ادي إنت�ر
ميالن للحصول على

الفيفا يغرم العب بمبلغ خيايل بسبب جواربه!
المستقبل العراقي  /متابعة
حذر االتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} قائد منتخب
الس�ويد ،أندري�اس غرانكفيس�ت ،من ارت�داء نوع
معين من الجوارب ،تعود الالعب على ارتدائه خالل
الموندي�ال .ووفقا لصحيفة “ذا صن” ،أخبر {فيفا}
المداف�ع الس�ويدي أن ارتداء الج�وارب “الخاصة”
في المباراة المقبلة بالمونديال ،س�يعرضه لغرامة
مالي�ة تبلغ  66أل�ف دوالر.واعتاد القائد الس�ويدي
على ارتداء ج�وارب خاصة قصيرة االرتفاع ،يظهر
أعاله�ا فوق الحذاء ،وتحمل زخرف�ة غريبة باللون

األسود واألصفر.ومن المفارقات أن الجوارب التي
يرتديها غرانكفيست من نوع “تروسوكس” ،وهي
ش�ركة إنجليزية ،من نفس جنس�ية المنتخب الذي
سيواجهه غرانكفيست في ربع نهائي المونديال
السبت.
وغرم�ت فيف�ا الالع�ب بمبل�غ  66أل�ف
دوالر الرتدائ�ه الج�وارب ف�ي
المباري�ات الس�ابقة ،وهددت�ه
بغرامة جديدة بنفس المبلغ
إذا ما أع�اد ارتدائها في
المباراة القادمة.

عائدات مونديال روسيا
ستكون األعىل
المستقبل العراقي  /متابعة
أعلنت وكالة السياحة الفدرالية الروسية،
الخمي�س ،أن دخ�ل البلاد م�ن القط�اع
الس�ياحي خالل مباريات كأس العالم قد

يف�وق مداخيل ال�دول ،التي اس�تضافت
الموندياالت السابقة.وقال رئيس الوكالة
أوليغ س�افونوف خلال مؤتمر صحفي
اليوم ،أن هذا التقييم حصلت عليه وكالة
السياحة الروسية من شركة McKinsey
س�افونوف
المرموقة.وذك�ر
تعليق�ا على ه�ذه المعطيات ،أن
روس�يا قد تتصدر قائمة الدول
المس�تضيفة لكأس العالم من
ناحية الدخل الم�ادي الذي قد
يص�ل إل�ى  15ملي�ار دوالر،
موضحا أن البرازيل حصلت
عل�ى  14ملي�ار دوالر خالل
تنظيمه�ا الموندي�ال ع�ام
 ،2014وجن�وب إفريقي�ا
اكتس�بت  7ملي�ار دوالر
م�ن قط�اع الس�ياحة
نتيجة تنظيم مونديال
 ،2010وقبلها ألمانيا
حصل�ت عل�ى 12
مليارا عام .2006

 ”de COPEاإلس�بانية ،والت�ي أبرزته�ا
صحيف�ة “مي�رور” البريطاني�ة ،الي�وم
الثالث�اء“ :نيم�ار الع�ب رائ�ع ،وال أحد
يستطيع أن ينكر موهبته ،ومهاراته”.
وأضاف“ :لكنه مثير للش�فقةَّ .
إنه يغرق
كما ل�و كان يموت .توقف ي�ا نيمار عما
تفعله .لقد سئمنا”.
وظه�ر ف�ي العديد م�ن اللقط�ات خالل
بطول�ة كأس العال�م  ،2018وهو يدعي
التمثيل للحص�ول على أخطاء ،أو ركالت
ج�زاء ،خلال مباري�ات السيليس�او في
المونديال.

بلجيكا تطيح بالربازيل وتواجه
فرنسا بالنصف النهائي
بغداد /المستقبل العراقي

خدم�ات الـ” ”27عامً ا ،ه�ذا الصيف ،حيث
اجتم�ع مس�ؤولي الن�ادي بوكي�ل الالعب
بالفعل قبل عدة أيام ،للتفاوض معه بش�أن
انتقاله للنيراتزوري.
ً
ووفقا لش�بكة “توتو ميركاتو” اإليطالية؛
فإن ن�ادي العاصمة اإليطالية؛ يريد التعاقد
م�ع الالع�ب الدول�ي الفرنس�ي “بنجامين
باف�ارد” الظهير األيمن لنادي ش�توتجارت
األلماني.

حص�د منتخ�ب بلجيكا بطاقة التأه�ل إلى دور
األربع�ة ببطولة كأس العالم التي تس�تضيفها
روس�يا حالي�ا ً بعد الف�وز المثير على حس�اب
البرازيل بنتيجة  ،2-1اليوم الجمعة ،على ملعب
“كازان آرينا” في دور الثمانية للمونديال.
أحرز ثنائي�ة بلجيكا فيرناندينو من هدف ذاتي
وكيفي�ن دي بروين ف�ي الدقيقتتي�ن  13و32

بينما أحرز هدف البرازيل ريناتو أوجوستو في
الدقيقة .77
وأنه�ى منتخ�ب الش�ياطين بقي�ادة الم�درب
روبرت�و مارتيني�ز أحالم البرازيل م�ع مدربها
تيتي  ،وصعد بلجيكا لنص�ف نهائي المونديال
للمرة الثانية بعد مونديال .1986
جاءت المباراة في غاية اإلثارة والندية واإليقاع
الس�ريع  ،وقدم المنتخب�ان عرضا ً كبيرا ً انتهى
بفوز بلجيكي بأداء تكتيكي أكثر من رائع.

رسمي ًا ..باريس سان جريمان يتعاقد مع بوفون
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن ن�ادي باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي،
عن التعاق�د مع الحارس اإليطال�ي المخضرم
جانلويج�ي بوف�ون ،ال�ذي انته�ى عق�ده مع
يوفنتوس ،بنهاية الموسم المنصرم.
وقال النادي الباريس�ي ف�ي بيان“ :باريس
س�عيد للغاية بإعلان وصول بوف�ون إلى
الفريق اليوم الجمعة ،بعقد لمدة عام واحد

مع خي�ار التمديد لع�ام آخر ،بحض�ور ممثلي
الالعب والنادي”.
وأض�اف البي�ان“ :يعتبر بوفون أس�طورة في
عالم كرة القدم المعاصرة ،وقد اختير كأفضل
حارس مرمى في القرن الواحد والعشرين من
االتحاد الدولي للتاريخ واإلحصاء ،وكان ضمن
قائم�ة أفض�ل  10العبين ف�ي العال�م من قبل
الفيف�ا لع�ام  2017والتي ضمت ً
أيض�ا دانييل
ألفيس ونيمار”.

تغيري «طال انتظاره» يف دوري أبطال أوربا
المستقبل العراقي /وكاالت
ق�ال االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم،
الخميس ،إنه سيس�مح لألندية المش�اركة
ف�ي بطوالت�ه ،مث�ل دوري أبط�ال أوروبا
والدوري األوروبي ،بإج�راء تغيير رابع إذا

ذهب�ت المب�اراة إلى وقت إضاف�ي ،اعتبارا
من الموسم المقبل.
وف�ي وقت س�ابق هذا الع�ام أق�ر االتحاد
الدولي “فيفا” بإجراء تغيير رابع في الوقت
اإلضافي ،وأثبتت القاعدة الجديدة نجاحها
في كأس العالم الجاري في روسيا.

ووفق لوائح االتح�اد األوروبي لكرة القدم
المعدلة ،سيسمح للفرق في دوري األبطال
والدوري األوروبي بإج�راء  3تغييرات في
الوقت األصل�ي ،لكن يمكنها إج�راء تغيير
راب�ع إذا ذهبت المباراة إل�ى وقت إضافي،
حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

جريزمان يرفض االحتفال هبدفه أمام أوروجواي
المستقبل العراقي  /وكاالت
رفض أنط�وان جريزم�ان ،مهاج�م منتخب فرنس�ا ،االحتفال
بهدفه في مرمى أوروجواي ،ضمن منافسات الدو ربع النهائي
من بطولة لكأس العالم.
وس�دد جريزمان كرة قوية في الدقيقة  ،61لتس�كن المرمى
بعد خطأ فادح من فرناندو موسليرا حارس أوروجواي.
وفاجأ جريزمان الكثيرين برفض االحتفال بعد التسجيل في
أوروجواي ،علم�ا بأنه الهدف الثالث له في كأس العالم ،بعد
أن زار شباك أستراليا واألرجنتين من ركلتي جزاء.
وكان المنتخ�ب الفرنس�ي تق�دم عل�ى أوروج�واي به�دف
رافائي�ل فاران ف�ي الدقيق�ة  ،40قبل أن يضي�ف جريزمان
الهدف الثاني.

ا�سرتاحة
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«مريم» تتسبب بانتحار فتاة
أعلن�ت الوكالة الوطنية لإلعالم يف لبنان انتحار
فت�اة تبل�غ م�ن العمر  13عام�ا ً ش�نقاً ،فيما
رجح�ت معلومات أنها انتحرت جراء ما يعرف
بلعبة «مريم» اإللكرتونية.
ووقع�ت الحادثة داخل منطق�ة أرض جلول -
الطريق الجديدة يف العاصمة بريوت.
وبارشت القوى األمنية التحقيق يف وفاة الفتاة،
فيما رفضت عائلته�ا التحدث عن املوضوع يف
انتظار نتائج التحقيقات.

سودوكو

وتدور قص�ة لعبة «مريم» ح�ول فتاة صغرية
تب�دو مخيف�ة الش�كل تدعى مري�م وتاهت يف
الغابة بعيدا عن منزل أهلها ،وتطلب املساعدة
م�ن املس�تخدم للع�ودة إىل املن�زل م�ن خلال
اإلجابات عىل أس�ئلة مختلف�ة ،ينتهك بعضها
خصوصية البيانات الش�خصية لالعب وأخرى
سياس�ية ليس�ت له�ا عالق�ة بمغ�زى اللعبة،
المتث�ال أوامر الفتاة وس�ط مؤث�رات صوتية
ومرئية مرعبة.

واتساب» يتحرك بعد الرسائل القاتلة
اس�تجاب تطبيق «واتساب» لالنتقادات التي
تع�رض له�ا يف الهند ،بعد وق�وع جرائم قتل
كان الس�بب وراءها انتشار شائعات وأخبار
زائفة عرب خدمت�ه ،معلنا عن منح مالية ملن
يس�اهم يف حل هذه املش�كلة.وأدى انتش�ار
الرس�ائل املضلل�ة الت�ي ج�رى تداوله�ا عرب
«واتس�اب» يف الهند إىل وقوع سلسلة جرائم
قتل ،حي�ث لقي  29ش�خصا مرصعهم منذ
ش�هر مايو امل�ايض يف جمي�ع أنح�اء الهند.

وش�هد آخر حادث قتل خمسة عمال عىل يد
مجموع�ة مكونة م�ن  40ش�خصا ،ما دفع
التطبي�ق اململوك من قبل رشكة «فيس�بوك»
إىل الق�ول إنها س�تمول أبحاثا ملعرفة س�بب
االنتش�ار الكبري لألخبار املضللة يف الهند عرب
املنصة.ونقل موقع «إنغادجيت» املتخصص
باألخبار التقنية عن مسؤولني يف «واتساب»
قوله�م ،إنه�م طلب�وا املس�اعدة الخارجي�ة
م�ن املختصني التقنيين ،للتوصل إىل طريقة

لوقف انتش�ار «األخبار املزيفة» والشائعات
عرب الخدمة.وأش�ار املوقع إىل أن «واتس�اب»
س�تقدم منحا تصل قيمتها إىل  50ألف دوالر،
ألي باح�ث يق�دم اقرتاحات وحل�ول إليقاف
انتش�ار املعلوم�ات املضلل�ة عبر التطبيق.
وكان�ت وزارة تكنولوجي�ا املعلومات يف الهند
قد طلبت من «واتس�اب» ،ال�ذي يمتلك أكثر
م�ن  200ملي�ون مس�تخدم نش�ط يف البالد
اتخاذ التدابري الالزمة ملنع انتشار الرسائل.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

 %75من س�طح الكرة االرضي�ة تغطيه مياه
املحيطات والبحار واألنهار والبحريات.
يستهلك كل ش�خص حوايل  1000لرت من املاء
سنوياً.
عند ال�والدة ،تمثل املياه ح�وايل  ٪80من وزن
جسم الرضيع.
هل تعلم أن املاء الساخن يتجمد أرسع من املاء
البارد.
 %97م�ن امل�اء على كوكب األرض ه�ي مياه
مالح�ة ،أم�ا املي�اه العذب�ة فتمثل نس�بة %1
فقط.
هل تعلم عن املاء ومسؤوليته عن تنظيم درجة
حرارة األرض.
هل تعلم عن املاء حيث قد يتسبب رشب كميات
كبرية من املاء إىل املوت ( حالة تعرف بالتسمّم
املائي ).

روبوت «أعمى» يتسلق الساللـم

ط�ور باحث�ون أمريكي�ون ،روبوت�ا «أعم�ى» يمكنه أن
يتس�لّق السلالم ويتجاوز العقبات والطرق غري املمهدة
والصخور ،دون مساعدة الكامريات أو أجهزة االستشعار
البرصية.
وطوّر باحثون بـ»معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا»
يف الوالي�ات املتح�دة ه�ذا الروب�وت الجدي�د م�ن نوعه،
وس�يعرضونه أم�ام املؤتم�ر ال�دويل للروبوت�ات الذكية
الذي س�يعقد يف الفرتة م�ن  1إىل  5أكتوبر/ترشين األول
املقبل يف العاصمة اإلسبانية مدريد ،حسب ما ذكر موقع
 EurekAlertاألمريكي الخميس.
وأوض�ح الباحثون أن الروبوت الجدي�د الذي يطلق عليه
اس�م «الفهد  »3يمكن�ه القفز عرب التضاري�س الوعرة،
وتس�لق درج ممتل�ئ بالحط�ام ،ورسع�ان ما يس�تعيد
توازنه عندما يسقط.
وأضاف�وا أن الروبوت الجديد يبلغ وزن�ه  90رطالً ،وهو
بحجم كلب من ساللة البرادور كامل النمو ،وتم تصميمه
ليعم�ل دون االعتماد عىل الكامريات أو أي مستش�عرات

بيئية خارجية.
وب�دالً من ذلك ،يبدو األمر كأنه «يش�عر» بطريقة رائعة
عبر املناط�ق املحيطة ب�ه بطريقة يصفها املهندس�ون
بأنه�ا «حرك�ة أعمى» ،يش�به إىل ح�د كبري تح�رك املرء

طبق اليوم

صلصة الكبسة احلارة

عبر غرفة مظلم�ة ،وذلك بفض�ل خوارزميتني جديدتني
طورهم�ا الباحثون هما خوارزمية الكش�ف عن جهات
االتصال ،وخوارزمية تحكم تنبئية نموذجية.
وقال مصمم الروبوت ،س�انجبي كيم ،أس�تاذ الهندس�ة
امليكانيكية يف «معهد ماساتشوس�تس للتكنولوجيا» إن
«هناك العديد من الس�لوكيات غري املتوقعة التي يجب أن
يتمك�ن الروبوت من التعامل معها دون االعتماد بش�كل
كبري عىل الرؤية».
وأض�اف« :يمكن أن تكون الرؤي�ة صاخبة ،وغري دقيقة
بع�ض الشيء ،وأحيان�ا ً غير متوف�رة ،وإذا كان يعتمد
كثيرا ً عىل الرؤية ،فيجب أن يك�ون الروبوت الخاص بك
دقيقا ً ج�دا ً يف املوضع ،ويف النهاية س�يكون بطيئاً ،لذلك
نري�د أن يعتمد الروب�وت أكثر عىل املعلومات اللمس�ية.
به�ذه الطريقة ،يمكن�ه معالجة العقب�ات غري املتوقعة
أثناء التح�رك برسعة».والروبوت الجدي�د مزود بأجهزة
محس�نة لإلنسان اآليل ،تس�مح للروبوت بالتمدد للخلف
ولألمام ،وااللتواء من جانب إىل آخر.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
ربم�ا يحدث يشء ما يغير أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك
ستش�عر بأنك مش�وش .من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل ،كل ما تحتاج
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك
فورا.

الثور

العقرب

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من
خلال ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل
من شأنك .ربما ال تالحظ تأثريهم عليك ولكن سيدمرونك
إذا لم تواجههم من البداية.

اجلوزاء

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو
هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم .تشعر أن
لديك قدرة عالية عىل الرتكيز ولذلك ربما تستغل هذا الرتكيز
يف إقناع بعض املعارضني لك بوجهة نظرك .استمتع بروح
املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

القوس

قد يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغري أفكارك ولكن
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفكيرك .ال تقلق وال
تي�أس إذا وجدت أن أف�كارك ووجهات نظ�رك متعارضة
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكريك
عنهم .ابتعد عن هؤالء

السرطان

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات إىل ش�عورك
بالتوت�ر إىل حد ما .إذا ش�عرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم .رك�ز اليوم على التحكم يف
أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

اجلدي

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا .عليك
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب
عصبيتك وانفعالك .حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من
الفشل.

االسد

تحت�ل مكانة مميزة بني رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا
غري مس�بوق يف العمل .س�يحاول الجميع االستفادة منك
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة .ارشح لهم بعض الخطط
التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

الدلو

ربما تغري تفكريك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك
املعلوم�ات قد تتغير الص�ورة أمامك تمام�ا .تمهل وكن
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين
قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

العذراء

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض
األش�خاص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات
ألحد .اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا
من الراحة من حني آلخر.

احلوت

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات
فربما تجد أن هناك رصاعا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك
إىل التواصل أوال مع اآلخرين .من األفضل أن تعرب عن رأيك
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك
خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

املقادير:
«تكفي  4أش�خاص»  2 -حبة طماطم  2 -حبة فلفل حار  1 -حبة
فلف�ل روم�ي  2 -ف�ص ثوم صحي�ح  2 -ملعقة كبيرة « -ملعقة
طع�ام» زي�ت زيت�ون  1 -ملعق�ة كبيرة «ملعقة طع�ام» صلصة
طماط�م  1 -ملعقة صغرية «ملعقة ش�اي» ش�طة  -عصري نصف
ليمون�ة  1 -حزمة بقدونس  1 -حزم�ة كزبرة خرضاء  -ربع كوب
ماء  -ملح
طريقة التحضري:
نغس�ل الطماطم والفلفل الح�ار والفلفل الروم�ي ،ونقطعهم ،ثم
نضعهم يف الكبة أو الخالط.
نضي�ف إليه�م الكزب�رة الخضراء والبقدون�س والث�وم وصلصة
الطماطم وعصري الليمون وزيت الزيتون واملاء وامللح والشطة.
نرضب جميع املكونات جيدا ً حتى تنعم وتتجانس.
نضع الصلصة الحارة يف األطباق ،ونقدمها مع الكبسة أو املندي.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع
ف�رص عظيمة من�ك .الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل .عليك أن
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد
وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك ،فمن
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض
األش�خاص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة .ال
تفقد األمل وال تعتمد عىل غريك واستغل طاقتك يف التفكري
بعقالنية لحل مشاكلك.

وفاة مبتكر «سبايدر مان»

ّ
والرس�ام املشارك لشخصية
ُتويف الفنان
«الرج�ل العنبكوت» أو «س�بايدر مان»،
س�تيف ديتكو ،عن عم�ر ناهز  90عاما،
بحسب الرشطة األمريكية.
ُ
وعث�ر على ديتك�و يف ش�قته يف مدين�ة
مانهات�ن يف  29يونيو/حزي�ران ،وأعلن
املس�عفون الذي�ن حضروا إىل امل�كان
وفاته.
ونع�ت الجماهير ،م�ن بينه�م الكات�ب
ني�ل جايمان ،الفن�ان الراح�ل الذي ذاع
صيته عندما اش�تغل م�ع رشكة مارفل
كوميكس يف بداية الس�تينيات ،واشترك

م�ع املدي�ر التنفيذي للرشك�ة فيما بعد،
ستان يل ،يف ابتكار عدة شخصيات ،منها
«الرجل العنكبوت» والدكتور سرتينج.

ويقول كريس باكلر ،مراسل بي بي يس يف
أمريكا الشمالية ،إن يل خطرت بباله فكرة
مراه�ق خ�ارق يتمتع بق�وة العنكبوت.
لكن ديتكو هو ال�ذي ابتكر اللون األزرق
املميز وال�زي األحمر «للرجل العنكبوت»
وقاذف�ات الخيوط الت�ي يرتديها يف يده.
وغ�ادر ديتكو جهاز الرشطة بعدما تردد
وج�ود خالف مع يل ع�ام  ،1966وواصل
عمله وابتكر ش�خصية الوحش الزاحف
مع رشك�ة «دي يس كوميكس».وتجنب
ديتكو الظهور يف وس�ائل اإلعالم معظم
حياته.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1706
االحد  8تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

عندما ينحني املنترص أمام املهزوم

شمعة يف مئويته
رشا عمران
ذات ي�وم ،يف أول ثمانيني�ات القرن املايض ،أيقظني وال�دي من النوم،
ليخربن�ي أن لدي�ه يل مفاجأة س�وف ترسن�ي كثريا .ظنن�ت لوهل ٍة أنه
أحرض يل األج�زاء األربعة من كتاب ألف ليلة وليلة ،غري املنقحة ،والتي
كن�ت طلبتها منه قبلا ،وكان قد أعارها لصديق له ،لم يرجعها إال بعد
أش�هر طويلة .لم تكن املفاجأة إذا هي الكتاب املروم ،بل كانت رشيط
كاس�يت للشيخ إمام ،أحرضه معه شاعر مرصي صديق لوالدي ،كان
يف ضيافتنا الليلة الس�ابقة يف دمشق .كان والدي الذي لم يعرتض يوما
عىل ميويل الش�يوعية ،عىل الرغم من أنه كان بعثي النشأة ،كان يعرف
أنن�ي أس�تمع إىل الش�يخ إمام رسا ع�ن الجميع ،كان يع�رف جيدا كم
أحب أغنياته .كان تداول كاس�يتات الش�يخ إمام ،يف تلك الفرتة ،يشبه
تداول املنش�ورات الرسية .كان ممنوعا يف كل الدول العربية تقريبا ،إذ
كان صوت�ه ،وهو يغني كلم�ات الراحل أحمد فؤاد نج�م ،كافيا إلدانة
من يس�تمعون إليه ،واتهامهم باالنتماء إىل تنظيماتٍ معادي ٍة لألنظمة
الحاكمة .كان املد اليس�اري ،يف تلك الفرتة ،يشبه املوجة الجارفة .أظن
أن معظم أبناء جييل ،والجيلني الس�ابق والالحق له ،انخرطوا يف موجة
اليس�ار والتغيري الثوري التي كانت س�ائدة .وكان الشيخ إمام بمثابة
العالم�ة التي ّ
تدل على الدخول يف عباءة اليس�ار ،تماما كصور غيفارا
املعلقة ،بفخر ،عىل جدران غرفنا.
كان ذل�ك كل�ه قب�ل أن يظهر على الس�احة الثورية مارس�يل خليفة
وخال�د الهرب وأحمد قعب�ور وفرقتا األرض والطري�ق ،وكثريون ،ممن
ق ّدموا األغاني امللتزمة بالقضية الفلسطينية والنضال الثوري األممي،
ّ
تتمكن
وقضاي�ا الفق�راء والعمال والكادحين ،ذلك كله أيضا قب�ل أن
األنظمة العربية االستبدادية من تمييع كل القضايا الوطنية وامتصاص
ث�ورة املنتمني لها ،وتصفيتها الحقا لصالح تنظيماتٍ ديني ٍة ومذهبي ٍة،
احتكرت القضية والفعل الوطني بش�عاراتٍ فضفاضة ،أوصلت بالدنا
وانحطاط لم يمر عىل
ودم�ار
خراب
وأجيالن�ا إىل م�ا نحن فيه اآلن من
ٍ
ٍ
ٍ
بالدنا شبيه له.
ٍّ
مغن ملت�زم .كان أكثر م�ن ذلك لكثريين
ل�م يكن الش�يخ إم�ام مجرد
بألحان بس�يطة ،لكنها
من�ا .كان صوته حامال لقصائ�د نجم الرائعة
ٍ
بالغة الحساس�ية .صوته أيضا كان بس�يطا .ولكن كانت فيه مساحة
من الس�خرية ومن الحزن يف آن معا ،تشبه الواقع الذي يعيشه الشيخ
املغني الكفيف ،وتش�به واقع الطبقة الوس�طى يف املجتمعات العربية،
الطبق�ة التي خرج منها اليس�ار العربي تلك املرحل�ة .وعىل الرغم من
شهرة أغانيه السياسية اآلنية ،ثمّة أغنيات له بقيت خالدة ومستمرة،
ول�م تفقد ألقها وحضورها ،من يمكنه أن ينىس «البحر بيضحك ليه»،
أو «س�ايس حصان�ك» أو «الخ�ط ده خط�ي» أو «قي�دوا ش�معة» أو
«بس�تنظرك» أو «أنا توب عن حبك أن�ا» أو «وهبت عمري لألمل» التي
كتبه�ا الرائع فؤاد قاعود ،وغريها الكثير الكثري من ذلك اإلرث الجميل
واالس�تثنائي ،وبقي خالدا لفرط أصالته ،على عكس الكثري أو معظم
الفن امللتزم الذي جاء بعده ،لم يبق منه إال النزر اليسري ،سقط كله مع
سقوط املد الوطني التقدمي.

لوتس عبد الكريم
يح�ول امل�رض بيني وبين االس�تمتاع الكام�ل بما أمل�س ،وما أرى
م�ن فن�ون ..فما زلت أم�ارس العلاج ،وأذهب إىل جامع�ة جوته يف
فرانكف�ورت ،حي�ث املبن�ى العريق ال�ذي تحيطه أش�جار الصنوبر
واألكاس�يا ،ويحيطه  -أيض�ا ً  -الصمت واله�دوء ،ورائحة العقاقري
الطبي�ة التي تملأ املكان ،هنا تق�دم التكنولوجي�ا وعبقرية الطب،
إىل جانب االنتماء األدبي للش�اعر العظيم جوت�ه ،الذي تمأل تماثيله
وصوره كل مكان.
وهن�ا يف مدينة فرانكفورت تتطلع الطبقة املثقفة كل عام إىل مطلع
فص�ل الخريف ،حي�ث يفتتح موس�م األوبرا بمرسحية (فاوس�ت)
للش�اعر جوته ،وفيها تحرض عالقة جوته بنابليون ،وهي من أعظم
املرسحي�ات يف األدب األملاني ،وهن�اك أهم لقاء للش�اعر ،وهو لقاء
ثالثي جمع بينه وبني الش�اعر شيللر ،واملوس�يقار بيتهوفن ،فكان
لقاء جمع بني الش�عر والفلس�فة واملوس�يقى ،وحني تويف الش�اعر
ش�يللر ،ح�زن جوته حزنا ً ش�ديدا ً وكت�ب قصيدة رث�اء تقطر حزنا ً
وأملاً.
ويف ع�ام  1808ميالدي�ة اجتاحت جيوش نابلي�ون أملانيا ،ولم يمنع
ذل�ك نابليون بوناب�رت (1821-1769ميالدية) أن يزور الش�اعر يف
منزله يف مدينة إيرفورت عاصمة والية تورينجن ،وينعم عليه بوسام
(اللجيون دونور ،وسام جوقة الرشف من رتبة ضابط( ،بالفرنسية:
 ،))Légion d›honneurوهو أرفع وسام يف فرنسا.
وقد أس�س نابليون بوناب�رت القنصل األول للجمهورية الفرنس�ية
األوىل يف  19م�ن ماي�و 1802ميالدية هذا الوس�ام ،وهو أعىل تكريم
رس�مي يف فرنس�ا ،وينقس�م إىل خم�س رت�ب ه�ي :رتب�ة ف�ارس
 ،Chevalierورتبة ضابط  ،Officierرتبة قائد  ،Commandeurرتبة
قائ�د عظي�م  ،Grand Officierرتبة الصليب األكبر .Grand›Croix
وش�عار هذا الوس�ام هو «الرشف والوطن» (بالفرنسيةHonneur :
 ،)et Patrieوتقام مراسم منحه يف قرص جوقة الرشف (بالفرنسية:
 )Palais de la Légion d›Honneurالواقع عىل الضفة اليرسى لنهر
السني يف باريس.
كما أس�س نابليون يف باريس دار اللجيون دونور (وس�ام الرشف)؛
به�دف أن تصب�ح دار رعاية الئقة ومضمونة لبن�ات جنود اللجيون
دونور الالتي أصبحن يتيمات بحكم حروب هذه الفرتة.
وكان يف القاه�رة بيت س�يدات اللجي�ون دونر ،أنش�ئ تحت رعاية
املق�ام العايل الخديوي توفيق ،وأثناء االحتف�ال بافتتاح البيت ،الذي
حرضه البارون ديرينج وزير فرنس�ا ،ولفيف من السيدات استمتع
الحارضون بسماع قطع موسيقية مختلفة ناجحة جدا ،كما نرشت
الصحف يف ذلك الزمان من القرن التاسع عرش امليالدي.
وكنا نرى صورا (مرس�ومة بالجرافري أو الحف�ر الجرافيك) يف كتب
التاري�خ الفرنيس ،وأن�ا أدرس يف املدارس الفرنس�ية باإلس�كندرية
لنابلي�ون بونابرت وهو ميت ويمينه تمس�ك اللجي�ون دونور الذي
أنشأه.

كـاريكـاتـير

اجللوس لفرتة طويلة يسبب جمموعة أمراض خطرية!
أك�دت نتائج دراس�ة علمي�ة أجراه�ا علماء
الجمعي�ة األمريكي�ة لألم�راض الرسطانية،
أن البق�اء لفترة طويلة يف وضعي�ة الجلوس
أمر خطري للغاية .وتشير نتائج الدراس�ة إىل
وج�ود عالقة بني انخفاض النش�اط الحركي
وخطر املوت بس�بب مجموع�ة من األمراض.
فق�د أثبت الباحثون أنه “إذا بقي اإلنس�ان يف
وضع الجلوس ملدة  6س�اعات وأكثر يف اليوم،
ف�إن خطر وفاته يزداد بنس�بة  ،%19مقارنة
بالذين يقض�ون أقل من  3س�اعات يف وضع
الجلوس» .وكش�ف الباحثون أن هذه العادة
ترتب�ط بارتفاع مس�تويات الده�ون الثالثية
والغلوك�وز واإلنس�ولني وضغ�ط ال�دم .كما
لوح�ظ أن الذين يقضون وقتا طويال يف وضع
الجل�وس يميل�ون إىل تن�اول كمي�ة أكرب من
الطعام .وتؤكد الدراسة عىل أن الجلوس لفرتة
طويل�ة ق�د يس�بب مجموعة م�ن األمراض:
الرسط�ان ،أمراض القل�ب واألوعية الدموية،
مرض الس�كري ،أم�راض الجه�از الحركي،
أم�راض ال�كىل والرئتين والكب�د والجه�از
الهضم�ي وم�رض باركنس�ون وألزهايم�ر
واالضطرابات العصبي�ة .كما أن هناك عالقة
بين الجلوس لفترة طويلة واملي�ل لالنتحار.

ويس�تند الباحثون يف استنتاجاتهم إىل بيانات
ع�ن  128ألف رج�ل وامرأة أصح�اء ،جمعت
خالل  21س�نة ،تويف منهم خالل هذه الفرتة
 49ألفا وينصح العلماء برضورة عمل فرتات

«القضاء» تواصل صدورها بعدد جديد
أطل�ق املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس القضاء األعلى عددا ش�هريا جديدا من
صحيفة «القضاء» االلكرتونية.
وأج�رت الصحيف�ة يف ه�ذا الع�دد ح�وارا موس�عا مع رئي�س محكمة
الجناي�ات يف البصرة للحديث عن ش�ؤون القض�اء يف املحافظة وابرز
القضايا وامللفات هناك.
واحت�وى العدد عىل مجموعة من القص�ص الصحفية التي تناولت أهم
الجرائم يف الش�ارع ،والتقارير التي تعنى بالش�أن القضائي ،إضافة إىل
باقة من املقاالت للسادة القضاة كتاب الصحيفة.
وجاء يف العدد:
* رئي�س جنايات البصرة :القضاة يتعرّضون لتهدي�دات من عصابات
مسلحة معروفة
* «أبو موس» ..وحش بغداد السادي!
* أكثر من  76ألف عقد زواج خالل ثالثة أشهر
* زوجة نائب البغدادي :سكنت مع نساء «الخليفة» األربع ..وتولىّ عقد
قران ابنتي
* الحالة االقتصادية تلقي بظاللها
عىل «االستمالك»
* كربلاء :ش�اب يقت�ل عائلت�ه
جميعاً!
* مقت�ل رقيّ�ة  ..تع�دد املتهمون
واختلفت أسبابهم!
واحتوى العدد عىل عدد من املقاالت
منها :
 سلوك القايض :افتتاحية القايضعبد الستار بريقدار
 شيرين ورأف�ت  :الق�ايض إي�ادمحسن ضمد.

العراقـي

أمراض يسببها مكيف اهلواء

استراحة بع�د كل س�اعة م�ن الجلوس عىل
الكريس ،حتى أن النشاط البدني ملدة دقيقتني
يحس�ن مستوى الكوليسترول والغلوكوز يف
الجسم وكذلك ضغط الدم.

يب�دأ مكي�ف اله�واء يف العم�ل صباح�ا قب�ل
جمي�ع املوظفين ،وينتهي عمل�ه مع خروج
آخر ش�خص م�ن م�كان العم�ل ،إذا لم تكن
هناك رضورة لعمله  24ساعة يوميا يف البالد
الحارة.
وعىل الرغم من رضورة مكيف الهواء ،وأحيانا
اس�تحالة الحياة بدونه ،إال أن األطباء وخرباء
البيئ�ة يشيرون إىل أن املكيف�ات قد تس�بب
إصابة العاملين يف املكاتب بأمراض مختلفة
يف حال تشغيلها بانتظام.
ورصح الطبيب ألكسندر كوكسا ،املدير الفني
ملجموع�ة املختبرات املس�تقلة ،Testecho
باالشتراك مع كبيرة أطباء مستش�فى رقم
 64بموس�كو ،الدكتورة أولغا شارابوفا ،بأن
اإلصابة بأمراض الربد بس�بب الجلوس تحت
املكي�ف ه�ي حال�ة اعتيادية ال تع�ود إىل نقل
املكيف للهواء داخ�ل املكان من نقطة ألخرى
فحس�ب ،وإنما لنقله البكترييا والفريوسات
من م�كان آلخر داخل الغرف�ة املغلقة ،وعليه
ف�إن اإلصابة تنتقل م�ن املريض إىل زمالئه يف
العمل.
ومن األمراض التي يمكن أن يسببها املكيف:
الته�اب اللوزتني :يتس�بب الفرق بني درجات

الحرارة خارج الغرفة أو املبنى املكيف ،والتي
ق�د تص�ل إىل  40درج�ة مئوية ،وبين داخل
الغرفة (وق�د تصل إىل  16درج�ة) إىل التهاب
اللوزتني والتهاب الحنجرة ،وهي من األمراض
الت�ي تتأث�ر أكثر م�ن غريها بتقلب�ات درجة
الح�رارة .ل�ذا ينصح األطباء ب�أال يزيد الفرق
بني درجتي الحرارة خارج وداخل الغرفة عن
 10درجات مئوية.
الحساس�ية :يتس�بب الغب�ار ال�ذي يخ�رج
م�ع تيار اله�واء من املكي�ف أحيانا يف ظهور
الحساسية ،حيث ينىس معظم الناس تنظيف
املكي�ف قب�ل ب�دء تش�غيله ،بعد توقف�ه ملدة
طويلة.

فيسبوك تطلق ميزة «صحية « ملستخدميها
مليزة « عدم االزعاج «  ,بحيث يمكن
استقبال اإلشعارات مرة أخرى لدى
انقضاء م�دة اإليقاف الت�ي حددها
املشرتكون بأنفسهم .
وس�تطلق مي�زة «ع�دم االزع�اج «
ضم�ن الخط�ة الجدي�دة لرشك�ة
فيس�بوك  ,والتي تسعى إىل «الصحة
الرقمي�ة « ملس�تخدميها  ,حي�ث
ستقوم الرشكة بمراقبة الزمن الذي
سيقضيه مشتركوها داخل شبكة
التواصل  ,وس�تحذرهم من العواقب
السلبية لإلدمان عىل اإلنرتنت .

أعلن�ت رشكة فيس�بوك ع�ن إطالق
خدم�ة جدي�دة ملشتركيها تمكنهم
من إيقاف استالم جميع االشعارات
باس�تخدام زر واحد «ع�دم االزعاج
« .وكش�فت مدون�ة « ماش�ابل «
أن مي�زة « ع�دم االزع�اج» الجديدة
م�ا تزال قي�د االختب�ار  .وس�يؤدي
اس�تخدامها قريبا ً إىل إيقاف مؤقت
أليش إش�عارات من فيسبوك بمجرد
النقر عىل زر خاص .
وسيتمكن مس�تخدمو فيسبوك من
تفعيل خيار جديد يضع وقتا ً محددا ً

نقص املاء يؤدي إىل اخلمول والكسل واإلرهاق
أك�د أخصائيو التغذية أن قل�ة رشب املاء يؤدي إىل
اإلرهاق والكسل والخمول والشد العضيل يف بعض
أماك�ن الجس�م ،ولك�ي نعم�ل عىل تعوي�ض هذا
النقص الذي س�بب تل�ك األعراض الب�د من رشب
كمية مناس�بة من امل�اء بمعدل ثماني�ة أكواب يف
اليوم الواحد ،إىل جانب تناول الفواكه والخرضوات
ذات مس�توى عايل من املياه مث�ل البطيخ والعنب
والتني الش�وكي فهذه أفضل فواكه صيفية .وقال

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

املختص�ون ،أن “الجس�م بحاج�ة إىل كمية أمالح
مناس�بة له والخطأ الشائع االكتفاء بملح الطعام
فحسب وهذا غري صحيح بل إن زيادة ملح الطعام
يحبس املاء تحت الجلد ويقوم بإخراجه من الخاليا
وهذا ما يس�بب العطش الدائم والكس�ل والخمول
وقل�ة النش�اط» .وتعتبر الفاكهة وجب�ة خفيفة
مناسب بديل عىل بعض األكالت الغنية بالسكريات
مثل اآليسكريم وخاصة ملن يعمل عىل نظام غذائي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

أمراض تسببها الفيلقيات :يمكن أن يحتوي
الغبار املرتاكم يف املكيفات عىل بكترييا فيلقية
(نوع من البكرتيا املرضية سالبة الغرام) ،قد
تتسبب يف مرض الفيالقة الذي يصيب الجهاز
التنفسي ،وه�و ن�وع م�ن االلته�اب الرئوي
الالنمط�ي( ،تتمثل أعراض�ه يف ارتفاع حرارة
الجسم والتسمم العام والتلف الرئوي وإصابة
الجهازي�ن العصب�ي املرك�زي والهضم�ي)،
ويصيب هذا امل�رض العاملني يف املكاتب أكثر
من غريهم.
جفاف الجلد :يعاني األشخاص ذوي البرشة
الحساسة من رد فعل غري متوقع عىل مكيف
الهواء ،حيث يتغط�ى جلدهم ببقع ،ويالحظ
جف�اف برشته�م وتقرشه�ا ،وه�و رد فع�ل
الجسم عىل ذرات الغبار املجهرية التي تنتقل
م�ع تي�ار اله�واء الخارج م�ن املكي�ف .لكن
مكافح�ة هذه الظاهرة أمر غير ممكن ،وال
تتحقق سوى بالجلوس بعيدا عن املكيف.
التهاب الجيوب األنفية :يسبب الغبار الخارج
من املكيف وما يحمله من بكترييا وفريوسات
التهابا يف الجي�وب األنفية ،ويمكن أن يتطور
ه�ذا االلته�اب إىل ظه�ور تقي�ح يف البلع�وم،
والذي يتطلب أحيانا تدخال جراحيا لعالجه.

أدوية ضغط الدم قد متنع اإلصابة باخلرف
خلصت دراس�ة طبية حديثة إىل أن استخدام األدوية التي تعالج أمراض
ضغ�ط الدم ق�د يوق�ف الخلل يف األوعي�ة الدموي�ة الذي ي�ؤدي بدوره
لإلصاب�ة بالخ�رف .وذكرت صحيف�ة “التايم�ز” الربيطاني�ة يف تقرير
نشرت “بي بي يس” مقتطف�ات منه أن “الدراس�ة أجريت عىل فرئان،
وعك�ف الباحثون خاللها عىل دراس�ة الطرق الت�ي يمكنهم إجراء فيها
تعديلات على التغييرات أو األرضار التي تطرأ عىل األوعي�ة الدموية يف
الدماغ التي تؤدي بدوره�ا إىل اإلصابة بمرض األوعية الدموية الصغرية
وبالت�ايل إىل الخ�رف الوعائي أو خ�رف األوعية الدموي�ة» .ويعد الخرف
الوعائي ثاني أش�هر نوع من الخرف بعد م�رض الزهايمر الذي يصيب
نح�و  40يف املئ�ة من املرىض .وبين�ت الصحيفة ،أن ه�ذا املرض يصاب
ب�ه املرء عندم�ا تضيق األوعية الدموي�ة الدماغية وتس�بب تلفا ً للدماغ
وخاصة للطبقة البيضاء التي تحمي الخاليا العصبية .وقالت آنا وليامز
م�ن جامعة إدنربه إن “هذا النوع من الخ�رف يمكن معالجته بطريقة
أسهل من مرض الزهايمر الذي بالرغم من املليارات األموال التي رصدت
لألبحاث املتعلقة فيه ،إال أن هذ املرض يعترب غري قابل للشفاء».

خ�اص أو حمية ألن س�عرات ه�ذه الفواكه قليلة
ج�دا وغني�ة بالفيتامينات ويعترب التني الش�وكي
ملط�ف للمعدة ومحس�ن لحرك�ة األمع�اء .ومن
الخي�ارات املناس�بة لتغذية الجس�م خلال فصل
الصي�ف أطباق األرز الحلوة مث�ل األرز باللبن التي
تساعد عىل تلطيف درجة حرارة الجسم ،باإلضافة
إىل الس�بانخ وامللوخية الحتوائها عىل نسبة كبرية
من املاء تقيض عىل الشعور بالحر.
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