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أمريكا لكوريا الشاملية :نزع النووي قبل رفع العقوبات
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«رصاع أجيال» داخل األحزاب السنية

اتفاق على «حتالف سياسي» قد يطيح به خالف «الصقور» والشباب على منصب «الرئيس»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
 ..م�ن جديد برز مالمح اتفاق س�يايس بني
األحزاب السنية الفائزة باالنتخابات ،ورغم
بروز مرش�حني لرتأس هذا التحالف ،إال أن
خالفا ً جديدا ً داخل األحزاب السنية بني جيل
الشباب من السياسيني والصقور ،قد يطيح
بهذا التحالف قبل اإلعالن عنه رسمياً.
وقد أعلن  50نائبا ً يمثلون عددا من املناطق
املس�تعادة من تنظي�م «داع�ش» ،الدخول
يف تحال�ف برملاني جديد تمهي�دا للدخول يف
مفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة.
وقال�ت مص�ادر سياس�ية إن «الن�واب

جميعهم من املكون الس�ني ،وسيكونون يف
تحالف برملاني واحد لدعم ملف إعادة إعمار
املناطق املستعادة ،وإطالق رساح املعتقلني
ومعرفة مصير املختفني قرسيا» ،حس�ب
مانقلها موقع روسيا اليوم.
وأضاف�ت املص�ادر ،ب�أن «التحال�ف ،الذي
سيمثل املناطق السنية ،لن ترأسه شخصية
بعي�دة ع�ن الواقع الس�يايس الح�ايل ،وأن
هن�اك عددا من املرش�حني لرئاس�ته ،وهم
س�ليم الجبوري وأسامة النجيفي وخميس
الخنجر».
يف ه�ذه االثناء عقد زعم�اء وقادة عدد من
الكت�ل السياس�ية اجتماعا يف منزل س�ليم

الجب�وري ليل�ة الس�بت .وذك�رت مصادر
مطلع�ة م�ن داخ�ل االجتم�اع أن االجتماع
تدارست االوضاع السياسية الراهنة ،وسبل
الخروج اىل فض�اء يدعم التفاهمات ويعزز
الح�وار م�ن أج�ل تقري�ب وجه�ات النظر
وبلورة رؤى مشتركة حول املرحلة املقبلة
ضم�ن االطار الوطن�ي  .وأضافت أنه جرى
خلال االجتم�اع بح�ث نتائ�ج االنتخابات
الربملانية وما رافقها من احداث ومش�اكل،
واج�راءات العد والف�رز ،واهميتها يف اعادة
الثقة بالعملية االنتخابية وتشكيل حكومة
وطنية ال شكوك حولها.

التفاصيل ص3

جملس مفوضية االنتخابات يف السليامنية :بدأت عملية الفرز اليدوي يف اإلقليم

ص3

البيت األبيض يف «ورطة» بسبب مكاملات ترامب اهلاتفية
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف تقرير لصحيفة «واش�نطن بوست»
األمريكي�ة ،أن الرئيس دونال�د ترامب أعطى
رقمه الخاص لقادة أجانب ،وأجرى مكاملات
هاتفي�ة مع عدد منهم دون إبالغ املس�ؤولني
يف البي�ت األبي�ض .ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن
مسؤول يف البيت األبيض قوله ،إن األمر شكل
«صدم�ة» للمس�ؤولني عندما اكتش�فوا من
خالل الجانب الكندي ،أن ترامب أجرى مكاملة
مع رئيس الوزراء الكندي ،جاستن ترودو ،يف
أبري�ل  ،2017م�ن هاتفه املتح�رك الخاص.

وقال املس�ؤول األمريكي للصحيفة« :لم نكن
نملك أي�ة فكرة عما ج�رى يف املكاملة» .يذكر
أن هناك بروتوكوال يقيض بأنه يجب متابعة
الرئي�س األمريكي عند إجراءه ألي محادثات
هاتفية مع ق�ادة أجانب ،إذ يج�ب أن تكون
ه�ذه املكامل�ات مح�ددة مس�بقا م�ن حيث
املوعد ومحتوى املحادثة .ويجب أن يتش�اور
الرئي�س مع مستش�اري البي�ت األبيض قبل
إجرائه�ا ،خاصة مستش�اري األمن القومي.
وبعد إجرائها ،يتم تلخيصها وتقديمها كبيان
لوسائل اإلعالم .وأوضح املسؤول أن مسؤويل
البي�ت األبيض علموا بأمر ه�ذه املكاملة ،بعد

أن أعل�ن الجانب الكندي ع�ن محتواها ،الفتا
إىل أنه�م خرج�وا ببي�ان بعد أن اضط�روا إىل
االعتماد بشكل كيل عىل ذاكرة ترامب ،حسب
م�ا ذك�ر موقع «بزن�س إنس�ايدر» .وجاء يف
البي�ان األمريك�ي أن ترام�ب وت�رودو تحدثا
ع�ن جوانب اقتصادية ،مث�ل تجارة منتجات
األلب�ان بين البلدي�ن ،ودخول األخش�اب إىل
الواليات املتحدة ،مشريا إىل أنها كانت «مكاملة
ودية».وبعد تلك املكاملة ،أرص مسؤولو البيت
األبيض أن يلتزم ترامب بالقوانني الفيدرالية،
الت�ي تنص عىل أن يجري مكاملاته مع القادة
األجانب من خالل «غرفة عمليات».

الداخلية تشكل جلنة حتقيقية خاصة بتظاهرات البرصة :النتائج ستعرض بشكل رسيع

جملس الوزراء يوافق عىل مناقلة ( )420مليار دينار إلعامر املحافظات املحررة

مستشارو ايران العسكريون سيواصلون تواجدهم يف سوريا

نيجرفان بارزاين وسفري اليابان يؤكدان عىل تعزيز العالقات الثنائية
مهام محودي حيذر من
« حرب ناعمة « تستهدف ابعاد الشباب
عن دينهم ومرجعيتهم
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البحرينيون يتضامنون مع
الشيخ عيسى قاسم بكتابة اسم
امللك عىل أرضية الشوارع
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«جمتهد» :إرسائيل زودت السعودية بأسلحة حمرمة دوليا الستخدامها يف اليمن
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أمنية احملافظة كشفت تفاصيل ما شهدته منطقة باهلة

الداخلية تشكل جلنة حتقيقية خاصة بتظاهرات البرصة :النتائج ستعرض بشكل رسيع
بغداد  /المستقبل العراقي

املتظاهري�ن بمحافظ�ة البصرة ،فيما
شددت عىل رضورة عرض نتائج التحقيق
بشكل رسيع امام انظار الوزير.
وقال املتحدث باس�من الوزارة اللواء
س�عد مع�ن يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان�ه «يف اط�ار
التوجيهات املركزية الدقيقة التي يحرص
وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي على
تعميمه�ا لكافة مفاصل ال�وزارة والتي
تنحرص باهمي�ة احترام املواطن وعدم
التجاوز املطلق عليه واللجوء اىل القانون
فيصلا يف القضاي�ا املختلف�ة وخاص�ة
الت�ي يق�ع فيه�ا احت�كاك بين املواطن
ورجل االمن ،فقد امر االعرجي بتش�كيل
لجن�ة للتحقي�ق بقضي�ة املتظاهرين يف
محافظ�ة البصرة» .واض�اف مع�ن ان
«اللجنة برئاس�ة وكيل الوزارة لش�ؤون
االم�ن االتح�ادي الفري�ق محم�د ب�در
ن�ارص» ،مش�ددا على «رضورة ع�رض
نتائج التحقيق بشكل رسيع امام انظار
الوزير من اج�ل العمل عىل احقاق الحق
ومحاسبة املقرص».
يذكر أن البرصة تعد رس�ميا ً عاصمة
الع�راق االقتصادية ،وه�ي تضم أضخم
ً
فضلا عن
الحق�ول النفطي�ة يف البلاد،
خمس�ة موان�ئ تجارية نش�طة ،ومنفذ
حدودي بري مع إيران ،وآخر مع الكويت،
وعىل الرغم من النشاط التجاري املتنامي
يف البصرة إال أن نس�بة كبيرة من أبناء
املحافظة يعانون من البطالة ،خاصة يف
ظل إيقاف التعيينات يف معظم املؤسسات
الحكومية منذ ثالثة أعوام.

كش�فت اللجن�ة االمني�ة يف محافظة
البرصة عن تفاصيل ما شهدته تظاهرات
أم�س يف املحافظة ،وفيما اش�ارت اىل ان
املوض�وع قي�د التحقي�ق ،اعلن�ت وزارة
الداخلية عن تش�كيل لجن�ة للتحقيق يف
قضي�ة املتظاهرين بمحافظ�ة البرصة،
فيما ش�ددت عىل رضورة ع�رض نتائج
التحقيق بشكل رسيع امام انظار الوزير.
وق�ال رئي�س اللجن�ة االمني�ة بمجل�س
محافظ�ة البصرة جب�ار الس�اعدي ان
«منطقة باهلة الواقعة يف البرصة ،شهدت
تظاهرات حاش�دة للعاطلين عن العمل،
طالب�وا فيها املتظاهرين بتش�غيلهم مع
انتش�ار البطال�ة بش�كل كبير» ،مبين�ا
ان «هن�اك الكثير من خ�ارج املحافظة
يعملون بالرشكات النفطية ،بينما تشهد
البرصة ارتفاع نسبة البطالة فيها».
واض�اف الس�اعدي ان�ه «بحس�ب
اتف�اق وزارة النف�ط م�ع الشركات
النفطي�ة فيتضم�ن تش�غيل  %80م�ن
ابناء املحافظة بعمل الرشكات» ،مشيرا
اىل ان «التظاه�رات ش�هدت تص�ادم بني
املتظاهري�ن ورشط�ة النفط م�ا ادى اىل
مقت�ل ش�خص واصاب�ة اثنين اخري�ن
بجروح متفاوتة».
وتاب�ع ان «الوض�ع مت�أزم» ،الفتا اىل
انه «تم فت�ح تحقيق بالحادث ،وس�يتم
محاسبة املقرصين بذلك».
بدوره�ا ،اعلن�ت وزارة الداخلي�ة
ع�ن تش�كيل لجن�ة للتحقي�ق يف قضية

اجلنائية املركزية
حتكم بالسجن ( )10سنوات ملنتحل صفة
مدير مكتب رئيس الوزراء
بغداد  /المستقبل العراقي

جملس الوزراء يوافق عىل مناقلة ( )420مليار دينار
إلعامر املحافظات املحررة

بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة
استئناف الرصافة االتحادية ،أمس االحد ،حكما
بالسجن عرش س�نوات عىل مدان بانتحال صفة
مدير مكتب رئيس الوزراء.
وق�ال املتح�دث الرس�مي ملجل�س القض�اء
األعىل القايض عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه إن «املحكمة
الجنائي�ة املركزي�ة نظرت قضية م�دان بانتحال
صف�ة مدير مكتب رئي�س وزراء ومدي�ر عام يف
األمان�ة العام�ة» ،الفت�ا إىل «ضلوع�ه بعملي�ات
وس�اطة يف التنقلات والتعيين مس�تغال ه�ذه
الصفة» .وأض�اف بريق�دار أن «املحكمة أطلعت
عىل محرض تفريغ الهواتف العائدة للمتهم والتي
يدعي فيها انه مدير عام مرة وأخرى مدير مكتب
رئيس الوزراء».
وتاب�ع بريق�دار أن»املحكمة أص�درت قرارها
بع�د توفر األدل�ة الكافية للقضية ووف�ق القرار
/160أوال املعدل».

االحتـادية تعلن مقتل ( )6عنارص
من «داعش» جنوب غريب كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكن�ت الرشطة االتحادية من قتل  6عنارص
من تنظيم داعش خالل حملة تمش�يط واس�عة
جنوب غربي محافظة كركوك.
وق�ال قائد الرشط�ة االتحادي�ة ،الفريق رائد
جودت ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه إن «قواته قتلت  6إرهابيني ،ودمرت  5عجالت
مفخخة ،وألقت القبض عىل  15شخصا مشتبها
به�م ».وأضاف جودت ،أن «القوات تمكنت أيضا
م�ن معالجة  48عبوة ناس�فة ،وتدمري  24نفقا
ومركز تدريب لداعش ،ومصادرة قذائف هاون».
م�ن جهت�ه ،قال النقي�ب يف رشط�ة كركوك،
حام�د العبي�دي ،إن «طيران الجي�ش العراق�ي
قصف أمس (األول) ،مواقع تابعة لتنظيم داعش
يف السلس�لة الجبلية املمتدة على الحدود اإلدارية
بني محافظتي كركوك وصالح الدين.

وافق مجلس ال�وزراء ،أمس األحد ،عىل مناقلة
 420مليار دينار إلعمار املحافظات املحررة.
وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،إن «مجلس ال�وزراء وافق
عىل توصي�ات لجنة الش�ؤون االقتصادية بش�أن
اج�راء مناقلة  420مليار دين�ار من وزارة الهجرة

واملهجرين لغ�رض دعم إعادة االس�تقرار واعمار
البنى التحتية يف املحافظات املحررة».
وأضاف�ت ان «نص القرار اش�ار اىل رضورة ان
تس�هم املناقلة يف إعادة االس�تقرار وإع�ادة البنى
التحتي�ة للمحافظ�ات املش�مولة وفق�ا ألولويات
تضم�ن إنجازها وتغطي محت�وى ما جاء يف املادة
 43م�ن قان�ون املوازن�ة العامة االتحادية لس�نة
« .2018وكان�ت وزارة التخطي�ط اقرتح�ت على

نيجرفان بارزاين وسفري اليابان يؤكدان عىل تعزيز العالقات الثنائية
المستقبل العراقي  /زهراء علي احمد

استقبل الس�يد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء
اقليم كوردس�تان ،الس�يدين فومي�و إيواي
سفري اليابان يف العراق ،وكاسومي مورياسو
القنصل الياباني يف اقليم كوردس�تان ووفدا ً
مرافقا ً لهما.
وخالل لقاء ،ش�كر السيد سفري اليابان،
الذي زار السيد رئيس الوزراء للوداع بمناسبة
انته�اء مهام�ه يف الع�راق ،حكوم�ة إقلي�م
كوردس�تان عىل دعمها مهامه ونش�اطاته
خالل فرتة عمله مؤكدا ً عىل العمل عىل تعزيز
العالق�ات بين اقلي�م كوردس�تان واليابان
واالرتقاء بها.

م�ن جانب�ه ،ش�كر الس�يد نيجرف�ان بارزاني
الس�يد إي�واي على نش�اطاته يف الع�راق وإقلي�م
كوردس�تان ،والتي كان لها الدور الكبري يف توطيد

دع�ا رئي�س املجلس األعىل االسلامي
الش�يخ د .هم�ام حمودي– الش�باب اىل
التمس�ك بالقرآن عىل نهج الحسني (ع)،
والتآخ�ي ،ومخالف�ة األه�واء ،وتنمي�ة
طاقاته�م االبداعية ،مؤكدا ً أن املس�تقبل
بأيدي الش�باب املقاومني ،املتمسكني
بخ�ط املرجعي�ة الديني�ة والغيورين
على وطنه�م .ج�اء ذل�ك يف كلمت�ه
خالل افتتاح املؤتم�ر الثاني للتجمع
االسلامي لطلبة وشباب العراق الذي
أقيم برعايته تحت ش�عار (الش�باب
املقاوم ،عطاء واقتدار).
وأشار الش�يخ حمودي إىل عظمة
االنتص�ارات الت�ي حققه�ا الحش�د
الش�عبي يف إلح�اق الهزيم�ة بداعش

العالقات بني اليابان والع�راق عموما ً وبينها وبني
إقلي�م كوردس�تان بص�ورة خاص�ة ،آمالً للس�يد
إي�واي النج�اح يف مهام�ه الجديدة ،كم�ا عرب عن
ش�كره لحكومة اليابان عىل كل املساعدات
الت�ي قدمتها القليم كوردس�تان ،معربا ً عن
التطل�ع إىل تأمني حصة إلقليم كوردس�تان
من برنامج املساعدات اليابانية للعراق.
ويف جان�ب آخر من اللق�اء ،تم البحث يف
العملية السياس�ية يف الع�راق ،واتفقت آراء
الجانبين على رضورة اإلرساع يف تش�كيل
الحكوم�ة العراقي�ة الجدي�دة وبمش�اركة
من جمي�ع األطراف واملكون�ات ،لكي تقدم
خدماته�ا للمواطنين من جمي�ع املكونات
وتعمل عىل حل املشاكل جميعاً.

اإلعالم األمني :إلقاء القبض عىل احد املخططني
لـ «غزوات داعش» يف الرمادي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مرك�ز اإلعلام األمني ،أم�س االحد ،عن
إلقاء القبض عىل قيادي خطري يف تنظيم «داعش»
بكمين يف جزي�رة الرم�ادي ،فيم�ا بين أن�ه أحد
املخططني لـ»غزوات» التنظيم.
وقال الناطق باس�م مركز اإلعالم العميد يحيى
رس�ول يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة

منه ،إن «مفارز مديرية االستخبارات العسكرية يف
عال مع املديرية وبمعلومات
الفرقة  ،10وبتنسيق ٍ
اس�تخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ،تمكنت من
االيقاع بقيادي خطري يف عصابات داعش االرهابية
بع�د نصب كمني نصب ل�ه ،وألقت القبض عليه يف
منطقة الطرابشه بجزيرة الرمادي».
واض�اف رس�ول ،أن «ه�ذا االرهاب�ي يعد أحد
املرشفين واملخططين واملنفذي�ن لع�دة عمليات

مهام محودي حيذر من « حرب ناعمة « تستهدف ابعاد
الشباب عن دينهم ومرجعيتهم
بغداد  /المستقبل العراقي

اللجن�ة االقتصادية اجراء مناقلة املبلغ  420مليار
دين�ار من تخصيصات وزارة الهج�رة واملهجرين،
وادراج املشاريع التي تقرتحها املحافظات ،وتوزيع
التخصيص�ات املناقل�ة بنس�بة  %70للمش�اريع
املستمرة ،و  %30للمشاريع االستثمارية الجديدة،
إضافة اىل شمول املشاريع ذات الطبيعة التشغيلية
يف حال�ة حاج�ة املحافظ�ات اليها ضم�ن املوازنة
االستثمارية.

وتحري�ر الوطن ،مبين�ا ً أن العراق القادم
ه�و ع�راق الحري�ة وع�راق الش�عب،
ومالحقة الفاس�دين ،وتصحيح املسرية،
معربا ً عن أمله بأن مجلس النواب القادم
سيكون أكثر شجاعة وصالبة يف مواجهة
املؤامرات التي ترتبص بالبلد.
ون�وه إىل أن أع�داء الع�راق أصبح�وا

واثقني أن العراقيني التنفع معهم القوة بل
تزيدهم استبساالً ،لذلك تحولوا إىل الحرب
الناعمة التي تس�تهدف ابعاد الشباب عن
دينهم ومرجعيتهم وأخالقياتهم األصيلة،
من خالل االشاعات ونرش املفاسد واظهار
القدوة الفاش�لة ،مس�تدركا ً ب�أن العراق
سيبقى مرتكز كل نرص يف املنطقة وجزء
من املقاومة .وش�دد عىل أن من يعتز
بهوية الحسني يثبت هويته العراقية،
ومن ال يعتز به فإن عراقيته مشكوك
به�ا ،معرب�ا ً ع�ن اعتزازه بالش�باب
املش�اركني يف املؤتمر ألنه�م إختاروا
النه�ج االسلامي الصحي�ح ،ومبديا ً
استعداد املجلس األعىل لدعم الشباب
من خالل صندوق القرضة الحس�نة
للش�باب ،وأيض�ا ً توفير متطلب�ات
تنمية مواهبهم وابداعاتهم .

ارهابي�ة كبيرة أو ماتس�مى لدى تل�ك العصابات
بـ(الغزوات) اس�تهدفت يف مجملها قواتنا االمنية
واملواطنني االبرياء» ،مشيرا اىل أنه «من املطلوبني
للقض�اء وفق احكام امل�ادة  4/1اره�اب وتحيله
لجهة الطلب».
يش�ار اىل ان مركز االعالم االمني يعلن بني فرتة
واخرى عن اعتق�ال العديد من املطلوبني للقاضء
بتهم «ارهابية».

جنايات البرصة تكشف عن تعرض القضاة
لتهديدات من عصابات مسلحة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئي�س محكمة الجناي�ات يف البصرة جميل صبيح
املالكي ،أمس االحد ،ان القضاة يواجهون تهديدات من عصابات
مس�لحة معروفة ،مشيرا اىل ان هذه الجماعات مس�ؤولة عن
مختلف الجرائم يف املحافظة كالخطف والسطو املسلح وتهريب
البضائع.
وق�ال املالك�ي يف ترصي�ح ،ان «القض�اء يف املدين�ة يواج�ه
تهديدات حقيقية من قبل الجماعات املسلحة» ،مبينا ان «هذه
الجماعات مسؤولة عن مختلف الجرائم يف املحافظة كالخطف
والسطو املسلح وتهريب البضائع».
واض�اف ان «هن�اك قض�اة تعرض�وا إىل مح�اوالت اغتي�ال
واس�تهداف عائالته�م» ،منتقدا وس�ائل اإلعالم «بس�بب عدم
التطرق إليها».
وانتقد املالكي «دور األجهزة األمنية يف النزاعات العش�ائرية
التي تنشب باستمرار يف املدينة» ،مؤكدا أن «أي إجراءات رادعة
ل�م تتخذ أثناء حصول هذه النزاعات إذ تكتفي األجهزة األمنية
بحل املوضوع سلميا بني الطرفني».
يذك�ر ان العديد من القضاة تعرضوا إىل عمليات اس�تهداف
مبارشة من قبل الجماعات املسلحة يف السنوات املاضية.

االمن الوطني يعلن
اإلطاحة بعصابتي خمدرات وتزوير
عملة يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز جهاز االم�ن الوطني يف محافظ�ة كركوك،
أم�س االحد ،من الق�اء القبض عىل عصابتين احداهما تتاجر
باملخدرات واالخرى تروج العملة املزورة.
وقال الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد يحيى رسول،
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان «مفارز جهاز
األم�ن الوطن�ي يف محافظ�ة كرك�وك تمكنت م�ن القبض عىل
عصابة مكونة م�ن ثالثة متهمني يتاج�رون بالحبوب املخدرة
بنا ًء عىل معلومات استخبارية دقيقة».
واضاف «كما اس�تطاعت إحدى مفارز جهاز األمن الوطني
وبنا ًء عىل معلومات اس�تخبارية ومراقب�ة حثيثة ،نصب كمني
ملجموعة متخصصة برتويج العملة املزورة وتمكنت من القبض
عليهم بالجرم املشهود».
واش�ار رسول اىل «تس�ليم العصابتني اىل الجهات القضائية
لتدوين أقوالهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

وزير التعليم يدعو اجلامعات واملعاهد الربيطانية
اىل فتح فروع هلا يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي عبد الرزاق العيسى ،أمس االحد،
الجامعات واملعاهد األكاديمية الربيطانية
اىل فتح فروع لها يف العراق.
وقال العيىس يف كلمت�ه خالل اجتماع
أعم�ال املراجع�ة الس�نوية ملجل�س
األعم�ال العراق�ي الربيطان�ي ،الت�ي
عق�دت يف لن�دن بحض�ور البارون�ة
ايما نيكلس�ون والس�فري الربيطاني
يف بغداد وعدد من ممثيل املؤسس�ات
الربيطاني�ة غير الحكومي�ة وجمع
من الش�خصيات العراقية ،إن «وزارة
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي
تدع�و وترحب بالجامع�ات واملعاهد
األكاديمية الربيطانية اىل بناء عالقات

قوية مع الجامعات العراقية وفتح فروع
لها يف العراق» ،الفتا اىل أن «الدعوة موجهة
أيضا اىل الرشكات لإلس�هام يف إعادة بناء
الجامع�ات املح�ررة» .وأض�اف العيىس،
حس�ب بيان أصدرته الوزارة ،أن «العراق
يتميز بالعديد من العوامل التي من شأنها
جذب رؤوس األموال واالستثمارات بسبب

توافر امل�وارد الطبيعية مثل النفط والغاز
واألرايض واملوارد البرشية املتعلمة ،فضالً
ع�ن فاعلي�ة الس�وق العراق�ي واملوق�ع
الجغرايف» ،مشيرا اىل أن «العراق يس�عى
اىل تع�اون املس�تثمرين الدوليني واإلفادة
من الخربات العاملية لتطوير مؤسساته».
وبين�ت ال�وزارة يف بيانه�ا ،أن�ه «عىل
هام�ش االجتماع�ات وق�ع وزي�ر
التعلي�م عب�د ال�رزاق العيسى م�ع
البارونة ايما نيكلس�ون خطاب نوايا
للتع�اون بين وزارة التعليم ومجلس
األعم�ال العراق�ي الربيطان�ي ينص
عىل دعم مؤسس�ات التعليم العايل يف
العراق وتعزيز التعاون مع الجامعات
الربيطانية والعمل عىل توفري الفرص
الدراسية والبحثية والتدريبية للطلبة
واألساتذة والباحثني العراقيني».

ذي قار تكشف عن قرب املبارشة بإنشاء « »20وحدة سكنية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�ف نائب محافظ ذي قار عادل الدخييل،
أم�س األحد ،عن قرب املبارشة بإنش�اء 200
وحدة سكنية متكاملة شمال النارصية.
وبح�ث نائ�ب املحاف�ظ ،ع�ادل الدخييل مع
وف�د م�ن رشك�ة رسه�ات الرتكي�ة مناف�ذ
االس�تثمار يف محافظة ذي قار ،فيما املحلية
أبدت اس�تعدادها لتذليل العقبات التي تواجه
املستثمرين .
وكش�فت الرشكة عن قرب مبارشتها بتنفيذ
مشروع بن�اء  200وحدة س�كنية متكاملة
شمال رشق مدينة النارصية.
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اتفاق على «حتالف سياسي» قد يطيح به خالف «الصقور» والشباب على منصب «الرئيس»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

«رصاع أجيال» داخل األحزاب السنية

 ..م�ن جدي�د برز مالمح اتفاق س�يايس بني
األحزاب الس�نية الفائزة باالنتخابات ،ورغم
بروز مرش�حني لرتأس ه�ذا التحالف ،إال أن
خالفا ً جديدا ً داخل األحزاب السنية بني جيل
الشباب من السياسيني والصقور ،قد يطيح
بهذا التحالف قبل اإلعالن عنه رسمياً.
وق�د أعلن  50نائبا ً يمثلون عددا من املناطق
املس�تعادة م�ن تنظي�م «داع�ش» ،الدخول
يف تحال�ف برملان�ي جديد تمهي�دا للدخول يف
مفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة.
وقالت مصادر سياسية إن «النواب جميعهم
م�ن املكون الس�ني ،وس�يكونون يف تحالف
برملاني واحد لدعم ملف إعادة إعمار املناطق
املستعادة ،وإطالق رساح املعتقلني ومعرفة
مصير املختفني قرسي�ا» ،حس�ب مانقلها
موقع روسيا اليوم.
وأضاف�ت املص�ادر ،ب�أن «التحال�ف ،ال�ذي
سيمثل املناطق السنية ،لن ترأسه شخصية
بعي�دة ع�ن الواق�ع الس�يايس الح�ايل ،وأن
هن�اك ع�ددا من املرش�حني لرئاس�ته ،وهم
سليم الجبوري وأس�امة النجيفي وخميس
الخنجر».
يف ه�ذه االثن�اء عقد زعماء وق�ادة عدد من
الكت�ل السياس�ية اجتماع�ا يف منزل س�ليم
الجبوري ليلة السبت.
وذكرت مصادر مطلعة م�ن داخل االجتماع
أن االجتم�اع تدارس�ت االوضاع السياس�ية
الراهن�ة ،وس�بل الخ�روج اىل فض�اء يدعم
التفاهم�ات ويعزز الحوار م�ن أجل تقريب
وجه�ات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول
املرحلة املقبلة ضمن االطار الوطني .
وأضاف�ت أن�ه جرى خلال االجتم�اع بحث
نتائ�ج االنتخابات الربملاني�ة وما رافقها من
احداث ومش�اكل ،واج�راءات الع�د والفرز،
واهميتها يف اعادة الثقة بالعملية االنتخابية
وتشكيل حكومة وطنية ال شكوك حولها.
وتابعت املصادر أنه «ت�م االتفاق عىل امليض
بتص�ورات موح�دة م�ع ع�دد م�ن الكت�ل
والكيانات السياس�ية ،للتوص�ل اىل اتفاقات
ح�ول متطلب�ات املرحل�ة املقبلة وتش�كيل

حكوم�ة قوي�ة تض�م الجمي�ع ق�ادرة عىل
مواجهة االزمات واملشاكل.
بدوره�ا ،ذك�رت صحيف�ة العرب�ي الجديد
القطرية ،واملقربة من األحزاب السنية ،طرح
اربعة اسماء لقيادة التحالف السني.

ونقل�ت الصحيفة عن مصدر س�يايس قوله
ان «قي�ادات وأح�زاب سياس�ية عراقي�ة،
ممثلة ع�ن املحافظات الس�نية املحررة من
س�يطرة تنظيم داعش تبذل جه�ودا ً مكثفة
من أجل تشكيل كتلة برملانية موحدة ،قادرة

على التفاوض م�ع القوى الفائ�زة األخرى
يف االنتخاب�ات ،تمهي�دا ً النبث�اق الحكوم�ة
العراقي�ة الجديدة» ،مبينا ان «هناك حوارات
مكثفة تبذل منذ أيام ،إلقناع جميع األطراف
السنية ،باالنضواء ضمن تحالف واحد».

واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن
اس�مه ،ان «أغل�ب الجهات والقي�ادات التي
حرضت ه�ذه الحوارات رّ
عبت ع�ن رغبتها
باإلرساع يف تشكيل الكتلة الربملانية املفرتض
أن تض�م أكثر م�ن  50نائباً» ،مشيرا اىل ان

«اجتماع القيادات السياس�ية السنية ،الذي
عقد مس�اء أم�س الس�بت يف من�زل رئيس
الربملان الس�ابق س�ليم الجبوري ،شدد عىل
رضورة التوح�د لب�دء الحوارات م�ع القوى
الشيعية والكردية».
تابع ان «هناك أسماء عدة مطروحة لقيادة
هذا التحال�ف ،أبرزها رئي�س تحالف القرار
العراقي أسامة النجيفي ،والقيادي يف تحالف
الق�رار العراق�ي خمي�س الخنج�ر ،ورئيس
الربمل�ان الس�ابق س�ليم الجب�وري ،ورئيس
حزب الحل جمال الكربويل».
يف الغضون ،كش�ف مصدر سيايس مطلع ان
اجتم�اع الكتل الس�نية الذي ج�رى يف منزل
رئيس الربملان املنتهية واليته سليم الجبوري،
ش�هد خالف�ات بين «صق�ور» القي�ادات
السياسية الس�نية والقيادات الشابة بشأن
تشكيل كتلة تحالف القوى العراقية.
ونقل�ت وكال�ة «الغ�د ب�رس» ع�ن املص�در
الق�ول ان «اجتماع الس�نة لتش�كيل تحالف
القوى العراقية ش�هد خالف�ات بني الصقور
والقيادات الس�نية الش�ابة بشأن من يكون
زعيم هذا التحالف السيما مع وجود (فيتو)
ش�بابي على مح�اوالت انتخ�اب خمي�س
الخنجر رئيسا لهذا التحالف».
واوض�ح ان «صقور التحالف الس�ني توجد
بينه�م خالف�ات كبيرة واخره�ا م�ا جرى
فج�ر (أم�س) االح�د ،م�ن ح�رب تغريدات
على (تويرت) بدأها رئي�س كتلة الحل جمال
الكربويل الذي قال ان التحالف السني الجديد
س�يكون تح�ت قي�ادة جماعية ،ليرد عليه
املتحدث باسم زعيم املرشوع العربي خميس
الخنج�ر ليقول ان التحال�ف بقيادة الخنجر
وبدون قيادة جماعية».
وكش�ف املص�در ان «هن�اك قيادات ش�ابة
تندرج ضمن الخط الثاني يف القيادة ُ
السنية
السياس�ية ،بدأت بالتحرك للب�دء بانتفاضة
وقيادة حراكا النتاج زعامات ُتمثل تطلّعات
الش�ارع ُ
الس�ني ال�ذي عان�ى الويلات من
القيادات الحالية املتمثلة باس�امة النجيفي،
وخميس الخنجر ،وجمال الكربويل ،وس�ليم
الجب�وري ،واس�تبدالهم بق�ادة ش�باب
معتدلني».

عدت «رضا» اخلصوم عن االحكام اليت تصدرها حلسم خالفاتهم السياسية دليل على مكانة القضاء

املحكمة االحتادية توضح دورها يف رسم «وسائل مبسطة» ملامرسة االختصاصات الترشيعية والرقابية
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضحت املحكمة االتحادية ،األحد،
ّ
مبس�طة»
دوره�ا يف رس�م «وس�ائل
ملمارس�ة االختصاص�ات الترشيعي�ة
والرقابية ،فيما عدت «رضا» الخصوم
ع�ن االح�كام الت�ي تصدرها لحس�م
خالفاتهم السياسية بأنها «دليل» عىل
مكانة القضاء الدستوري.
وق�ال املتح�دث باس�م املحكم�ة
االتحادي�ة إي�اس الس�اموك يف بي�ان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�ه« ،قبل أيام انتهت الدورة النيابية
الثالث�ة ،وكم�ا ه�و مع�روف لل�رأي
العام ،فقد ش�هدت تلك الدورة العديد
من األزمات بلغت اش�دها بانش�طار
مجلس الن�واب إىل مجلسين ،وكذلك
تهدي�د وح�دة األرايض العراقي�ة،
ووس�ط تل�ك الخالف�ات والتجاذبات
ظه�ر دور املحكمة االتحادية العليا يف
تس�ويتها بوصفها الجه�ة القضائية
األعلى يف البلاد املس�ؤولة عن حفظ
دس�تورية ورشعي�ة م�ا يص�در عن
مؤسسات الدولة» .واضاف الساموك،
«لق�د مارس�ت املحكم�ة االتحادي�ة
العليا خلال الس�نوات االربع االخرية
دورا ً محوريا ً وأس�همت يف االستقرار
الس�يايس واالقتص�ادي وامل�ايل ،وق�د
تعدى ذلك إىل الجانب األمني» ،موضحا
«كان بداي�ة دور املحكم�ة االتحادية
العليا خلال ال�دورة النيابي�ة الثالثة
من خلال اختصاصها الدس�توري يف
املصادقة على نتائج االنتخابات ،وقد
تفحصت اسماء الفائزين حيث قامت
بتأجيل مصادقة البعض حتى حس�م
دعاوى مرفوعة بحقهم امام املحاكم

املختصة ،ورفض املصادقة عىل آخرين
وذلك الس�باب دس�تورية وقانونية».
وتابع الساموك« ،كما عززت املحكمة
يف الدورة املاضية موضوع االختصاص
الترشيع�ي ملجلس الن�واب ،من خالل
تطبي�ق امل�ادة ( )61م�ن الدس�تور،
واس�تثناء ح�االت معين�ة يتوج�ب
عىل مجل�س النواب الرج�وع فيها إىل

الجه�ات ذات العالق�ة عن�د ترشيعه
للقوانين ،وهي القوانين ذات الجنبة
املالي�ة واملرتبط�ة بالسياس�ة العامة
للدولة والفصل بني السلطات ،وكذلك
القوانني الخاصة بالسلطة القضائية
االتحادي�ة ،اما س�واها ف�أن املجلس
بإمكانه ترشيع ما يش�اء من قوانني
بشرط موافقته�ا للدس�تور» .وبني

املتحدث باسم املحكمة االتحادية ،أن
«املحكم�ة االتحادية العلي�ا أوضحت
موض�وع اآللي�ات الرقابي�ة ملجل�س
النواب يف االس�تجواب ،وكذلك توجيه
الس�ؤال النياب�ي إىل املس�ؤولني يف
السلطة التنفيذية ،ومفهوم الحصانة
النيابي�ة ،وآلي�ات تعدي�ل الدس�تور،
ووضع�ت قواع�د له�ذه االج�راءات

وف�ق الس�ياقات الدس�تورية ،وبهذا
ّ
مبس�طة ملمارس�ة
رس�مت وس�ائل
االختصاصات الترشيعية والرقابية»،
موضح�ا «لعل أب�رز التحدي�ات التي
واجهت الع�راق تعلق�ت باالزمة التي
نتجت عن انش�طار مجلس النواب إىل
مجلسين ،وعجز الجميع عن تسوية
تلك االزمة ،وحينها قرّر املتخاصمون

اللج�وء إىل املحكم�ة االتحادي�ة العليا
التي أعادت يف حكمه�ا الحياة مجددا ً
إىل مجلس النواب موحدا ً والذي تعطل
ملدة ليست بالقليلة».
وتابع الساموك« ،كما عصفت بالبالد
ازم�ة اخ�رى كان اثره�ا ق�د يمتد إىل
السلم املجتمعي ،وهي استفتاء اقليم
كردس�تان لالنفص�ال ع�ن الع�راق،

االحزاب املعارضة تطالب بـ»العد الكلي» لصناديق االقرتاع ..واالحتاد الوطين :استعدوا ملواجهة القضاء

جملس مفوضية االنتخابات يف السليامنية :بدأت عملية الفرز اليدوي يف اإلقليم
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن�ت املفوضية العليا لالنتخابات عن وصول
اعضاء مجلس املفوضني اىل الس�ليمانية للبت
بعملية الفرز اليدوي ،بينما أكد املتحدث باسم
املفوضي�ة يف اقليم كردس�تان زانا عثمان بأنه
ل�م يتم تحديد موعد الب�دء بعملية العد والفرز
اليدوي يف محافظات االقليم.
وقال الناطق الرسمي للمفوضية القايض ليث
جرب حمزة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «مجلس املفوضني للمفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات وصل صباح (األحد)
اىل مدينة الس�ليمانية والتقى بمدير وموظفي
كادر مكتب االنتخابات ولوحظ استكمال كافة
االمور اللوجستية الخاصة بعملية الفرز والعد
اليدوي للمحطات االنتخابية والواردة بش�أنها
شكاوى وطعون».
وأض�اف انها «س�وف تدق�ق وفق الس�ياقات
القانوني�ة الت�ي رس�متها القوانين واالنظمة
الناف�ذة الخاص�ة باالنتخاب�ات اضاف�ة اىل

اإلج�راءات املص�ادق عليه�ا من قب�ل مجلس
املفوضني واعتبارا من يوم االثنني املصادف /9
.»2018 /7
وأش�ار اىل ان�ه «ت�م االس�تعانة بموظفني من
مكتبي املفوضية يف الكرخ والرصافة وموظفي
رئاسة محكمة استئناف السليمانية االتحادية
للقي�ام بأج�راء عملي�ة الع�د والف�رز اليدوي
وب�أرشاف مب�ارش من قبل مجل�س املفوضني
وبإم�كان ممثلي االم�م املتح�دة واملراقبين
الدوليني وممثيل س�فارات دول العالم وممثيل
االح�زاب السياس�ية ووس�ائل االعلام كاف�ة
حضور العملية».
بدوره�ا ،طالب�ت االح�زاب الكردي�ة الس�تة
املعارض�ة بإع�ادة الع�د والفرز الي�دوي الكيل
لصنادي�ق االقتراع ،مؤك�دة ان لديه�ا طعون
بنتائج االقرتاع يف اقليم كردستان.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م تحال�ف من
اج�ل الديمقراطي�ة والعدالة ريب�وار كريم ،ان
«االح�زاب الكردي�ة الس�تة املعارض�ة لنتائج
االنتخاب�ات ،أنه�ت اجتماعها ال�ذي عقد قبل

س�اعات يف مقر حرك�ة التغيري يف تل�ة زركته
بمدينة السليمانية».
وبين ان «االجتم�اع ناق�ش ق�رار املحكم�ة
االتحادي�ة ح�ول عملي�ة اع�ادة الع�د والفرز
الي�دوي لصناديق االقرتاع الت�ي عليها طعون،
وتحالفن�ا قدم طعون�ا عىل صنادي�ق يف اربيل
والسليمانية ودهوك».
واكد كريم «االحزاب الس�تة سوف تصدر بيانا
مشرتكا حول املوضوع».
باملقاب�ل ،اعلن االتحاد الوطني الكردس�تاني،
حفاظ�ه عىل عدد املقاعد التي تحصل عليها يف
االنتخاب�ات الترشيعية بعد اج�راء عملية العد
اليدوية.
وقال القيادي يف الحزب خالد شواني ،يف مؤتمر
صحفي مشترك مع ريبوار طه ،رئيس قائمة
االتح�اد الوطن�ي ان ع�دد مقاع�د الح�زب يف
كركوك بقيت  8بع�د اجراء عملية العد اليدوي
بل ان اصوات االتحاد زادت عن السابق.
وق�ال ان الع�د والف�رز الي�دوي ،اظه�ر ان
ترصيحات بعض األطراف بأن االتحاد الوطني

مارس التزوير يف كرك�وك ،بعيدة عن الصحة،
ب�ل عليه�ا االس�تعداد ملواجه�ة القض�اء بعد
تحريك دعاوى عليها.
من جانبه قال ريبوار طه ،رئيس قائمة االتحاد
الوطني يف كرك�وك ،ان االتح�اد الوطني التزم
سياس�ة ضبط النفس بعد اج�راء االنتخابات،
واالتهامات التي وجهت له يف كركوك ،مشريا اىل
ان االتحاد الوطني التزم بجميع قرارات مجلس
املفوضني يف املفوضية والقضاة املنتدبني ،وذلك
لحماية السلم األهيل يف كركوك.
وكان مجل�س القض�اة املنتدبين يف املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات قد بدأ عمليات العد
والفرز الي�دوي يف محافظة كرك�وك يف الثالث
من تموز الجاري ،والتي ستش�مل محافظات
اخرى تباعا.
وأقر الربملان املنتهي�ة واليته إجراء عملية فرز
ي�دوي ألوراق التصوي�ت يف االنتخاب�ات ،لكن
اللجن�ة القضائي�ة الت�ي تت�وىل اإلرشاف على
العملي�ة حالي�ا ً قالت إنه�ا س�تعيد فقط فرز
األصوات الواردة يف شأنها شكاوى.

وحك�م ه�ذا الص�دد اك�د على وحدة
الع�راق وعدم ج�واز تجزئ�ة أراضيه،
وبع�دم دس�تورية ق�رار االس�تفتاء،
وبهذا كرست املحكمة االتحادية العليا
املفهوم الدستوري الذي يؤمن سالمة
االرايض العراقي�ة ووحدتها ورضورة
االلتزام بما ورد يف الدستور» ،الفتا اىل
أنه «إزاء مح�اوالت تأجيل االنتخابات
العام�ة ،كان للمحكم�ة االتحادي�ة
العليا كلمتها ايضاً ،من خالل حكمها
بضرورة التقي�د بامل�دد الدس�تورية
املتعلقة بعمر الدورة النيابية عىل أنها
اربع سنوات تقويمية تبدأ من انعقاد
اول جلسة ،ورضورة إجراء االنتخابات
قبل ( )45يوما ً من انقضائها».
وأوضح الس�اموك ،أن�ه «رغم ترشيع
مجلس الن�واب ثالثة تعديالت لقانون
انتخاب�ات مجلس الن�واب رقم ()45
لس�نة  2013خالل مدة قياسية ،لجأ
البعض لالعتراض عىل تلك التعديالت
واح�دة تل�و االخ�رى ام�ام املحكم�ة
االتحادية العليا التي حسمت الطعون
فيها وابقت عىل النصوص التي تتفق
مع الدس�تور ،وقضت بعدم دستورية
م�واد اخ�رى تعلقت باملس�اس بحق
املواط�ن يف التصوي�ت وع�دم ج�واز
الغاء نتائ�ج رشيحة بأرسها» ،مؤكدا
أن «أب�رز م�ا يمك�ن مالحظت�ه ،هو
الثق�ة الت�ي تكرس�ت ل�دى الخصوم
باللج�وء إىل املحكم�ة االتحادية العليا
لحس�م الخالفات املعقدة التي عجزت
السياسة عن تس�ويتها ،والرضا الذي
يبدون�ه بعد صدور االحكام وهو دليل
على مكان�ة القض�اء الدس�توري يف
العراق والقناعة التامة بأن ما يصدره
يتفق مع الدستور نصا ً وروحاً».
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التوتري يعود إىل عالقات واشنطن وبيونغ يانغ

أمريكا لكوريا الشاملية :نزع النووي قبل رفع العقوبات

ورطة اليمن
تدفع اإلمارات إىل زيادة مدة اخلدمة
العسكرية اإللزامية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت اإلمارات زيادة فت�رة التجنيد اإلجباري في صفوف
قواته�ا المس�لحة من  12ش�هرا ً إل�ى  ،16وذلك بع�د  3أعوام
م�ن مش�اركة قواتها في تحال�ف العدوان عل�ى اليمن بقيادة
السعودية.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية الرس�مية (وام) ،إن القيادة
العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة
الوطني�ة للمواطني�ن الذكور من حملة ش�هادة الثاني عش�ر
(الثانوي�ة العام�ة) وما فوق ،لتصبح  16ش�هرا ً ب�دالً من 12
شهراً”.
وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة اإللزامية
في البالد عام 2014؛ إذ رفعت أبو ظبي في مارس ( 2016بعد
عام من بدء عمليات التحالف العربي) ،المدة من  9أش�هر إلى
 ،12قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجددا ً إلى  16شهراً.
ويس�ري القان�ون على الش�باب الذي�ن تت�راوح أعمارهم
بي�ن  18و 30عاما ً من ذوي اللياقة الطبي�ة ،مع إقرار عقوبة
السجن مدة ال تزيد على عام ،والغرامة لمن يتخلف طوعا ً عن
الخدمة.
واإلم�ارات ه�ي ثان�ي أكب�ر دول التحالف بعد الس�عودية
من حيث عدد القوة العس�كرية المش�اركة ،وتحتل أجزا ًء من
جنوبي اليمن وشرقيه ،وتسيطر على موانئ استراتيجية.
وال توج�د إحصائية رس�مية لعدد القتل�ى اإلماراتيين في
اليم�ن ،لكن ال بد من اإلش�ارة إلى أنها تلق�ت أكبر ضربة عام
 2015حين ُقتل  45من أفرادها ،بينهم ضباط ،بقصف للقوات
اليمنية على موقع عسكري في مأرب .

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الخارجية األميركي ماي�ك بومبيو،
أم�س األحد ،من طوكيوّ ،
أن العقوبات المفروضة
على بيونغ يانغ ستبقى سارية حتى إخالء كوريا
الشمالية من السالح النووي بالكامل.
وقال بومبي�و ،خالل مؤتمر صحافي عقده إثر
محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي،
ّ
إن العقوبات س�تبقى سارية على كوريا الشمالية
حتى “نزع السلاح النووي بالكام�ل ،وعلى نحو
ُيمك�ن التحق�ق من�ه بش�كل ت�ام” ،مضيف�ا ً أنه
“بالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خالل هذه
المحادثات مش�جعاً ،فهو ال يمك�ن أن يبرر وحده
تليين نظام العقوبات القائم”.
وش�دد بومبي�و ،الذي وص�ل إل�ى طوكيو بعد
زي�ارة للعاصم�ة الكوري�ة الش�مالية اس�تمرت
يومي�ن ،عل�ى أهمية مراقب�ة إتمام نزع السلاح
النووي .وبالنس�بة ل�هّ ،
فإن األم�ر يتعلق بـ”نزع
السلاح النووي بالمعنى الواس�ع” ،أي بما يشمل
المجموع�ة الكامل�ة لألس�لحة ،و”الكوري�ون
الشماليون يفهمون ذلك ،ولم ُيعارضوه” ،على ح ّد

قوله .وأوضح الوزير األميركي أنه س�تكون هناك
ُ
“تحق�ق مرتبط�ة بالنزع الكامل للسلاح
عملي�ة
الن�ووي .هذا م�ا وافق عليه الرئي�س (األميركي)
دونالد ترامب والرئيس كيم (جونغ أون)”.
وكان بومبيو أجرى محادثات اس�تمرت ثماني
ساعات مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ
يانغ ،س�عيا ً لوض�ع خطط عملي�ة لتنفيذ االتفاق
الذي ت� ّم التوصل إليه بين ترامب والزعيم الكوري
الش�مالي كيم جونغ أون خالل قمتهما التاريخية
في  12حزيران في سنغافورة.
وش�هدت “عملي�ة السلام” بي�ن الوالي�ات
المتحدة وكوريا الشمالية تأ ّزماً ،إذ رفضت بيونغ
يان�غ مطال�ب واش�نطن ووصفتها بأنها “أش�به
بعقليّ�ات العصابات” .وجاء ه�ذا الرفض متزامنا ً
مع مغادرة بومبيو بيون�غ يانغ ،إذ انتقدت وزارة
الخارجي�ة الكوري�ة الش�مالية موق�ف الوالي�ات
المتح�دة “المؤس�ف للغاي�ة” خلال المحادثات،
معتبرة أن الطرف األميرك�ي انتهك روحية اتفاق
س�نغافورة ،ومنددة بـ”مطال�ب أميركية أحادية
وجش�عة” بهدف نزع السلاح الن�ووي .وحذرت
الخارجي�ة الكوري�ة الش�مالية م�ن أن “الواليات

كشمري:
اجليش اهلندي يقتل ثالثة
متظاهرين بينهم فتاة
بغداد  /المستقبل العراقي
قتلت القوات الهندية ثالث�ة متظاهرين بينهم فتاة
تبل�غ  16عام�ا في القس�م الهندي من كش�مير ،فيما
يتصاع�د التوتر عش�ية حل�ول الذكرى الثاني�ة لمقتل
زعيم للمتمردين ،على ما قال مسؤولون.
وقال ش�هود إن الجنود فتح�وا النيران في منطقة
كولغ�ام ف�ي جن�وب كش�مير بع�د أن تظاه�ر مئات
المحتجي�ن الغاضبين م�ن عمليات بح�ث الجيش عن
مس�لحين مش�تبه بهم ،وب�دأ بعضهم يرش�ق الجنود
بالحجارة.
وأفاد طبيب في مستش�فى حكومي وكالة فرانس
ب�رس أن القتلى ه�م ش�ابان عمرهم�ا  20و 22عاما
وفتاة عمرها  16عاما.
وقال الطبيب الذي فضل عدم ذكر اسمه إن “الثالثة
اصيب�وا بالرصاص وتوف�وا متأثري�ن بجروحهم بعد
وصولهم الى المستشفى”.
وأك�د قائد الش�رطة اس .بي .فاي�د حصيلة القتلى
لفران�س ب�رس لكن�ه رف�ض ان يق�دم مزي�دا م�ن
التفاصيل.
ويأتي العنف الدامي الس�بت عش�ية الذكرى الثانية
لمقت�ل القي�ادي المتم�رد صاح�ب الش�عبية الكبيرة
برهان واني ( 22عاما) بيد القوات الهندية في  8تموز
.2016
ودعا الق�ادة االنفصاليون ف�ي االقليم المضطرب
الى تنظيم اضراب في ذكرى القيادي الراحل.
واث�ار مقتل وان�ي موجة عنف دامية أس�فرت عن
مقت�ل  100مدن�ي حت�ى اآلن ،واعتبر الع�ام الماضي
األكثر دموية في المنطقة خالل العقد المنصرم.
وكشمير مقس�مة بين الهند وباكستان منذ انتهاء
االس�تعمار البريطاني ع�ام  .1947ويطالب الطرفان
بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.
وتنشر الهند  500ألف جندي في الجزء الذي تسيطر
علي�ه من كش�مير حيث عدد من الجماعات المس�لحة
تحارب من اجل االستقالل او االندماج مع باكستان.
والشهر الفائت ،دعا مفوض االمم المتحدة السامي
لحقوق االنس�ان الى تحقيق معمق حول انتهاكات في
كش�مير بينما نش�ر مكتب�ه أول تقرير ع�ن تجاوزات
ارتكبتها الهند والباكستان في هذه المنطقة المتنازع
عليها.
ويسلط التقرير الذي تقول االمم المتحدة انه االول
من نوعه حول كش�مير الضوء على “افالت مزمن من
العقوبات في االنتهاكات التي ترتكبها قوات االمن”.
ورفضت وزارة الخارجي�ة الهندية التقرير معتبرة
انه “مغرض” و”ينطوي على مغالطات”.

ً
قاتلا ،إذا ذهبت إلى حد
المتح�دة س�ترتكب خطأ
اعتب�ار أن كوريا الش�مالية س�تكون مرغمة على
القبول بمطالب تعكس عقلية أشبه بالعصابات”،
بحس�ب ما أوردت وكالة األنباء الرسمية الكورية
الش�مالية .لك�ن وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي بدا
هادئ�ا ً في طوكيو ،وقال من العاصمة اليابانية ّ
إن
“الرئي�س ترامب وأن�ا نعتقد أن ه�ذه الجهود من
ّ
تستحق العناء”.
أجل السالم
ً
وكان بومبي�و أعل�ن أن�ه أح�رز تقدم�ا خالل
محادثات�ه في بيونغ يان�غ في ما يتعل�ق بتحديد
جدول زمني لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي،
وذل�ك وفقا ً لتقرير مش�ترك أص�دره الصحافيون
المرافقون له.
وقال بومبيو للصحافيي�ن إنه أمضى “فترة ال
بأس به�ا” في مناقش�ة الجدول الزمن�ي وإعالن
مواقع بيون�غ يانغ النووي�ة والصاروخية .ونقل
عنه التقرير قوله “أعتقد أننا حققنا تقدما في كل
عنصر من عناصر مناقشاتنا”.
يذك�ر أن تقري�را ً لمجموع�ة م�ن الصحافيين
س�افروا مع وزي�ر الخارجية األميركي أش�ار إلى
أن بومبيو “حازم جداً” بش�أن نزع سلاح كوريا

الشمالية النووي بشكل كامل.
وقال�ت هيذر ن�اورت ،المتحدثة باس�م وزارة
الخارجي�ة األميركي�ة ،إن واش�نطن ل�م تخف�ف
موقفها إزاء نزع سالح كوريا الشمالية النووي.
وأض�اف التقري�ر أن بومبيو “ح�ازم جداً” في
س�عيه لتحقي�ق ثالث�ة أه�داف ،ه�ي نزع سلاح
كوريا الشمالية النووي بش�كل كامل ،والحصول
عل�ى ضمان�ات أمنية وإع�ادة رفات العس�كريين
األميركيين الذين قتلوا خالل الحرب الكورية التي
اس�تمرت من عام  1950حتى عام  ،1953حس�ب
ما قال التقرير.
وكانت شبكة “أن بي سي” األميركية قد نقلت
ف�ي  3حزي�ران الماضي ،ع�ن تقييم اس�تخباري
أميركي ،كش�فت فح�واه لها مصادر اس�تخبارية
ع�دةّ ،
أن كوريا الش�مالية زادت م�ن إنتاج الوقود
ألس�لحتها النووي�ة ،وذلك في مواقع س�رّية عدة
خلال األش�هر األخي�رة ،مش�يرة إل�ى أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يحاول إخفاء
ه�ذه المواقع ،فيما يحاول أن يكتس�ب الش�رعية
الدولي�ة لمحادثاته مع الرئي�س األميركي دونالد
ً
خالصة إلى ّ
أن كيم يخادع واشنطن.
ترامب،

«جمتهد» :إرسائيل زودت
السعودية بأسلحة حمرمة دولي ًا
الستخدامها يف اليمن
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف المغ�رد الس�عودي الش�هير “مجته�د” ،ع�ن قيام
جيش االحتالل اإلس�رائيلي بتزويد النظام السعودي ،بأسلحة
محرمة دولياً.
وأك�د تزويد تل أبي�ب ،للرياض بقناب�ل وصواريخ محرمة
دوليا ،بهدف تجريبها في حرب اليمن.
وق�ال “مجته�د”“ :مص�ادر مجتهد تؤكد ما ج�اء في هذا
المقال”.
وأس�ند تقري�ر “الخليج أونالي�ن” معلوماته إل�ى مصادر
مقربة من لجنة االستخبارات بالكونغرس األمريكي.
يذكر أن االتهامات الموجهة للس�عودية باستخدام أسلحة
محرمة دوليا ليس�ت بجديدة ،ال سيما األحاديث عن استعمال
الرياض قنابل عنقودية في قصف مناطق الحوثيين في اليمن،
وهو ما يخلف ضحايا مدنيين.
ول�م يص�در تعلي�ق رس�مي ع�ن الجان�ب الس�عودي أو
اإلس�رائيلي ،حول التقرير الذي يتهم األخيرة بتزويد الرياض
بأسلحة محرمة دوليا.

مستشارو ايران العسكريون سيواصلون تواجدهم يف سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد المس�اعد الخ�اص لرئيس مجلس
الشورى االسالمي للشؤون الدولية حسين
امير عبداللهيان بان تواجد المستش�ارين
العسكريين االيرانيين سیستمر في سوريا
ال�ى جان�ب الحكومة في مس�ار التصدي

لالره�اب .وخلال اس�تقباله الس�فير
الفلس�طيني في طهران صلاح الزواوي،
ق�ال امي�ر عبداللهي�ان ،ان الجمهوري�ة
االسلامية االيراني�ة س�تواصل دعمه�ا
الحازم للمقاومة ولن تتراجع ازاء القضية
الفلس�طينية وتهديدات الكيان الصهيوني
الت�ي ته�دد ام�ن جمي�ع دول المنطق�ة.

وق�ال االمين العام للمؤتم�ر الدولي لدعم
فلسطين ،ان المقاومة واجراء االستفتاء
بي�ن جمي�ع الس�كان االصليي�ن الرض
فلس�طين التاريخية سواء كانوا مسلمين
او مس�يحيين او يهودا ،يش�كالن الركنين
االساس�يين لطري�ق الح�ل السياس�ي –
الميداني (للقضية الفلسطينية) .واضاف،

ان الكيان الصهيوني يس�عى للهيمنة على
سوريا بعد “داعش” ،اال ان قوى المقاومة
والمستش�ارين العس�كريين االيرانيي�ن
سيس�تمرون بتواجدهم الى جانب سوريا
في التصدي لالرهاب.
واك�د مستش�ار رئي�س مجل�س
الشورى االسلامي ،بان الشعب السوري

س�وف لن يس�مح بان تتحول بلاده مرة
اخ�رى الى س�احة يص�ول ويج�ول فيها
ارهابي�و الصهاين�ة .وفي جان�ب آخر من
حديث�ه ،اك�د امي�ر عبداللهي�ان ،متابعات
طه�ران المس�تمرة للكش�ف ع�ن مصير
الدبلوماس�يين االيرانيي�ن المختطفي�ن
االربعة في لبنان عام .1982

البحرينيون يتضامنون مع الشيخ عيسى قاسم بكتابة
اسم امللك عىل أرضية الشوارع

بغداد  /المستقبل العراقي

خرجت تظاهرات السبت في عدة
مناط�ق بالبحري�ن تضامنا م�ع آية
الله الشيخ عيس�ى قاسم الذي الزال
وضعه الصحي والش�خصي غامضا
من�ذ نقل�ه بمرافق�ة عس�كرية م�ن
منزل�ه المحاصر في بل�دة الدراز إلى
المستش�فى ،وخصوص�ا بعد دخول
النظام الخليفي على الخط والحديث

ع�ن ب�دء إج�راءات تس�فير الش�يخ
للخارج بحجة العلاج .وقد انطلقت
التظاه�رات ف�ي بل�دات المعامي�ر،
الديه ،والبالد القدي�م ،ورُفعت صور
الش�يخ قاس�م والهتاف�ات الثوري�ة
الداعية إلى سقوط النظام ،حيث جدد
المواطنون الوفاء للش�يخ واستعداد
التضحية من أجله ،كما حملوا الحاكم
الخليفي حمد عيس�ى مس�ؤولية ما
يعانيه الش�يخ من تدهور في وضعه

الصح�ي ،مؤكدي�ن اس�تهجانهم
لمح�اوالت حمد للظه�ور بـالمظهر
اإلنس�اني المزع�وم ،واصفي�ن إياه
بـالخائ�ن الكذاب .وتعبي�را عن ذلك،
نفذ محتجون في بل�دة كرانة عملية
احتجاجي�ة بكتابة اس�م حم�د على
الش�وارع ليك�ون مداس�ا لألق�دام
والمركبات العابرة ،وذلك في أسلوب
احتجاج�ي معتاد في مختلف البلدات
للتعبير عن رف�ض التعاطي مع حمد

عيس�ى واعتباره حاكما غير شرعي
ومطلوب�ا للمحاكم�ة بته�م ارتكاب
الجرائ�م المتواصلة في البالد .ونظم
األهالي مجالس للدعاء لطلب الشفاء
للش�يخ قاس�م ،وتجمع المواطنون
في المس�اجد والمنازل رافعين صور
الش�يخ وأصوات االبته�ال لتخليص
الشيخ من محنة المرض ومما ُيحاك
ض�ده من قب�ل الخليفيي�ن للنيل منه
ومن مواقفه الثابتة.

تركيا تستبق رفع حالة الطوارئ بـ «محلة تطهري» يف مؤسسات الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي
أقيل أكثر من  18ألف موظف رس�مي
ف�ي تركي�ا بينه�م العدي�د م�ن عناصر
قوات األمن وكذلك مدرس�ون وأس�اتذة
جامعي�ون بموج�ب مرس�وم نش�ر في
الجريدة الرسمية ،أمس األحد.
ووردت أسماء  18632شخص بينهم
أكثر من تسعة آالف موظف في الشرطة
وستة آالف عنصر من القوات المسلحة،
في المرس�وم الذي نش�ر األحد وأوردت
وس�ائل اإلعلام أن�ه األخي�ر قب�ل رفع
محتمل لحال الطوارئ االثنين.
وأقيل حوالى أل�ف موظف في وزارة
الع�دل و 650آخرين ف�ي وزارة التعليم.
ويق�دم ه�ذا المرس�وم على أن�ه األخير
الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت

غداة االنقالب الفاش�ل ف�ي تموز 2016
وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأك�دت وس�ائل اإلعلام التركية أن
حال الطوارئ س�ترفع اإلثني�ن بعد إداء
الرئيس رجب طي�ب اردوغان اليمين إثر
اع�ادة انتخاب�ه ف�ي  24حزيران/يونيو
لوالية رئاس�ية جدي�دة .وكان رفع حال
الطوارئ أحد وعود حملته االنتخابية.
وس�يدخل اإلثنين حي�ز التنفيذ نظام
رئاس�ي بموج�ب تعدي�ل دس�توري تم
تبني�ه بع�د اس�تفتاء أجري في نس�يان
 .2017وعلي�ه ،س�يتم الغ�اء منص�ب
رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل
الس�لطة التنفيذية وس�يكون قادرا على
اصدار مراسيم رئاسية.
وتم اغالق  12مؤسسة وثالث صحف
وقن�اة تلفزيوني�ة بموج�ب المرس�وم

الص�ادر األحد .وجاء ف�ي النص أن 148
ش�خصا كانوا ق�د أقيل�وا في مراس�يم
س�ابقة ،أعيدوا ال�ى العمل ف�ي القطاع
العام.
وبحس�ب منظم�ة “هيوم�ن رايتس
جوين�ت بالتف�ورم” ،أقي�ل 112679
ش�خصا ف�ي  20آذار  ،2018بينهم أكثر
م�ن ثماني�ة آالف عنص�ر م�ن الق�وات
المس�لحة وحوال�ي  33أل�ف موظ�ف
ف�ي وزارة التعلي�م و 31ألفا م�ن وزارة
الداخلي�ة بينه�م  22600موظ�ف ف�ي
المديرية العامة لألمن .وتم تعليق مهام
آالف آخرين.
وتنتقد المعارض�ة ومنظمات الدفاع
ع�ن حق�وق االنس�ان حملات التطهير
ه�ذه وتعتب�ر أنها محاولة الس�كات كل
االنتقادات.
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إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء املزايدة العلنية لتأجري االملاك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائد إىل بلدية (العباسية) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة .2013
فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسية أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من
اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف
ديوان (بلدية العباسية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم
األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
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جنس الملك
حانوت
حانوت
حانوت
بناية
حوانيت
حانوت
حانوت
حانوت
كوفي شوب
حانوت
حانوت

رقم الملك
كراج رقم  2مع غرفة استراحة
1/1
كراج رقم  4مع حوانيت عدد2/
14/55
 14/3ـ14/5
13/31
13/5
11/16
3/29م31
14/52
13/23

المساحة
208,2م2
17,875م2
17,875م2
1023م2
14م2
10م2
10م2
18م2
738م2
27,52م2
10م2

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة 1/

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 الحم�راء) تحتوي عىل اكثر من  40مح�ل 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 الرصافة  1/باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد
للراهن حصة  /رضا ش�ميس عبد الحسين لقاء طل�ب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ
( )4982153اربعة ماليني وتسعمائة واثنان وثمانون ومائة وثالثة وخمسون الف دينارا فعىل
الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل(  )30يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10من
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة (  2,062,000,000ملياران واثنان وس�تون مليون دينار قيمة
السهام او الحصص املبيعة  1031,000,000مليار وواحد وثالثون مليون دينار ) دينارا وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /286 /ب2004/
التاريخ 2018/7/5 :
اعالن
بن�اء على القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العق�ار املرق�م  318/11491ح�ي االس�كان يف النجف عليه
تعل�ن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعلاه واملبينة
اوصافه وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكم�ة خالل (ثالثون ي�وم ) يوما من الي�وم الثاني لنرش
االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة %10
من القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق ألمر محكمة بداءة
النج�ف وص�ادر من مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النجف
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  318/11491حي االسكان يف النجف عبارة عن
دار تقع عىل ش�ارع س�تة مرت وبواجهة  9مرت ونزال  18مرت
وبمس�احة عمومية  162م 2ويحتوي عىل مدخل بمس�احة
 4×3مرت واس�تقبال بمس�احة  4×3وصالة بمس�احة 5×4
وغرفة نوم بمس�احة  3×3ومطبخ صغري ومجموعة صحية
وس�احة وس�طية مفتوح�ة غير مس�قفة بمس�احة 6×7
تط�ل عىل غرفة مهدمة ال تحتوي عىل س�قف وغرفة اخرى
مرتوكة مساحة كل غرفة  4×4وان بناء العقار من الطابوق
ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء درجة عمران
الدار املذكورة دون الوس�ط والشاغل يف العقار املدعو حسني
جواد جاس�م وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة
مس�تأجر وان القيمة الكلية للعقار مبلغ ()244,800,000
مائت�ان واربعة واربعون مليون وثمانمائ�ة الف دينار فقط
ال غريها

الموقع
حي الصناعي
حي الصناعي
حي الصناعي
مجاور بناية بلدية العباسية
بداية سوق العباسية القديم /مجاور المصرف الزراعي السابق
السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر
السوق العصري  /مجاور كراج النقل الداخلي
السوق العصري  /خلف كراج النقل الداخلي
شارع الكوفة ـ عباسية  /من المنطقة الخضراء
منتصف سوق العباسية القديم
السوق العصري  /مقابل سوق الفواكه والخضر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1368 /ب2017/1
التاريخ 2018/7/1 :
اعالن
بن�اء على القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بإزالة
شيوع العقار تسلسل ( 15268/3مقاطعة  4جزيرة
النج�ف) يف النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع
العق�ار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل
خمس�ة عشر يوما م�ن اليوم الت�ايل لنشر االعالن
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق ألمر هذه
املحكمة ب�داءة الكوفة وصادر م�ن مرصف الرافدين
فرع مسلم بن عقيل (ع) يف الكوفة وستجري املزايدة
واالحالة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف :
دار س�كن يف قض�اء الكوف�ة حي ميس�ان مس�احته
260م 2تحت�وي على غرفتين نوم ومطب�خ وحمام
ومرافق صحية واس�تقبال وكليدور يف الطابق االريض
وغرف�ة واح�دة م�ع حم�ام يف الطاب�ق االول مبن�ي
بالطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء
والكهرباء ومش�غول من قب�ل املدعي واف�راد ارسته
الذي يرغب بالبقاء يف العقار كمستأجر بعد البيع
القيمة املقدرة /
( )80,000,000ثمانون مليون دينار عراقي

مدة التأجير
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات
سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
سنة واحدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدعي (كرار عباس جبري) دعوى
قضائية لتبديل لقبه وجعله (الجبوري)
ب�دال م�ن (الكرغ�ويل) فم�ن لدي�ه حق
االعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
خمس�ة عشر يوما ً م�ن تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام املاده ( )22م�ن قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
ق�دم املواط�ن (محس�ن ص�دام مطر)
طلب�ا ً ي�روم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله
(اليارسي) بدال من الفراغ واس�تنادا ً اىل
احكام املاده ( )24م�ن قانون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
ولغ�رض نرش ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجع�ة هذه املديرية خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (عبدالزه�ره جبير
عطش�ان) دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه
وجعل�ه (الجبوري) بدال من (الكرغويل)
فمن لديه حق االعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل خمس�ة عشر يوما ً من
تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�اده ( )22من
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن متديد

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 الجارية التاريخ  2018/6/25لبيع العقار املوصوف اعاله العائد للراهن
سنية محيسن رسن فقد بلغ بدل السوم (لم يبلغ) دينارا وبما ان البدل املذكور اقل من
اربعة اخماس القيمة املقدرة البالغ
(  )15,000,000خمس�ة عرش مليون دينار فقد اقتىض تمدي�د املزايدة ملدة ( )15يوما
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل الراغب باالشتراك فيها مراجعة
دائرة التس�جيل العقاري يف اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل الراغب باالشتراك
فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية خالل املدة املذكورة مستصحبا معه
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للبيع وان
املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري وبعدها تجري االحالة القطعية
بالبدل االخري
رجاء عبد السادة

مدير دائرة التسجيل العقاري

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن معه�د التقني يف
النجف بأس�م الطالب فالح حس�ن جابر  /قسم
االلكرتونيك /حاسبات فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 4217 /
التاريخ 2018/7/5
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2016/4/19لتس�جيل تم�ام العق�ار ()1804
محلة (رش�ادية) يف الكوفة اىل طالبي التس�جيل
ف�ؤاد واحالم وانعام اوالد جعفر حس�ن حسين
لتس�جيله مجددا باس�مهم بصفة املال�ك للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة لها
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل
العق�اري ( )43لس�نة  1971قررن�ا اعلان هذا
الطلب فعىل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما من اليوم
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع
العقار يف الساعة العارشة من اليوم التايل النتهاء
مدة ه�ذا االعالن وذل�ك ألثبات حقوق�ه موقعيا
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد5053 :
التاريخ2018/7/8 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية
( بتول حمد رسول ) التي تطلب تسجيل
لقبه وجعله ( الش�مري ) بدال من ( البو
عم�ران ) فم�ن لديه اعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة
عرش يوم ) وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة
( )22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم
( )3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب العدل يف الخرض
اعالن
تبليغ انذار وعزل وكيل
نظرا ملجهولية محل اقامة املطلوب واملسير اليه انذار
وعزل وكيل السيد (محمد عيل داخل) اقتىض تبليغكم
باإلن�ذار وعزل وكيل الص�ادر من دائ�رة كاتب العدل
يف الخرض بالع�دد العموم�ي ( )2234يف 2018/7/1
س�جل ( )12واملسير من املنذر الس�يد (ماجد قاسم
حس�ون) بواس�طة الس�يد كاتب يف الخضر املحرتم
ومضمون�ه (س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدقة من
قب�ل كاتب الع�دل يف الخرض بالع�دد العمومي 4966
بتاري�خ  2014/12/1س�جل ( )25والنتفاء الحاجة
من الوكالة عليه قررت عزلك وعدم استعمالها اعتبارا
م�ن تاريخ تبليغك بهذا االنذار ) يف الجريدة ملرة واحدة
ويعتبر تاري�خ النشر يف الجري�دة تاريخ�ا بالتبليغ
اس�تنادا للم�ادة ( )21من قان�ون املرافع�ات املدنية
النافذ
رائد عبد الحميد جاسم
كاتب العدل يف الخرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (صياح عبدالكريم جدوع) دعوى قضائية
لتبديل اس�مه وجعله (صباح) بدال من (صياح) فمن
لدي�ه ح�ق االعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل
خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
ق�دم املواط�ن (محم�د ص�دام مط�ر)
طلب�ا ً ي�روم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله
(اليارسي) بدال من الفراغ واس�تنادا ً اىل
احكام املاده ( )24م�ن قانون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
ولغ�رض نرش ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجع�ة هذه املديرية خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
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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
رشط�ة ح�ي الرس�الة املرق�م  3870يف
 2018/7/2واشعار مختار املنطقة انك
مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة ()27
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الس�ماوة
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل االول
جعفر حسني دخيل ال شرب
اوصاف املحرر :
الزام�ك بتأديته للمدع�ي جعفر محمود
حس�ن مبل�غ ثالث�ة ماليين واربعمائة
وتسعة وثمانون الف دينار عن االقساط
التي استقطعها مرصف الرافدين لغاية
2017/12/12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد /2 :مجدد2017 /
التاريخ2018 /7 /4 :
اىل /اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار
بن�اء عىل تثبيت عائدية تمام العقار املرقم
 66الغرب�ي والبالغ�ة مس�احتها 43،24
باسم مقدمة الطلب العراقي ساجدة كريم
عب�اس نعلن هذا القرار يف الصحف املحلية
وم�ن لديه االعتراض عىل الق�رار املذكور
تقدي�م ما لدي�ه م�ن بيان�ات اىل محكمة
اس�تئناف املنطق�ة خلال ثالث�ون يوم�ا
اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن وعند
انتهاء املدة املذكورة وعدم ورود اشعار من
املحكمة ستبارش هذه املحكمة بالتسجيل
وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض
سالم مجيد حسوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /752 /ب2017/2
التاريخ 2018/7/3
اعالن
اىل املدعى عليه  :ناطق محمد حسن
اقام عليك املدعي (وعد نجرس صالح) امام
هذه املحكمة الدعوى املرقمة اعاله وطلبوا
الزام�ك بتأدية مبل�غ ق�دره 20000000
عشرون ملي�ون دين�ار وملجهولي�ة محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ (مهدي
ابراهيم نجم ) يف  2018/5/29عن طريق
مرك�ز رشط�ة التحري�ر بكتابه�م املرق�م
 7656يف  2018/5/29وت�م تأيي�ده م�ن
قبل املجلس املحيل لقضاء بعقوبة منطقة
التحري�ر قررت هذه املحكم�ة تبليغك عن
طريق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني
للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم 15
 2018/7/الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /165 /ب 2001/
التاريخ 2018/7/1
اعالن
اىل املدع�ى عليه اىل االش�خاص الثالثة كل
من (س�ارة خضري عب�اس وفطومة نعيم
احمد ) بناءا على الدعوى البدائية املقامة
م�ن قب�ل املدعين (ماجدة جاس�م محمد
وامجد احمد عبد الرضا وحامد احمد حميد
وس�ارة احمد عبد الرضا) ونظرا ملجهولية
محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ
وتأييد املجلس البلدي قررت هذه املحكمة
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتين يوميتين
محليتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موع�د املرافع�ة املص�ادف 2018/7/16
الساعة العارشة صباحا
القايض
واثق عبود عبد الكاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بلد
العـدد/365 :ش2018/
التاريخ2018/7/3:
اعالن
قدم�ت املدع�وة (رابع�ة عبد الله حس�ن)
طلبا ً اىل ه�ذه املحكمة تدع�ي فيه فقدان
ولده�ا (عم�ر ظاهر احم�د) وال�ذي فقد
م�ن محافظة صلاح الدين -قض�اء بلد-
الجوي�زرات بتاري�خ  2014/10/22بع�د
ان تم اختطافه من قبل مجموعة إرهابية
ول�م يعرف أي يشء ع�ن مصريه لحد االن
وه�و م�ن س�كنة محافظة صلاح الدين
قض�اء بل�د -الجوي�زرات .فعىل م�ن لديه
معلوم�ات عنه االتص�ال بذوي�ه او بهذه
املحكمة اوبأي مركز للرشطة
مع التقدير...
القايض
عيل منديل خريبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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
اصدرت هذه املحكم�ة 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 )
بتأديت�ه للمدعي (جعفر محمود حس�ن)
مبلغ�ا ق�دره ثالث�ة ماليين واربعمائ�ة
وتس�عه وثمانون الف دينار عن االقساط
التي اس�تقطعها مصرف الرافدين لغاية
 2017/12/12وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حسب اشعار مختار منطقة (حي الرسالة
) ل�ذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بقرار
الحكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتين ولك ح�ق االعرتاض على القرار
اعاله خالل ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل
لتاريخ تبليغك بمضمون القرار
القايض
معد عبد الوهاب اسماعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :
بن�اء عىل الدعوى املقام�ة 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
اقصاه�ا (خمس�ة عرش يوم ) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4822 :
التاريخ 2018/7/2 :
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
(حيد
حيدر عيل سلمان) الذي يطلب تبديل لقبه
م�ن (حنين�ه ) اىل (الجب�وري) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمس�ة عشر يوم ) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22م�ن 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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حمليات

العدد ( )1707االثنين  9تموز 2018

العيداين يأمر القوات االمنية بالكشف عن املتسببني
بمقتل واصابة بعض املتظاهرين شامل البرصة
بغداد /المستقبل العراقي

توزيع اجلنوب تواصل رفع التجاوزات عىل شبكة
الكهرباء ونصب حمولة جديدة يف البرصة
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن املتحدث الرس�مي ل�وزارة
الكهرب�اء مصع�ب امل�درس ع�ن
تواصل املالكات الهندسية والفنية
يف مديرية توزيع كهرباء البرصة
التابعة للمديري�ة العامة لتوزيع
كهرب�اء الجنوب حمالته�ا برفع
التجاوزات الحاصلة عىل الشبكة
الكهربائي�ة يف منطق�ة املعق�ل
وسط محافظة البرصة.
وبين امل�درس يف بي�ان ورد
ان
لـ»املس�تقبل العراق�ي»،
الحملات تضمن�ت رف�ع () 180
حالة تجاوز ومن جميع األصناف,

رئي�س اللجنة االمني�ة العليا
يف البصرة املحاف�ظ اس�عد
العيداني يأمر القوات االمنية
بالكشف عن املتسببني بمقتل
واصاب�ة بع�ض املتظاهري�ن
ش�مال البصرة وتس�ليمهم
اىل الجه�ات املختص�ة ،
مؤك�دا ً رفض�ه اي اعتداء من
قب�ل األجه�زة االمني�ة على
التظاه�رات واالعتصام�ات
السلمية يف املحافظة .

www.almustakbalpaper.net

اىل جان�ب نصب ( )105مقياس�آ
كهربائي�ا ً جدي�دا ً للمواطنين و
تنظي�م ع�دد م�ن األشتراكات
الجدي�دة وعىل نظ�ام املتجاوزين
وجباية الديون.
موضح�اً ,ان هن�اك ح�االت م�ن
األرساف والتبذي�ر يف الطاقة  ،ويف
ذات الوقت ت�م توزيع مطبوعات
تثقيفية لرتشيد إستهالك الطاقة
الكهربائية على أصحاب املحالت
التجاري�ة والصناعية واألس�واق
الغذائية الذين يتعمدون تش�غيل
املصابيح يف وضح النهار.
كم�ا وج�ه مدي�ر ع�ام املديري�ة
العام�ة املذك�ورة املهندس محمد

عب�د االمير الحلفي قط�ع التيار
الكهربائ�ي ع�ن كاف�ة مضخات
املتجاوزين عىل االنهر او القنوات
املائية االروائي�ة الذين ال يملكون
موافقات رسمية من دائرة املوارد
املائي�ة ,مش�ددا على رف�ع وقلع
الش�بكة الكهربائية للمتجاوزين
عليه�ا تمام�ا ً ومصادرته�ا وفق
القانون واقام�ة دعاوى قضائية
ضد املتجاوزين .
جاء هذا التوجيه للحد من ظاهرة
التج�اوزات عىل القنوات االروائية
والت�ي تس�بب تضرر يف كميات
املياه الصالحة للرشب املخصصة
للمواطنني .

الصناعات االنشائية جتهز القطاعني العام واخلاص
بانتاجها من االنابيب البالستيكية واملواد االنشائية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات
االنش�ائية اح�دى رشكات وزارة الصناعة
واملعادن عن تجهيز دوائر الدولة والقطاع
الخاص بأنتاجها من االنابيب البالستيكية
وبع�ض امل�واد االنش�ائية كالرمل وحىص
املرشحات.
وذكر مدير عام الرشكة = صالح عبدالهادي

الرافدين يمنح أكثر
من ألف قرض خمتلف
خالل آيار املايض

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرافدي�ن ،عن انجاز ومنح
أكث�ر من ألف قرض مختلفة خالل ش�هر
ايار املايض.
وذك�ر املكتب االعالمي للمصرف يف بيان
صحف�ي تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»،
ان «حصيل�ة الق�روض الت�ي ت�م منحها
للمواطنين يف أيار املايض ،تجاوزت األلف
قرض».
وبني انه «تم منح  410قروض للمشاريع
الصغيرة البالغ�ة قيمة الق�رض الواحد
منها  15مليون دين�ار ،و 254قرضا ً بناء
البالغة قيمة الواحد منها  50مليون دينار
لبن�اء منزل ال تقل مس�احته عن  50مرت
مربع».
واشار اىل انه «تم اقراض املواطنني الراغبني
برشاء شقق يف مجمع «بسماية» السكني
اذ تم منح  180معاملة للمواطنني».
وتاب�ع املكت�ب «كما ت�م من�ح  42قرضا ً
للتمويل والبح�وث العلمية ،و 127قرضا ً
لشراء الس�يارات ،باإلضاف�ة اىل من�ح
قروض لقطاعات أخرى.

يوس�ف يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»
ان رشكت�ه قام�ت بتجهي�ز مشروع ماء
حي الغدي�ر يف محافظة البصرة بأنابيب
بالس�تيكية ن�وع ( )UPVCوباحج�ام
مختلف�ة وتجهيز القطاع الخاص بأنابيب
ب�ويل اثلني ذات قياس ( 225ملم ×  10جو
×  12متر ) وبع�دد ( )84انب�وب  ،مؤكدا
ان هذه االنابيب ذات مواصفات قياس�ية
عاملي�ة وخاضع�ة للفحوص�ات املختربية

ويجري تصنيعها بأحدث الخطوط واملكائن
 ،مبدي�ا االس�تعداد لتجهي�ز مؤسس�ات
الدولة ورشكات القطاع الخاص بالكميات
والقياسات واملواصفات املطلوبة.
ويف ذات الس�ياق كش�ف يوس�ف عن قيام
الرشكة ايضا بتجهيز دوائر الدولة بمادتي
الرم�ل وحصى املرش�حات املس�تخدم يف
تصفية مي�اه الرشب وبكاف�ة التدرجات
وبأسلوب التعاقد والبيع املبارش.

التجارة تتعاقد مع رشكات وطنية لتعزيز مفردات احلصة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التج�ارة عن تعاقدها مع
رشكات وطنية لتعزيز مفردات الحصة
التموينية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إنه «تم التعاقد
مع رشك�ة االتح�اد العراقي�ة لتجهيز
 200الف طن من السكر و 90الف طن
من م�ادة زيت الطعام لس�د متطلبات
الحص�ة التمويني�ة لثالث�ة االش�هر
القادم�ة من تلك املادتني ،بما ينس�جم
م�ع توجيه�ات الحكوم�ة املركزي�ة
لدعم املنتج الوطني عبر االعتماد عىل
الرشكات الوطنية بتجهيز هذه املادتني

حي�ث تعمل ال�وزارة بهذا الس�ياق بما
يق�ارب الثلاث س�نوات لتأمينه�ا من

املنتج الوطني حرصا».
وأكدت ان «رشكة امل�واد الغذائية دعت

ال�وكالء يف بغداد واملحافظات الس�تالم
الحصص املقررة من املادتني باإلضافة
اىل دع�وة املواطنين ملراجع�ة ال�وكالء
الستالم حصصهم منها».
وأش�ارت اىل ان «ال�وزارة تعاق�دت مع
الرشكة العراقي�ة الفيتنامية لرشاء 60
ال�ف طن م�ن ال�رز الفيتنام�ي و100
الف طن من الحنطة االسترالية خالل
اليومني املاضيني لتامين هذه املادتني
ضمن مفردات الحصة التموينية».
وأكدت انها «مستمرة بإعالن املناقصات
لتجهيزه�ا م�ن الحنطة ذات املناش�ئ
االسترالية واالمريكية والكندية ووفق
التخصيصات املالي�ة املخصصة ضمن
املوازنة العامة لرشاء املواد التموينية .

جممع علمي يف كربالء يطبع خمطوطة نادرة ويكشف عن عدد هائل
من املخطوطات
الداخلية تعلن افتتاح مكتب جوازات
حمافظة نينوى

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ع�ن ،افتت�اح
مكتب جوازات محافظة نينوى.
وقال املتحدث بأسم الوزارة اللواء سعد
معن يف بيان تلقته»املستقبل العراقي»،
إنه «تم افتتاح مكتب جوازات محافظة

نينوى».
وأض�اف ان «ذل�ك جاء وس�ط ترحيب
كبري من املواطنني هناك».
وكانت مديرية جنس�ية نينوى أعلنت،
االربع�اء امل�ايض اس�تعدادها لفت�ح
مديرية الجوازات خالل ايام ،مع توفري
خدمة الجوازات الفورية.

كربالء  /المستقبل العراقي
صدر ع�ن مجمع االمام الحسين العلمي
لتحقي�ق تراث اه�ل البيت التاب�ع للعتبة
الحس�ينية املقدس�ة كتاب كن�وز النجاح
للشيخ عيل بن الحسن الطربيس.
ويعد الطربيس وهو صاحب كتاب «مشكاة
االنوار» من اعالم القرن السابع الهجري.
وق�ال مدي�ر املجم�ع مش�تاق املظف�ر يف
ترصي�ح نرش عىل املوقع الرس�مي للعتبة
الحس�ينية ,ان الكت�اب يعد م�ن املصادر
«املهم�ة والن�ادرة الت�ي ال ثان�ي لها الذي
حص�ل عليها املجم�ع من خلال مكاتبه
الدولية».
واض�اف  ,ان الكثري م�ن املحققني غفلوا

عن هذه املخطوطة بسبب كتابتها باللغة
الفارس�ية ولك�ن بع�د البح�ث والتقيص
م�ن قبل املجمع تبين ان اصل املخطوطة
عربي».
واش�ار املظفر اىل ان « الكتاب يعد مصدرا
مهما للكثري من االدعية والكتب مثل بحار
االن�وار املع�روف لدى املس�لمني ال س�يما
اتباع اهل البيت عليهم السالم».
ويت�وىل املجم�ع جم�ع وتحقي�ق املصادر
والكت�ب العلمية للعلم�اء املاضني واعادة
تحقيقها وطبعها.
وتمكن املجمع خالل السنوات املاضية من
الحصول على  100الف مخطوطة رقمية
وورقي�ة  .طب�ع منه�ا  88كتاب�ا خالل 3
اعوام.

رشكة نفط ذي قار تبارش بحفر آبار املياه
يف عدد من مناطق املحافظة

ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلن النائ�ب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل  ،مبارشة
رشك�ة نف�ط ذي قار بحفر اب�ار املياه يف ع�دد من مناطق
املحافظة للمس�اهمة يف معالجة ازمة الش�حة املائية التي
تعاني منها املحافظة منذ فرتة ليست بالقصرية .
وذكر بيان ملكتب نائب املحافظ تلقته «املس�تقبل العراقي»
،ان» الدخييل ناقش يف اجتماع ضم قسم حفر االبار برشكة
نف�ط ذي قار ومديري�ة املوارد املائية لتحدي�د املناطق التي
سيتم حفر ابار املياه فيها  ،الفتا ً اىل املبارشة بالتنفيذ مطلع
االس�بوع املقب�ل يف منطق�ة النعومية وآل حات�م واملناعية
ودراس�ة االولوية لباقي املناطق التي تعاني من ش�ح املياه
 ،مبين�ا ً ان اتف�اق جرى عىل ان يكون حف�ر االبار يف اعماق
كبرية ترتاوح بني (  400 -100م ) الستفادة منها ألغراض
الرشب والري».
واش�اد الدخييل «بالتعاون الكبري ال�ذي تبدية وزارة النفط
وتقديمه�ا الدع�م اللوجس�تي لتوفير االلي�ات وامللاكات
املختصة  ،مثمنا ً ش�عورها العايل باملسؤولية بغية الحفاظ
عىل الثروة الزراعية والحيوانية .

الصحة متنح « »111موافقة بيئية ملشاريع
خمتلفة يف النجف وبغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،عن منحها  19موافقة بيئية
ملشاريع خدمية وصناعية يف محافظة النجف ،و 92موافقة
اخرى يف بغداد.
وق�ال مدي�ر عام دائ�رة التوعي�ة واالعالم البيئ�ي امري عيل
الحس�ون يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «ال�وزارة منح�ت ( )19موافقة بيئية ملش�اريع خدمية
وصناعي�ة بع�د قيام الف�رق التابع�ة ملديرية بيئ�ة النجف
ً
بالكش�وفات البيئية» ،مبينا ان «املوافقات ش�ملت
االرشف
مج�ارش لجرش الحب�وب واب�راج اتصاالت وبري�د عامله
يف املحافظ�ة ،باإلضاف�ة ملرشوعين لصناعيين إلنتاج خل
الطعام».
وم�ن جانبه اكد عادل محمد محس�ن الجب�وري مدير بيئة
النج�ف األرشف ان «كوادر املديري�ة تعمل جاهده من أجل
حماية و تحسني الواقع البيئي يف املحافظة و ال تدخر جهدا
من أجل النهوض بهذا الواقع و تطويره حفاظا ً عىل صحة
وسالمة املواطن».
وتابع الحسون ،ان «فرق مديرية بيئة بغداد اجرت كشوفات
بيئية وزي�ارات ميدانية لعدد من االنش�طة وتم منح ()٩٢
موافقة بيئية اللتزامها باملتطلبات البيئية للتي تحافظ عىل
البيئة والصحة العامة «
م�ن جهته أوضح مثنى حس�ن مدي�ر بيئة بغ�داد ان «تلك
املوافق�ات ش�ملت ( )٣٧فرن�ا ً للصمون الحج�ري و()١٢
محطة اساسية صغرية لرشكات االتصاالت و ( )٦مشاريع
حق�ول دواج�ن و باإلضاف�ة ل�ـ ( )36موافق�ة لع�دد من
االنشطة االخرى».
يذكر ان وزارة البيئة تقوم بمنح املوافقات البيئية لألنشطة
الصناعي�ة والخدمي�ة بع�د التأكد م�ن تنفيذه�ا الضوابط
واملحددات التي تضعها الوزارة بما ينس�جم واالسرتاتيجية
الوطنية لحماية وتحسني البيئة يف العراق.

املبارشة بأعامل صيانة وتنظيف
شط الرميثة يف املثنى

دائرة االعامر اهلنديس حتصل عىل شهادة اجلودة الدولية ضمن املواصفة العاملية جلميع اقسامها
المستقبل العراقي  /حامد عبد النبي كاظم
أعلن�ت دائ�رة االعم�ار الهن�ديس اح�دى
تش�كيالت وزارة االعم�ار واالس�كان
والبلدي�ات العام�ة ع�ن حصوله�ا على
ش�هادة الج�ودة الدولية ضم�ن املواصفة
العاملي�ة( 2015 : 9001 ISOم�ن خلال
تعاقده�ا مع رشكة ( )TQCSIاالسترالية
من خالل توس�يع مجال تطبيقها يف عموم
أقسام وشعب الدائرة .
وقال�ت مديرة عام دائ�رة االعمار الهنديس
وكال�ة أحالم س�عيد ج�واد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ان الدائ�رة حصل�ت على
ش�هادة الج�ودة الدولية ضم�ن املواصفة
العاملي�ة()2015 : 9001 ISOم�ن خلال
تعاقده�ا مع رشكة ( )TQCSIاالسترالية
املانحة للش�هادة الدولية حيث تم توس�يع
مج�ال تطبيقها يف عموم أقس�ام وش�عب
الدائ�رة بعد ان كانت مخترصة عىل قس�م
التصامي�م .مبينة ان ألغرض من توس�يع
العمل يف تطبيق العمل بنظام الجودة والذي

ش�مل قس�م التصامي�م ودوائ�ر املهندس
املقيم وكافة فعالي�ات الدائرة االخرى هو
من أجل تحقيق سياس�ة وأه�داف الجودة
للدائ�رة ومل�ا له م�ن التأثير االيجابي عىل
ج�ودة عم�ل الدائ�رة وفاعلي�ة تش�غيلها
واالداء العايل عىل كسب ثقة ورضا زبائنها
م�ع االلت�زام بالتحسين املس�تمر لجودة
تصاميمها مم�ا يؤدي اىل تحقي�ق النجاح
واالزده�ار للدائ�رة باالضاف�ة اىل زي�ادة
قدرتها التنافس�ية مع الشركات االخرى.
وأضاف�ت ان الفريق االستش�اري للرشكة
املانحة االسترالية ()TQCSIقام بتس�ليم
شهادة الجودة بعد انجازه مرحلة التدقيق
امليدان�ي التي ق�ام بها وتقييم حس�ن أداء
الدائ�رة ومدى كفاءته�ا يف تلبية متطلبات
الحصول عىل شهادة (.)9001:2015 ISO
فيما أش�ار مدير ش�عبة الجودة يف دائرتنا
س�امي احمد س�عد الل�ه ان «اله�دف من
الحصول عىل ش�هادة ()9001:2015 ISO
هو مواكبة التط�ور العلمي يف العالم وهذا
س�ينعكس تطبيق�ه إيجاب�ا على الدائرة

لالرتقاء إىل أعىل املس�تويات  .كما تتواصل
دائ�رة االعمار الهن�ديس بالحملة الوطنية
للتبرع بال�دم دعم�ا ً للق�وات االمني�ة يف
مكافحة االره�اب باالضافة ألنقاذ املرىض
واملصابين من العمليات االرهابية يف بغداد

وعموم العراق.
كما اكد املدير العام دائرة األعمار الهنديس
أحلام س�عيد ج�واد أن الدائرة مس�تمرة
بمش�اركتها بالحمل�ة الوطنية االنس�انية
للتربع بالدم وبالتنسيق مع املركز الوطني

لنق�ل ال�دم التابع ل�وزارة الصح�ة دائرة
العملي�ات الطبية والخدم�ات املتخصصة
لغرض أنق�اذ املصابني والجرحى من ابناء
ش�عبنا العراق�ي والقوات املس�لحة الذين
يعرض�ون لألعم�ال اإلرهابي�ة وامل�رىض
والراقدين يف املستش�فيات كافة ال س�يما
الح�االت الطارئ�ة واملزمن�ة والت�ي ال تجد
من يتبرع لها للحاج�ة املاس�ة واملتكررة
وعىل مدى الحياة  .فيما اش�ار مدير قسم
الشؤون االدارية محسن عودة هليل ان من
منطلق الحس الوطني واالنس�اني ش�ارك
( )75من منتس�بي الدائ�رة بالتربع بالدم
راجني الله عز وجل الش�فاء العاجل لكافة
املرىض والسالمة لكل العراقيني.
وأكد ان مشاركة الدائرة بهذه الحملة هي
الـ()30ضم�ن مش�اركات عديد يف االعوام
الس�ابقة .مبينا ان منتسبي الدائرة عربو
عن فرحتهم م�ن خالل هذا الحملة والذين
اكدو ان الذي نقدمه من تربعات بالدم هو
مس�اهمة يف دع�م قواتنا العس�كرية وهو
اقل يشء ممكن ان يقدم لهم .

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية االعالم الحكومي ،عن املبارشة اعمال صيانة وتنظيف
شط الرميثة يفمحافظة املثنى.
وذكر بيان للخلية تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،إن «وزارة املوارد
املائية ب�ارشت بأعمال صيانة وتنظيف ش�ط الرميثة بمحافظة
املثنى».
واض�اف البي�ان أن «وزير املوارد املائية حس�ن الجنابي ويف اطار
خطط الوزارة ملعالجة ش�ح املياه وجه بدخ�ول عدد من االليات
االضافي�ة اىل موق�ع العم�ل يف النه�ر املذك�ور للإرساع يف انجاز
عمليات الصيانة املطلوبة».
وتاب�ع أن «االلي�ات التي بدأت عمله�ا اعتبارا من اليوم الس�بت،
تتمثل بحفارة ذراع طويل وبرمائية ودفل وحاصدة لغرض صيانة
وتنظيف مس�افة بطول  ٥٠٠مرت من نهر املثنى والذي يعاني من
انتشار نباتات ضارة تسببت بإرضار جسيمة.
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اعالن

مناقصة رقم 2018/1
تنظيف مستشفى اطفال العلوية التعليمي

تعلن مستش�فى اطفال العلوي�ة التعليمي عن اعالن مناقصة تنظيف املستش�فى ومن تخصيصات
املوازن�ة الجاري�ة فعىل الراغبين االشتراك يف املناقصة من الشركات ذوي االختصاص واملس�جلني
رس�ميا داخ�ل العراق تقدي�م عطاءاتهم وفق الشروط واملواصفات التي يمكن الحص�ول عليها من
ادارة املستش�فى  /سكرتارية لجنة العطاءات الكائنة يف الكرادة الرشقية /شارع الصناعة  /52قرب
الجامعة التكنولوجيا لغرض رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره  50,000خمس�ون الف دينار
عراقي غري قابل للرد عىل ان تقدم العروض داخل ظرف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل
العطاء واس�م املناقصة ورقمها بش�كل كامل وتودع يف صندوق العط�اءات علما ان اخر موعد لقبول
العطاءات يكون نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد  2018/7/22عىل ان ترفق مع العطاء املستمسكات
التالية:
 1ـ هوية غرفة تجارة نافذة علما  2018التنظيف حرصا
 2ـ كافة اوليات تأسيس الرشكة
 3ـ التأمينات القانونية املطلوبة بنسبة  %1من قيمة العطاء عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق
صادر من مرصف معتمد بتصنيف جيد فما فوق
 4ـ كتاب عدم ممانعة او براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب لغرض دخول املناقصة
 5ـ كتاب يؤيد سالمة املوقف القانوني للرشكة من حيث الضمان االجتماعي للعمال
 6ـ تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني مصدقة من الجهات القانونية
 7ـ كتاب حجب البطاقة التموينية
 8ـ قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة
 9ـ مدة العقد  5اشهر
 10ـ وصل رشاء التندر
 11ـ بيان مؤهالت الجهاز الفني واالختصايص وبيان املعدات التخصصية
 12ـ تقديم منهاج العمل املطلوب
 13ـ بي�ان املوق�ع االلكرتوني للرشكة يف وثائق العطاء والربيد االلكرتوني واس�م وعنوان الش�خص
املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء
 14ـ الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة للش�هر الواحد  10,738,500عرشة ماليني وس�بعمائة وثمانية
وثالثني الف وخمسمائة دينار عراقي ال غري
مالحظة /
ـ ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
فقدان
فقدت هوية املوظف (عبد الله خالد عبد الله) صادرة من
وزارة التخطي�ط مديري�ة احصاء البصرة عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لرشك�ة اتصالن�ا
لالتصاالت
/اضافة لوظيفته
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م /153ب2017/
وامل�ؤرخ  2017/6/18حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام
املدع�ى عليه املدير املف�وض لرشكة اتصالن�ا لالتصاالت
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغا ق�دره عرشون ملي�ون ومئتان
وسبعة وخمس�ون الف ومائتان وخمسة وثالثون دينار
وهي مجموع قوائم الكهرباء املستحقة عىل املدعى عليه
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ
القضائي يف وح�دة التبليغات القضائي�ة واملجلس املحيل
ملنطقة املنصور عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز
خلال امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق القانون
القايض االول
علوان بربوت البزوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /16 :ب2018/
التاريخ 2018/7/8
اعالن
اىل املدعى عليه  /سالم جاسم محمد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م البدائ�ي املرق�م
/16ب 2018/يف  2018/5/22ض�دك واملتضم�ن الحكم
بالزام�ك بتأديت�ك للمدعين س�هيلة كاظم عب�اس وعيل
صالح ش�لش وبهاء صالح ش�لش ويارس صالح ش�لش
وصفاء صالح ش�لش وحيدر صالح شلش وزينب صالح
شلش اجر مثل للفرتة من  2012/4/26ولغاية /11/3
 2015مبلغ�ا وق�دره  117904040مائة وس�بعة عرش
مليون وتس�عمائة واربعة ال�ف واربعون دينار يوزع عىل
املدعني وفق اس�همهم يف صورة قيد العقار وحجة توحيد
القس�امات ورد دع�وى املدعيين بالزي�ادة البالغة اثنان
وثالثون مليون وخمسة وتسعون الف وتسعمائة وستون
دينار ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي عمان
 /الجزائر عليه ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د من�ي دفتر الخروجي�ة املرق�م  1049/13689يف
 17/9/2012الص�ادر م�ن مديري�ه كم�رك املنطق�ه
الوس�طى والخاص بالعجله املرقم�ه  62516اربيل حمل
نوع س�كانيا  113دق تك وي�ل تريله فالت جوانب للمالك
/ع�ادل محمد أحمد عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار

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 الدائ�رة بتاري�خ
 2018/6/6لتس�جيل تمام العقار تسلسل  92محلة
الشمال باسم /انور خليل حسني مجددا باعتبار حائزا
له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم ( )43لس�نة  1971املع�دل قررنا اعالن
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل
ه�ذه الدائ�رة خالل مدة ثالثين يوما من الي�وم التايل
لنشر هذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف
الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
التسجيل العقاري يف الزبري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من اتحاد املقاولني العراقيني
بأسم ( رشكة أرض املثابرة للمقاوالت اإلنشائية العامة
املدير املفوض /محمد حسني عيل رقم العضوية )٢٤٨٥١
فعىل من يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1937 :ت2018/
التاريخ 2018/7/8 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (جواد كاظم سالم عيل)
اقام�ت املدعية (رحيمة نده حس�ن) الدعوى البدائية
املرقمة اعاله ض�دك والتي تطلب فيه�ا الحكم بإزالة
ش�يوع العق�ار املرق�م /4460ب�راق جدي�دة ولثبوت
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار الجدي�دة الرابعة يف النج�ف زيد عبد
الزهرة عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتني بموع�د املرافع�ة يف 2018/7/18
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 5055 :
التاريخ 2018/7/8 :
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (عيل ابراهيم
رس�ول) الذي تطلب تبديل لقبه من (البوعمران ) اىل
(الش�مري) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عرش يوم ) وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوي التجارية يف النجف
العدد /37 :تجارية2018/
التاريخ 2018/7/8 :
اىل  /املدعى عليه الرابع (الحسني هاشم محمد)
اق�ام املدع�ي يوس�ف يعق�وب عبد (املدي�ر املفوض
لرشكة الرساج املتحدة للمق�اوالت اضافة لوظيفته )
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيه
فس�خ العقد والتعويض يف مرشوع ابو تراب السكني
يف النج�ف ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي صباح محمد عيل وتأييد املجلس
املحيل يف العامرية لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم
 2018/7/18وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /3661 :ش2018/7
التاريخ 2018/7/8 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /كرار محمد عيل
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3661ش2018/7
غيابيا بحقك والصادر بتاريخ  2018/6/14واملتضمن
الحك�م بتأييد حضانة املدعي�ة الطفالها كال من (ادم
واس�ما) وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ
القضائي واشعار مختار حي الرسالة الثالثة يف النجف
لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني رسميتني يوميتني
محليتني ولك حق االعتراض عىل القرار املذكور خالل
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوي التجارية يف النجف
العدد /37 :تجارية2018/
التاريخ 2018/7/8 :
اىل  /املدعى عليها الثالث (عيل هاشم محمد)
اق�ام املدع�ي يوس�ف يعق�وب عبد (املدي�ر املفوض
لرشكة الرساج املتحدة للمق�اوالت اضافة لوظيفته )
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيه
فس�خ العقد والتعويض يف مرشوع ابو تراب السكني
يف النج�ف ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي صباح محمد عيل وتأييد املجلس
املحيل يف العامرية لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم
 2018/7/18وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوي التجارية يف النجف
العدد /37 :تجارية2018/
التاريخ 2018/7/8 :
اىل  /املدعى عليها الخامسه (ساره هاشم محمد)
اقام املدعي يوسف يعقوب عبد (املدير املفوض لرشكة الرساج
املتح�دة للمقاوالت اضافة لوظيفت�ه ) الدعوى البدائية املرقمة
اعاله ضدك والذي يطلب فيه فسخ العقد والتعويض يف مرشوع
اب�و تراب الس�كني يف النجف ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي صباح محمد علي وتأييد املجلس
املحيل يف العامرية لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم  2018/7/18وعند
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2014/314 :
التاريخ 2018/6/25
اعالن
نظ�را لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل  376/5م5
ام التل�ول والجالجة الكائن يف الس�ماوة أل جضعان االوىل العائد
س�هام للمدين جواد كاظم عب�اس لقاء طلب الدائن مكية عبد
االمري محم�د البالغ  7,911,110مليون دين�ار  %80من القيمة
املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم
التايل للنرش فعىل الراغبني يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
امل�دة املذكورة مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية
وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة
 98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقمه  :س�ماوة  /أل جضع�ان االوىل ـ ملك رصف
 376/5م 5ام التلول والجالجة
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكنية كاملة ـ ملك رصف
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته  :تتكون من استقبال وهول وثالثة غرف ومرافق
صحي�ة ومطب�خ وكلي�دور الطاب�ق االريض وغرفتين وصال�ة
ومرافق يف الطابق العلوي
 5ـ مساحته  3 / 4 / 77 :اولك
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـ الشاغل  :عائلة املدين جواد كاظم عباس امه واخوته
 8ـ القيم�ة املق�درة  21,538,461 :واح�د وعشرون ملي�ون
وخمس�مائة وثمانية وثالث�ون الف واربعمائة وواحد وس�تون
دينار
 9ـ بدل املزايدة االخري :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4398 :
التاريخ 2018/6/21 :
بناء على الدعوى املقامة من قبل املس�تدعي (عيل عباس عبد)
ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه م�ن (الرماحي ) اىل (الش�مري) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�ده اقصاها (15
يوم ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /988 /ب20178/1
التاريخ 2018/7/8
اعالن
اىل املدعى عليه  /مصطفى فاضل خليل
اق�ام عليك حس�ن عواد حس�ن وكيل�ه املحامي ف�راس كاظم
الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها الزامك بتس�ديد مبلغ
 11,000,000ملي�ون دين�ار اىل املدعي اعلاه وملجهولية محل
االقام�ة حس�ب رشح املبل�غ يف مركز رشطة الرشق�ي بكتابهم
املرق�م  9107يف  2018/6/27ومرفقه اش�عار مختار املنطقة
املدعو محم�د عباس خماس تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتني على موع�د املرافعة املواف�ق 2018/7/16
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال ع�دم حضورك او ارس�ال
م�ن ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
راغب سلمان عيدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تق�رر حض�ور املواط�ن ( عيل طالب حم�اده ) اىل مق�ر بلديه
الكوف�ه لغرض اكمال اجراءات معامل�ه اجازه بناء عىل العقار
املرقم  3/24082حي ميس�ان وخالفه س�يتم اكم�ال اجراءات
بدون حضوركم خالل ثالثون يوما من تاريخ صدور الصحيفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( كاظم دغيم س�لمان ) اقتضى حضوركم اىل مقر
بلدي�ه النجف لفرض اكم�ال اجراءات منح اج�ازه بناء للعقار
املرق�م  2/13585ح�ي الرشطه وبخالفه س�يتم منح االجازه
دون حضوركم
الرشيك فالح هادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوي التجارية يف النجف
العدد /37 :تجارية2018/
التاريخ 2018/7/8 :
اىل  /املدعى عليها الثانية (انتصار حمدي مجيد)
اقام املدعي يوسف يعقوب عبد (املدير املفوض لرشكة الرساج
املتح�دة للمقاوالت اضافة لوظيفت�ه ) الدعوى البدائية املرقمة
اعاله ضدك والذي يطلب فيه فسخ العقد والتعويض يف مرشوع
اب�و تراب الس�كني يف النجف ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي صباح محمد علي وتأييد املجلس
املحيل يف العامرية لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم  2018/7/18وعند
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين العراقيني /
بغداد باس�م ( عبد السالم شاكر محمود) واملرقمة ( )10693يف
 2015/6/10عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /59 :ب2018/
التاريخ 2018/7/5
اعالن
تبيع محكمة بداءة ابي الخصيب العقار املرقم  500مقاطعة
 45حمدان البلد وكوت الفرج والجزيرة وذلك يف تمام الساعة
الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة وبصك مصدق ان لم يكن رشي�كا وان اجور املنادي
عىل املشرتي وكما مبينة اوصافه ادناه:
االوصاف :
العقار املرقم اعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه املد
مس�احته  8اولك و 50م 2نوعه مل�ك رصف وانه يقع داخل
القرية ويبعد عن الشارع العام ومسيج بسياج من الجينكو
وانه خ�ايل من املغروس�ات واملش�يدات قدرت قيم�ة الدونم
الواحد من االرض مبلغ مقداره تسعون مليون دينار فتكون
القيم�ة العمومي�ة للعقار مبل�غ مق�داره ()30,600,000
ثالثون مليون وستمائة الف دينار ال غريها
القايض
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فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة الش�باب والرياضة
املرقمة ( )5907باسم املوظف ( عبد الحسن حمودي حسن
الخزعيل) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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اعالن
اىل الرشيك ( ش�يماء س�الم ناجي ) توجب عليك الحضور اىل
مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم
 3/ 48078ح�ي الن�داء خالل عشره ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه منذر نعمه عبيد
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مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد3512 :
التاريخ2018/5/23 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املس�تدعي ( نصري جاسم
محمد ) الذي تطلب تبديل لقبه من ( جربان ) اىل ( الشمري )
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمس�ة عرش يوما ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لسنة . 2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
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مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4964 :
التاريخ2018/7/4 :
اعالن
بن�اء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ( مس�افر جالل
عبد الكاظم ) الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله ( البو وهب )
ب�دال من ( الفراغ ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خلال مدة اقصاه�ا (عرشة ايام ) وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
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 4968 :
التاريخ 2018/7/4 :
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (رس�ول جالل عبد
الكاظم) الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله (البووهب ) بدال
(ف�راغ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده
اقصاها (عرشة ايام ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام املادة ( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
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 5018 :
التاريخ 2018/7/5 :
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعي (حي�در كريم
ه�ادي) الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعل�ه (الفتالوي ) بدال
م�ن (الف�راغ) فمن لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خلال مده اقصاه�ا (عرشة ايام ) وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالم�ر 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 املدنية /قسم
الواقع�ات املرق�م ( )23317يف ( )2018/5/14حول تبديل
لقب املواطن (عباس جابر حسن ) وجعله (العيساوي) بدال
م�ن (العكايش) امل�درج معلوماته ادناه التخ�اذ ما يلزم من
قبلكم واعالمنا
ت

االسم
واللقب

عنوان السكن

اسم
المختار
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جابر
حسن
العكاشي

النجف/
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الشعبية

عبد الزهرة
فليفل

العقيد الحقوقي
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مدير شؤون االحوال املدنية يف
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عـالـم مـحـمـد الـفـخـرانـي بـألـف جـنــاح

جمال مقار

تنهض رواية «ألف جناح للعالم» (الكتب خان) للمرصي محمد الفخراني عىل منهجية إنشاء خاصة جدا ً ومناقضة حتى آللية بناء روايته السابقة «فاصل من
الدهش�ة ،بحيث تعيد الرواية خلق الواقع عرب نقله من مس�تواه الحيس إىل مس�توى خيايل خاص به ،تعبريا ً وأسلوبا ً وبنا ًء.كأن بالعمل يرضب ما قال به جريار
جينت «من املستحيل تصور نص بكر».

ّ
ف�كل ن�ص روائ�ي مس�تفيد اس�تفادة
ظاه�رة أو خفي�ة؛ واعية أو ال ش�عورية
من نص�وص اآلخرين .هذا م�ا تقطع به
تجارب الدخول إىل نصوص كثرية نتناولها
بالق�راءة ونعقد مقارن�ة بينها من حيث
البنى واللغة مع نصوص روائية أخرى.
إذا أردن�ا أن نح�دد تيم�ة ه�ذه الرواي�ة
بغي�ة السير يف دهاليزه�ا املتش�ابكة
املعقدة وحل ش�فراتها ،س�نراه يعمد إىل
باحثين يف الجيولوجيا؛ هما س�يمويا
إن ِ
أكسيلينور ،ودفوماليمورا؛ ُيكلفان برحلة
استكش�افية من جهة حاكمةـ ال تفصح
الرواي�ة عن طبيعتها عىل أي نحو فال هي
دول�ة أو هيئة عاملية أو مؤسس�ةـ وقبيل
أن يبدآ رحلتهما تقابل سيمويا فتاة تدعى
«بين�ورا» يف الطري�ق تعطيه�ا مخطوطا ً
عنوان�ه «أوراق اللي�ل» وتطل�ب منه�ا أن
تق�رأه جزءا ً ج�زءا ً كل ليلة ،ث�م تختفي.
هن�ا تصب�ح الرواي�ة روايتني تسيران يف
خطني متوازيني ،ويتبادالن املواقع فصالً
للرحل�ة االستكش�افية ،والرواي�ة يف هذا
الجزء ـ واقعية بمنطق العمل.
وتق�ع أح�داث فصوله�ا يف النه�ار ،ث�م
ٌ
فصل آخر للرواية
يعقـــب كــــل فصل
املوازية يحمل عنوانا ً ثابتا ً بامتداد العـمل:

ه�و «الليل» ،حي�ث يقدم س�ياحة ليـلية
تقــــوم بها «بينورا» وجدتها بحثا ً عن
النه�ارـ وهي رواي�ة خيالية ـ تعايش�ها
«سيمويا» وهي تقرأ تلك األوراق.
وبينما تتعلق الرواية األوىل بما لحق بالعالم
من تغير يف املكان وطبيعته الجيولوجية،
مث�ل ذلك الغيض الذي لح�ق بأحد البحار
حت�ى انتهى إىل صح�راء قاحلة ،س�نجد
الرواي�ة الثاني�ة تتعلق بما أص�اب العالم
م�ن تغير يف طبيعة الزمن ،حيث س�يطر
الليل عىل العالم ونفى النهار عنه ،وخرج
الن�اس ومنهم «بين�ورا» وجدتها العجوز
بحثا ً عنه يف الطرقات والحدائق.
ويف م�ا ع�دا س�يطرة مفه�وم الرحلة أو
االرتح�ال على الروايتين ،نج�د أنفس�نا
أمام مجموع�ة من الثنائي�ات املتناقضة
(الصحراء التي يمس�ك به�ا املوت نهاراً/
يف مقاب�ل البح�ر الذي يمس�ك به صخب
الحي�اة ليالً ،امل�كان /يف مقاب�ل الزمان)
حتى طبيعة الرحلة يف الروايتني؛ إحداهما
(عملي�ة علمي�ة) واألخ�رى (نفس�ية
وجداني�ة) .بينما تمس�ك الغراب�ة بعاملي
الروايتني وتمدهم�ا بحالة من دفق خيايل
يبت�دع عوالم غير مس�بوقة كأن الكاتب
أخرجها من رحم املس�تحيل ،عوالم ش�اء

لها أن تكون بال مثيل يف أي من املرجعيات
سواء الروائية أو امليثولوجية.
«رأيا ش�ابة تجلس على األرض ،صدرها
مشقوق ش�قا ً صغريا ً جهة اليسار ،قلبها
الناب�ض يف ِحجرها ،تخيط�ه بتأن ،تلمع
بني أصابعها إبرة فضية صغرية ،مشبوك
ٌ
خيط أزرق م�ن النايلون يمتد خلفها
بها
إىل م�ا ال نهاية ،لم يكن قلبها ينزف ،فقط
تف�وح من�ه رائح�ة كأنها مزي�ج من كل
زه�ور العال�م ،وتظهر عىل قمت�ه فقاعة
صغرية ينب�ض منها الدم ويع�ود إليه ،ال
يسيل عىل جدرانه».
وتدعم ه�ذا التدفق لغة منس�ابة محملة
باأللوان على اختالف أطيافه�ا والروائح
العبق�ة األثيرة واألص�وات واملوس�يقى
والطع�وم وبخاصة الش�كوالتة ،فتس�ود
حال�ة م�ن االحتف�ال الصاخ�ب بالحياة
بط�ول الروايتين وعرضهم�ا ،متخ�ذة
مفهومي اإلذاب�ة والتفاعل صعيدين لكل
األش�ياء حيث تذوب األص�وات يف الروائح
والطع�وم ،وتمتل�ك الكائن�ات فيه�ا كل
قدرات الحركة والتس�امي ع�ن طبيعتها
الذاتية .هن�اك يمكن األس�ماك أن تغني؛
«انتق�ل دوفو وس�يمويا إىل أق�رب نقطة
للبح�ر ،س�معا غناء األس�ماك يصعد من

م�ن الضع�ف قللت م�ن قوة ه�ذا العمل،
كالس�قوط يف حالة م�ن االلت�ذاذ والولع
باللغــــة والوصف املسهب يف اتجاه ذي
ُبع�د واحد ،ما جعل العم�ل ينمو عرضياً،
فال يصعد إىل أي نقطة من الرصاع .وكذلك
تع ّد قصة الحب بني س�يمويا أكس�يلينور
ودوفو ماليمورا قصة اس�تيتيكية جامدة
ومجمدة وافتــــراضية ال تنمو بداخلهما
لتتج�اوز االفتــــ�راض ال�ذي تفرتضه
س�يمويا بأنها تحـــبه؛ وإنها واثقة من
أنه يحبها بال أي دليل أو تحقق يف واقعهما
عىل أي نحو س�واء كان روحا ً أو جس�داً.
أما نقــــطة الضعف األساس�ية يف هذا
العم�ل فتكمن يف اإلس�هاب؛ ليس بمعنى
االس�تغراق يف التفاصيل؛ بل بمعنى إعادة
إنتاج الصور الكلية والفصول نفـــسها،
وكان م�ن األج�دى اس�تثناء بعــــضها
ليقلل من أثر ذل�ك ومن الجهد الذي يبذله
القارئ يف قراءة عمل خاص جدا ً مثل ذلك
العمل ،فال يشعر بامللل.
ومــــ�ع ذلك؛ يظل هذا العمل واحدا ً من
األعــــمال الروائية شديدة التميز؛ ِجدة
ً
ولغة وأسلوبا ً التي قدمها روائيو
وبنــا ًء
املوجة الجديدة يف مرص والعالم العربي يف
السنوات األخرية.

الق�اع ،غناء له ص�دى بعي�د كأنه ذكرى
حلم» (ص  .)84و «تحوّل سقف الدنيا إىل
أمواج س�ما /بحرية زرقاء؛ يسبح القمر
فيه�ا لبعض الوقت بحالت�ه الطبيعية ثم
يتحول إىل شاب له جسد زلق مثل سمكة»
(ص .)100ويمت ّد مفه�وم اإلذابة لينتقل
من محاولة جعل املضمون شكالً والشكل
مضمون�اً؛ كم�ا يف املوس�يقى ،إىل الزم�ن
فينقلب املايض إىل حارض أو مس�تقبل أو
أيها إىل اآلخر ،بينما تظللهم حالة التفاعل
الف�وّار لتط�اول كل يشء :الجم�ادات
واإلنسان واألش�جار والحيوانات لتؤكد ـ
طبقا ً ملنط�ق العمل ـ وحدة الوجود ،وهو
يف س�عيه املحم�وم ولعبه الفن�ي العابث
يمتح من بئري السيريالية والالمعقول
بما يمنحه كل الحرية إلعادة ترتيب العالم
عىل نح�و أكثر حيوية وجماالً ويس�تثني
القبح والفوىض الفنيني.
حتى ما هو قبيح أو مفزع؛ طبقا ً ملفهوم
الواق�ع يقدم�ه النص يف صورة مدهش�ة
وموحي�ة .هك�ذا يظ�ل يتالع�ب ويلع�ب
ويعزف ويقسم ويصعد بالرواية والقارئ
إىل مناطق وشخوص وروائح وأصوات لم
يرها أو يسمع بها يوماً.
وم�ع ذلك كل�ه ،يظل هناك بع�ض نقاط

مهرجان «أصيلة» يمنح جائزة «تشيكايا أوتاميس» للسنغايل أمادو ملني صال
لحسن مقنع
من�ح موس�م أصيل�ة الثق�ايف ال�دويل ال�ـ 40جائزة
«تش�يكايا أوتاميس للش�عر األفريقي» لهذه الس�نة
للش�اعر الس�نغايل أم�ادو ملين ص�ال ،أح�د تالمذة
ومرافقي األب الروحي للس�نغال املعارصة ،الش�اعر
والرئيس الراحل ليوبولد س�يدار س�نغور .وتش�كلت
لجنة تحكيم هذه الس�نة من  6شخصيات أدبية من
القارات الثلاث ،أفريقي�ا وأوروبا وأمريكا ،ترأس�ها
الش�اعر واملوس�يقي ماري�و لوس�يو سوس�ا ،وزير
الثقافة الس�ابق يف جمهورية ال�رأس األخرض .وقال
سوس�ا خلال حفل تس�ليم الجائ�زة األح�د بأصيلة
«عندما تم اختياري لرئاس�ة لجن�ة التحكيم وكلفت
بتش�كيلها ،قررت اختي�ار ش�خصيات أدبية من كل
القارات لعضويتها ،وذلك بهدف إعطاء إشعاع عاملي
لهذه الجائ�زة ،وتعريف العالم أجمع من خاللها بأن
هناك ش�عرا ً وش�عراء يف أفريقيا ،وأن هناك موس�ما ً
ثقافي�ا ً رفيع�ا ً يف أرض أفريقي�ة ،بمدين�ة أصيل�ة
املغربي�ة ،يحتفى فيه باألدباء واملبدعني ،وتلتقي فيه
قامات فكرية وأدبية وإبداعية كل عام لتعرب وتشارك
قل�ق اإلنس�انية وهمومه�ا وآماله�ا» .قب�ل تس�ليم
الجائ�زة للفائ�ز انتقل املش�اركون يف موس�م أصيلة
إىل حديق�ة تش�يكايا أوتاميس ،ووقف�وا عند النصب
التذكاري للش�اعر الكونغويل الذي كان من بني الرواد
األوائل ملوس�م أصيلة الثقايف ،ال�ذي احتفت به املدينة
املغربية بعد وفاته عرب إطالق اسمه عىل تلك الحديقة
املحادية للس�ور العتي�ق للمدينة ،الت�ي كانت املكان
املفضل عند تشيكايا خالل زياراته ملدينة أصيلة .ويف
كلمة باملناس�بة ق�ال محمد بن عيسى ،األمني العام

ملنتدى أصيلة ،إن تش�يكايا كان يح�ب أن يأتي لهذه
الحديق�ة ،للتفكير والتأم�ل وكتابة الش�عر ،وأيضا ً
للغناء .وأضاف بن عيسى« :كانت أحب أغانيه (أغدا ً
ألقاك) للس�يدة أم كلثوم ،أغ�رم بهذه األغنية لدرجة
أنها ولدت لديه رغبة يف تعلم اللغة العربية» .وانتقلت
الذاكرة ببن عيىس إىل البدايات ،بدايات موس�م أصيلة
وبدايات تش�يكايا مع أصيلة .وق�ال« :ما زلت أتذكر
املرة األوىل التي جاء فيها تش�يكايا إىل أصيلة ،وعندما
وص�ل إىل محطة القطار لم يجد س�يارة أجرة لتنقله
إىل وسط املدينة فركب كارو (حنطور) .ونزل يف قرص
الثقافة ،حيث كان يقيض لياليه عىل ضوء الش�موع،
دون م�اء وال كهرب�اء .فف�ي ذلك الوقت ل�م تكن كل

هذه املنش�آت التي نراها الي�وم قد رأت النور» .وعند
وفاة الش�اعر تش�يكايا يف  1989كان بن عيىس وزير
الثقافة األفريقي الوحي�د الذي حرض جنازته .وقال:
«مبارشة بع�د أداء واجب الع�زاء للرئيس الكونغويل،
أعلن�ت للصحافة ع�ن إقامة جائزة باس�م ش�يكايا
أوتاميس للشعر األفريقي يف أصيلة» .ومنذ ذلك الحني
والجائزة تمنح مرة كل ثالث سنوات ،وتشكل مناسبة
منحه�ا فرصة الس�تحضار روح الش�اعر الكونغويل
ال�ذي أح�ب أصيل�ة وأحبت�ه .وه�ذه الس�نة منحت
الجائزة يف نس�ختها الـ 11للش�اعر الس�نغايل أمادو
ملني صال ،الذي س�بقه إليها عىل التوايل الشاعر إدوار
مونيك من جزيرة موريس يف  ،1989وروني ديبيست

م�ن هايت�ي يف  ،1991ومازيني كونين�ي من جنوب
أفريقي�ا يف  ،1993وأحم�د عبد املعط�ي حجازي من
مرص يف  ،1996وجون باتيس�ت لوط�ار من الكونغو
برازافي�ل يف  ،1998وفريا دوارطي من الرأس األخرض
يف  ،2001وعب�د الكريم الطبال م�ن املغرب يف ،2004
ونيني أوس�ندار من نيجرييا عام  ،2008وفامة ديان
سني من السنغال مع املهدي أخريف من املغرب سنة
 ،2011وجوزي غيبو من س�احل العاج س�نة .2014
وحول اختيار الش�اعر ملين صال ،ق�ال رئيس لجنة
التحكي�م سوس�ا« :األم�ر ال يتعلق بتحكي�م باملعنى
الشائع للكلمة ،ألنه لم تكن هناك منافسة ،بل تأكيد.
فالش�اعر ملني صال كان مختاراً ،لكونه الشاعر األول
يف بلده ،وله إش�عاع عاملي إذ ترجمت أعماله ملختلف
اللغ�ات .ما فعلناه يف اللجنة مجرد تحصيل حاصل».
أما الش�اعر ملني صال فتأث�ر بالتكريم لدرجة غالبته
الدم�وع .رَّ
وعب عن اعت�زازه بالتكري�م األفريقي من
بل�د أفريقي .وأعل�ن إهداء الجائزة ل�روح أمه ولألب
الروحي للسنغاليني ،معلمه ورفيقه ،الرئيس سنغور.
وق�ال صال« :يف س�نة  1951كانت س�يدة س�نغالية
تضع طفلها عندما سمعت جلبة يف الخارج .تململت
وأطلت من النافدة ،فوجدت مظاهرة ترفع ش�عارات
موالية لس�نغور .ذلك الطفل ال�ذي ولد كان أنا .وبعد
ذلك التقيت بس�نغور ،ورافقت س�نغور .وكانت أمي
تقول إن لقائي بسنغور لم يكن صدفة ،وأنها أحست
منذ تلك الليلة أنني س�ألتقي ب�ه» .وتحدث ملني صال
ع�ن العالق�ة الحميمي�ة الت�ي كانت تربط س�نغور
بالعاهل املغربي الراحل امللك الحسن الثاني .وأضاف:
«عندما قرر سنغور التخيل عن السلطة ،قال إنه يريد
أن يستقيل ليتفرغ للشعر».

صدور «مدينة» ..الرواية األشهر أللساندرو باريكو

صدرت مؤخراً ،عن منشورات املتوسط – إيطاليا،
رواية «مدينة» للكاتب اإليطايل الشهري ألِ َّ
ساندرو
ُّ
باريكو وبرتجمة أس�تاذ األدب العربي يف جامعة
بولونيا اإليطالية «گاصد محمد».
ُّ
باريكو عربيا ً م�ن روايته «حري�ر» والتي
ُع�رف
صدرت ُ
وترجمت أكثر م�ن مرة يف العالم العربي،
ولع�ل أش�هر ترجمتين له�ا هم�ا ترجم�ة فواز
طرابل�س ،وترجمة إس�كندر حبش .لكن ش�هرة
ُّ
باريك�و الكبيرة أتت عامليا ً م�ن كتابته ملونولوج
مرسح�ي بعن�وان ( )1900وال�ذي حوله املخرج
اإليط�ايل األش�هر «جوزي ِّبه تورنات�ورِّه» إىل فيلم
من روائع السينما العاملية.
رواية «مدينة» هي أهم وأشهر ما كتب ألِ َّ
ساندرو
ُّ
باريكو يف الرواية ،بل هي واحدة من أهم ما ُكتب
يف الرواي�ة اإليطالي�ة املع�ارصة ،حت�ى أن الناقد

الش�هري «ألفريد هيكلينغ» يذه�ب يف حديثه عن
حيوي�ة أس�لوب الرواي�ة وتجديده�ا ،ملقارنته�ا
«بأس�لوب جوليان بارن�س ،أو دوغالس آدمز ،أو
حتى أومربتو أيكو» ،وبالفعل كما قال :إن قراءة
رواية «مدينة» يف إيطاليا أصبحت «أشبه بطقس
مقدس».
و»مدين�ة» ه�ي رواية بثلاث حكاي�ات ،تتداخل
فيم�ا بينها ،ب�دون حواجز أو فواصل ،وتنس�اب
كثالث�ة أنهر متوازية ،وتتش�عب منه�ا حكايات
أخ�رى وش�خصيات عدي�دة .الحكاية الرئيس�ة
األوىل ه�ي حكاية غول�د ومدبرة منزله ش�يتزي
ش�يل .غولد طفل عبقري هج�ره والداه ،يعيش
برفقة شيتزي ش�يل وصديقني من صنع خياله،
أحدهم�ا عمالق ال تس�عه س�يارة واآلخ�ر أبكم
«يتحدث» .تنس�اب من خيال غولد حكاية املالكم

ليري غورم�ان ومدرب�ه مونديني ،حكاي�ة تولد
وتتطور أحداثها فقط حينما يكون غولد جالس�ا ً
يف املرحاض .أما من خيال ش�يتزي شيل فتنساب
حكاي�ة الويسترن يف الغرب األمريك�ي ،وتحكي
ُ
الريح فيه�ا الزمن ،وضاعت
قص�ة مدينة مزقت
أقدار الناس ومصائرهم يف غبارها.
بينما الق�ارئ يطالع «مدين�ة» ويتنقل فيها من
حكاي�ة إىل أخرى ،يش�عر وكأنه س�ائح يف أرجاء
مدينة ما ،ينتقل من حي إىل آخر ،ومن ش�ارع إىل
آخر ،حيث األحياء قصص والشوارع شخوصها.
مرتجم رواي�ة «مدينة» إىل اإليطالي�ة ،هو گاصد
محمد ،والذي يرتجم من اللغتني العربية واإليطالية
وإليهما ،كما أنه يكتب الش�عر والقصة القصرية
باللغة اإليطالية وهو من أبرز األس�ماء اإلبداعية
ضمن موجة األدباء املهاجرين يف إيطاليا.

كتاب يكشف «ألغاز بوتني» :قصة حياة وسرية مهنة
ص�در كت�ب «ألغ�از بوتين :قص�ة حياة
وسيرة مهنة» للروائي والقاص والكاتب
الصحف�ي ي�ارس قبيلات ،عن مؤسس�ة
«اآلن نارشون وموزعون» يف عمّان.
يتك�وّن الكت�اب من مقدم�ة تحتوي عىل
موضوعين :مفاج�أة رئاس�ية ،وتعيين
وري�ث .ث�م ينتق�ل إىل األلغ�از وعدده�ا
 ،14وينقس�م كل لغ�ز إىل مجموع�ة من
العناوين.
اللغ�ز األول  -أرسار السلالة ،وفيه�ا:
«أقن�ان وعم�ال وفالحون ،أص�ول ونتف
روايات ،ظالل الح�رب والصمت ،ذكريات
الحرب».
اللغز الثان�ي« :رس األقارب الجورجيني»،
وفيه الصفحات البيض�اء ،متن الحكاية،
خيوط متشابكة).
اللغز الثال�ث :أرسار الطفول�ة ويتضمن:
«ضجيج الهمس�ات ،حياة مشرتكة ،جنة
ال ِفناء».
اللغ�ز الراب�ع :أرسار التخص�ص ،وفي�ه:
«طموحات فتى ،حي�اة طالبية ،أخصائي
بالتواصل «.

اللغ�ز الخام�س ،وفي�ه :أرسار املهن�ة:
«احتكاك مهني ،عالقات موروثة ،الرفيق
بوالت�وف» .اللغ�ز الس�ادس :األرسار
العائلية« :عالقة عاطفية ،حياة زوجية».
اللغ�ز الس�ابع :األرسار األملاني�ة« :زاد

الرحل�ة ،ترقي�ات متتابع�ة ،التباس�ات
أملانية ،إجراءات طارئة».
اللغ�ز الثام�ن :األرسار الغورباتش�وفية:
«ألغ�از دريس�دن ،مهم�ة غامض�ة،
مجموعة الش�عاع» اللغز التاسع :األرسار

اللينينغرادي�ة« :رجل أمن س�ابق ،العمل
مع سوبتش�اك ،تمرد أغسطس ،البطاقة
الحزبية».
اللغ�ز الع�ارش :األرسار املعتمة« :مجلس
املدين�ة ،خط�أ ش�خيص ،فس�اد رشعي،

مظاهر القوة».
اللغ�ز الح�ادي عشر :أرسار الخس�ارة:
«حادث سير ،تفاصيل عائلي�ة ،لحظات
خطرة ،موسكو تهاجم)».
اللغ�ز الثاني عشر :األرسار املس�كوبية:
«الدولة والجس�د ،ش�بح ثالث وتس�عني،
إطف�اء الحرائق ،موس�كو تن�ادي ،حكم
األقاليم ،بوابة مناسبة ،تعيني مفاجئ».
اللغز الثالث عرش :أرسار الجهاز« :قواعد
ذهبية ،فيديو فضائحي».
اللغ�ز الراب�ع عشر :أرسار االختي�ار:
«تفاصي�ل بريماكوفي�ة ،دائ�رة الق�رار،
أفق الرئيس ،ق�رار بالتغيري ،عرض عمل،
الوريث الصامت ،تحريك الوضع».
وأخيرا ً النهاي�ة ويرتكه�ا مفتوحة تحت
عنوان :كل ما يشاء الرئيس ،ويف الخاتمة
يتح� ّدث الكات�ب عمّ�ا يس�مى خط�ة
أندروبوف ،وخطة الطوارئ.
ُيذك�ر أن ي�ارس القبيلات ق�د حص�ل
على ش�هادة الدبل�وم يف فنون الس�ينما
والتلفزي�ون من املعهد الفي�درايل الرويس
للسينما يف موسكو سنة .1995

مـن كـل األزقـة
انتصار عابد بكري
ٌ
مغادرة من هزيم ٍة
هذه املرة...
من كل األزقة
والطرقات
التي تؤدي إل
نعم إليّ ًّ،
هذه املرة سرتى خيايل
وخيايل لن يظهر ليلاً ..
هل نلتقي صدفة
بدون شك
ً
سأكون سعيدة...
ٌ
مغادرة وكل النوافذ املفتوحة
َ
عرشها
اتخذت
فوق،
تستوعب النور
ورائحة العطور
ٌ
وأنفاس ُتحييك..
سأكون سعيدة
وأنت ُت َع ّدي عىل ممرات الحياة
أيامك البالية
وتستعيد قواك
نعم ِقواك أيها الشجاع الخائف
حتى تخرج
من آخر الزقاق....
ال بأس إن تخليت عن الشجر
فالظل سأرسله لك
مع أول طائرة
حجزت لها..
ربما نلتقي صدفة
بدون شك
ً
سأكون سعيدة..
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أزمة جديدة قد تطيح بأحالم أمحد السقا ومنى زكي
يبدو أن أزمة فيلم « 3شهور» للنجم أحمد
الس�قا والفنانة منى زكي ،لن تتوقف عند
حدود الخالفات اإلنتاجية واملشاكل املالية،
إذ وصل�ت األزم�ات إىل قاع�ات املحاك�م،
بعدم�ا تق�دم املستش�ار ي�ارس قنطوش
بدعوى قضائية مس�تعجلة أمام محكمة
عابدي�ن األربع�اء إليقاف تصوي�ر الفيلم
ومنع عرضه وفرض الحراسة عىل الرشكة
املنتجة ،لقيام صاحبها بالنصب عىل آالف
املواطنني ،وم�ن املقرر النطق بالحكم يوم
 11يوليو الجاري.
املستش�ار ي�ارس قنط�وش ،املحام�ي
بالنق�ض واإلداري�ة العليا ،أك�د أنه تقدم
بصفته وكيلا عن عدد كبري من املواطنني
املنص�وب عليه�م م�ن صاح�ب رشك�ة
الريماس لإلنتاج الفن�ي وصاحب منتجع
الحي�اة بيتش بمدينة رأس س�در ،بدعوى
قضائية مس�تعجلة أمام محكمة عابدين
إليق�اف فيل�م «3ش�هور»بطولة أحم�د
الس�قا ومنى زكي وفرض الحراس�ة عىل
الرشك�ة املنتج�ة ،لقيام صاحبها س�الف
الذك�ر بالنصب على آالف املواطنني الذين
قام�وا بشراء وحجز ش�اليهات س�كنية
باملنتجع�ات اململوك�ة له ،حي�ث ماطل ىف
تس�ليم الوحدات إليهم واستغالل أموالهم
يف إنت�اج األفالم الس�ينمائية وكان آخرها
فيلم الخلية ألحمد عز ،وقد تأجلت القضية

للنطق بالحكم 11يوليو الجارى.
تابع قنطوش مؤكدا أن الدعوى القضائية
الت�ى رفعها أجبرت املنتج على الهروب،
لع�دم س�داد مس�تحقات الفنانين ،وأنه
ىف إط�ار التجهي�ز خالل أي�ام لرفع دعوى

إشهار إفالس عليه لضمان حقوق العمالء،
وسوف يس�تمر ىف إجراءات التقايض حتى
ع�ودة حقوقه�م كامل�ة ،وكذل�ك دع�وى
حساب عن األفالم القديمة التى تم إنتاجها
مث�ل الخلي�ة .وق�د ت�م القبض األس�بوع

املايض عىل املدير التنفيذي لرشكة لالنتاج
بدائ�رة قس�م مدين�ة نصر ىف نفس هذه
القضايا ،وخرج بضمان محل إقامته ،وما
زالت القضية قائمة.
يذك�ر ّ
أن الدع�وى اختصم�ت نقيب املهن

الس�ينمائية بصفته رئيسا لغرفة صناعة
السينما املسؤولة عن األعمال السينمائية،
كما اعتربت ّ
كل من يش�ارك يف أعمال فنية
م�ع صاحب رشك�ة اإلنتاج ،رشي�كا له يف
جريمة غسيل أموال.
املثير أن الرشكة املنتجة تجاهلت الدعوى
القضائية تماما ،وأكدت أن تصوير الفيلم
س�يتم اس�تكماله خلال أيام قليل�ة ،بعد
تج�اوز األزم�ات م�ع الرشك�ة املنفذة يف
أمري�كا ،وأك�دت يف بيان حصل «س�يدتي
نت» عىل نسخة منه ،أنها ال تعاني من أية
أزمات مالية.
يش�ار إىل أن آخر أعمال النجم أحمد السقا
فيل�م «هروب اضط�راري» وال�ذى عرض
يف موس�م عيد الفطر قب�ل املايض ،وحقق
أعلى اإليرادات يف تاريخ الس�ينما املرصية
بـ 58مليون جنيه ،وشارك يف بطولته أمري
كراره ،غ�ادة عادل ،فتحي عب�د الوهاب،
مصطف�ى خاط�ر ،باس�م س�مرة ،أحمد
زاه�ر ،تألي�ف محمد س�يد بشير ،إخراج
أحمد خالد موىس ،إنتاج ندى السبكي.
بينم�ا توقفت منى زكي ع�ن تقديم أفالم
الس�ينما منذ قدمت آخ�ر أفالمها «من 30
سنة» مع الس�قا أيضا عام  ،2016بسبب
انشغالها بتصوير مسلسل «أفراح القبة»
وم�ن بع�ده ظ�روف حم�ل ووالدة ابنه�ا
الثالث «يونس».

ماذا يفعل شاروخان يف برشلونة؟
نرش نجم بوليوود ش�اروخان صورة
م�ع ابنت�ه س�وهانا على حس�ابه
الرس�مي انس�تقرام ،تظه�ر في�ه
س�وهانا وهي تقبل خد والدها خالل
جلس�ة حم�ام ش�مس ،وكتبت عىل
الصورة ” قبلة شمسية “.
ويقضي الفن�ان الهن�دي عطلة مع
عائلت�ه يف برش�لونة ،ونرشت زوجته
س�يدة املجتم�ع جوري خ�ان صورة
له�ا وألوالدهم�ا ،آري�ان وأب�رام مع
والدهما،وتظه�ر الصور االس�تمتاع

هند صربي تعود للتعاون مع أمحد عز
بع�د  17عام�ا على ظهورهم�ا
مع�ا للم�رة األوىل ،يف بطولة فيلم
«مذك�رات مراهق�ة» ،وافق�ت
النجمة هند صربي عيل مش�اركة
النج�م أحم�د ع�ز بطول�ة فيلمه
الجدي�د «املمر» للمخ�رج رشيف
عرفة ،برتش�يح من املخرج الذي
تع�اون مع هند مؤخ�را يف بطولة
فيلم «الكنز» ،ويعد هذا الفيلم هو
أول تعاون له مع أحمد عز.
فيلم «املمر» ظل حائرا يبحث عن
أبط�ال ط�وال الش�هور املاضية،
بعدم�ا عرض على النج�م أحمد

الس�قا ولكن�ه اعت�ذر النش�غاله
ببطولة فيلم والتحضري ملسلس�ل
موس�م رمض�ان  ،2019وبعدها
ع�رض على النج�م أمري ك�رارة
ولكن�ه اعت�ذر لنف�س االس�باب،
وواف�ق أحم�د ع�ز على التدخ�ل
وإنق�اذ املوق�ف ،خاص�ة وأن
الفيل�م كتب باألس�اس من أجله،
ولكنه انش�غل عنه بتصوير فيلم
«الخلي�ة» والتحضير ملسلس�ل
«أبو عمر املرصي» ،ومن بعدهما
تصوير فيلم «يونس» .تدور قصة
فيلم «املمر» حول شخصية البطل

املرصى إبراهيم الرفاعي ،مؤسس
فرق�ة الصاعقة املرصي�ة ،وقائد
املجموع�ة  39صاعق�ة ،وال�ذى
التح�ق بالكلي�ة الحربي�ة ىف عام
 1951وتخ�رج فيها ع�ام 1954
والتح�ق بسلاح املش�اة ،وكان
ضم�ن أوائ�ل فرق�ة الصاعقة
املرصي�ة التى كانت متواجدة
ىف منطق�ة أبو عجيل�ة ،وقد
لف�ت إبراهي�م الرفاع�ى
األنظار إليه أثناء التدريبات،
ألن�ه كان يتميز بالش�جاعة
وبجرأة منقطعة النظري.

عودة نوال الزغبي إىل عائلتها
كش�ف مارس�يل الزغبي شقيق
الفنان�ة ن�وال الزغب�ي ومدي�ر
أعماله�ا ،ع�ن تعاقده�ا م�ع
رشكة «روتان�ا» ،إلنتاج أعمالها
للمرحل�ة املقبلة ،مشيرا ً إىل أنه
عق�د إجتم�اع الي�وم يف بيروت
جم�ع بني ن�وال ورئيس الرشكة
تكلل
الهن�دي
س�الم

بالنج�اح وبوقي�ع عق�د إنت�اج
للمرحلة املقبل�ة ،ولكن من دون
أن يحدد مدته.
يف املقاب�ل أعلن�ت صفحة رشكة
روتان�ا عبر تغريدة على موقع
«تويرت» ،عن التعاقد مشيرة إىل
أنه يشمل اإلنتاج وإدارة االعمال،
وكتبت»تم اجتماع اليوم بمكاتب
رشكة روتانا ببريوت بني النجمة
الذهبي�ة ن�وال الزغبي ورئيس
الرشكة سالم الهندي وتكلل
االجتماع بنج�اح ،توقيع
عقد إنتاج وإدارة أعمال
للمرحلة املقبلة».

أم�ا ن�وال الزغب�ي فنرشت
ص�ورة تجمعه�ا بـ س�الم
الهن�دي عبر حس�ابها
الرس�مي على «تويتر»،
وعلق�ت عليه�ا» رجع�ت
لعيلت�ي األساس�ية كتير
مبس�وطة بالتعام�ل م�ن
جدي�د م�ع أخ�ي وصديق
العمر».
يش�ار إىل أن آخ�ر أعم�ال
الزغبي كان كليب «قالوا»
ال�ذي طرحته قب�ل نحو
أس�بوعني عبر قناته�ا
الخاصة عىل يوتيوب.

ساندي تستعرض
سيارهتا اجلديدة
نرشت الفنانة ساندي مجموعة من الصور لها ،وهي
تق�ود س�يارتها الجديدة الت�ي اختارتها م�ن ماركة
المبورغيني باللون األزرق ،وهي املاركة نفس�ها التي
اختاره�ا محمد رمضان ،وتعرّض بس�ببها للعديد من
االنتقادات واالتهامات باس�تعراض س�يارته بطريقة
مستفزة .
ساندي من جانبها نرشت مجموعة من الصور لها يف
شوارع باريس وهي تقود س�يارتها الجديدة ،وكتبت
ً
تعليقا باللغ�ة االنكليزية مف�اده ،أنه ال
عىل الص�ور
حدود للرسعة عىل طريق النجاح.
وكانت س�اندي قد نشرت منذ أيام ص�ورًا لها خالل
جولتها الس�ياحية يف فرنس�ا وزيارتها ملدينة ديزني
الند ،الت�ي اعتربتها الفنانة الش�ابة حلمً ا قديمً ا تحقق
مؤخرًا.
ُيذكر ّ
أن ساندي أنجبت مؤخرًا طفلها األول رايان ،ونرشت
مجموع�ة من الص�ور لها بعد ال�والدة مبارشة ،وأش�اد
الكثريون بقدرتها عىل استعادة رشاقتها بشكل رسيع،
وأكد بع�ض املصادر املقرب�ة منها ،أنه�ا ّ
اتبعت حمية
غذائية قاسية ،ولجأت لتكثيف عدد ساعات التمرينات
الرياضي�ة خالل يومها ،من أجل اس�تعادة رش�اقتها
بشكل رسيع.

والتجانس بني أفراد العائلة .يذكر أن
النجم ش�اروخان ين�وي تقديم جزء
جديد لفيلمه الخيايل « »Ra. Oneالذي
ّ
جس�د فيه ش�خصية الرجل الخارق
 ،G. Oneوالذي ُعرض عىل شاش�ات
السينما بالعالم عام .2012
وكان ق�د انتهى مؤخ�را ً من تصوير
مش�اهد فيلمه الجدي�د  Zeroاملقرر
عرض�ه يف ص�االت الس�ينما الهندية
يوم  21كانون األول من هذا العام.
يذك�ر أن نج�م بولي�وود ش�اروخان

 Shahrukhanه�و واحد من
أغنى نجوم العالم الذين
تربع�وا على ع�رش
الش�هرة واألض�واء
،ويف الع�ام امل�ايض ،
كان قد احت�ل املركز
الثام�ن يف قائم�ة
أغن�ى املمثلين يف
العال�م ،بمبل�غ
 38ملي�ون
دوالر.

سمرية سعيد تستعيد ذكرياهتا
مع العندليب
تزامن�ا م�ع االحتفال بذك�رى رحيل العندليب األس�مر عب�د الحليم
حافظ ،نرشت الديفا سمرية سعيد عرب حسابها الرسمي عىل موقع
الص�ور والفيديو “إنس�تقرام” ،صورة لها جمعته�ا بالعندليب منذ
زمن بعيد.
س�مرية س�عيد ،ظهرت يف الصورة بجانب العندليب ،وهي يف مرحلة
الطفولة ،حيث كانت ترب�ط أرستها عالقة صداقة كبرية بالعندليب
األس�مر ،وعلقت عىل الصورة قائلة“ :س�تظل أيقونة الغناء ومعلّم
األجيال ..ذكري العندليب”.
الجدي�ر بالذكر أن س�مرية س�عيد ،وضع�ت اللمس�ات األخرية عىل
ألبومه�ا الجديد ،خالل الفرتة املاضي�ة ،لكنها أجلت طرحه أكثر من
مرة؛ بس�بب رغبتها يف ضم عدد من األغان�ي املميزة إىل األلبوم قبل
طرحه.

منة شلبي وشريين رضا «ترند»
عىل تويرت
بع�د أقل من  48س�اعة من ط�رح اإلعالن
التش�ويقي األول لفيلم ت�راب املاس الذي
يش�ارك يف بطولت�ه كل من شيرين رضا
ومنة ش�لبي مع آرس ياسني نجح اإلعالن
يف الحص�ول عىل مرك�ز متق�دم يف قائمة
األكثر رواجا ً «ترند» على موقع التغريدات
تويرت.الفيلم مأخوذ عن رواية ألحمد مراد
وم�ن إخراج مروان حام�د وتدور أحداثه
حول طه ذلك الش�اب ال�ذي يعيش حياة
باهت�ة رتيبة ،حيث يعمل كمندوب دعاية
طبية يف رشك ٍة لألدوية .يتمكن طه بلباقته
الكبيرة ومظه�ره الجي�د يف أن يس�تميل
أكرب األطباء لألدوي�ة التي يروج لها.يف املنزل
يعي�ش طه بصحبة أبيه القعي�د .عندما تحدث
جريمة قتل غامضة ،يبدأ هو يف اكتشاف الكثري
عالم جديد قوامه
من األرسار الت�ي تدخل به إىل
ٍ
الجريم�ة والفس�اد.الفيلم كان م�ن املقرر أن
يقوم ببطولته أحم�د حلمي لكنه دخل
يف خالف مع املؤلف وصل إىل س�احات
القض�اء بس�بب تأجيل حلم�ي موعد
التصوير لعدة سنوات وتعاقد أحمد مراد
مع رشكة إنت�اج أخرى عىل تصويره وتم
االتفاق مع فريق عمل جديد.

جتميد رويب حتى موسم رمضان 2019
تراجعت الرشكة املنتجة ملسلس�ل «أهو
ده اليل صار» للفنانة روبي عن قرارها
بعرض املسلس�ل خلال الي�ام القليلة
املقبل�ة بعدما خ�رج بص�ورة مفاجئة
م�ن ماراث�ون درام�ا رمض�ان ،2018
وق�ررت الرشك�ة تجمي�د العم�ل
كامالً ليع�رض بصفة نهائية
يف موس�م درام�ا رمض�ان
 ،2019وه�و م�ا يعن�ي أن
روبي س�تغادر العام الحايل
دون أن يعرض لها أي عمل
درامي!!
الق�رار املفاج�ىء بتأجيل
املسلسل إىل موسم دراما
،2019
رمض�ان

روبي بشخصيتني داخل املسلسل ،األوىل
م�ن الطبق�ة االرس�تقراطية وتتجه إىل
الغناء االستعرايض بسبب حبها الشديد
للغناء ،وتتعرض للكثري من املواقف مع
عائلتها داخ�ل القرص الذي تعيش فيه،
والش�خصية الثانية تظه�ر كصعيدية
وهي فترة زمنية أخرى ،حيث تجس�د
خاللها ش�خصية «ن�ادرة» الفتاة التي
تداف�ع ع�ن امل�رأة الصعيدية.يذك�ر أن
مسلسل «أهو ده اليل صار» من تأليف
عبدالرحي�م كمال ،وإخ�راج حاتم عيل،
ويش�ارك يف بطولت�ه كل م�ن سوس�ن
بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود
البزاوي ،وهشام إسماعيل وألفت عمر،
والشينة الشني ،ومنة بدر تيسري.

جاء بعد اكتش�اف الرشكة املنتجة بأن
أجواء املسلس�ل وأحداثه تناسب الشهر
الفضي�ل ،وأنه لن يحص�ل عىل الصدى
الجماهريي املتوقع يف املواس�م األخرى،
علم�ا ً ب�أن املسلس�ل خرج من موس�م
رمضان املايض دون س�بب معلن حتى
اللحظة.
مسلس�ل «أه�و ده اللي ص�ار» تدور
أحداثه ىف فرتة تاريخية قديمة إذ تبدأ ىف
نهاية القرن التاسع عرش وتستمر ملدة
 100عام برص�د مختلف األحداث ،التي
ً
وسياس�يا ىف
مرت عىل مرص اجتماع ًيا
إط�ار درامي غنائي م�ن خالل األحداث
السياس�ية واالجتماعية الت�ي تدور ىف
مرص م�ع نهاية الق�رن الـ.19وتظهر

هكذا احتفلت رنا األبيض بعيد ميالدها

احتفل�ت النجمة الس�ورية رن�ا األبيض
بعي�د ميالدها الثال�ث واألربعني أمس
واختارت رنا لهذه املناسبة فستانا ً
أبي�ض م�ن تصمي�م املصمم�ة
الس�ورية من�ال عج�اج والت�ي

عايص احلالين
يكشف
عن أحدث كليب له
أزاح الفن�ان ع�ايص
الحالن�ي الس�تار ع�ن
أغنيت�ه الجدي�دة “كن�ت
ً
كاش�فا عن الفيديو
الورد”،
كلي�ب الخ�اص بها.نشر
الحالن�ي مقط ًعا م�ن الفيديو
كليب ال�ذي طرح�ه اليوم عرب
موق�ع يوتي�وب ،عرب حس�ابه
الرس�مي على موق�ع الص�ور
والفيدي�و إنس�تقرام ،وعل�ق
عليه قائال“ :شاهد اآلن األغنية
املص�ورة كن�ت ال�ورد لفارس
األغنية العربية عايص الحالني،
على روتان�ا يوتي�وب” .وغرد
الحالني عرب حس�ابه الرسمي
عىل “تويرت” حول أغنية “كنت
ال�ورد” قائًل�اً “ :للتوضي�ح..
تصوي�ر أغني�ة كنت ال�ورد تم
أثناء رحلتي مع العائلة.

توجه�ت لها رن�ا بالش�كر باإلضافة إىل
خبرية املكياج التي أرشفت عىل مكياجها
« الرا س�تايل «.وظه�رت رن�ا بإطالل�ة
ملكي�ة بفس�تان أبيض وت�اج مايس يف
حني أنه�ا لم تق�م احتفاالً كبيرا ً بهذه

املناس�بة  .من جهة أخرى وعىل الصعيد
الدرام�ي فحال رنا كما ح�ال الكثري من
زمالئه�ا حيث تقيض فرتة إج�ازة بعيدا ً
ع�ن املوس�م الدرام�ي مع ع�دم انطالق
التحضريات الفعلية ملوسم . 2019
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عبطان حيدد موعد إفتتاح ملعب احلبيبية
سعة « »30الف متفرج
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن وزير الش�باب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان،
الي�وم االحد ،ان يوم غد االثنين سيش�هد اس�تئناف العمل
بملعب الحبيبية س�عة  30الف متفرج الواقع ضمن مدينة
الصدر شرقي العاصمة بغداد.
ونقل بيان لوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نس�خة منه
عن عبط�ان قوله خلال اجتماعه م�ع الدائرة الهندس�ية
وبحض�ور الش�ركة المنف�ذة ان “ال�وزارة أكمل�ت جميع
االجراءات القانونية بعد جهود كبيرة ومتابعة مع الدوائر
المعنية من أجل إس�تئناف العمل بملعب الحبيبية سعة ٣٠
ال�ف متفرج”.وأضاف ،ان “الس�قف الزمني إلكمال ملعب

سالم شاكر حيذر الزوراء وحيدد
املدرب األفضل للمنتخب
بغداد /المستقبل العراقي

الحبيبية سيكون ثمانية أشهر وافتتاحه سيكون في شهر
آذار  ”،2019مؤك�دا ان “ملعب الحبيبية سيش�كل اضافة
مهمة للعاصمة بغداد والسيما نحن مقبلون على مشروع
رفع الحظر الكلي”.يشار الى ان المشروع الذي أنجز منه
نح�و  ،% 70يضم ملعبا ً رئيس�ا ً بس�عة  30الف متفرج،
وملعبين للتدريب األول بسعة الفي متفرج واالخر بسعة
 500متف�رج ،وم�ن ضمنهما مضمار للج�ري وفندق 4
نجوم بخمسين غرفة نوم.وأحيل المشروع بالكامل الى
ش�ركة {مورال} اتركية ،وباش�رت بالعمل فيه بداية عام
 ،2012لكنه�ا توقفت عن العمل في�ه بعد ان تعرضت
كوادرها العاملة بالمش�روع الى عملية خطف
من قبل مسلحين عام .2013

حذر نجم فريق الزوراء ،سالم شاكر ،الفريق قبل  3جوالت من نهاية
الدوري الممتاز.ويتصدر الزوراء دوري الكرة الممتاز بـ  84نقطة
ويالحقه الق�وة الجوية الوصيف بـ  78نقطة بفارق  3نقاط عن
النف�ط { 75نقطة} صاحب المركز الثال�ث ويبتعد بنقطة واحدة
فقط عن الشرطة { 74نقطة} محتالً المركز الرابع”.وقال شاكر
“تبق�ت  3جوالات على الدوري وس�نواجه االثني�ن {أمانة بغداد}
وبعدها نفط ميس�ان وبالمباراة االخيرة نلتقي النفط ،وس�نلعب
بنفس القوة باقي المباريات ونفس العزيمة للفوز بالدرع” مشيرا ً
ال�ى ان “القوة الجوية والش�رطة ليس�ا بعيدين وكل ش�ي وارد في
ال�دوري لذا نعتبر كل مباراة بمثابة نهائي�ة وهناك تنافس من الفرق
التي تقدم مس�تويات جيدة”.وأكد “نسعى بكل قوة للحصول على
لق�ب ال�دوري وأي تفريط بالنق�اط س�يصعب المهمة لكن
الالعبي�ن مص�رون بالفوز ف�ي المباريات” الفت�ا الى ان
“الف�رق األخرى لم تي�أس ويلعبون للدقيق�ة األخيرة
وكذل�ك نح�ن ولق�ب ال�دوري ب�ات بأيدنا”.وأض�اف
شاكر ان “هدف الجمهور والالعبين واالدارة والكادر
التدريبي كله على درع الدوري وال اتوقع ان احدا ً ال يريد
اللقب”.وأوض�ح “أطم�ح بحمل درع الدوري ونش�كر
كثي�را ً الجماهي�ر الت�ي ت�ؤاز الفريق رغم ح�رارة الجو
وعناء الس�فر للمحافظات”.وعن مستقبله مع النوارس
قال ش�اكر “عقدي مع ال�زوراء كان مرحل�ة نصفية من
الدوري مع الزوراء والحديث عن تجديد العقد اعتقد ال زال
الوقت مباكر لذلك”.وعن رأيه بأفضلية المدربين المناسبين
للمنتخ�ب الوطن�ي ،قال نج�م المنتخب الس�ابق ان “بعض
المدربي�ن المحليين نجد فيه�م التطور” داعي�ا ً الى “أهمية
المعايش�ة بأندية كبيرة مثل الدوريات االوربية لالس�تفادة
م�ن الخبرات والتجارب”.وأض�اف ان “المدرب األجنبي لديه
خبرة بمجال التدريب ومطلع على الدوريات المتطورة ،لكن
المدرب العراقي أعلم بحال الالعبين وكيف يفكرون ويعتبر
ان لدي�ه قضي�ة وطنية ف�ي المنتخب ،أما األجنب�ي فيلتزم
بضوابط محددة كس�اعات التدريب مثال وال ينظر للعوامل
االخرى كأهمية الالعب والجمهور وفرحتهم السيما وان
شعبنا وجمهورنا عاطفي”.

رسمي ًا ..هيريو يرحل
عن تدريب إسبانيا
المستقبل العراقي /وكاالت
أنهى فرناندو هييرو ،المدير الفني إلس�بانيا،
عالقت�ه بمنتخ�ب ال روخ�ا ،بعد الخ�روج من
بطولة كأس العالم  2018بروسيا ،أمام الدولة
المضيفة بركالت الترجيح في دور الـ.16
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية،
أن االتحاد اإلس�باني لكرة الق�دم أعلن انتهاء
عالقت�ه بهييرو ،حيث عمل مديرا فنيا ،ومديرا
رياضي�ا للفريق ُ
المتوج ب�كأس العالم .2010

وأشارت الصحيفة إلى أن هييرو رفض العودة
إل�ى منصبه كمدي�ر رياض�ي ،مفضال خوض
تجربة جديدة بتطلعات جديدة.
وتولى هييرو منصب المدير الفني إلس�بانيا،
قبل بداية المونديال بيومين فقط ،عقب إقالة
جولين لوبيتيج�ي ،المدير الفني الحالي لريال
مدريد.
وق�دم االتحاد اإلس�باني الش�كر لهييرو الذي
عم�ل مدي�رًا رياض َيا للمنتخب اإلس�باني ،منذ
عام .2007

إبراهيموفيتش يرد عىل سخرية
بيكهام
المستقبل العراقي /وكاالت
فاز دافيد بيكهام ،أس�طورة الكرة اإلنجليزية،
بالرهان الذي أبرمه مع زالتان إبراهيموفيتش،
أيقونة الكرة السويدية ،وذلك قبل المباراة التي
جمعت منتخبي بالدهما ،ضمن منافسات ربع
نهائي كأس العالم  2018بروسيا.
وكان إب�را ،ق�د ق�ال عبر حس�ابه الش�خصي
بموقع “إنس�تجرام”“ :إذا ف�ازت إنجلترا على
الس�ويد س�وف أش�تري لك (بيكهام) العش�اء
م�ن أي مكان ف�ي العال�م ،وإذا فازت الس�ويد
س�وف تش�تري لي ما أريده من (أحد المتاجر
الش�هيرة)”.ورد بيكه�ام“ :ل�و ف�از منتخ�ب
السويد سأذهب معك لهذا المتجر ،وتشتري ما

تريده لقصرك الجديد في لوس أنجلوس ،ولكن
إذا فازت إنجلترا ،سوف تحضر مباراة إلنجلترا
في ملعب ويمبل�ي وترتدي قميص المنتخب”.
واس�تطاع المنتخ�ب اإلنجلي�زي الف�وز عل�ى
نظي�ره الس�ويدي ،بهدفي�ن مقاب�ل الش�يء،
ليتأهل منتخب األسود الثالثة إلى نصف نهائي
البطولة ،ويفوز بيكهام بالرهان.
ونش�ر بيكهام عبر صفحته الرس�مية بموقع
“إنس�تجرام” ص�ورة معدل�ة لزالت�ان ،وه�و
يرت�دي قمي�ص المنتخ�ب اإلنجلي�زي،
وكتب “هناك ش�خص ما سيأتي إلى
ملع�ب ويمبلي م�رة أخرى”.وعلق
ً
قائلا:
زالت�ان بص�ورة أخ�رى
“بيكهام أنا قادم”.

يوفنتوس يفكر يف صفقة
مدريدية أخرى
المستقبل العراقي  /متابعة
يرغب نادي يوفنتوس في تجديد عقد المغربي
الدول�ي مه�دي بنعطية ،مداف�ع الفريق ،قبل
بداية الموسم الرياضي المقبل.
وأك�د موق�ع “فوتب�ول إيطالي�ا” ،أن إدارة
البيانكونيري تريد تجدي�د عقد الالعب البالغ
من العمر  31عامً ا ،بعد انتش�ار أخبار بش�أن
نيتها في االستغناء عنه.
وأوض�ح الموق�ع أن إدارة الفري�ق اإليطالي
ق�د تغي�ر رأيه�ا بش�أن المداف�ع المغرب�ي،

حي�ث قررت اإلبق�اء عليه في
صفوفه�ا ،بعد أن ح�ددت قبل
ذلك  20مليون يورو لبيعه.
وأش�ار إل�ى أن�ه ف�ي حال�ة رفض
بنعطية التجديد للسيدة العجوز ،ستتجه
أنظارهم نحو األوروجوياني دييجو جودين،
العب أتلتيكو مدريد ،لترميم خطوط الفريق
الدفاعية.
واقت�رب النادي اإليطالي ،بحس�ب تقارير،
من التعاقد مع نجم ريال مدريد ،كريستيانو
رونالدو ،خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

بافارد :رضبات سواريز ال زالت تؤملني
المستقبل العراقي  /متابعة

أكد بنيامين بافارد ،العب المنتخب الفرنس�ي ،أنه يتمنى
التتويج ببطول�ة كأس العالم  2018بروس�يا ،وذلك قبل
مواجهة منتخب بلجيكا ،في نصف نهائي البطولة.

وق�ال باف�ارد ،ف�ي تصريح�ات لرادي�و
“مونت كارلو”“ :أنا س�عيد ج ًدا للش�هرة
التي حصلت عليها ،وم�ن الرائع أن يتغنى
الناس باسمي”.
وأضاف“ :لم نش�اهد مب�اراة بلجيكا أمام
البرازي�ل ألنن�ا كن�ا عل�ى مت�ن الطائرة،
ولكننا نعلم أنه منتخب قوي ولديه العديد
م�ن الالعبي�ن المميزين”.وواص�ل مدافع
الديوك“ :ليس هناك أي ضغوط علينا ،ونحن
ال نخشى أي منافس في المونديال ،ونثق في
أنفس�نا ،ولكن يجب أن نك�ون حذرين”.وعن
حارس مرمى الديوك ،هوجو لوريس ،قال“ :إنه
حارس مرمى استثنائي لديه مسيرة عظيمة ،كما
أن�ه قائد حقيقي في الملع�ب ،ويعطينا الثقة دائمًا
في المباريات”.وعن س�واريز ،مهاجم األوروجواي،
قال“ :لق�د تلقيت العديد من الضرب�ات خالل مباراتنا
أم�ام أوروج�واي م�ن س�واريز ،والزال�ت تل�ك
الضربات تؤلمني حتى وقتنا هذا”.

العبو الربازيل يدعمون
استمرار تيتي

نجم دورمتوند يقتحم أجندة
توتنهام
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

قرر نادي توتنهام اإلنجليزي ،دخول صراع التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
األلماني ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ً
ً
عرضا جا ًدا لدورتموند ،من أجل
ووفق�ا لصحيفة “ذا صن” ،فإن توتنهام قدم
ضم الالعب كريستيان بوليسيتش.
وأوضح�ت الصحيفة ،أن عرض الس�بيرز يبلغ  50ملي�ون يورو ،من أجل
الظفر بخدمات الالعب الشاب.
ذكر أن تألق بوليس�يتش مع البي ف�او بي ،خالل الفترة
الماضي�ة ،جذب أنظار العديد م�ن األندية األوروبية،
منه�ا تشيلس�ي ومانشس�تر يونايتد ،وس�يكون
من الصعب عل�ى إدارة دورتموند ،التفريط في
خدماته.
ولعب بوليس�يتش ،الموس�م الماضي مع
أسود الفيس�تيفال ،في  42مباراة ،حيث
سجل  5أهداف وصنع  7آخرين.

أعلن العديد من العب�ي المنتخب البرازيلي ،عن
دعمهم الس�تمرار الم�درب “تيتي” في منصب
المدي�ر الفن�ي للفريق رغ�م الخ�روج من دور
الثمانية في بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقال المدافع جواو ميراندا“ :أدى عمال رائعا..
ق�دم بطولة كأس عالم جي�دة معنا ،وال يمكننا
الحك�م على عمل الم�درب من مب�اراة واحدة،
أعتق�د أنه م�ن الض�روري أن يس�تمر وبعدها
س�يكون المنتخ�ب البرازيل�ي عل�ى الطري�ق
الصحيح”.وذكرت وس�ائل اإلعلام البرازيلية
الي�وم األحد أن تيتي ( 57عام�ا) يرحب بقبول
عق�د جديد م�ن االتح�اد البرازيل�ي للعبة لمدة
أرب�ع س�نوات.ويقترب عقد تيتي م�ع الفريق
من نهايت�ه ،ولكنه إذا وقع العقد الجديد ونفذه

حتى النهاية ،س�يصبح ثالث مدرب فقط يقود
المنتخ�ب البرازيلي في نس�ختين من بطوالت
كأس العالم بعد ماريو زاجالو وتيلي سانتانا.

خطة ريال مدريد لتهدئة مجاهريه بعد اقرتاب
رحيل كريستيانو

المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن اقت�راب
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،من الرحيل
ع�ن صف�وف ري�ال مدري�د ،خلال فت�رة
االنتقاالت الصيفية.وذكر موقع “فوتبول
إيطالي�ا” ،أن الن�ادي الملكي وضع خطته
لتهدئ�ة جماهي�ره ،عق�ب اقت�راب رحيل
كريس�تيانو رونالدو إل�ى يوفنتوس ،في
صفقة تش�ير تقارير عديدة إل�ى اقترابها

من 100مليون يورو.وأضاف أن الميرنجي
يريد التعاقد مع إيدين هازارد ،نجم تشيلسي
وماورو إيكاردي ،هداف إنتر ميالن ،والذي
ً
ش�رطا جزائ ًيا في عقده بقيمة 110
يمتلك
ماليين ي�ورو ،س�تنتهي صالحيته في 15
من شهر يوليو /تموز الجاري.واختتم بأن
البولندي روبرت ليفاندوفيس�كي هو أحد
أهداف الري�ال ،بعدما أعل�ن الالعب رغبته
في خ�وض تجرب�ة جدي�دة ،بعد مس�يرة
ناجحة مع بايرن ميونخ.

نيامر يطالب باريس سان جريمان بالتعاقد مع مهاجم برشلونة
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقارير صحفي�ة إس�بانية ،عن تق�دم البرازيلي
نيمار مهاجم باريس س�ان جيرمان الفرنسي ،بطلب جديد
إلدارة ناديه ،خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية ،إن “نيمار طال�ب إدارة باريس
بالتعاق�د م�ع األوروجويان�ي لوي�س س�واريز مهاجم برش�لونة ،هذا
الصيف.
وأش�ارت الصحيفة ،إلى أن نيمار عالقته مع إيدنس�ون كافاني لم تكن
على ما ي�رام منذ انضمام البرازيلي لصفوف نادي العاصمة الفرنس�ي
الصيف الماضي.ويس�عى نيمار من أجل تجنب كل المش�اكل الشخصية
مع كافاني ،ولذلك طالب برحيله واس�تبداله بمواطنه لويس س�واريز،
الذي يملك عالقة جيدة ج ًدا مع البرازيلي.
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الوجبات الرسيعة تفاقم اإلصابة بالربو
كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول
الوجبات الرسيعة مث�ل الربغر لثالث
مرات يف األسبوع ،يجعل اإلنسان أكثر
عرضة لإلصابة بمرض الربو.
أوضح�ت صحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطاني�ة أن أرضار وجبات الربغر
والوجب�ات الرسيعة األخ�رى ال تقف
عند الس�منة بل تتعدى ذلك إىل املرض
الصدري املزعج وهو الربو.

وتوص�ل باحث�ون م�ن جامع�ة
«سيتش�وان» الصينية ،إىل أن اإلقبال
بنه�م على الوجبات الرسيع�ة يؤدي
إىل ظهور أع�راض الربو مثل الصفري
والتهاب الجلد واحتقان األنف.
وأرجع�ت الدراس�ة تس�بب الوجبات
الرسيع�ة باإلصابة بالرب�و إىل افتقار
ه�ذه األطعم�ة إىل العن�ارص املغذية
الت�ي يحتاجه�ا اإلنس�ان ،كم�ا أنها

سودوكو

تحدث التهابات يف مجرى الهواء.
واعتم�د األكاديمي�ون الصيني�ون يف
بحثهم عىل  16دراس�ة حول العالقة
املحتمل�ة بين الغ�ذاء واضطراب�ات
الجهاز التنفيس.
ويعاني  5ماليني شخص يف بريطانيا
من مرض الربو ،ويف الواليات املتحدة
تتس�بب ه�ذه املش�كلة الصحي�ة يف
مقتل  10أشخاص يوميا.

أغنى « »25عائلة يف العالـم
يف عصر الث�روات الش�خصية الضخم�ة،
بالت�وازي م�ع تزاي�د اللا مس�اواة وعدم
التكافؤ؛ ال يبدو أن هن�اك خطرًا كب ً
ريا عىل
األرس الثري�ة من تبديد أموالها الطائلة عىل
ً
خاصة
ي�د األفراد الج�دد يف أي وقت قريب،
ه�ذه العائلات الخمس والعرشي�ن األكثر
ث�را ًء يف العال�م الت�ي تمتل�ك وحده�ا 1.1
تريليون دوالرً ،
وفقا لتقرير لـ»بلومربج».
وتهيمن هذه العائالت عىل كيانات رائدة يف

صناعات متنوعة ،مثل الشوكوالته والحلوى
واألزي�اء ،ومجموع�ة م�ن متاج�ر البقالة
والفن�ادق ورشكات البيان�ات ومصان�ع
األدوية ،وبذلك تضمن تنوع مصادر الثروة
واإلبقاء عليها عند مستوى يتجاوز القيمة
الس�وقية ألكبر رشكة يف العال�م «آبل» ،أو
جميع الودائع يف «س�يتي جروب» ،أو حتى
النات�ج املحيل اإلجم�ايل لدولة إندونيس�يا.
ويقول التقري�ر« :ثروات بع�ض العائالت،

المتاهات

مث�ل (روكفل�ر) و(روتش�يلد) ،منتشرة
بش�كل كبري يجعل من الصعب إحصاءها،
كم�ا أن الطبيع�ة الرتاكمية املعق�دة لهذه
الث�روات املدعوم�ة بأص�ول وأرب�اح يعود
ً
وأحيانا إىل قرون؛ يؤدي إىل
عمرها إىل عقود
تشويش عملية حس�اب القيمة اإلجمالية،
كم�ا أن بع�ض العائالت ال يمك�ن التحقق
ببس�اطة مم�ا إذا كان مص�در أموالها هو
الدولة أم ال.

هل تعلم

؟؟

هل تعل�م أن املاء العذب املوج�ود يف الغالف الجوّي
اكثر من نسبة املاء يف كل أنهار األرض مجتمعة.
اكتش�فت وكالة ناس�ا وجود املياه عىل شكل جليد
عىل سطح القمر.
م�ن املتوقع أن يواجه  %47من س�كان العالم ندرة
يف املياه بحلول عام  ،2030وفقا ألحد تقارير األمم
املتحدة.
 -1املدة التي يحتاجها سري الطعام يف املعدة ترتاوح
بني ستة ساعات وعرش ساعات..
2ـ النح�ل يف اليوم الحار يقوم بعملية تكييف بالغة
الدقة فيقف عند باب الخلية ويرفرف بأجنحته وأنه
من املتعذر عليك رؤي�ة هذه األجنحة أثناء دورانها
تمــاما ً مث�ل محرك الطائرة عندم�ا يدور برسعة
مذهلة..
3ـ النمل�ة تن�ام مس�تلقية على جنبيه�ا وتق�رب
سيقانها لتالمس جس�دها وحني تستيقظ تتثائب
بطريقة تشبه تثاؤب االنسان..

يبيع وجبة «مكدونالدز» اشرتاها قبل « »6أعوام

عرض مزارع كندي ،مؤخرا ،وجبة
رسيعة م�ن «ماكودونالدز» للبيع
على موق�ع « »eBayاإللكرتون�ي
بعدما مىض ستة أعوام كاملة عىل
رشائها.
وبحس�ب م�ا نق�ل موق�ع مجلة
«تاي�م» ،ف�إن دي�ف أليكس�اندر
اشرتى الربغر مع البطاطا املقلية
سنة  2012حتى يتأكد من نظرية
تق�ول إن الوجب�ات الرسيع�ة ال
تفسد مثل باقي األغذية األخرى.
وفق�دت الوجبة طراوتها بش�كل
كام�ل حت�ى أن البطاط�ا املقلي�ة
أصبح�ت صلب�ة كالحج�ر لك�ن
رشيح�ة الخب�ز ما زال�ت يف هيئة

طبق اليوم

بيتزا ستافت كراست بالبيربوين

ش�به عادي�ة م�ن حي�ث املظهر،
واملدهش أيضا أن الجبن لم يتحلل
وأصبح فقط «بني اللون».
وقال صاحب «الربغر القديم» إنه
ل�م يلمس الوجبة منذ رشائها قبل
أع�وام كما ل�م يق�م بتجميدها إذ
اكتف�ى بوضعها عىل ال�رف ،لكنه
أزاح عنه�ا م�ا تراكم م�ن غبار يف
اآلون�ة األخيرة حت�ى يتمكن من
عرضها للبيع عىل اإلنرتنت.
وبوس�ع الراغبين يف رشاء الربغر
أن يتقدموا للمزايدة عىل اإلنرتنت،
التي تجاوزت ستني دوالرا للوجبة،
ويقول العرض إن «الش�طرية» قد
تكون مفيدة ألبحاث علمية.

كلمات متقاطعة

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
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
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
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
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

املقادير:
« تكف�ي  4أش�خاص «  1 -عجينة بيتزا  -جب�ن موزاريال أصابع -
 2/1ك�وب كبري صلصة بيت�زا  -رشائح بيربوني ( او اي نوع لحوم
مفضل )  2 -كوب كبري جبن موزاريال مبشور
طريقة التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  200درجة مئوية.
تده�ن صينية البيتزا بالقليل م�ن الزيت ثم تفرد عجين�ة البيتزا و
توضع يف الصينية.
نقوم بالضغط على العجني من املنتصف حتى الوصول لألطراف و
خروج جزء صغري منها خارج الصينية.
نض�ع أصابع املوزاريلا عىل األطراف ثم نقوم بثن�ي األطراف فوق
أصابع الجبن و الضغط برفق عىل طرف العجني حتى يلتصق.
نقوم بعمل خرم يف العجني بواسطة الشوكة ثم نضع صلصة البيتزا
عىل الوجه ويفرد بواسطة ظهر امللعقة.
تض�اف رشائح البيربوني ف�وق صوص البيتزا ث�م الجبن املوزاريال
املبشور.
توضع صينية البيتزا يف الفرن ملدة من  16-12دقيقة.
تقطع البيتزا و تقدم.

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.

تويرت يعلق حسابات
مزيفة
كش�ف تقرير نرشته صحيفة واش�نطن بوس�ت أن
تويرت يعلق أكثر من مليون حس�اب مزيف ومشكوك
فيه يوميا ،يف مس�عى جاد ملكافح�ة تدفق املعلومات
املغلوطة عىل الشبكة العنكبوتية.
وذك�رت الصحيف�ة األمريكية أن #تويتر كثف بأكثر
من الضعف حملته عىل الحس�ابات املزيفة منذ العام
الفائت ،حني كش�فت مواقع تويرت وفيسبوك وغوغل
بيانات تظهر تعرض ماليني األمريكيني ألخبار مزيفة
أكثر مما كان يعتقد.

امليزان
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.

العقرب
أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو
هدفك ولذلك ستش�عر بالس�عادة عىل مدار اليوم .تش�عر
أن لدي�ك ق�درة عالي�ة على الرتكي�ز ولذلك ربما تس�تغل
ه�ذا الرتكيز يف إقناع بعض املعارضين لك بوجهة نظرك.
استمتع بروح املغامرة اليوم

القوس
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
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
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
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.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1707
االثنين  9تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
سلوك القايض

الرضورة واملحظور
آالء ياسين
«وإن كن�تِ تؤمنني ّ
بأنه مجرّد صديق تتبادلني معه الحديث والكتب
ً
واملوسيقى؛ فهو حتما ال يراكِ كذلك بمخيّلته»..
ع�ادة ما يكون هذا ال�ر ّد املعلّب جاهزا ً عن�د كل حديث عن عالقتها
األفالطوني�ة الربيئ�ة م�ع صديقها الش�اب .الجميل هن�ا ّ
أنها باتت
قادرة عىل الترصيح بصداقاتها مع الجنس اآلخر؛ فهي ال تنىس قبل
بضع س�نوات عندما قامت زميلة لها بمهاجمتها عرب منش�ور عىل
فيس�بوك ،حيث وصفت عالقاتها مع أصدقائها الش�باب بالعالقات
الالأخالقي�ة املش�بوهة التي قطعا ً تيسء للفت�اة ولعائلتها وتضعها
موضع ش�كٍ وريبة .لربّما تغري الوضع اآلن قليالً عما قبل ،ومع ذلك
فم�ا زالت االتهامات والش�كوك حارضة لدى الكثريي�ن .ويعود ذلك
لعوام�ل عدة ،أذكر منها :الدي�ن والعادات والتقاليد ونمط الس�لوك
ّ
املتب�ع التي يمكن إجمالها جميعا ً بما ّ
يس�مى بالثقافة الس�ائدة يف
املجتمع .ما النتائج التي حصلنا عليها كمجتمعات عربيّة محافظة
من محاوالتنا منع تشكيل عالقات الصداقة بني الرجل واملرأة؟
فف�ي حني نرى ّ
أن مثل ه�ذه الصداقات طبيعي ج�دا ً يف املجتمعات
الغربي�ة ،نجده�ا تصل إىل رتب�ة التحري�م والفج�ور يف مجتمعاتنا
كمثال هنا ّ
«أن هذه
العربية .وأذكر فتوى من أكرب املواقع اإلسالمية
ٍ
الصداقات حرام رشعاً؛ فهي ذريعة للوقوع يف الفاحشة» ،مستندين
إىل اآلية القرآنية «وال ّ
متخذات أخدان» أي أصدقاء.
وبم�ا أن جزءا ً كبريا ً م�ن ترشيعاتن�ا وقوانيننا وعاداتن�ا وتقاليدنا
ٌ
مس�تمدة من اإلسلام؛ فكان ال ب ّد أن ينبذ املجتمع هذه الصداقات،
ّ
تحذر
ويراه�ا خروجا ً وتمردا ً عن املألوف .فن�رى األرسة من جهتها
أبناءه�ا وبناته�ا من ه�ذه العالقات ،ون�رى امل�دارس والجامعات
واملؤسس�ات م�ن جه�ة أخرى تح�رص عىل ع�دم التق�اء واختالط
الجنسين يف مكان واحدّ ،
تجنبا ً لنش�وء تل�ك الصداقات .وال يقترص
التخ�وّف من ه�ذه الصداقات على أرض الواقع فحس�ب؛ بل يمتد
ليش�مل أيض�ا ً العالق�ات االفرتاضي�ة على كاف�ة مواق�ع التواصل
االجتماعي واملنتديات الشبابية اإللكرتونية املختلفة.
الس�ؤال اآلن ال�ذي أو ّد أن أخت�م به مقالت�ي هذه ،هو :م�ا النتائج
التي حصلنا عليه�ا كمجتمعات عربيّة محافظة من محاوالتنا منع
تشكيل عالقات الصداقة بني الرجل واملرأة؟
بالطبع ستختلف اإلجابات باختالف املجيبني؛ فسيجيب املحافظون
امللتزم�ون بالن�ص بأنه�ا قطعت حبال الش�يطان وس� ّدت ذرائعه.
بينما س�يقول آخرون ّ
إن هذه املحاوالت حمت املجتمع من الفساد
داع لوجودها.
ال
مشبوهة
عالقات
هكذا
عن
األخالقي الذي قد ينتج
ٍ
ّ
ولكنها س�تدافع هي واملتمرّدون أمثالها بأنها حرمتهم من التوازن
ً
ّ
النفسي املجتمعي؛ إذ ش�كلت أفرادا ال يعرفون كيفيّ�ة التعامل مع
الجن�س اآلخ�ر ،وحصرت النظر إلي�ه بالنظ�رة الجنس�يّة البحتة،
وحرمتهم من تبادل أفكارهم ومعلوماتهم ومش�اعرهم واقرتاحات
الكتب واملوس�يقى الت�ي بالطبع كانت س�تثري الجنسين األنثوي
والذكري عىل ح ّد سواء.

القاضي عبد الستار بيرقدار
يتصدر القايض مهمة رئيس�ية يف إعم�ال حكم القانون ،وقد
أنيط به إحقاق الحق وإقامة العدل لذلك يس�توجب ان يكون
الق�ايض مس�تقالً نزيها محاي�دا .واعتقد جازما ً أن املرش�د
األول لقواعد س�لوك الق�ايض ال يكمن يف نص�وص مقننة أو
يف م�واد تضمنته�ا مدونة الس�لوك القضائ�ي أو يف مطبوعة
ورقية أو دليل إرش�ادي أو منهاج يعد أو محارضة أو ورش�ة
عم�ل بقدر م�ا يكمن يف ممارس�ة عملي�ة يقوم به�ا الكبار
أولئ�ك الذين هم يف نظر الكافة القدوة والنموذج واملثال ،وهم
العنصر األول واألهم يف خلق بيئة نظيفة ومناخ صالح .كما
أن من رضورات خلق البيئة النظيفة واملناخ الصالح ،حس�ن
اختي�ار القايض ،ويف ذلك قيل «خري ضمانات القايض هي تلك
التي يس�تمدها من قرارة نفس�ه ،وخري حصن يلجأ اليه هو
ضميره .فقب�ل أن تفتش ع�ن ضمانات للق�ايض فتش عن
اإلنسان يف داخله ،فلن تصنع النصوص منه قاضيا ان لم يكن
ل�ه بني جنبيه نفس القايض ،وعزة القايض ،وكرامة القايض،
وغضبة القايض لسلطانه واستقالله ،هذه الحصانة الذاتية،
ه�ذه العصمة النفس�ية ،هي أس�اس اس�تقالل القايض ،ال
تخلقه�ا نص�وص وال تقرره�ا قوانين ،انما تق�رر القوانني
الضمان�ات التي تؤكد هذا الحق وتعززه ،وتس�د كل ثغرة قد
ينفذ منها الس�وء اىل استقالل القايض ،هي ضمانات وضعية
تقف بجانب الحصانة الذاتية سدا يف وجه كل عدوان وضد كل
انتهاك لحرمة استقالل القضاء ،بل ان شئت فهي السالح بيد
القوي األمني ،يذود به عن استقالله ويحمي حماه.

الذكاء االصطناعي ينقذ الناس من الكوارث!
تمكن علماء من جامعة طوكيو من تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لحماية
الناس من أخطار الكوارث املختلفة .وأوضح العلماء أن تقنياتهم الجديدة
الت�ي تعتمد عىل خوارزمي�ات رقمية ورياضية معقدة ق�ادرة عىل تحليل
البيانات بدقة ،والتنبؤ بأخطار الكوارث الطبيعة يف املس�تقبل القريب ،ما
س�يمكن من إنق�اذ العديد من األرواح التي قد تتع�رض ألخطار األعاصري
والرباكين وغريها م�ن الك�وارث .كما يمكن له�ذه املنظوم�ات الرقمية
تحلي�ل البيانات امللتقطة من األقمار االصطناعية وكامريات املراقبة بدقة
عالي�ة ،لتأمني إجالء رسيع للبرش يف األماكن املترضرة  .وتس�تطيع هذه
املنظوم�ات أيضا تحليل البيانات التي تتعلق بنس�ب اإلش�عاع أو الغازات
السامة املنترشة يف املناطق املترضرة من الكوارث النووية أو الحرائق.

كـاريكـاتـير

نظام غذائي يساعد عىل التخلص الرسيع من الرسطان
أكدت مجلة  Natureأن نظام الحمية الكيتونية
الغذائ�ي ،يحس�ن عم�ل الدم�اغ والعضالت،
ويضاعف فعالية العقاقري املضادة للرسطان
يف القضاء عىل األورام بشكل أرسع.
وج�اء يف مقال لفريق من علم�اء مركز ماير
للرسط�ان يف نيوي�ورك ،برئاس�ة بنيامين
هوبكن�ز« :مثل ه�ذا التأثري الناج�ع للحمية
الكيتونية عىل نتائج العالج الكيميائي ،يجعلنا
نفكر كيف تس�اعد بعض التقالي�د العالجية
وبينها سيروم الغلوك�وز ،وتن�اول األطعمة
الغنية بالس�كر ،أو أدوية الجلوكوكورتيكويد
عىل صمود مرىض الرسطان».
يشار إىل أن «الحمية الكيتونية» ،نظام غذائي
ينترش برسعة اليوم بني محبي اللياقة البدنية
والرياضة .ويتميز هذا النظام عن املنظومات
الغذائي�ة األخ�رى ،ب�أن مص�در الس�عرات
الحرارية الرئيس�ية فيه ،ليس يف النش�ويات،
وإنما يف الدهون والربوتينات.
وهذا التغيري الغذائي يجبر الدماغ واألعضاء
األخ�رى يف الجس�م على ع�دم اس�تخدام
الغلوكوز ،بل األحم�اض الدهنية والكيتونات
مص�درا رئيس�يا للطاقة .ويجرب ه�ذا النظام
العضلات وخاليا الدماغ على االنتقال للعمل

وفق نظ�ام خاص ممي�ز «لتوفير الطاقة»،
ما يجع�ل العضلات أكثر قدرة على التحمل
والدماغ أكثر مقاومة للشيخوخة.
ولهذا الس�بب ،تنتشر «الحمي�ة الكيتونية»
بش�كل خاص الي�وم بين راكب�ي الدراجات
والعدائين يف املاراثونات ومماريس الرياضات
التي تتطلب القدرة عىل التحمل.
وعث�ر هوبكن�ز وزملاؤه ،على اس�تخدام
جدي�د غري متوقع له�ذه الحمية ،وذلك خالل
دراس�تهم لس�لوك الخالي�ا الرسطاني�ة التي
تولده�ا إحدى الطفرات األكثر ش�يوعا وهي
التل�ف يف جين  .PI3KCAه�ذا املقط�ع م�ن
الحمض النووي ،مس�ؤول ع�ن نقل جزيئات

إصابة الذكور بالتوحد أكثر من اإلناث
اكتش�ف علم�اء من جامع�ة ماريالن�د يف بالتيم�ور بالوالي�ات املتحدة
األمريكية سبب إصابة الذكور بالتوحد والفصام أكثر من اإلناث.
ونشرت مجلة « نيتشر كومنيكيش�ن « نتائج دراس�ة الباحثني الذين
حللوا إحصائيات املرىض ،ووج�دوا أن كل أنثى مصابة بالتوحد يقابلها
من  3إىل  4ذكور مصابني بنفس املرض.
م�ا اكتش�ف الباحثون أن هذه النس�بة تنطبق على املصابني بأمراض
الفصام واضطراب نقص االنتباه وعرس القراءة والتخلف العقيل.
وح�دد العلم�اء املورث�ة « أو جي ت�ي « املس�ؤولة عن ه�ذا التباين بني
نس�ب اإلصابات باألم�راض العصبية ،ومورثة» أيت�ش  3كي  27أم إي
 »3املرتبطة بها ،والتي تؤثر عىل تكوين الربوتينات املس�ؤولة عن تغذية
مشيمة الطفل وهو ال يزال يف الرحم.
وأكد العلماء أن جني « أو جي تي « يتموضع عىل الكروموس�م األنثوي
« أكس «  ,ويكون نشطا ً لدى اإلناث أكثر من الرجال  ,وهذا ما قد يفرس
اإلصابات املضاعفة لألمراض العصبية لدى الذكور .

اخرتاق علمي قد حيمي اآلالف من «القاتل الصامت»

اإلشارة املختلفة داخل الخاليا ،ويتسبب تلفه
«بإع�ادة برمجة» هذه الجزيئ�ات ،ويجعلها
تتكاثر باس�تمرار .وأكتش�ف العلماء مؤخرا،
أن مس�توى نش�اط  ،PIK3CAيتعلق بمقدار
كمية اإلنسولني والغلوكوز املوجودة يف الخلية،
فكلم�ا زادت كمية الهرمون أصبح هذا الجني
أكثر نش�اطا .ودفع ذلك مجموعة العلماء ،إىل
اس�تنتاج أن كبح وتطويق عم�ل هذا الجني،
والربوتني املصاحب له يمكن أن يجعل الخاليا
الرسطانية أكثر حساسية للعالج الكيميائي.
ولكن تأثري املواد الكابحة لعمل  PI3KCAكان
مؤقتا لعدة س�اعات فق�ط وحدث ذلك ألن رد
فعل الجس�م عىل هذه املادة ،تلخص يف زيادة
إنت�اج اإلنس�ولني والغلوك�وز وه�و ما جعل
خاليا الجسم «تتجاهل» جزيئات الدواء.
وت�م التغلب على هذه املش�كلة ع�ن طريق
استخدام الحمية الكيتونية مع دواء Gliflozin
مما أدى إىل التخلص من كل العوارض الجانبية
السلبية التي رافقت عملية كبح .PI3KCA
ويف القريب ،سيخترب بنيامني هوبكنز وفريقه
ع�ددا م�ن امل�رىض للتحقق من م�دى فعالية
وأم�ان ه�ذه الطريق�ة يف مكافح�ة األورام
ومرض الرسطان لدى اإلنسان.

حقق�ت مجموعة من العلم�اء اخرتاقا علميا
يلق�ي الض�وء على األس�باب التي ت�ؤدي إىل
اإلصابة بعدوى اإلنتان.
ويص�اب اآلالف بـ «القات�ل الصامت» عندما
تس�بب ع�دوى ،مثل تس�مم الدم ،اس�تجابة
مناعي�ة عنيف�ة يهاج�م فيها الجس�م خاليا
أجهزته.
وتس�تغرق االختب�ارات الحالية للكش�ف عن
اإلنت�ان أياما ،وتحتاج أحيان�ا إىل فرتة أطول.
ولكن البح�ث الجديد يمهد الطريق ألس�لوب
أرسع بكثير يف تش�خيص املري�ض ،ما يعزز
بشكل كبري من فرص بقائه عىل قيد الحياة.
واكتشفت االختبارات التي أجريت عىل الفرئان
والبشر ،اثنين من الجزيئ�ات الت�ي تنتجها
الخاليا املناعية أثناء اإلصابة بااللتهاب لفرتة
طويلة ،كما ُيالحظ يف تعفن الدم.
ووجد علماء جامعة كولومبيا أن املس�تويات
املرتفع�ة من  ،microRNAsوه�ي عبارة عن
أجزاء صغرية من الش�يفرات الوراثية ،يمكن
أن تشري إىل الحاجة للعالج العاجل.
وأشارت املستويات املرتفعة من microRNAs
و 221-miRو ،222-miRإىل ضع�ف جه�از
املناع�ة لدى الفرئان املصابة بتعفن الدم .كما

درس الباحثون مس�تويات  microRNAsلدى
 30مريضا تم إدخالهم إىل املستش�فى بسبب
إنتان الدم.
ولوح�ظ أن األش�خاص الذين تظه�ر عليهم
عالمات فش�ل األعض�اء ،عندم�ا ال يتم عالج
اإلنتان ،شهدوا مستويات أعىل من 221-miR
و 222-miRيف عينات دمهم.
ويعتق�د الباحث�ون أن اختب�ارا للج�زيء
 ،microRNAsيمكن أن يس�اعد يف تشخيص
إصاب�ة املرىض باإلنت�ان ،ما يس�مح لألطباء
بب�دء إعط�اء املض�ادات الحيوية والس�وائل،

ماسح األصابع حيافظ عىل خصوصية صاحب اهلاتف حتى بعد وفاته!
الذك�ي ل�ن يعم�ل ألن اإلنس�ان ال يعيش يف
درج�ة ح�رارة أقل م�ن املحددة ،وبه�ذا يتم
إفش�ال مح�اوالت اللص�وص واملحتالين
بدخ�ول العال�م الرقمي ألي ش�خص كونه
يحتوي عىل الكثري من املعلومات الشخصية
واملالية يف آن واحد .وسيؤمن ماسح األصابع
املطور حماية عالية الدقة من كل محاوالت
التجس�س والتلصص .لك�ن املطورين نبهوا
إىل أن ه�ذه التقني�ة س�تعيق عم�ل مكتب
التحقيق�ات الف�درايل يف أمري�كا ،وال�ذي
يس�تخدم أصاب�ع املوت�ى لفت�ح هواتفه�م
والوصول إىل بياناتهم.

طور باحث�ون من جامعة كوري�ا الجنوبية
ماسح األصابع يف الهواتف الذكية ،وجعلوه
يتع�رف لي�س فق�ط على بصم�ة صاحب
املحمول بل عىل درجة حرارة جسمه.
وس�تحدد التقنية الجديدة التي توصل إليها
علماء املعه�د الوطني للعلوم والتكنولوجيا،
درجة حرارة جس�م صاحب الهاتف الذكي،
فإذا كان�ت ترتاوح ما بين  30إىل  45درجة
مئوية فس�يلغى القفل ويتمكن املس�تخدم
من استعمال محموله.
وإذا سجلت التقنية املطورة ملاسح األصابع
درج�ة حرارة أقل من املح�ددة ،فإن الهاتف

من املسؤول عن انتقال السل إىل مجيع أنحاء العالـم؟
كش�ف علم�اء من جامع�ة ويسكونس�ن-
ماديس�ون األمريكي�ة عن أس�باب انتش�ار
بكترييا مرض السل يف جميع أنحاء العالم.
ودرس العلماء العامل الجيني املسبب ملرض
الس�ل وكي�ف تفشى يف العالم ،فوج�دوا أن
قدم�اء الروم�ان هم الس�بب يف ذل�ك .وقال
الباحث�ون إن «هناك س�بعة أنواع رئيس�ية
من أن�واع الس�ل املنترش يف العالم تس�بهها

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

بكترييا (،)Mycobacterium tuberculosis
وجميعه�ا ،بحس�ب الدراس�ات الجيني�ة،
ج�اءت من إفريقيا موطن املرض الذي ظهر
هن�اك من�ذ عشرات آالف الس�نني» .وحلل
العلم�اء  550عين�ة م�ن البكترييا املس�ببة
للس�ل لدى البرش املعارصين الذين يعيشون
يف إفريقي�ا وأوراس�يا .ومكن�ت املقارنة بني
مورث�ات ه�ذه البكترييا ،من الكش�ف عن

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

للس�يطرة عىل العدوى برسعة أكرب قبل فشل
األعضاء تماما.
يذك�ر أن اإلنتان يقيض عىل  44ألف ش�خص
يف بريطاني�ا و 250ألف�ا يف الوالي�ات املتحدة
س�نويا ،ولكن ،يمك�ن عالج�ه يف وقت مبكر
جدا باس�تخدام الس�وائل واملضادات الحيوية
الوريدية.
ويف ح�ال لم يتم عالجه عىل الف�ور ،قد يؤدي
إىل تلف األنس�جة وفش�ل األجهزة الرئيس�ية
يف الجس�م .وحتى لو نجا املري�ض ،يمكن أن
يعاني من تلف يف الدماغ أو فقدان األطراف.
ويعتمد التشخيص حاليا عىل تقييم العالمات
الرسيرية ،بم�ا يف ذلك درجة الحرارة املرتفعة
ورضب�ات القل�ب غير الطبيعي�ة ومع�دالت
التنفس.
وتجدر اإلشارة إىل أن الطريقة األكثر موثوقية
لتأكيد التش�خيص تكمن يف إرس�ال عينة دم
إىل املختبر ،حيث يت�م اختباره�ا وتعريضها
لعدد م�ن الربوتين�ات التي يعتق�د أنها تتأثر
بالع�دوى .ويمك�ن أن تس�تغرق النتائ�ج ما
يصل إىل  3أيام.
وتوف�ر النتائج الجديدة الت�ي نرشت يف مجلة
الطبيعة ،األمل يف إجراء اختبار أرسع بكثري.

طريقة جديدة حلجب رائحة العرق
اقترح خرباء من جامعت�ي يورك وأكس�فورد تكنولوجي�ا جديدة لحل
مشكلة رائحة العرق الكريهة.
ونشر العلماء نتائج دراس�تهم يف مجلة  ،eLifeحيث تشير إىل أن جلد
اإلنس�ان يف منطقة م�ا تحت اإلبط هو م�كان فريد لنش�اط البكترييا،
بس�بب نش�اط إفرازات الغ�دد يف هذه املنطق�ة ،ما يج�ذب امليكروبات
والبكترييا .لكن املش�كلة تكمن يف أن بعض البكترييا التي تحيا عىل جلد
اإلنسان مفيدة ،وقليل منها يسبب هذه الرائحة الكريهة ،يف الوقت الذي
يتس�بب فيه اس�تخدام البخاخات بالقضاء عىل كافة أن�واع البكترييا،
الضارة منها واملفيدة عىل حد سواء.
ّ
توصل العلماء إىل طريقة تس�مح بالتخل�ص من أنواع معينة من
لذلك،
البكتريي�ا ،بمعنى التع�رف عىل األنواع املس�ببة للرائح�ة الكريهة ،من
خالل تحديد وفك ش�يفرة املادة الوراثية لتلك األنواع ،ومن ثم امتصاص
املركبات التي تحمل الرائحة الكريهة للعرق .ووفقا لهؤالء الخرباء ،فإن
ذلك االكتش�اف سوف يس�اعد يف إنتاج بخاخات عرق أكثر فعالية وأقل
خطورة عىل جلد اإلنسان.

كيفي�ة ارتباط جين�ات السلاالت املختلفة
للس�ل ببعضها ،ومن أين ج�اء املرض بداية
األم�ر .وأكد العلماء أن أصل هذه السلاالت
الناقل�ة للمرض تمث�ل يف سلالة نموذجية
واحدة فق�ط ،وجدت منذ حوايل  4إىل  6آالف
سنة ،وتفرعت عنها سالالت أخرى للمرض
الذي يعد من بني  10أمراض قاتلة عىل الكرة
األرضية.
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