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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  فأكثر من تالوة القران،

 والدعاء فإنها ساعة يحتاج امليت فيها

 الى انس اإلحياء

ص3السيد الصدر يتحدث عن »تقصري حكومي« بكركوك ويعلن االستعداد إلنقاذ املحافظة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 العالـم يستعد لنزع »األسنان النووية« عن كوريا الشاملية

هـيـئـة أميـركيـة: منـاهـج السعـوديـة حتـض عـلـى التعصـب والكـراهـيـة

بارزاين يلوح باستخدام »العنف« ضد املتظاهرين ويرهن تعديل الرواتب بـ »اإليرادات«

العراق يريد »االنتهاء« من سياسة االعتامد عىل النفط
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال رئيس الوزراء حي�در العبادي، أمس 
األربع�اء، إن�ه يري�د للع�راق الن�أي عن 
الرصاع األمريكي اإليراني، فيما شدد عىل 
رضورة الخروج من مرحلة االعتماد عىل 

النفط كمورد أساس لإلقتصاد العراقي.
وأكد رئي�س الوزراء أن ما س�ماع »فجر 
الع�راق قد ب�دأ ولن ينطفئ«، مش�رياً إىل 
وجود نظرة جدي�دة للتعامل مع الطاقة 

املتمثلة بالنفط والغاز لالستفادة منها.
وق�ال العب�ادي، خ�الل كلم�ة يف منتدى 
العراق للطاق�ة 2018 يف بغداد، بحضور 

االمني العام ملنظمة اوبك محمد باركيندو 
وش�خصيات عربية وعاملي�ة ان »العراق 
يتطلع اهله لإلعمار والبناء وللمس�تقبل 
تلق�ت  بي�ان  يف  وأض�اف،  امل�رق«.  
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن 
العراق تعرّض باالمس إىل هجمة ارهابية 
وتهدي�د وجودي وخ�رج منت�رصا وهذا 
االره�اب لديه فك�ر ايديلوج�ي منحرف 
خطري والزال موجوًدا وجهودنا مستمرة 

للقضاء عىل هذا الخطر.
وق�ال أيض�اً »إنن�ا يف الوقت ال�ذي نفكك 
الخالي�ا االرهابي�ة بع�د تحري�ر كام�ل 
االرايض فانن�ا نعّم�ر يف الي�د الثاني�ة«، 

مش�رياً إىل أّن الع�راق »لدي�ه خزي�ن من 
النفط والغ�از وبالرغم م�ن الحرب فان 
انتاجن�ا لم يرتاجع ونعم�ل جاهدين من 
اجل ان نؤسس الن يكون النفط مساعداً 
وليس امرا اساسيا«. وأكد رئيس الوزراء 
»انن�ا وبالرغ�م م�ن الحرب ق�د خفضنا 
النفق�ات التش�غيلية بنس�بة 37 باملائة 
فيما الدول يف الحرب تزيد نفقاتها ولكننا 
حققن�ا االنتص�ار واوقفن�ا ه�ذا الزحف 
االرهابي«. وش�دد عىل أن�ه »ال يمكن أن 
يبق�ى االقتصاد العراقي معتمداً بش�كل 

أسايس عىل النفط«.
التفاصيل ص3

التنظيم القانوين 
حلالة اللقيط وجمهول النسب

 يف القانون العراقي

جملس حمافظة بغداد يصوت 
باالمجاع عىل مناقلة 50 % من مبلغ 

البرتو دوالر اىل اجلهد الوطني

املهندس آراس حبيب 
يرعى لقاًء بمناسبة يوم املرأة 

العاملي و عيد األم

رئيس حمكمة استئناف بغداد 
الرصافة االحتادية يشيد بالدور الفاعل للصحفيني 

ويعلن عن استعداده لتسهيل عملهم

رئيس منظمة أوبك و »50« شركة جيتمعون يف بغداد.. واحلكومة تطرح خيار اللجوء إىل الطاقة
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ممثلو الكتل السياسية يوقعون »ميثاق الرشف« وسط رفض بعض القياداتاحلكيم واملطلك يبحثان مستجدات األوضاع السياسية واالستحقاق االنتخايب
وزير الداخلية يطالب املنظامت االممية بتقديم املزيد من الدعم اىل العراق جملس الوزراء يطالب وزارة العدل بنرش قانون املوازنة بجريدة الوقائع

ص4 ص6 ص2 ص2

الـتـعـاون الـدولـي فـي مـجـال الـقـضـاء
ديسعى مجلس القضاء االعىل لبناء 
عالقات دولية واقليمية وعربية  بما 
يتماىش مع رؤي�ة املجلس بتوثيق 
القض�اء  التع�اون م�ع مجال�س 
والصديق�ة  الش�قيقة  البل�دان  يف 
تحقيق�ا للمصال�ح املش�رتكة لذا 
العدي�د م�ن ف�رص  ف�أن هن�اك 
التعاون الواعدة واملثمرة والبناءة، 
والتي من ش�أنها تعزيز العالقات 
الثنائية يف مجال القضاء وس�يادة 
القانون حيث ان التعاون الدوىل له 

عظیم األث�ر ىف مواجهة التحدیات 
التفاه�م  مذك�رات  ان  املختلف�ة. 
والتوأمة القضائية ستس�اعد عىل 
اط�الع الس�ادة القض�اة واعضاء 
االدع�اء العام عىل تجارب الدول يف 
القضايا املدني�ة والتجارية اضافة 
اىل مواضي�ع  مكافح�ة االره�اب 
والجريمة املنظمة وقضايا غس�ل 
االم�وال واس�تخدام الربمجيات يف 
ادارة الدعاوى,االم�ر الذي ينعكس 
ايجابا عىل تطوير قدرات الس�ادة 

القض�اة يف ه�ذه االختصاص�ات 
بی�ن  التع�اون  بأهمی�ة  وایمان�ا 
مجالس القضاء ومجلس القضاء 
بتوقی�ع  الع�راق قمن�ا  االع�ىل يف 
أول خط�اب تب�ادل التع�اون م�ع 
انكلرتا وويلز نظ�را لعمق العالقة 
التاریخی�ة ب�ني الدولت�ني ولدین�ا 
املوضوع�ات والنقاط  العدید م�ن 
املهمة واملش�رتكة س�تكون محل 
بی�ن  تعاون�ا  وس�تثمر  اهتم�ام 

البلدین .

العيداين يناقش مع قائد عمليات البرصة سبل 
تعزيز الوضع االمني يف املحافظة

السلطـة القضائيـة تبـحـث مـع مـمـثـل األمـم 
6املتحـدة االستعدادات لالنتخابات 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

انه�ى مجلس النواب يف جلس�ته االعتيادية 
اس�تئنافها  ت�م  الت�ي  ع�رة  الخامس�ة 
برئاس�ة س�ليم الجب�وري رئي�س مجلس 
النواب، أمس االربعاء، قراءة 7 قوانني.وأتم 
املجلس القراءة االوىل ملقرتح قانون التعديل 
الثال�ث لقانون نقابة املهندس�ني العراقيني 

رق�م }51{ لس�نة 1979 واملق�دم من لجنة 
مؤسس�ات املجتمع املدن�ي. وأنهى املجلس 
ق�راءة تقرير ومناقش�ة مروع�ا قانوني 
انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية العمل 
البحري لس�نة 2006 وانضم�ام جمهورية 
العراق�ي اىل اتفاقي�ة هوية وثائ�ق البحارة 
رقم 185 لس�نة 2003 واملق�دم من لجنتي 
والش�ؤون  والعم�ل  الخارجي�ة  العالق�ات 

االجتماعية.وأكم�ل املجل�س ق�راءة تقرير 
ومناقش�ة مق�رتح قان�ون التعدي�ل االول 
لقان�ون املجم�ع العلمي العراق�ي رقم 22 
لس�نة 2015 واملقدم م�ن اللجنة القانونية 
. ويف ش�أن ذاته، أنجز املجلس قراءة تقرير 
ومناقشة مقرتح قانون ضم املتعاقدين من 

ابناء العراق }الصحوات{.
التفاصيل ص3

الـبـرلـمـان يـرســم »نـهـايـة« الـفـصـل
 التشـريعـي احلـالـي

القاضي فائق زيدان
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         بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجريفان بارزاني، 
أمس األربعاء، ان أطرافا سياس�ية كردية حاولت تضليل 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، بخص�وص رصف رواتب 
موظف�ي اإلقليم، عرب معلوم�ات غري دقيق�ة، مبينا انه 
بع�د التواصل والتباحث اطلع�ت الحكومة عىل الحقيقة 

واطلقت رصف جزء من املستحقات.
وق�ال بارزان�ي، يف مؤتم�ر صحف�ي، ان�ه »يش�كر 
رئی�س ال�وزراء ومجل�س الن�واب لص�دور ق�رار نيابي 
بموافق�ة الحكوم�ة ع�ىل توحيد ضواب�ط رصف رواتب 
الش�هداء واملؤنفلني«، وأضاف نعترب ذل�ك »خطوة بناءة 

وايجابية«.
وأوض�ح أن�ه ال توج�د اتفاق�ات رسية ب�ني حكومة 
اإلقليم وبني الحكومة االتحادية، مبينا ان املحادثات بني 

أربيل وبغداد اتسمت ب� »الشفافية والعلنية«.
وتابع بالقول إن »الدس�تور ينظ�م عالقتنا مع بغداد 
ويفت�ح االف�اق للمباحث�ات وح�ل مش�اكلنا العالقة ال 
يرتب�ط باالنتخاب�ات واملس�تجدات الوقتي�ة«، مبين�ا أن 
إقليم كردس�تان تعرض لظلم كبري يف امليزانية لكن بغداد 

أطلقت جزءاً من مستحقاتنا وفق قاعدة 1/12.
وبشأن العمليات العس�كرية الرتكية أكد بارزاني، أن 
»حكوم�ة اإلقليم لن ت�رىض بأن تك�ون أراضيه منطلقا 
ألي عملي�ات ضد دولة أخرى«، مبين�ا أن »تركيا توغلت 
لس�بب وينبغي معالجة الس�بب ثم الحديث عن القصف 

والتوغل«.
وفيما يتعلق بالتظاهرات ض�د نظام إدخار الرواتب، 
أك�د بارزان�ي، ان »الس�لطة الحالية يف اقليم كردس�تان 
ج�اءت عرب االنتخابات وتذهب باالق�رتاع العام للناخبني 
وسنس�تخدم جميع االجراءات الرضورية ملنع الشغب يف 
املدن«. وأش�ار إىل ان »حكومة اإلقليم لن تقبل بالش�غب 

تح�ت اي ظ�رف وم�ن يتظاه�ر فعلي�ه أخ�ذ املوافقات 
االصولي�ة، ونتعامل مع املتظاهرين برفق طاملا حافظوا 
ع�ىل اله�دوء وسنس�تخدم الق�وة ان لج�أوا اىل العن�ف 

واستعمال السكاكني«.
وخت�م قائ�ال إن »إع�ادة الروات�ب املدخ�رة واملؤجلة 

ملوظفي االقليم مرهون بدخل حكومة اإلقليم«.
وكانت الس�لطات األمنية يف أربي�ل، اعتقلت الثالثاء، 
العرشات من النش�طاء املدنيني ع�ىل خلفية التظاهرات 
املس�تمرة من�ذ ثالثة أي�ام يف اقليم كردس�تان للمطالبة 

بإلغاء نظام االدخار االجباري للرواتب.
بدوره، كشف وزير املالية يف حكومة إقليم كردستان، 
ريباز حمالن عن واردات اإلقليم مبينا أنها تصل إىل 720 
ملي�ار دينار، تق�دم الواليات املتح�دة األمريكية نحو 25 

مليار دينار منها.
وقال حم�الن، يف مؤتم�ر صحف�ي، إن واردات اقليم 
كردس�تان تتكون من دخل وزارة الثروات الطبيعية التي 
تؤمن مبلغ 375 مليار دينار شهريا، كما ان بغداد ترسل 
317 ملي�ار دينار والوالي�ات املتحدة األمريكية تس�اهم 
ب�� 25 مليار دينار إضاف�ة اىل 120 مليار دينار تأتي من 
الواردات املحلية التي تذهب لتشغيل املطارات ومصاريف 
الوزارات واملستش�فيات وتنظيف املدن وخدمات مقدمة 

للنازحني.
وأض�اف أن مجم�وع واردات حكوم�ة اإلقلي�م يصل 

بذلك إىل 720 مليار دينار شهريا.
وأوض�ح أن اإليرادات من تصدير النفط تصل إىل 600 
مليار دين�ار، لكنها ال تعود كله�ا إىل الحكومة ألن جزءا 
منه�ا يرصف ع�ىل الق�رض الرتكي ومس�تحقات أجور 

الرشكات العاملة يف مجال النفط.
وكان رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، نيجريفان 
بارزاني، أكد ان »إعادة الرواتب املدخرة واملؤجلة ملوظفي 

االقليم مرهون بدخل حكومة اإلقليم«.

مالية اإلقليم كشفت عن موارد حكومة كردستان الشهرية

بارزاين يلوح باستخدام »العنف« ضد املتظاهرين ويرهن تعديل الرواتب بـ »اإليرادات«

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع ع�دد م�ن ممث�ي الكت�ل السياس�ية، أمس 
االربع�اء، عىل وثيقة ال�رشف االنتخابي يف العراق، إال 
أن بعض قيادات األحزاب والتكتالت رفضت الحضور 
أو التوقي�ع عىل امليثاق. وقال ممثل االمم املتحدة يان 
كوبيت�ش يف مؤتر صحايف عق�ده، عىل هامش توقيع 
الوثيقة، »انا سعيد لهذا التوقيع وهذه الخطوة وهذا 
دليل ان العراق عىل طري�ق الديمقراطية«، معتربا ان 
»ذلك خطوة للتق�دم اىل االمام«. واضاف كوبيتش ان 
»هذه الوثيقة تبعث برس�الة قوية للش�عب العراقي 
مفادها )اذهبوا لالنتخابات(«، مشريا اىل ان »الشعب 
العراق�ي يتوقع من السياس�يني ان يفوا بالتزاماتهم 
التي وقعوها يف هذه االتفاقية«. واعرب كوبيتش عن 
امل�ه ان »يتحول هذا امليثاق اىل قان�ون«، الفتا اىل ان 
»االم�م املتحدة ملتزم�ة بتقديم كام�ل الدعم، ونحن 
استعداد للعمل لوضع هذا امليثاق عىل ارض الواقع«. 
إال أن النائب فائق الش�يخ عي أعلن عن انسحابه من 
التوقي�ع عىل ميثاق الرشف االنتخابي. وقال الش�يخ 
ع�ي »انس�حبت قب�ل قليل م�ن التوقيع ع�ىل ميثاق 
الرشف االنتخابي«. واضاف الش�يخ عي، أن »س�بب 

انسحابي جاء لعدم حضور اغلب رؤساء الكتل«.
واك�د القي�ادي يف ائت�الف العربي�ة النائ�ب رع�د 
الدهلكي، الس�بت )24 اذار 2018( ان ميثاق الرشف 
االنتخابي س�يتم االعالن عنه بش�كل رسمي قبل بدء 
الحمالت االنتخابية بالعارش من شهر نيسان املقبل، 
فيم�ا اش�ار اىل ان الوثيق�ة التي وصل�ت اىل مراحلها 

النهائية ال عالقة لها باوراق االصالح السيايس.

ممثلو الكتل السياسية يوقعون »ميثاق 
الرشف« وسط رفض بعض القيادات

احلشد الشعبي يعلن العثور عىل ألغام 
وصواريخ يف احلوجية

         بغداد / المستقبل العراقي

حث مجل�س القضاء األعىل، أمس األربعاء، مع ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق االستعدادات لالنتخابات يف العراق 
ومكافح�ة اإلرهاب. وذكرت الس�لطة القضائي�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان “رئي�س مجلس القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان استقبل يف مكتبه ببغداد يان كوبيش 
املمث�ل الخاص لالمني العام لألمم املتحدة يف العراق، وبحثا عدد 

من املواضيع الخاصة باالنتخابات ومكافحة اإلرهاب”.
وأضافت أن “الجانبني بحثا االستعدادات الجارية لالنتخابات 

القادمة ودعم األمم املتحدة للعراق يف هذا الجانب“.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الرائد الس�ابق يف الجيش االمريكي جون دوك، أمس 
األربعاء، انه قام بتحذير قيادته يف قاعدة ) بيس ماريز( املتقدمة 
يف املوصل يف اوج التواج�د االمريكي يف العراق من مخاطر حفر 
الح�رق وموادها الس�امة وامللوث�ة للهواء هن�اك، ولكن لم يتم 
القيام باي يشء لتصحيح املش�كلة. ونقل�ت قناة فوكس نيوز 
االمريكي�ة يف مقابل�ة م�ع دوك »لقد ح�ذرت كب�ار الضباط يف 
القاع�دة من املركبات الكيميائية الخط�رة التي كانت تنطلق يف 
الهواء بعد حرق النفايات الطبية واملواد الكيميائية والقمامة يف 
تلك الحفر لكنني واجهت آذانا صماء، مما يفرس تقصد وارصار  
كب�ار قادتن�ا من الضباط بالح�اق االذى بالعراقيني الس�اكنني 
بالق�رب من تلك القواعد«. واضاف »اش�عر بالقلق من ان تغدو 
حف�ر الحرق يف الع�راق كما حصل يف فيتنام مصدرا ملا يس�مى 
بالعامل الربتقايل وال اعتقد ان عىل قدامى املحاربني ان ينتظروا 

25 عاما حتى يدرك احدهم وجود مشكلة ما«.

السلطـة القضائيـة تبـحـث مـع مـمـثـل 
األمـم املتحـدة االستعدادات لالنتخابات

ضابط امريكي: نفايات قواعدنا العسكرية 
قتلت الكثري من العراقيني 

        بغداد / المستقبل العراقي

ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  طالب�ت 
ال�وزراء، وزارة الع�دل بن�رش قان�ون 
الرس�مية  الجري�دة  موازن�ة 2018 يف 

رغ�م اع�رتاض رئاس�ة الجمهوري�ة. 
وذكرت االمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
يف كتابها »تنفيذا الح�كام املادة )73/ 
ثالثا( من الدستور، وبالنظر مليض املدة 
الدستورية املحددة لرئيس الجمهورية 

للمصادقة ع�ىل القوانني التي يس�نها 
مجل�س الن�واب، وعطف�ا ع�ىل كتاب 
الدائ�رة  العراق�ي/  الن�واب  مجل�س 
 )2822/9/1( الع�دد  ذي  الربملاني�ة 
وأضاف�ت   .»2018/3/6 يف  امل�ؤرخ 

»نرج�و اخذ ما يلزم بش�أنه من خالل 
توجيه دائرة الوقائع العراقية لنرشه يف 
الجريدة الرسمية عىل ان يمنح القانون 
رقم صادر يي آخر قانون جرى اراسله 

إليكم من رئاسة الجمهورية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أقام املكتب النس�وي التابع للمؤتمر 
الوطن�ي العراقي، وبرعاي�ة أمينه العام 
املهندس آراس حبيب كريم، ، وبحضور 
الس�يد  الوطن�ي  املؤتم�ر  يف  القي�ادي 
كام�ريان فاخر،لقاًء بمناس�بة عيد األم 
وي�وم املرأة العاملي وذلك عىل قاعة نادي 
الصي�د يف بغداد. ضم الحضور نخبة من 
نس�اء وفتي�ات املجتم�ع، حي�ث إفتتح 
الوطن�ي و  النش�يد  اإلحتف�ال بق�راءة 
الوق�وف دقيقة صمت وحداد عىل أرواح 
ش�هداء العراق. ُمنظمة الحفل الس�يدة 
لين�ا الجنابي قدمت التهاني لكل نس�اء 
العال�م والعراقي�ات ورك�زت يف كلمتها 
عىل دور امل�رأة يف املجتمع، و تثمني دور  
املؤتم�ر الوطن�ي العراقي و عىل رأس�ه 
ل�دوره  آراس حبي�ب كري�م  املهن�دس 
الداعم واملحفز لطاقات النس�اء، مؤكدة 
ع�ىل أن »النس�اء يمتلكّن ق�رار التغيري 
وتحسني الوضع و إس�رتجاع حقوقهن 
كونهن لم يعدّن نسبة قليلة يف املجتمع. 

وأضاف�ت »نحن نؤمن بأف�كار املهندس 
آراس حبيب و تطلعات�ه والتي دائماً ما 
تك�ون بجانب امل�رأة والس�عي لدعمها 
من خالل املب�ادرات املختلف�ة«. وتخلل 
الحف�ل أيضاً إلقاء كلم�ة لعضو األمانة 
كريم�ة  د.  الوطن�ي  للمؤتم�ر  العام�ة 
املوس�وي  ن�وال  والس�يدة   البيضان�ي 
إضافًة لكلمة س�فرية النوايا الحسنة د. 
رفي�ف اليارسي، واملستش�ارة اإلعالمية 
يف جمعي�ة حقوق الصحفيني  ش�ريمني 
مجيد، باإلضافة لراعية األرامل الس�يدة  
نور هاش�م، واملدونة يف وسائل التواصل 
اإلجتماعي السيدة  سجى_عمران والتي 
تهتم بأزي�اء املحجبات، إضاف�ًة لكلمة 
مصمم�ة األزياء  هدي�ل الطائي و  فرح 
بارتي. فيما ذك�ر املهندس آراس حبيب 
كريم مهنئاً النساء بيومهن العاملي وعيد 
األم »ل�وال حواء ملا كان�ت البرشية ولوال 
مريم مل�ا كان عيىس )ع( ول�وال فاطمة 
ملا كان الحسني )ع(«. وتابع مستشهداً 
بأبيات من الش�عر الفصيح يمجد فيها 
دور املرأة »نحن كرجال نجهل دور املرأة 

يف املجتم�ع ومال�ذي يمك�ن أن تقدم�ه 
وخصوصاً يف مجتمعاتنا الرشقية، مؤكداً 
عىل أن�ه يؤمن ب�أن املرأة ه�ي املجتمع 
كله ولي�س نصفه كما يعتق�د البعض. 
وأضاف الس�يد حبيب »نعاني ولألس�ف 
اإلهتم�ام  مس�توى  ع�ىل  إهم�ال  م�ن 
بالنس�اء األرامل واملطلقات، موضحاً أن 
هنال�ك أكثر من 900 أل�ف إمرأة مطلقة 
ومثله�ا لألرامل«. وبني األم�ني العام أن 
»هنال�ك أكث�ر من ثالث�ة ماليني ونصف 
م�ن النس�اء النازحات تعاني من س�وء 
الخدم�ات والتعليم باإلضاف�ة للتعنيف 

والتهمي�ش، مضيف�اً أن الكث�ري منه�ن 
يحتاجن لإلهتمام عىل مستوى املشاكل 
النفس�ية والفكري�ة واملحاول�ة إلع�ادة 
تأهيلهن ليأخذن دورهن يف املجتمع من 
جديد وبشكل فاعل«. إستطرد املهندس 
آراس »ال يخفى عليكم أن هنالك صورة 
مظلمة عن واقع النساء يف العراق، وهذا 
يحتاج لتفك�ري و خطط حقيقية قادرة 
عىل التخلص من تلك الُعقد التي يملكها 
البع�ض، الفتاً أن بلدن�ا هو بلد متحرض 
و اليلي�ق ب�ه أن ُيطبق فيه نظ�ام زواج 
القارصات عىل سبيل املثال، أو معاملتهن 
بش�كل يسء«. فيما ش�جع السيد آراس 
حبي�ب النس�اء املبدع�ات مم�ن يملكّن 
املهن وذوات الح�رف اإلبداعية، وحثهن 
ع�ىل املواصلة يف تقديم أفضل ما لديهن. 
داعي�اً إىل تأس�يس منظم�ات مجتم�ع 
مدني تعنى بش�ؤون امل�رأة والدفاع عن 
حقوقها إضاف�ًة إىل تمكينها وتطويرها 
و تأهيله�ا. هذا و قد ت�م يف نهاية اللقاء 
تكريم السيدات املبدعات وتقديم الهدايا 

لألمهات املشاركات يف الفعالية.

جملس الوزراء يطالب وزارة العدل بنرش قانون املوازنة بجريدة الوقائع

املهندس آراس حبيب يرعى لقاًء بمناسبة يوم املرأة العاملي و عيد األم

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س التحال�ف الوطن�ي، الس�يد عمار 
الحكي�م، م�ع رئيس جبه�ة الحوار الوطن�ّي صالح 
املطلك مس�تجداِت األوضاع السياسية واالستحقاق 
االنتخاب�ّي املقبل وتوفرَي األجواء املناس�بة له. وذكر 

بيان لرئاس�ة التحال�ف تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان الس�يد عمار الحكيم واملطلك »أكدا 
عىل أهميِة التنافس عىل أساِس الربامج واالبتعاِد عن 
التس�قيِط السيايّس، كما شددنا يف الوقِت نفسه عىل 
رضورِة إعادِة النازحني إىل مناطقهم وتوفري األجواء 
املناس�بة للممارس�ِة االنتخابي�ة«. وع�ن م�رشوِع 

األغلبية الوطنية أش�ار السيد عمار الحكيم إىل »أنَّها 
الح�ُل إلنهاِء حالة وجود الجمي�ع يف الحكومِة وعدم 
تحملهم املسؤولية، وأكدنا أيضاً عىل رضورِة تحصني 
الوض�ع الداخ�ّي العراقّي من التط�وراِت والتأثرياِت 
اإلقليمية الدولي�ة، وأهمية صياغة املرشوع الوطنّي 

بما ينسجُم مع تطلعاِت املواطنني.

احلكيم واملطلك يبحثان مستجدات األوضاع السياسية 
واالستحقاق االنتخايب

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي، أمس 
االربعاء، املنظمات االممي�ة يف العراق اىل تقديم 

مزيد من الدعم عىل مختلف االصعدة . 
وذك�ر مكتب�ه يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »وزير الداخلية، قاسم 
االعرجي، التقى، الي�وم، يف مكتبه ممثل االمني 
العام لالمم املتحدة الس�يد يان كوبتش«، مبينا 
انه »يف بداية اللقاء رحب الس�يد الوزير بضيفه 
وناق�ش معه عدداً من املواضي�ع ذات االهتمام 
املش�رتك وبحث س�بل تفعيلها خدم�ة للصالح 

العام«.
واش�اد االعرجي بحس�ب البيان، ب�«جهود 
املنظم�ات االممي�ة يف العراق خاص�ة يف املجال 
االنساني«، مطالبا ب�«تقديمها املزيد من الدعم 

للعراق عىل مختلف االصعدة«.

وزير الداخلية يطالب املنظامت االممية بتقديم املزيد 
من الدعم اىل العراق

خالل استقباله نقيب الصحفيني

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية يشيد بالدور الفاعل 
للصحفيني ويعلن عن استعداده لتسهيل عملهم

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س محكم�ة اس�تئناف 
بغداد الرصافة االتحادي�ة القايض ماجد 
األعرج�ي نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني 
مؤي�د الالم�ي يف مقر محكمة اس�تئناف 

بغداد الرصافة االتحادية.
وقال مراس�ل )املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعىل JAMC (  – ان »اللقاء بني 
الق�ايض األعرجي والس�يد مؤي�د الالمي 
بح�ث التع�اون املش�رتك ب�ني املؤسس�ة 
القضائية واألرسة الصحفية يف ما يخص 

قضايا النرش واإلعالم«.
واضاف أن »رئيس االستئناف القايض 
األعرج�ي تط�رق اىل ان رئي�س مجل�س 

القضاء االعىل الق�ايض فائق زيدان وجه 
متخصص�ني  خ�رباء  بانت�داب  املحاك�م 
الق�ذف  قضاي�ا  يف  اإلع�الم  مج�ال  يف 

والتشهري«.
واش�ار إىل ان »نقيب الصحفيني مؤيد 

الالم�ي أش�اد بعم�ل رئيس االس�تئناف 
وتعامله مع قضايا النرش واالعالم بمهنية 
عالي�ة، داعي�ا مجل�س القض�اء االع�ىل 
اىل مفاتح�ة النقاب�ة لرتش�يح صحفيني 

كخرباء يف دعاوى النرش واإلعالم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوات الحش�د الش�عبي، أمس األربعاء، عىل 
ألغ�ام وصواري�خ بعملي�ة نوعية يف قض�اء الحويجة 
جن�وب غرب�ي محافظة كرك�وك. وذكر بي�ان العالم 
الحش�د الش�عبي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »اللواء الثاني يف الحش�د الش�عبي وبالتعاون 
م�ع جهاز األمن الوطني نفذ عملي�ة أمنية يف قرية أم 
قصري يف قضاء الحويجة جن�وب غربي كركوك« الفتا 
اىل ان »قواتنا عثرت عىل, 200 لغم من نوع البتار و25 
صاروخ قاذفة RBG7، وأسالك تفجري ومواد C4 التي 

تستخدم يف صناعة العبوات ذات االنفجار الشديد«.
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت وثيقة صادرة عن املديرية العامة لالمتحانات 
التابع�ة ل�وزارة الرتبي�ة، أم�س األربعاء، ع�ن إجراء 
االمتحانات لطلبة السادس اإلعدادي يف مقر الجامعات 

العراقية.
وأضاف�ت الوثيق�ة أن »ال�وزارة تعتزم نص�ب أجهزة 
تش�ويش ملنع الغش باإلضاف�ة لكام�رات املراقبة يف 
الجامع�ات ملن�ع الغ�ش«. وكان وزير الرتبي�ة محمد 
اقب�ال الصي�ديل وج�ه، ي�وم اإلثن�ن امل�ايض، بتغير 
جدول امتحانات طلبة الس�ادس االعدادي، اس�تجابًة 
ملناش�داتهم وتقديراً لظروفهم االستثنائية، فيما حدد 

فاصالً زمنياً ال يقل عن يومن بن مادة وأخرى.

الرتبية تقرر إجراء امتحانات السادس إعدادي يف اجلامعات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
أم�س األربع�اء، إن�ه يري�د للعراق 
النأي عن الرصاع األمركي اإليراني، 
فيما شدد عىل رضورة الخروج من 
مرحلة االعتماد عىل النفط كمورد 

أساس لإلقتصاد العراقي.
وأك�د رئي�س الوزراء أن ما س�ماع 
»فج�ر العراق قد بدأ ولن ينطفئ«، 
إىل وج�ود نظ�رة جدي�دة  مش�راً 
للتعامل مع الطاقة املتمثلة بالنفط 

والغاز لالستفادة منها.
يف  كلم�ة  خ�الل  العب�ادي،  وق�ال 
منت�دى الع�راق للطاق�ة 2018 يف 
بغداد، بحضور االمن العام ملنظمة 
اوبك محمد باركيندو وش�خصيات 
عربي�ة وعاملية ان »الع�راق يتطلع 
اهل�ه لإلعمار والبناء وللمس�تقبل 

املرشق«. 
وأضاف، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن العراق 
تع�رّض باالمس إىل هجمة ارهابية 
وتهدي�د وج�ودي وخ�رج منترصا 
وهذا االره�اب لديه فكر ايديلوجي 
موج�وًدا  والزال  خط�ر  منح�رف 
وجهودن�ا مس�تمرة للقض�اء عىل 

هذا الخطر.
وق�ال أيض�اً »إنن�ا يف الوق�ت الذي 
نف�كك الخاليا االرهابية بعد تحرير 
كام�ل االرايض فانن�ا نعّم�ر يف اليد 
الثانية«، مشراً إىل أّن العراق »لديه 
خزي�ن من النفط والغ�از وبالرغم 
من الحرب ف�ان انتاجنا لم يرتاجع 
ونعمل جاهدين من اجل ان نؤسس 
الن يك�ون النف�ط مس�اعداً وليس 

امرا اساسيا«.
وأكد رئيس ال�وزراء »اننا وبالرغم 
م�ن الحرب ق�د خفضن�ا النفقات 
التشغيلية بنس�بة 37 باملائة فيما 
ال�دول يف الح�رب تزي�د نفقاته�ا 
االنتص�ار واوقفنا  ولكننا حققن�ا 
هذا الزحف االرهابي«. وش�دد عىل 

أن�ه »ال يمك�ن أن يبق�ى االقتص�اد العراقي 
معتمداً بشكل أسايس عىل النفط«.

وأضاف أن »العراق يشهد هجرة عكسية بعد 
أن كان يعاني هجرة أبنائه بسبب االرهاب«، 

مش�راً إىل أنن�ا »حريصون ع�ىل دعم النرص 
ضد داعش من خ�الل البناء واالعمار«، فيما 
أك�د يف الوق�ت ذاته ع�ىل رضورة التأس�يس 
ليصبح النفط عامالً مساعداً وليس االعتماد 
عليه بش�كل كيل. ورفض العب�ادي يف جانب 

اخر لم يرش اليه مكتبه االعالمي التعليق عىل 
تعين الرئيس األمركي دونالد ترامب لجون 
بولتن املعروف بعدائه إليران مستشاًرا لألمن 

القومي للواليات املتحدة األمركية.
ووج�ه منظم أعم�ال منتدى الطاقة س�ؤاال 

للعبادي حول اذا ما كان تعين ترامب لبولتن 
سيش�عل حربا عىل إيران وما قد يتسبب ذلك 
من مش�اكل عىل العراق أجاب األخر بالقول 
»ان�ا ال ذه�ب حول تلك األم�ور دعنا عن ذلك 
ولنبحث قضايا أخ�رى«. وأضاف أن »العراق 

يري�د أن يبقى بعيدا عن ال�رصاع بن أمركا 
وإيران« وهما دولتان يحتفط العراق معهما 
بعالق�ات ممت�ازة. وش�دد العب�ادي عىل أن 
الع�راق يري�د تحقي�ق »ت�وازن« يف عالقاته 
مع واش�نطن وم�ع طهران قائ�ال إن »هذه 

السياس�ة تص�ب يف صال�ح بغداد 
معرباً أيضا عن أمله يف أال تنس�حب 
واش�نطن من االتف�اق النووي مع 

إيران.
الس�فارة  نق�ل  العب�ادي  وانتق�د 
األمركي�ة يف إرسائي�ل إىل الق�دس 
قائال إن »هذا الق�رار خاطئ وغر 
صائ�ب«. بدوره، أك�د وزير النفط 
م�ع  الع�راق  ان  اللعيب�ي،  جب�ار 
اس�تمرار خفض االنتاج واستقرار 
خ�الل  كلم�ة  يف  وق�ال  األس�عار. 
الجلس�ة الحوارية ملنت�دى الطاقة 
يف  املش�اركن  م�ن  الع�راق  »كان 
اع�الن خف�ض اإلنتاج واس�تقرت 
األسعار بش�كل جيد ويف نهاية هذا 
الع�ام س�نذهب لبل�دان مقرتح�ة 
والعراق ل�ن يكون بعيدا عن القرار 
الرئي�ي«. وأض�اف أن »كل حقل 
نفطي ينت�ج ما يق�ارب 300 الف 
برمي�ل يومي�ا واس�تهالك الع�راق 

املحيل يتزايد بشكل مستمر«. 
وأش�ار الوزير إىل أّن »العراق يسر 
بالنف�ط والغاز  بخطوات رسيع�ة 
لزي�ادة اإلنت�اج وأعتقد املس�تقبل 
س�يكون مرشقا لنا. وقد يتضاعف 
للطاق�ة وخاصة  الع�راق  اعتم�اد 
باملناط�ق املحرومة م�ن الخدمات 
البن�ى  تك�ون  أن  ويج�ب  لحله�ا 

التحتية قوية بطرق علمية«.
ويش�ارك يف املؤتم�ر األم�ن العام 
ملنظم�ة البل�دان املص�درة للنف�ط 
باركيندوال�ذي  محم�د  »أوب�ك« 
وص�ل إىل بغ�داد االح�د املايض عىل 
رأس وف�د من املنظمة للمش�اركة 
يف مؤتم�ر الطاقة الثال�ث الذي بدأ 
اعماله يف بغداد األربعاء بمش�اركة 
50 رشك�ة نفطی�ة دولي�ة أضافة 
إىل عدد م�ن املس�ؤولین والخرباء. 
ويحرض اعمال املؤتمر التي تستمر 
يوم�ان وزي�ري النفط جب�ار عيل 
اللعيبي والكهرباء قاسم الفهداوي 
العراقي�ن واالم�ن الع�ام ملنظمة 
االوب�ك محم�د باركيندووالس�فر 
س�يليمان  دوغ�الس  الع�راق  يف  األمرك�ي 
ورئيس الجامع�ة األمركية يف العراق بروس 
ووك�ر فرغس�ون ومدي�ر مكت�ب الطاقة يف 

اسيا والرشق االوسط. 
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جلس�ته  يف  الن�واب  مجل�س  انه�ى 
االعتيادية الخامس�ة ع�رشة التي تم 
اس�تئنافها برئاس�ة س�ليم الجبوري 
رئيس مجل�س النواب، أمس االربعاء، 

قراءة 7 قوانن.
وأت�م املجل�س الق�راءة االوىل ملق�رتح 
قان�ون التعديل الثال�ث لقانون نقابة 
املهندس�ن العراقين رقم }51{ لسنة 
1979 واملق�دم م�ن لجنة مؤسس�ات 

املجتمع املدني.
وأنهى املجلس قراءة تقرير ومناقشة 
انضم�ام جمهورية  مرشوعا قانوني 
العراق اىل اتفاقية العمل البحري لسنة 
2006 وانضم�ام جمهوري�ة العراقي 
اىل اتفاقية هوي�ة وثائق البحارة رقم 
185 لس�نة 2003 واملقدم من لجنتي 
العالقات الخارجية والعمل والشؤون 

االجتماعية .
وأكمل املجلس قراءة تقرير ومناقشة 
مق�رتح قانون التعدي�ل االول لقانون 
املجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 

2015 واملقدم من اللجنة القانونية .
ويف ش�أن ذات�ه، أنجز املجل�س قراءة 
تقرير ومناقش�ة مق�رتح قانون ضم 
املتعاقدين من ابناء العراق }الصحوات{ 
اىل وزارت�ي الدف�اع والداخلية واملقدم 
من اللجان االمن والدف�اع والقانونية 

واملصالحة واملسألة والعدالة.
ويف مداخ�الت الن�واب، طال�ب النائب 
عبد الكريم عبط�ان برضورة ترشيع 

القان�ون النص�اف رشيح�ة املقاتلن 
ممن حملوا السالح ضد االرهاب .

وأكد النائب عباس البياتي عىل رضورة 
تكري�م كل من قاتل االرهاب ومعاملة 
ش�هدائهم وجرحاهم اسوة بأقرانهم 

يف القوات املسلحة االخرى.
ولف�ت النائب عمار طعم�ة اىل اهمية 
تحديد فقرة تخ�ص اعادة املفصولن 

اىل وظائفهم وعدم جعلها عامة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب اىل معرفة 
ع�دد املوزعن ع�ىل ال�وزارات املعنية 
واالمكانات املالية يف حال تحويلهم اىل 

املالك الدائم.
من جهته نوه النائب هش�ام السهيل 
وض�ع  عالج�ت  قوان�ن  وج�ود  اىل 
املقاتل�ن ودمجه�م يف ع�دة وزارات، 

داعي�ا اىل انصافه�م بالرواتب اس�وة 
بأقرانهم االخرين.

وأش�ارت النائب�ة ناه�دة الداين�ي اىل 
الصح�وات  ش�هداء  ش�مول  اهمي�ة 

وجرحاهم بالحقوق واالمتيازات.
وأب�دت النائبة من�ى العمري تأييدها 
لترشي�ع قانون موحد يش�مل جميع 

املشمولن وينصفهم.

وطالب النائب كاظم الصيادي مجلس 
ال�وزراء باص�دار قرار باع�ادة جميع 
املفصول�ن الذي�ن قدم�وا التضحيات 
، حاث�ا مجل�س الن�واب ع�ىل ترشيع 

القانون ليحفظ حقوق املشمولن.
وأنه�ى املجل�س أيض�اً ق�راءة تقرير 
ومناقش�ة مرشوع قانون رسم طابع 
العملة الوطنية لبناء املدارس ورياض 

االطفال واملقدم من لجنة الرتبية .
كما أتم املجلس قراءة تقرير ومناقشة 
وحماي�ة  حق�وق  قان�ون  مق�رتح 
املهندسن واملقدم من لجان الخدمات 

واالعمار واملالية والقانونية.
ويف ش�أن اخر اعلن الرئيس الجبوري 
ان الفص�ل الترشيع�ي الثان�ي الحايل 
وفق�ا   2018/4/  30 ي�وم  ينته�ي 

للدس�تور، فيما تنتهي الدورة النيابية 
الحالي�ة ي�وم 2018/6/30 ويمك�ن 
او  عادي�ة  جلس�ة  عق�د  للمجل�س 
اس�تثنائية بحس�ب الرضورة، مؤكدا 
عىل ان هيئة الرئاس�ة س�تدعو لعقد 
جلس�ة يت�م فيه�ا اس�تكمال عملية 
التصويت عىل القوانن املهمة املتبقية 

بعهدة املجلس.
وأت�م املجل�س الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون تعديل قان�ون املحاماة رقم } 
173{ لس�نة 1965 املعدل واملقدم من 
اللجنة القانونية مليض مدة طويلة عىل 
ترشيع القانون الناف�ذ ونظرا لتطور 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  الحي�اة 
والسياس�ية يف العراق مم�ا توجب ان 
يواكب قانون املحاماة هذه التطورات 
وبغي�ة اع�ادة النظر يف بع�ض مواده 
بم�ا ينس�جم وتلك التط�ورات ليكون 
ملهنة املحاماة ال�دور املهم يف تكريس 
مب�دأ س�يادة القان�ون وقي�م العدالة 
وال�ذود ع�ن الحق�وق والحريات عىل 
وف�ق املب�ادئ الدس�تورية والقوانن 
املرعية ولرفع مستوى املهنة وألعطاء 
ال�دور االكرب للمحامن من خالل رفع 
مس�تواهم القانوني والثقايف واملهني 

وللحفاظ عىل حقوقهم .
واعلن الش�يخ همام حم�ودي النائب 
تراس�ه  بع�د  املجل�س  لرئي�س  االول 
املقبل�ة  الجلس�ة  ان  ع�ن  للجلس�ة 
التي س�يتم تحديدها الحقا ستش�هد 
التصويت عىل القناعة من عدمها عىل 

اجوبة الوزراء املستجوبن.

رئيس منظمة أوبك و »50« شركة جيتمعون يف بغداد.. واحلكومة تطرح خيار اللجوء إىل الطاقة

العراق يريد »االنتهاء« من سياسة االعتامد عىل النفط

أنهى قراءة )7( قوانني وأّجل اجللسات إىل إشعار آخر

البـرملـان يـرسـم »هنـايـة« الفصـل التشـريعـي احلـالـي
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أكد زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى الصدر 
عىل اس�تعداد التيار التام النقاذ كركوك من يد 
االره�اب والرصاع�ات السياس�ية والطائفية، 
فيم�ا أعلن محاف�ظ كركوك عن تش�كيل قوة 
عسكرية إلزالة التجاوزات عن املحاور التجارية 

والخدمات العامة بعموم املحافظة.
وأوضح الس�يد الصدر، ردا عىل سؤال من أحد 
أتباع�ه، بش�أن االعت�داءات ع�ىل املدنين التي 
يش�هدها الطريق الرابط بن بغ�داد وكركوك، 
وتنبن�ي تنظيم »داعش« تل�ك الهجمات، حيث 
ق�ال »إنن�ا عىل أت�م االس�تعداد، خصوصا مع 

التقصر الحكومي الواضح بهذا الخصوص«.
وشدد الصدر، عىل أنه »عىل استعداد تام إلنقاذ 
كركوك من يد اإلره�اب والرصاعات الطائفية 

والسياسية«.
ويف رد عىل س�ؤال آخر بش�أن تحديث سجالت 
الناخب�ن، فق�د عرب الص�در، ع�ن حزنه لرتك 
الع�راق يصارع الفاس�دين من خ�الل عزوف 

الكثر عن استالم بطاقاتهم االنتخابية.
وبحس�ب الوثيق�ة ف�ان »الصدر، اس�تنهض 
الرشف�اء ومحبي الوطن قائال، أي�ن أنتم وأين 
أصواتك�م أيه�ا الرشف�اء، فصوت�ك ضم�رك 

وصوتك ينقذ العراق«.
ب�دوره، أعل�ن محاف�ظ كركوك راكان س�عيد 
الجبوري عن تشكيل قوة عسكرية مكونة من 
)جهاز مكافح�ة االرهاب، الرشطة االتحادية، 
والحش�د  املحلي�ة  الرشط�ة  الرسي�ع،  ال�رد 
املح�اور  التج�اوزات ع�ن  الش�عبي(، إلزال�ة 

التجارية والخدمات العامة بعموم املحافظة.
وقال الجبوري، بحس�ب وثيقة تحمل توقيعه، 

موجهة إىل جهاز مكافحة االرهاب – العمليات 
الخاص�ة الثاني�ة، »عق�د اجتم�اع  برئاس�تنا 
وبحض�ور قائممق�ام مرك�ز كرك�وك ومدير 
البلدي�ة ومدير امالك دي�وان املحافظة«، مبيناً 
ان »االجتم�اع انتهى بإجم�اع الحارضين عىل 
تش�كيل قوة م�ن )جهاز مكافح�ة االرهاب – 
الرشط�ة االتحادية - ال�رد الرسيع – الرشطة 
املحلي�ة – الحش�د الش�عبي( بواق�ع 6 مفارز 
متكامل�ة الع�دد وبرفق�ة ضباط م�ن الجهاز 
والرشط�ة االتحادية والرد الرسي�ع والرشطة 

املحلية والحشد الشعبي«.
وتاب�ع، »ويت�م املب�ارشة يف آن واح�د برف�ع 
التجاوزات ع�ىل املحاور التجاري�ة والخدمات 
العامة بعموم مركز مدينة كركوك«، مستطرداً 
بالق�ول »وتبارش القوات الس�اندة للجنة التي 
يرأس�ها قائممق�ام مرك�ز كركوك واملش�كلة 

بموج�ب الق�رار 154 لس�نة 2001 مهام رفع 
التجاوزات اعتباراً من يوم الخميس القادم«.

وأض�اف، أن »رئيس اللجن�ة القائممقام يتوىل 
التنسيق مع قيادة الحش�د الشعبي العاملة يف 
كركوك حول مش�اركة قوة من الحشد يف رفع 
التج�اوزات م�ع الق�وة املخصصة م�ن جهاز 
مكافح�ة االره�اب وال�رد الرسي�ع والرشطة 
االتحادية والرشطة املحلية«، الفتاً إىل أن »بلدية 
كركوك تؤمن اآلليات الكافية ولجميع قواطع 

البلدية )6( جاهزة ملرافقة القوة«.
يش�ار إىل أن رئي�س مجل�س ال�وزراء، القائ�د 
الع�ام للقوات املس�لحة، حيدر العب�ادي، كان 
قد أص�در، اإلثنن )16/ترشين األول/2017(، 
أمراً بالس�يطرة عىل مناطق محافظة كركوك 
وف�رض س�لطة الحكوم�ة االتحادي�ة عليه�ا 

إضافة إىل جميع املناطق املتنازع عليها.

تشكيل »قوة عسكرية« لرفع »التجاوزات« عن احملاور التجارية واخلدمات

السيد الصدر يتحدث عن »تقصري حكومي« بكركوك ويعلن االستعداد إلنقاذ املحافظة
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بوادر أزمة بني الكويت واملانيا بسبب مسافر إرسائييل
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أعلنت وكالة »ش�ينخوا« الصيني�ة لألنباء، أمس 
األربعاء، عن قيام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ 
أون، بزيارة للصني، خ�ال الفرتة املمتدة من 25 إىل 
28 آذار الجاري، تلبية لدع�وة من الرئيس الصيني، 

يش جني بينغ.
وتعهد زعي�م كوريا الش�مالية للرئيس الصيني 
بنزع الس�اح النووي من ش�به الجزي�رة الكورية، 
وذل�ك خال اجتم�اع يف بكني، يف حني وع�د الرئيس 
الصين�ي بإع�ادة تعزي�ز العاق�ات ب�ني البلدي�ن. 

وتفاءلت واشنطن وسول بإحداث تقدم.
ونقل�ت الوكالة ع�ن كيم قول�ه: »إن قضية نزع 
الس�اح النووي من ش�به الجزي�رة الكورية يمكن 
حله�ا إذا اس�تجابت كوري�ا الجنوبي�ة والوالي�ات 

املتحدة لجهودنا بحسن نية، وخلقتا جواً من السام 
واالستقرار، مع اتخاذ تدابري تدريجية ومتزامنة من 
أجل تحقيق الس�ام«. وأضاف: »موقفنا الثابت هو 
االلتزام بإخاء ش�به الجزيرة من الس�اح النووي، 
انس�جاماً مع وصايا الرئيس الراحل كيم إيل سونغ 
واألمني العام الراحل كيم جونغ إيل«، مبدياً استعداد 
باده ملحادث�ات مع الواليات املتحدة وعقد قمة بني 
البلدين. من جانبه؛ أبلغ يش الزعيم الكوري الشمايل 
بأن الصداقة التقليدية بني البلدين ينبغي أن تتطور 
إىل األحس�ن، مضيف�ًا: إن »ه�ذا خيار اس�رتاتيجي، 
وهو الخي�ار الصحيح الذي اتخذه البلدان اس�تناداً 
إىل التاريخ والواقع.. ينبغي أالاَّ يتغري هذا، ولن يتغري 

بسبب حادث منفرد يف وقت معني«.
وأق�ام الرئيس الصيني مأدب�ة للرتحيب بالزعيم 
الكوري الشمايل وزوجته، حيث قال األخري أثناء ذلك 

إن »واجب�ه الرس�مي« يقيض بأن تك�ون بكني أول 
محطة خارجية يزورها منذ وصوله إىل السلطة. 

وتع�د ه�ذه أول رحل�ة خارجي�ة لزعي�م كوريا 
الش�مالية منذ توليه الس�لطة ع�ام 2011، ويعتقد 
محللون أنها لإلع�داد الجتماعات قادمة مع زعماء 

من كوريا الجنوبية والواليات املتحدة.
من جهتها، قالت وكالة األنباء الكورية الشمالية 
إن الرئيس الصيني قِبَل دعوة الزعيم الكوري الشمايل 

لزيارة بيونغ يانغ، دون تحديد موعد للزيارة.
وانت�رت التكهن�ات ح�ول زي�ارة كي�م لبكني 
منذ أي�ام، بعدما ش�وهد قطار يش�به القطار الذي 
كان يس�تخدمه وال�ده كيم جونغ إي�ل يف العاصمة 
الصيني�ة وس�ط وجود أمني كثيف.  ويف واش�نطن، 
قالت املتحدثة باس�م البيت األبيض، سارة ساندرز، 
إن زي�ارة كي�م للصني دليل ع�ى أن »حملة الضغط 

القصوى الت�ي تقوم بها الواليات املتحدة تخلق جواً 
مناس�باً إلج�راء محادثات م�ع كوريا الش�مالية«.  
وأضافت س�اندرز أن بك�ني أطلعت البي�ت األبيض 
ع�ى الزيارة غري الرس�مية الثاثاء، ونقلت رس�الة 
ش�خصية من الرئيس الصين�ي إىل نظريه األمريكي 
دونالد ترامب، مشرية إىل أن الواليات املتحدة ستبقى 
عى تواصل مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

ب�دوره، تحدث الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
أم�س األربعاء يف تغري�دة عن »احتم�ال قوي« بان 
يتخ�ى الزعيم الكوري الش�مايل كيم جونغ اون عن 
أس�لحته النووي�ة.وكان ترامب أعط�ى موافقته يف  
وقت س�ابق هذا الش�هر عى عقد قمة م�ع الزعيم 
الكوري الش�مايل الذي قام بزيارة اس�تغرقت ثاثة 
أي�ام إىل بك�ني التقى خاله�ا الرئي�س الصيني يش 

جينبينغ.

جونغ اون زار الصني وترامب يهلل للمحادثات املرتقبة

العالـم يستعد لنزع »األسنان النووية« عن كوريا الشاملية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مندوبون إن األطباء الجزائريني سيمدون إرضابا 
بش�أن األجور وإن املعلمني سيستأنفون إرضابهم األمر 
الذي يض�ع ضغوطا ع�ى الرئيس عبدالعزي�ز بوتفليقة 

ورئيس وزرائه يف فرتة تتسم بمحدودية املوارد.
وانض�م ط�اب الط�ب وأطب�اء أخصائي�ون يف ع�دة 
مستشفيات إىل إرضاب أطباء األرسة الذي أضعف بالفعل 
قط�اع الرعاية الصحية يف العاصمة الجزائر ومدن كبرية 

أخرى يف الشهور األربعة املاضية.
واالحتجاج�ات بش�أن املصاعب االقتصادية ش�ائعة 
يف البلد العض�و بمنظمة أوبك لكن إرضاب هذا العام هو 
األكرب منذ احتجاج�ات 2011 التي أعقبت انتفاضات يف 

مرص وتونس ودول أخرى يف املنطقة.
س�يايس،  غم�وض  ف�رتة  يف  االحتجاج�ات  وتأت�ي 
فبوتفليقة )81 عاما( لم يظهر يف العلن إال فيما ندر منذ 

أصيب بجلطة دماغية يف 2013.
وقال محمد طالب وهو متحدث باسم املرضبني لوكالة 
رويرتز لانب�اء »زماؤنا الطاب وزماؤن�ا األخصائيون 

قرروا إبداء تضامنهم باالنضمام لإلرضاب«.
وأضاف قائا »الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبنا. 

لذا ندعو بوتفليقة إليجاد حل ملشاكلنا«.
ويعتزم املدرس�ون ب�دء إرضاب جديد يوم 9 نيس�ان 
حسبما أفادت نقابة عمالية يف تعبري عن خيبة أملهم ألن 
وعود الحكومة بعد احتجاج س�ابق ل�م تؤد إىل أي إجراء 
ملم�وس. وق�ال املجلس الوطني املس�تقل ملس�تخدمي 
التدري�س يف بي�ان »تق�رر الدخ�ول يف إرضاب متج�دد 

أسبوعيا ملدة يومني«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت »اللجنة األمريكي�ة للحريات الديني�ة الدولية«، وهي 
هيئ�ة رقابية حكومية، أن الس�عودية لم تح�رز تقدما يذكر يف 
ح�ذف املناه�ج الدراس�ية التي تحض ع�ى العن�ف والكراهية 
اتجاه األقليات الدينية وغريها، داعيًة الرياض إىل معالجة هذه 

القضية بجدية أكرب.
وأش�ارت اللجنة التي أجرت دراسة جديدة ملجموعة منتقاة 
من الكتب املدرس�ية يف الس�عودية، يف بي�ان، إىل أنها قارنت 12 
كتاب�ا دينيا كان�ت ضمن املنهج الدرايس يف امل�دارس الثانوية يف 
الع�ام ال�درايس 2017-2018 مع نس�خ من الف�رتة بني عامي 
2012 و2014، ووج�دت أن الكت�ب الحالي�ة »ال تحت�وي فقط 
عى عدد م�ن الفقرات املتعصبة والتحريضي�ة، بل تحتوي عى 
ع�دة فقرات يعتقد ع�ى وجه الخصوص أنه�ا حذفت من كتب 

سابقة«.
وذك�رت اللجن�ة أن من أمثل�ة املحتويات املتعصب�ة فقرات 
تمجد »الجهاد« باعتباره »قتاالً ضد غري املسلمني« وتنص عى 
»قت�ل املرتدين أو كل من يهزأ بالذات اإللهي�ة أو النبي محمد«، 
وتحط من قدر غري املس�لمني وتحذر املسلمني من مصاحبتهم، 

حسب تعبريها.
وتتماىش مراجعة اللجنة مع تقرير أصدرته منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« يف عام 2017 قالت فيه إن الكتب الدينية الصادرة 
من وزارة التعليم السعودية للعام الدرايس 2016-2017 كشفت 

أن املناهج الدراسية تحض عى التعصب.

       بغداد / المستقبل العراقي

طالبت النائ�ب يف الربملان األوروبي وعضو لجنتي الش�ؤون 
الخارجي�ة وحق�وق اإلنس�ان الدنماركية ماريتش�ه إس�خاكه 
االتحاد األوروبي بإثارة قضايا حرية التعبري واملحاكمات العادلة 
وحقوق اإلنس�ان يف جمي�ع اجتماعاته واتصاالته بالس�لطات 

البحرينية.
ون�ددت إس�خاكه بالحك�م الصادر ع�ى املدافع الب�ارز عن 
حقوق اإلنسان نبيل رجب بالسجن ملدة خمس سنوات إضافية 
لتعليق�ات عى تويرت انتقد فيها الرضب�ات الجوية يف اليمن من 
قبل التحالف الذي تقوده الس�عودية واتهم سلطات السجون يف 

البحرين بالتعذيب ضد املعتقلني.
وقالت إن ع�ى املفوضة العلي�ا توضيح اإلج�راءات املحددة 
الت�ي يتخذه�ا االتح�اد األوروبي بموج�ب املب�ادئ التوجيهية 
لتعزيز حقوق اإلنس�ان وحرية التعب�ري بما يف ذلك عى اإلنرتنت 
يف البحري�ن وذل�ك يف ضوء املبادئ التوجيهي�ة لاتحاد األوروبي 
لحقوق اإلنس�ان بش�أن حرية التعبري )“املب�ادئ التوجيهية”( 

التي اعتمدها املجلس األوروبي يف 12 مايو 2014.
إضافة لطلبها املوجه يف سؤاٍل برملاني لتقديم ملحة عامة عن 

كيفية إنفاق أموال االتحاد األوروبي عى البحرين.
وتع�د إس�خاكه م�ن أب�رز الربملاني�ات األوروبي�ات انتقاداً 
النته�اكات حق�وق اإلنس�ان يف البحري�ن وكان�ت ق�د طالب�ت 
باملس�اءلة يف مبيعات مصدر إىل البحرين التي صنفتها من أسوأ 

البلدان انتهاكاً لحقوق اإلنسان يف العالم.

»النفط الرخيص« و »الرئيس الريض«.. 
سببان لالضطرابات يف اجلزائر

هيئة أمريكية: مناهج السعودية 
حتّض عىل التعصب والكراهية

»برملانية أوربية« تطالب االحتاد 
بإثارة قضايا املحاكامت واالنتهاكات 

مع البحرين

       بغداد / المستقبل العراقي

أث�ار رفض الخطوط الجوي�ة الكويتية نقل راكب 
يحمل الجنسية اإلرسائيلية عى متنها مؤخراً مخاوف 
م�ن توتر جديد يف العاقات ب�ني برلني والكويت، التي 
تعت�رب »إرسائيل« ع�دواً وال يجب التع�اون معها بأي 

شكل من األشكال.
وأصدرت برلني حكماً قضائياً نهاية 2017 يعطي 
الح�ق للركة الكويتي�ة يف االلتزام بقوان�ني بادها، 
ورفض نقل أحد الركاب بس�بب جنسيته اإلرسائيلية، 
وذلك بعد مرور ما يقارب س�نتني ع�ى امتناعها عن 
نقل مواطن إرسائييل، إال أن تكرار الحادث مرة أخرى 

يبدو قد أثار بعض السياسيني يف الباد.
وبعد أعوام ع�ى حادثة امتن�اع الكويتية يف العام 
2013 و2015 ويف آذار 2018، من نقل راكب إرسائييل 
ع�ى متن رحاته�ا، هّدد وزير النق�ل األملاني الجديد، 
أندرياس ش�وير، بعواقب س�لبية ملس�تقبل الخطوط 
الكويتي�ة يف ب�اده. وق�ال أندرياس ش�وير إن وزارة 
النق�ل دعت، خ�ال آذار الجاري، الس�فري الكويتي يف 
أملاني�ا إلج�راء محادثات حول املوض�وع ومنع أّي ما 
وصفها »ممارسات عنرصية« عى متن رحات جوية 
تعّد أملانيا طرفاً فيها. وتعود القضية الجديدة إىل حجز 
راك�ب إرسائي�يل رحلة م�ن فرانكف�ورت إىل بانكوك، 
يتخلله�ا توق�ف يف الكويت، حي�ث كان من املفرتض 

أن يرك�ب طائرة للخطوط الكويتي�ة تقله إىل وجهته 
النهائي�ة. لك�ن الرك�ة الكويتي�ة، وبمج�رّد علمها 
بجنس�ية الراكب، ألغت الحجز مب�ارشة؛ ألن القانون 
الكويت�ي الص�ادر منذ ع�ام 1964، ين�ّص عى حظر 
أي تعامل م�ع إرسائيليني أو مقيمني يف »إرسائيل« أو 

يعملون ملصلحتها.
من جهته، طالب عضو الربملان األملاني عن الحزب 
الديمقراط�ي الح�ر )اللي�ربايل(، أوليفيه لوكس�يش، 
حكوم�ة ب�اده بع�دم الس�ماح لطائ�رات الخطوط 
الكويتية بالنزول مج�دداً يف مطار فرانكفورت الدويل 

إىل غاية إيجاد حلٍّ لهذه القضية.
وأض�اف لوكس�يش أن ق�راراً م�ن ه�ذا الحج�م 

سيشّكل رضبة كبرية للركة الكويتية، بما أن مطار 
فرانكف�ورت يعّد م�ن املطارات املهم�ة داخل االتحاد 

األوروبي.
وتاب�ع »باعتب�اري مواطن�اً أملانياً، أن�ا خجل من 
قب�ول أملانيا من�ذ عقود باس�تمرار القوانني الكويتية 
الت�ي تحظ�ر نق�ل اإلرسائيليني، فهذا خطأ س�يايس، 
لذل�ك تقدمت بس�ؤال إىل الحكومة الستفس�ارها عن 

الخطوات التي ستقوم بها للرد«.
ويضيف لوكس�يش أن عى حكومة مريكل القيام 
بضغ�ط عى نظريته�ا يف الكويت، ومن ذل�ك التلويح 
بالتأثري السلبي لقوانني الطريان عى اتفاقية التعاون 

الثنائي التي تجمع أملانيا والكويت منذ 1974.

التنظيم القانوين حلالة اللقيط وجمهول النسب يف القانون العراقي
       القاضي ناصر عمران

ل�م تك�ن حال�ة اللقي�ط أو مجه�ول 
النس�ب بعيدة عن لحاظ املرع العراقي 
مفروض�ة  اجتماعي�ة  حال�ة  كونه�ا 
ضمن ظ�روف خاصة غاب�ت إبانها روح 
االنسانية املجبولة عى الرحمة والشفقة 
واذا كان الفاعل مجهوال فان نتائج فعله 
جمع�ت ثنائية الضحية واالثر فكان لزاما 
ع�ى املجتمع ان يكون بمس�توى التحدي 
واثبات إنس�انيته ولي�س ادل من ذلك من 
آلي�ة التأهيل التنظيمي للقيط او مجهول 
النس�ب ع�رب منح�ه الهوي�ة الحقيقي�ة 
للمس�احة  املواطن�ة  وه�ي  إلنس�انيته 
الجغرافية التي وجد فيها وهو مبدأ عاملي 
ل�م يكن الع�راق بعيدا عنه يعن�ي اللاَِّقيُط 
: الولي�د ال�ذي يوج�د ُملًْقى ع�ى الطريق 
ال ُيعرف أَب�واه اما مجهول النس�ب فهو 
مصطل�ح يطلق عى كل م�اال يعرف احد 
االبوين او كاهما وقد تم اعتماد مصطلح 
مجه�ول النس�ب ليك�ون مفهوم�ا عاما 

ومصطلحاً قانونيا.
اللقي�ط ضم�ن   وق�د دخل�ت حال�ة 
املصطل�ح يف احكام مجهول النس�ب فلم 
يرد يف قانون االحوال الشخصية رقم 188 
لس�نة 1959 او قان�ون رعاي�ة االح�داث 
مصطل�ح او مفردة لقي�ط يف حني كانت 
قوان�ني االح�وال املدني�ة الس�ابقة تنص 
ع�ى ذلك مثالها نظام االحوال املدنية رقم 
32 لس�نة 1974 كم�ا تم الن�ص عليه يف 
امل�ادة )19( من قانون تس�جيل الوالدات 
والوفيات رقم )148( لسنة 1971 واخرياً 

امل�ادة )20( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 وبالتايل كان الرتادف 
يف املفردات بني اللقيط ومجهول النس�ب 
بش�كل كب�ري يف الن�ص القانون�ي اضيف 
اليها اليتيم يف بع�ض الحاالت ابن الغائب 
واملفق�ود واملنقطع واالبن غ�ري الرعي 
فأش�ار يف الفق�رة الثاني�ة م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 
املتعك�ز ع�ى قوانني وتريعات س�ابقة 
عى ان اللقيط او مجهول النس�ب مسلما 
عراقي�اً م�ا لم يثب�ت خاف ذل�ك كما ان 
آلي�ات تس�جيله ضمن البطاق�ة الوطنية 
نظمتها املادة 20 التي تنص - اوال - تقوم 
محكمة االحداث وبصورة رسية بإرس�ال 
نس�خة م���ن الق�رار الخ�اص باختيار 
اس�م اللقيط أو مجهول النس�ب وتاريخ 
ومحل والدته واملؤسسة التي آوته وتاريخ 
العث�ور عليه اىل املديرية وفقاً لنموذج يعد 

لهذا الغرض.
ونص�ت يف الفق�رة رابع�ا م�ن امل�ادة 
املذك�ورة ع�ى اس�تثناء والدات اللقط�اء 
ومجهويل النسب واوالد الغائبني واملتوفني 
واملنقطعني م���ن مدة اإلخبار املنصوص 
عليها يف هذا القانون ويكون قرار محكمة 
األحداث بمثابة إخبار عن ذلك. ويف الفقرة 
خامس�ا - يس�جل اللقي�ط أو مجه�ول 
النس�ب اس�تناداً ال�ى حج�ة أو ق���رار 
صادر من املحكمة املختصة سواء حدثت 
الوالدة قبل تس�جيل احصاء 1957 او بعد 

ذلك يف احدى الحالتني اآلتيتني :�
أ - اذا لم تصدر له ش�هادة والدة وفقاً 
لقانون تس�جيل ال�والدات والوفيات رقم 

]148[ لسنة 1971 0
ق�رار  ش�أنه  يف  يص�در  ل�م  اذا   - ب 
بالرتبي�ب أو ضم�ه ألرسة وفق�ًا لقانون 

رعاية االحداث رقم ]76[ لسنة 1983.
وتتوىل املحكمة املختصة اصدار الحجة 
أو الق�رار بص�ورة رسية بن�اًء عى طلب 
الش�خص اذا كان بالغ�اً ]15[ الخامس�ة 
ع�رة من العمر أو بن�اًء عى طلب ويص 
مؤقت تنس�به املحكم�ة املختصة اذا كان 
الش�خص قد اكمل]7[ السابعة ولم يبلغ 
]15[ الخامسة عرة م�������ن العمر.

وتحدد إج�راءات التس�جيل ف���ي نظام 
املعلومات املدنية للقيط ومجهول النسب 
واب�ن الغائ�ب واملفقود واملنقط�ع واالبن 

غري الرعي بتعليمات يصدرها الوزي�ر.
ولق�د اش�ار قان�ون االح�وال املدني�ة 
رق�م 23 لس�نة 1974 اىل الطريق�ة التي 

يس�جل فيه�ا اللقيط او مجهول النس�ب 
يف م�ادة )24 ( وه�ي م�ن الي�ات تنظيم 
تس�جيل اللقطاء ومجهويل النس�ب ومن 
يف حكمهما وجاءت ببنود مهمة تضمنت 
كيفية تسجيلهم وهي كاالتي :يف البند)1 
( نص�ت – تدون ش�هادة والدة اللقيط او 
مجه�ول النس�ب الص�ادرة وف�ق قانون 
تس�جيل الوالدات والوفيات عند تسليمها 
يف سجل اللقطاء ومجهويل النسب املعد يف 
ديوان املديرية العام�ة. اما البند )2( فقد 
تضمن�ت تنظيم من ت�م الحاقه بعائلة او 
احد فنص : – يرحل قيد اللقيط او مجهول 
النس�ب من السجل املذكور يف الفقرة )1( 
من هذه املادة اىل صحيفة طالبي االلحاق 
يف الس�جل املدني بقرار م�ن املدير العام، 
اس�تنادا اىل الق�رار الصادر م�ن املحكمة 
املختصة بشأن الحاقة, عى ان ال يتضمن 
قرار املديرية أو القيد يف الس�جل املدني ما 
يش�ري اىل ظروف ال�والدة. وتضم�ن البند 
)3( حال�ة ترحي�ل قيد اللقي�ط ومجهول 
النس�ب اىل الس�جل املدني بناء عى طلب 
املؤسس�ة او امللجأ املودع في�ه – يف حالة 
عدم صدور ق�رار من املحكم�ة املختصة 
بالحاق اللقيط او مجهول النس�ب بأحد, 
يرحل قيده اىل الس�جل املدني يف صحيفة 
خاص�ة, يرحل قيده اىل الس�جل املدني يف 
صحيفة خاصة، بناء عى طلب املؤسسة 
البن�د )4(  أو امللج�أ امل�ودع في�ه. وكان 
منظما لحالة التس�جيل التي لم تجد طلبا 
من املؤسس�ة او الحاقا بأحد طبقا لقرار 

محكمة األحداث فنصت:
 يف حالة عدم صدور قرار من املحكمة 

أو مجه�ول  اللقي�ط  بإلح�اق  املختص�ة 
النس�ب وع�دم طل�ب املؤسس�ة أو امللجأ 
ذلك ومرور س�نة واحدة عى تس�جيله يف 
س�جل اللقطاء, يقرر املدي�ر العام ترحيل 
القيد اىل السجل املدني يف صحيفة خاصة 
باملؤسسة أو امللجأ املودع فيه. وجاء البند 
)5( منظم�ا إليضاحات ال�واردة يف القيد 
للحاالت املنظمة فنص : – يف حالة تسجيل 
اللقيط أو مجهول النس�ب وفق الفقرتني 
)3,4( م�ن ه�ذه امل�ادة, وص�دور ق�رار 
نهائي باإللحاق من محكمة مختصة بعد 
ذلك يرح�ل القيد بقرار من املدير العام اىل 
صحيفة طالبي االلحاق طبقاً لإليضاحات 
ال�واردة يف ق�رار املحكم�ة املذك�ور. م�ع 
العلم ان الس�جات املنظمة لحالة اللقيط 
ومجهول النس�ب وظروف تسجيله تبقى 
محاط�ة بالرسي�ة والكتم�ان وال يش�ار 
اىل ظ�روف حالت�ه يف الس�جل وه�ي من 
ضمانات املعالجة لحالة اللقيط ومجهول 
النس�ب وفاتنا ان نذكر بان اإلجراء االول 
املتخ�ذ من القايض ع�ن االخبار عن حالة 
اللقيط او مجهول النسب هو إيداعه لدى 
املخ�رب لحني مفاتح�ة محكم�ة األحداث 
بش�أنها واتخاذ قرارها املناسب يف تقرير 

مصريه كما ذكرنا.
وعن�د تع�ذر ايداعه ل�دى املخ�رب بناء 
ع�ى طلب�ه ااو ألي س�بب كان فللقايض 
صاحي�ة ايداع�ه للمحافظ�ة علي�ه لدى 
مختار املنطقة او شخص معروف ويتعهد 
باملحافظة عليه واعادته اىل املحكمة حني 
الطلب او تقرير مصريه من قبل محكمة 

االحداث.
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Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةفت بدريغازبروم ن  
 إعالن المناقصة

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في فت بدرة بي يازبروم نشركة غقوم ت

 
 1048#بإعالن المناقصة رقم  

 تقديم خدمات تامين الطاقة
 

لكل  شركة عراقية او اجنبية و تمتلك الخبرة في اداء المشاريع المماثلة بطبيعتها كما يحق لها اداء يمكن المشاركة 
 . او بلد تسجيل الشركة/ اعمال في جمهورية العراق حسب التشريعات القانونية النافذة في جمهورية العراق

 
 

 .يكون مؤهال للحصول على العقدعلى مقدم العطاء مراعاة معايير الحد االدنى التالية من اجل ان 
  
 .على مقدم العطاء أن يكون مرخصا  بصورة صحيحة  وبدرجة كافية لتقديم خدمات التأمين في العراق -
 . على مقدم العطاء قبول البنود الرئيسية والشروط لمشروع مسودة العقد -
 .من المخاطر % 99عن من  لعلى مقدم العطاء أن يعيد التأمين بما ال يق -
يجب أن يكون مقدم العطاء قادراً على تقديم آخر التقارير المالية السنوية التي ال يجوز لتأريخها ان يكون قبل عام  -

2016 
على مقدم العطاء أن يكون لديه مكتب تنسيق في بغداد ، العراق لضمان تبادل االتصاالت دون تأخير بين مقدم  -

 .العطاء والمشغل 
 .مليار دينار عراقي 2 تقل قيمة رأس المال الثابت لمقدم العطاء عن يجب ان ال -
 .نمن قسط إعادة التأمي % 5قيمة عمولة اعادة التامين  زيجب ان ال تتجاو -
  

 
السرية ) الخصوصية(سيتم إرسال وثائق المناقصة فقط الى مقدمي العطاءات الذين سيوقعون اتفاقية : مالحظة

 .التجارية مع الشركة
 
 

فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء . يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة
عملية العطاءات ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او 

 .اب ذلكشركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسب
 

المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 
موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،مع معلومات كافية لتأكيد  المعايير المبينة أعاله

. الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني
قسم العقود و المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني  - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غوترسل هذه الطلبات إلى 

 . badra.com-Services@gazpromneft-Tenders إلى
وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب 

 .خطي كما ذكر أعاله
 
 

توقيت غرينيتش /  بالتوقيت العالمي (مساءا  5الساعة  ،2018 نيسان  19 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
+00:3.( 
 

 قسم العقود و المشتريات  \ فيفت بدرة بي يازبروم نشركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Tender #1048  

ENERGY INSURANCE SERVICES 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of 
similar by nature 
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic 
of Iraq and/or by 
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the 
Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following 
minimal qualification criteria: 
 
- Bidder must be properly/sufficiently licensed to provide insurance services in Iraq; 
- Bidder shall accept the key terms and conditions of the Draft Contract; 
- Bidder must reinsure not less than 99% of risk; 
- Bidder must be able to furnish the latest annual financial report which should not be 

dated earlier than Y2016; 
- Bidder must have a coordinating office in Baghdad, Iraq in order to ensure delay-free 

communications exchange between the Bidder and the Operator; 
- Bidder's Establishing Capital shall not be less than IQD 2 bln; 
- Fronting (Ceding) Commission must not exceed 5% of reinsurance premium. 

 
Note: Tender documentation will be sent only to the Bidders who will sign Confidentiality 
Agreement with the Company. 
 
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves 
the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at 
any time prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or 
bidders, or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of 
Tender Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead 
signed by an authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, 
fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address. Such applications 
shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to 
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-
mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application 
as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is April 19, 2018, 5:00 P.M. 
(UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
 

تعل�ن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء 
مزاي�دة علني�ة لتأجري املشي�دات املدرج�ة ادناه يف 
محافظ�ة )بغداد(  يف اليوم ) الثالث�ن ( تبدا اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013املعدل والرشوط 
التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله 
لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبن 
الحضور  يف الس�اعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله  
وان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة 
معن�ون اىل )الرشك�ة العام�ة إلدارة النقل الخاص( 
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او  البطاقة 
الوطنية املوحدة وبطاقة السكن )النسخة االصلية( 
ودفع التأمينات القانونية البالغة 20% بصك مصدق  
كذلك يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة 
بنس�بة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلن يف عدد 
س�نن العقد علم�ا  اذا صادف موع�د املزايدة عطلة 

رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار س�نة واحدة ... يدفع عىل ش�كل قسط 
واحد

فقدان
1- وص�ل قب�ض صادر م�ن غرف�ة تجارة 
البرصة باس�م رشك�ة وردة الكوث�ر بمبلغ 

250،000 الف. دينار 
2-  وص�ل قب�ض ص�ادر من غرف�ة تجارة 
الب�رصة باس�م رشك�ة الس�لطنة لتج�ارة 
بمبل�غ  املس�ؤلية   مح�دودة  الس�يارات 

250،000 الف دينار 
3- رشك�ة ان�وار الس�يف للتج�ارة العام�ة 

محدودة املسؤلية بمبلغ 250،000
������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة املوارد 
املائي�ة / الهيئ�ة العام�ة لصيان�ة مشاريع 
ال�ري والبزل بأس�م / فرح ص�ري ارهيف 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������

محكمة  االحوال الشخصية / الكرادة 
العدد 1064 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسن مهدي نارص 

اقامت املدعية رنا عبد الحس�ن عبد السادة 
الدعوى املرقمة اعاله تطلب الحكم بايقاف 
واليت�ك الجري�ة ع�ىل الطفل�ن م�الك تولد 
2011 وليلي�ان تولد 2013 وتنصيبها وصية 
دائمة عليهم  وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتن يوميتن للحض�ور يوم املرافعة 
املواف�ق 8 / 4 / 2018 وعن�د عدم حضورك 
او من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القاضية 

انوار سامي البياتي 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 268
م / نرش فقدان 

ق�ررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو ) 
عدنان حس�ن عطي�ه احمد ( ال�ذي فقد يف 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن بتاري�خ 28 / 5 / 
2015 ولم يعرف يشء عن مصريه لحد االن 
وعىل من يعثر علي�ه وتتوفر لديه معلومات 
عن�ه االتص�ال بذوي�ه الس�اكنن يف ناحية 
االسحاقي او مركز رشطة االسحاقي خالل 
شهر من اليوم التايل لنرش االعالن . للتفضل 
باالط�الع واتخ�اذ مايل�زم م�ن قبلك�م مع 

التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 667
م / نرش فقدان 

قررت هذه املحكم�ة نرش فقدان املدعو ) عبد 
الرحمن  حس�ن عطي�ه احمد ( ال�ذي فقد يف 
محافظة صالح الدين بتاريخ 28 / 5 / 2015 
ولم يعرف يشء عن مصريه لحد االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي او مركز 
رشطة االسحاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 
لنرش االعالن . للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم 

من قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 264
م / نرش فقدان 

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدعو ) 
حس�ن عطيه احم�د ( الذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدي�ن بتاري�خ 28 / 5 / 2015 ول�م 
يع�رف يشء ع�ن مص�ريه لح�د االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي او مركز 
رشطة االسحاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 
لنرش االعالن . للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم 

من قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 299 / ش / 2018 

اعالن 
املدعية / سعاد محمد خزعل 

املدعى عليه / رائد قحطان اسماعيل 
بناءا عىل اقامة الدعوى الرشعية املرقمة 299 
/ ش / 2018 موضوع الدعوى تفريق قضائي 
للهجر وعند ارسال ورقة التبليغ لغرض تبليغ 
املدعى علي�ه بموعد املرافعة اعيدت الينا ورقة 
التبلي�غ بموج�ب كت�اب مركز رشط�ة هبهب 
 2018  /  3  /  14 يف   2423  /  2 ق  بالع�دد 
واملرفق�ة ورقة تبليغ واش�عار مختار املنطقة 
املرفق يف تبليغ املختار ) حس�ن جميل حسن 
القي�ي ( مختار منطقة هبه�ب قد ارتحل اىل 
جه�ة مجهولة وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتن محليتن بموع�د املرافعة 
املصادف 10 / 4 / 2018 يف الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا .. مع فائق التقدير 
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد 495 / 2017 

م / اعالن 
قدمت املس�تدعية ) بتله خزعل خميس ( طلبا 
اىل محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل تطلب 
غي�ه نصبها قيمة ع�ىل ) كرار ج�واد كاظم ( 
وذل�ك كونه قد فق�د بتاري�خ 11 / 6 / 2014 
وانقطع�ت اخباره فعىل من لديه اعرتاض عىل 
صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه خ�الل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن.
القايض 

معد نجم عبيد 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 260
م / نرش فقدان 

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدعو ) 
عدن�ان حس�ن عطي�ه احم�د ( ال�ذي فقد يف 
محافظة صالح الدين بتاريخ 28 / 5 / 2015 
ولم يعرف يشء عن مصريه لحد االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنن يف ناحية االسحاقي او مركز 
رشطة االسحاقي خالل ش�هر من اليوم التايل 
لنرش االعالن . للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم 

من قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم 
������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

العدد 785 / 217 
اعالن مزايدة 

تبي�ع مديرية تنفيذ الكرخ ع�ن طريق املزايدة 
العلنية س�هام املدين ) سامي شاكر محمود ( 
يف رشكة ) جنديان للسفر والسياحة املحدودة 
( بم�ا يعادل دين الدائن ) ي�ارس عبد الله داود 
( البال�غ 8800 ثماني�ة االف وثمانمائة دوالر 
امريك�ي م�ع 500000 خمس�مائة الف دينار 
اتعاب املحاماة يف العارش من اليوم التايل للنرش 
– فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور يف مقر 
الرشكة الواقع يف منطقة املنصور – شارع 14 
رمضان بناية مرصف بغداد مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10 % من القيمة 
املقدرة البالغة خمس�ة وعرشون مليون دينار 
بص�ك مصدق الم�ر مديرية تنفي�ذ الكرخ وان 
موعد فتح باب املزايدة يكون يف تمام الس�اعة 
الثالث�ة بعد الظه�ر – علما ا ناس�هم املدين يف 
الرشك�ة 500000 خمس�مائة الف س�هم من 
مجم�وع اس�هم الرشكة والبالغ�ة 2000000 

مليونن سهم .
املنفذ العدل 

جعفر مالح مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بلد 

رقم االضبارة 608 / ت / 2017 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 81 
/ 4 م 17 اب�ار البطيخ الواقع يف االس�حاقي 
العائ�د للمدين مروان عيل حم�دي املحجوز 
لقاء طلب الدائن احسان تركي عبد الحسن 
البال�غ 48410000 خالل م�دة ثالثن يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه / 81 / 4 م 17 اب�ار 
البطيخ .

2 – جنسه ونوعه / ارض زراعية .
زراعي�ة  ارض   / واوصاف�ه  ح�دوده   –  3
تزرع باملحاصي�ل الصيفية والشتوية وتربة 
يوجد فيه�ا برئ نبعي ومضخ�ة ماء وغرفة 

للماطور.
4 – مشتمالته / ........ 

5 – مساحته / 23 دونم .
6 – درجة العمران / ........ 

7 – الشاغل / املدين مروان عيل حمدي .
8 – القيم�ة املقدرة / 75000000 خمس�ة 

وسبعون مليون دينار .
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 983/ب2018/5

التاريخ : 2018/3/28
اىل / املدعى عليه )محمد هاشم حسن(

اقام املدعي )سماح حميد عطيه وجماعتها( 
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والتي 
يطلب الحكم فيها بأبطال قيد العقار املرقم 
1376/3188 ح�ي الس�عد واعادت�ه اىل م�ا 
قبل بيعه لك ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الس�عد كريم ظاهر محسن عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2018/4/10 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/وكاله

اعالن رقم )4072(

 المالحظاتالتأمينات اسم العقارت

دورة مياه رقم )2( 1
في مرأب الواسطي

700,000 الف 
 دينار
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   بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء مع 
الجه�ات ذات العالق�ة الزخ�م امل�روري يف 

العاصمة بغداد، والحلول الالزمة«.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لألمان�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« أن »معاون األم�ن العام رحمن 
عي�ى حس�ن، ت�رأس االجتم�اع بحضور 
ممثل�ن ع�ن وزارات النقل وامل�وارد املائية 
والكهرب�اء، إضاف�ة اىل ممثلن ع�ن املرور 
العام�ة، واس�تخبارات الداخلي�ة، وقي�ادة 

عمليات بغ�داد، ورشطة النج�دة، واملالحة 
البحرية«.

وخل�ص االجتم�اع اىل »تش�غيل التاك�ي 
النه�ري بش�كل تجريب�ي الش�هر املقب�ل، 
لنقل ط�الب جامعة بغداد من االعظمية اىل 
الجادرية، وتوفري س�احة لوقوف السيارات 
لطلب�ة الجامع�ة يف الدورة وتوف�ري زوارق 
لعبورهم اىل منطقة الجادرية، بهدف تقليل 
الزخ�م الحاصل يف املنطق�ة التي تعاني من 
زحام ش�ديد يف س�اعات ال�دوام الصباحية 

ونهايات الدوام بعد الظهرية«.

وأش�ار اىل ان »االجتم�اع ناق�ش أيضاً رفع 
80% من الحواجز والس�يطرات واالغالقات 
للط�رق م�ن قب�ل قي�ادة عمليات بغ�داد، 
واالوق�ات املناس�بة لفت�ح م�ا تبق�ى من 
الشوارع املغلقة، إضافة اىل رفع السيطرات 
لطل�ب  اس�تجابة  الك�رادة  منطق�ة  ع�ن 

األهايل«.
وأوىص املجتمع�ون »بتش�كيل فريق يضم 
أمان�ة بغ�داد ووزارة الكهرب�اء ومديري�ة 
املرور العامة لوضع دراسة نهائية تهدف اىل 

تشغيل كيل لالشارات املرورية الكهربائية.

أمانة جملس الوزراء تناقش الزخم املروري ببغداد ورفع »80« % من احلواجز والسيطرات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ع�ن قيام 
لجنة دراس�ة جدوى فتح املنافذ الحدودية 
برئاس�ة املهن�دس ش�اكر الجب�وري مدير 
ع�ام العملي�ات والتخطيط يف هي�أة املنافذ 

وعضوي�ة كل من ممث�يل الدوائ�ر العاملة 
)املالي�ة  ل�وزارات  الحدودي�ة  املناف�ذ  يف 
والتخطي�ط والنق�ل والخارجي�ة والصحة 
والزراع�ة واالتص�االت والدوائ�ر االمني�ة( 
بزي�ارة منفذ رستك الح�دودي يف محافظة 
الس�ليمانية بغي�ة االطالع ع�ى آلية العمل 

والقوانن والتعليمات والترشيعات املطبقة 
عى ارس�اليات التصدير واالسترياد وكذلك 
معاينة البن�ى التحتية املتواج�دة يف املنفذ، 
وس�تقدم اللجن�ة تقريره�ا املفص�ل حول 
الج�دوى االقتصادي�ة لهذا املنف�ذ يف االجل 

القريب.

املنافذ احلدودية ترسل جلنة ملنفذ رستك يف السليامنية
لتقديم دراسة جدوى

انطالق محلة خدمية رسيعة وشاملة 
يف منطقة املعامل

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة، 
إرس�ال جهد الوزارة الهنديس والخدم�ي اىل منطقة ) املعامل( يف 
أطراف بغداد إستعداداً إلطالق حملة خدمية رسيعة وشاملة فيها 

إستجابة ملطالب أهايل املنطقة للنهوض بواقعهم الخدمي.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم وضع خطة 
خدمية متكاملة لقيادة االعمال والجهد الهنديس والخدمي التابع 
للوزارة بالتنس�يق مع جهد محافظة وأمانة بغداد لتشكيل جهد 
هنديس مش�رك واملبارشة بأعم�ال الحملة والت�ي تتضمن قص 
الشوارع وردم املس�تنقعات وازالة االنقاض واملخلفات والقمامة 
بشكل رسيع وتقس�يم منطقة املعامل اىل اربعة قواطع تتوىل كل 

جهة تنفيذ ما يتعلق بها«.
وأوض�ح ان »ال�وزارة هي أول من أرس�ل جهداً هندس�ياً والياً اىل 
املنطق�ة حي�ث تم ارس�ال ع�ددا كبري م�ن االلي�ات التخصصية 
والخدمي�ة اىل منطق�ة }املعام�ل{ للمب�ارشة يف اعماله�ا لتقديم 
الخدم�ات وحس�ب االولويات، اذ تضم�ن الجه�د }14 آلية لوري 

قالب، 10 تناكر ماء رشب، شفالت، كريدرات، حفارات{«.
وكانت عدة مناطق يف العاصمة بغداد بينها جرس دياىل والحسينية 
واملعامل خرجت يف األس�ابيع املاضية تظاهرات ش�عبية غاضبة 

لسوء الخدمات وتلكأ املشاريع الخدمية.

التعليم تطلق »املرشوع الوطني« لزراعة 
مليون شجرة ملواجهة التغيريات املناخية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، أم�س االربعاء، عن 
تنظيم دائرة البحث والتطوير يف الوزارة ورش�ة عمل عن املرشوع 
الوطن�ي لزراع�ة امللي�ون ش�جرة، بمش�اركة ممثيل ع�ن كليات 
الزراعة يف مختلف الجامعات.وقال وكيل الوزارة للش�ؤون البحث 
العلم�ي، فؤاد قاس�م محمد، يف كلمه إن »مرشوع التش�جري التي 
أطلقته الوزارة يعد عامال أساسيا لتجميل املدن وتلطيف أجوائها، 
فض�ال عن مكافح�ة التصحر عرب م�رشوع املليون ش�جرة الذي 
يأت�ي بالتعاون مع الدوائ�ر املختص�ة يف وزارة الزراعة«.وأضاف 
أن »هدف املرشوع يأتي يف س�ياق التشجيع والتثقيف عى زراعة 
األش�جار للحد من تأثري التغيريات املناخية يف العراق، واملساهمة 
يف خل�ق بيئة صحية«.واش�ار اىل محمد ان »الورش�ة التي حملت 
عنوان )نش�جر ونزرع من اجل ع�راق امن موحد( تضمنت أربعة 
مح�اور االول للدكت�ور احم�د صالح ع�ن تقييم نس�ب الجفاف 
والتصحر يف االرايض العراقية، والثاني للدكتور حسام سعد الدين 
محمد عن دور التخيل يف مش�اريع التش�جري، والثالث للمهندس 
الزراع�ي االستش�اري عدنان هاش�م محمد من أمان�ة بغداد عن 
تصميم شجرة االنتصار، والرابع للسيد عدي حسن سعيد االسدي 
عن فعاليات التشجري للجهات املش�اركة مع وزارة التعليم العايل 
ووزارة الربية«.وبن ان »الورش�ة أوص�ت برضورة وضع خطة 
عم�ل ملكافحة التصحر والتش�جري باس�تخدام أصناف الش�تالت 
املقاوم�ة للجف�اف، والتثقيف املجتمعي بأهمي�ة الوعي الزراعي 
من خالل مش�اريع التش�جري، ووض�ع املناهج وال�رؤى العلمية 
الت�ي تدعم تطوي�ر آليات الس�قي املربمج ومكافح�ة التصحر«.

وعى هامش الورش�ة وزع وكيل الوزارة للش�ؤون البحث العلمي 
الدكتور فؤاد قاسم محمد شهادات تقديرية عى املشاركن.

العمل: إطالق وجبة القروض األوىل مطلع نيسان
   بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  تطل�ق 
االجتماعي�ة مطل�ع ش�هر نيس�ان 
املقب�ل، الوجب�ة االوىل م�ن اس�ماء 
املشمولن بربامج االقراض املمنوحة 
م�ن قبلها، مؤك�دة نجاحها بتدريب 
ما يزيد عى 72 ألف عاطل عن العمل 

خالل أربعة اعوام.
بأس�م  االعالم�ي  املتح�دث  وذك�ر 
ال�وزارة، عم�ار منع�م يف ترصي�ح 
اطلعت علي�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »ال�وزارة س�تطلق ع�رب موقعها 
نيس�ان  ش�هر  مطل�ع  االلكرون�ي 
املقب�ل، اس�ماء الوجب�ة االوىل م�ن 

املشمولن بالقروض«.
وبن، ان »دائرة التش�غيل والقروض 

بال�وزارة اكمل�ت جمي�ع االجراءات 
الوجب�ة  الط�الق  واملالي�ة  االداري�ة 
االوىل م�ن القروض الصغ�رية املدرة 
مم�ن  به�ا  للمش�مولن  للدخ�ل 
تقدم�وا للحصول عليه�ا عرب املوقع 

االلكروني للوزارة«.
وأضاف، ان »مبل�غ القرض املمنوح 
للمتقدم�ن ي�راوح ما ب�ن 5 � 10 
مالين دينار تسدد عى شكل اقساط 
س�نوية ملدة خمس�ة أعوام،« منوها 
اىل أن »مدة السماح ال تتجاوز الثالثة 
اش�هر وذلك بهدف تروي�ج املعاملة 
للذي�ن تظه�ر اس�ماؤهم يف وجبات 
الق�روض« مبين�ا ان »وزي�ر العمل 
محمد شياع السوداني اوعز بتبسيط 
اج�راءات التقديم ع�ى القروض من 
اجل تنش�يط القطاع الخاص والحد 

من ظاهرة البطالة«. 
ولف�ت منع�م اىل »مس�اعي وزارت�ه 
الحثيث�ة لتش�جيع الش�باب من كال 
نظ�ام  يف  الدخ�ول  ع�ى  الجنس�ن 
االعمال الحرة وتعزي�ز ثقافة العمل 
يف ه�ذا الجانب، فضال ع�ن التدريب 
املهن�ي ع�ى كيفي�ة فتح مش�اريع 
ع�ن  مفصح�ا  وتنميته�ا،  صغ�رية 
وجود تحديات تواجه الدولة متمثلة 
بأعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق 
املترضرة وحل مشكلة تزايد البطالة 
والفق�ر، معرب�ا ع�ن امل�ه يف توفري 
باملجتم�ع  الهش�ة  للفئ�ات  الدع�م 
وخاصة الش�باب من خالل املشاريع 

الصغرية واملتوسطة«.
وتاب�ع، ان »لل�وزارة دورا كب�ريا يف 
تنمية امل�وارد البرشية للب�الد مهنيا 

وتأهيله�ا بحس�ب متطلبات س�وق 
العم�ل م�ن خ�الل إرشاك العاطلن 
ع�دد  وص�ل  إذ  مهني�ة،  ب�دورات 
املتدرب�ن اىل 72 ألفا و903 متدربن، 
يف  التوظي�ف  ع�ى  يس�اعدهم  م�ا 
القطاع�ن العام والخاص والس�عي 
لتخفيف نس�بة البطال�ة عن طريق 
منح القروض امليرسة لدعم املشاريع 

املدرة للدخل«.
تنف�ذ  »ال�وزارة  ان  اىل،  وأش�ار 
س�راتيجية رصينة لتنشيط القطاع 
الخاص به�دف توفري ف�رص العمل 
الالئق�ة للعاطل�ن ومكافحة عمالة 
االطف�ال وتنظيم عم�ل القطاع غري 
املنظ�م م�ن خ�الل وض�ع قوان�ن 
به�ذا  العم�ال  تحم�ي  وترشيع�ات 

القطاع.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، عن العثور عى 
مجموع�ه أدوي�ة مختلفه االن�واع بالتعاون 
م�ع رشطة كم�ارك املنف�ذ مرمي�ة بالقرب 
من نقطة تفتيش البواب�ه العراقية املحاذية 
للجان�ب االيراني مجهول�ة العائديه يف منفذ 

الشيب ». 
املس�تقبل   « تلق�ت  للهيات�ة  بي�ان  واف�اد 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم إتالف االدويه 
وفق الطرق الصحية ونظمت بمحظر إتالف 
اصويل صادقت عليه الدوائ�ر ذات العالقه يف 

املنفذ.

العثور عىل جمموعة من االدوية جمهولة 
املصدر يف منفذ الشيب احلدودي

   البصرة / المستقبل العراقي

ناق�ش محافظ الب�رصة املهندس 
أس�عد عب�د االمري العيداني س�بل 
تعزي�ز اس�تقرار الوض�ع االمني 
يف عم�وم املحافظ�ة، م�ن خ�الل 
ان  يح�اول  م�ن  كل  مالحق�ة 
يخرج عن القان�ون ويعبث بأمن 
املحافظة ، جاء ذلك خالل اجتماعاً 
مشركا مع قائد عمليات البرصة 
الش�مري  جمي�ل  الرك�ن  الل�واء 

ومجموع�ة من الضب�اط األمنين 
وعدد من مدراء الوحدات االدارية. 
ع�ى  الب�رصة  محاف�ظ  وش�دد 
رضورة ان تلع�ب األجهزة األمنية 
دورا ملحوظا من خالل التنس�يق 
والتشاور مع الجهات ذات العالقة 
للح�د م�ن الجريمة قب�ل وقوعها 
من اجل ان ينعم املواطن البرصي 
باألم�ن واالس�تقرار، ويجعل من 
الب�رصة البيئ�ة الخصب�ة ملختلف 
الفرص االستثمارية .ومن جانبه 

اكد الشمري عى بذل كافة السبل 
املحافظ�ة  ام�ن  ع�ى  للحف�اظ 
والعمل املوحد مع الجهات االمنية 
القان�ون،  االخ�رى يف بس�ط ي�د 
الس�يما وان البرصة تش�هد هذه 
االيام احتضانها لبطولة الصداقة 
الدولية بع�د رفع الحظر الريايض 
عن املالع�ب العراقية وق�د اثبتت 
االجهزة األمنية جدارتها عى ادارة 
املل�ف االمن�ي خ�الل التجمع�ات 

الرياضية.

العيداين يناقش مع قائد عمليات البرصة سبل 
تعزيز الوضع االمني يف املحافظة

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن النائ�ب االول ملحاف�ظ ذي ق�ار 
ع�ادل الدخي�يل ع�ن اكتم�ال كاف�ة 
االس�تعدادات الخاص�ة لفت�ح املراكز 
محص�ويل  الس�تقبال  التس�ويقية 

الحنطة والشعري .
بعد انته�اء اعمال الزراع�ة والحصاد 
الحايل.واوض�ح  الش�توي  للموس�م 
واملس�احات  »املخ�ازن  ان  الدخي�يل  
الكمي�ات  الس�تقبال  تمام�ا  مهيئ�ة 
املتوفرة من محصويل الحنطة والشعري 
واستقبالها من املزارعن وتوديعها يف 

سايلو النارصية والرفاعي.
» وبن انه« تم فتح املراكز التسويقية يف 
املحافظة وتحظري املختربات واألجهزة 
والل�وازم املطلوب�ة الس�تقبال هذين 
املحصولن كون األيام املقبلة ستشهد 
دوري. بش�كل  حصادهم�ا   موس�م 

» واض�اف نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار » 
ان املحافظ�ة تحت�وي ع�ى مركزين 
النارصي�ة  س�ايلو  وهم�ا  رئيس�ن 
والرفاع�ي , متوقعا وج�ود انخفاض 
كبري يف مس�توى اإلنتاج لهذا املوس�م 
بس�بب ش�حة املي�اه املتك�ررة الت�ي 

تعرضت لها ذي قار .

ذي قار تعلن استعدادها 
الستقبال حمصويل احلنطة 

والشعري للموسم احلايل

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ص�وت مجل�س محافظة بغ�داد خالل الجلس�ة 
الخاص�ة الت�ي حرضه�ا محاف�ظ بغ�داد ع�ى 
مناقلة50 باملئة م�ن مبالغ البرو دوالر اىل الجهد 

الوطني .
وذك�ر املكتب االعالمي الخاص بمحافظ بغداد ان 
»املحاف�ظ ويف ترصيح لة عقب انتهاء الجلس�ة » 
اوضح انه تم مناقش�ة خط�ة املحافظة وتدارس 
االمكانيات واملوارد التي يمكن ان تقدمها للنهوض 

بالواقع الخدمي يف أطراف العاصمة ».
التصوي�ت  الجلس�ة  خ�الل  »ت�م  ان�ه  واض�اف 
باالجماع عى مناقلة 50./.من مبلغ البرو دوالر 
م�ن املوازن�ة التش�غيلية الخاص�ة باملحافظة اىل 
الجه�د الوطني الذي تش�كل وفق الق�رار رقم 96 

الذي تضم�ن اطالق تخصيص�ات خاصة لقضاء 
الحسينية وناحية الجرس«.

واوض�ح ان »وزارة املالية كانت بحاجة اىل صدور 
هذا القرار الن�ة التوجد هناك تخصيصات خاصة 

للجهد الوطني«.
كما تم مناقش�ة تخصيصات املحافظة واملوافقة 
عى اطالق نسبة85./. للمحافظة و15./. المانة 

بغداد«.
ولف�ت املحاف�ظ اىل رضورة تعام�ل وزارة املالية 
بجدي�ة مع هذا القرار لتتمك�ن املحافظة من حل 
املش�اكل الخدمي�ة يف أطراف العاصم�ة يف أرسع 
وق�ت« .وب�ن ان »جه�د املحافظ�ة وامكانياتها 
حارضة ومس�تنهضة الهمم بالكام�ل متى ماتم 
اطالق التخصيصات املالية لتحريك عجلة االعمار 

والنهوض بهذا امللف املهم.

جملس حمافظة بغداد يصوت باالمجاع عىل مناقلة 50 % من مبلغ البرتو دوالر اىل اجلهد الوطني

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البنك املركزي عن »تجاوز االحتياطي النقدي ال�50 مليار 
دوالر«.

وق�ال محاف�ظ البنك ع�يل العالق يف ترصي�ح تابعته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »االحتياطي النقدي للبنك املركزي تجاوز االن حاجز 
الخمس�ن مليار دوالر«، مش�ريا اىل ان »هذه النس�بة تعد ضمن 
املعدالت الطبيعية قياس�ا بالعملة املحلي�ة ووفقا ملعايري صندوق 

النقد الدويل واملتفق عليها دوليا«. 
واضاف ان »البنك املركزي مس�تمر بطبع العمل�ة املحلية لوجود 
تلف وتقادم فيها، بغي�ة املحافظة عى التوازن بن عرض العملة 
املحلي�ة واالحتياط، وهذا الدور االس�ايس للبنك املركزي«، الفتا يف 
الوقت نفس�ه، اىل »ان ما يتم طرح�ه بن الحن واالخر عن تزوير 
للعمل�ة كالم مبالغ فيه، اذ تتوفر للبنك اجهزة قادرة عى كش�ف 

اي عملية تزوير«.
واكد العالق أن »نس�بة التزوير املوجودة واملكتشفة من قبل البنك 
ال تتج�اوز 6 اوراق ل�كل مليون ورقة وعند اكتش�افها يتم فرض 

غرامات كبرية عى املصارف او الجهات التي تودعها.

ارتفاع احتياطي البنك املركزي اىل أكثر 
من »50« مليار دوالر

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
ع�ن  التج�ارة  وزارة  تش�كيالت  اح�دى 
تحديدها ضوابط جديدة الستالم الحنطة 
املس�وقة من الفالح�ن واملزارعن خالل 

املوسم التسويقي املقبل«.
نعي�م  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  واض�اف 
املكص�ويص يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »رشكته ح�ددت بموجب 
الحنط�ة  اس�تالم  املعتم�دة  الضواب�ط 
من املس�وق ش�خصيا والوارد اس�مه يف 
الكشوفات الواردة من قبل وزارة الزراعة 

».واض�اف البيان »كم�ا وجهت الرشكة 
كذلك فروعها ومواقعه�ا كافة برضورة 
التعامل مع الحاالت الخاصة للمس�وقن 
واملزارع�ن مم�ن ه�م ) كب�ار الس�ن( 
باعتم�اد الوكالة الرس�مية الصادرة من 
كات�ب الع�دل بتس�ليم الحاص�ل فق�ط 
لدرج�ة القراب�ة الثالث�ة ام�ا يف ح�االت 
الوف�اة فيتطل�ب ابرازالقس�ام الرشعي 
والقيمومة من قبل ذوي املتويف ».واش�ار 
اىل ان »هذه الضوابط تاتي من اجل دعم 
وتامن س�المة وصول املحصول ملخازن 
ومواقع الرشكة بسهولة وبدون معوقات 
ومشاكل وانجاح املوسم التسويقي الذي 

م�ن املؤم�ل ان ينطلق منتصف نيس�ان 
املقب�ل كم�ا ان الرشك�ة الزال�ت تواصل 
املواق�ع  يف  والصيان�ة  االدام�ة  حم�الت 
والف�روع من اج�ل اكمال االس�تعدادات 
للموس�م التس�ويقي 2018«.من جانب 
اخر اضاف املكصويص ان رشكته وجهت 
بتكريم مجموع�ة من امل�الكات العاملة 
يف ف�رع البرصة و خان ض�اري بمنحهم 
تثمين�ا لجهوده�م  تقديري�ة  ش�هادات 
ومس�اهمتهم يف حمالت العمل التطوعي 
التي تقوم بها الرشكة من اجل خلق روح 
التعاون واملنافسة بن املوظفن من اجل 

النهوض بواقع العمل.

التجارة حتدد ضوابط جديدة الستالم احلنطة املسوقة خالل املوسم التسويقي املقبل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2980/ ب2017/2

التاريخ 2018/3/27
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م  3705 /1 
حي القادس�ية  يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكم�ة ع�ن بيع العق�ار املذك�ور اعاله 
واملبين�ة أوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل 
الراغب�ن بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )خمس�ة عرش( يوما من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخري 
م�ن االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
املدني�ة وش�هادة  األح�وال  جل�ب هوي�ة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 1/3705 حي القادس�ية يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار س�كنية تقع عىل 
شارعن كل واحد  بعرض 8 مرت عىل ساحة 
بواجهة 11 مرت ون�زال 20 مرت تتكون من 
غرفتن ن�وم ومطبخ مغلف بالس�رياميك 
وصحي�ات مغلف�ة بالس�رياميك ومخ�زن 
مسقف بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء 
والكهرباء مبل�ط بالكايش القديم والكراج 
مبلط بالشتايكر مساحة العقار االجمالية 
220 م�رت مس�احة البن�اء 140 مرت وغري 
مشغ�ول من اي اح�د درجة عم�ران الدار 
دون املتوس�ط وان القيم�ة الكلية للعقار 
مبلغ )305,000,000( ثالثمائة وخمس�ة 

مليون دينار ال غريها
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 293/ب2018/2

التاريخ : 2018/3/28
اىل / املدعى عليه )رائد نعيم ابو الشون(

اقام املدعي )عبد حس�ن خزي�م( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله ض�دك والتي يطلب 
الحك�م فيه�ا بتأديتك ل�ه مبلغ�ا مقداره 
12810000 اثنى ع�رش مليون وثمانمائة 
وع�رشة االف دينار وبموجب وصل االمانة 
مجهولي�ة     ولثب�وت   2014/5/2 امل�ؤرخ 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الحسن/1 كاظم خادم 
الخالدي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/4/5 وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1606/ش2018/4

التاريخ : 2018/3/28
اعالن 

اىل / املدعى عليه / قاسم كزار دوييل
)ن�داء حس�ن جاب�ر(  املدعي�ة   اقام�ت 
1606/ش2018/4  بالع�دد  الدع�وى 
ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيه�ا تصديق 
الطالق الخلع�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مخت�ار منطق�ة ح�ي الن�ر / النج�ف 
قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2018/4/4 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

طالل سلمان مهدي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1132/ش2018/1

التاريخ : 2018/3/28
اعالن 

اىل / املدعى عليه / عيل عقيل مسلم
غثي�ث(  جب�ار  )زين�ب  املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى بالع�دد 1132/ش2018/1 امام 
هذه املحكمة تطل�ب فيها تصديق الطالق 
الرجع�ي  ال�ذي اوقعت�ه عليه�ا بتاري�خ 
2017/3/19  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
النج�ف  املي�الد /  مخت�ار منطق�ة ح�ي 
قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2018/4/4 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 194/ ب/2016
التاريخ : 2018/3/15

اىل املدعى عليه / )عباس صباح عبيد(
تبليغ

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
/194 املرق�م  قراره�ا   2016/10/30

ب/2016 واملتضم�ن ابطال  القيد املرقم 
للقطع�ة   147 مجل�د  17/ك2006/2 
املرقم�ة 3100/1 مقاطع�ة 3 حص�وة 
الخورنق واملس�جلة باس�م املدعى عليه 
االول ) عب�اس صب�اح عب�ود( واعتب�ار 
بلدي�ة  بأس�م مديري�ة  املس�جل  القي�د 
املناذرة  بالعدد 27 نيسان /1999 مجلد 
94 ثابت الحكم وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
املؤي�د م�ن  املنطق�ة  واش�عار مخت�ار 
املجل�س البلدي وكتاب املرك�ز التمويني 
يف املحافظ�ة ومكت�ب معلومات املنطقة 
لذا اقتىض تبليغك بصحيفتن رس�ميتن 
محليتن يوميتن واسعتي االنتشار ولك 
ح�ق االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل 
عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش هذا االعالن 
وبخالفة تنتهي الفرتة املحددة لالعرتاض 

عىل الحكم الغيابي
القايض

كفاح بطاح الظاملي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 592/ب2018/5
التاريخ : 2018/3/28

اعالن 
اىل / املدعى عليه )حيدر معن خضري(

 اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2018/3/8 يف  592/ب2018/5 
املتضم�ن الحك�م بفس�خ عق�د االيجار 
امل�رم ب�ن املدع�ي رزاق ش�مران زعيل 
خض�ري  مع�ن  حي�در  علي�ه  واملدع�ى 
والخ�اص باس�تئجار االخ�ري مكت�ب يف 
الطابق االول مستخرج من عموم العقار 
املرقم 3401/2 حي الغدير والزام املدعى 
عليه املذكور بتس�ليم املكت�ب اىل املدعي 
خاليا م�ن الشواغل واملؤرش يف مرتس�م 
وتقري�ر الخبري املس�اح بامل�داد االخرض 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
حي الغ�ري / 2 كاظم محمود االس�دي 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن ولك حق 
الطعن ع�ىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
محكمة األحوال الشخصية يف الدور 

العدد: 51/ش/2018
التاريخ: 2018/3/28

اعالن 
زي�د  املهيم�ن  )عب�د  علي�ه  املدع�ى  اىل 

خضري(
م/ تبليغ

للدعوى املقامة م�ن قبل زوجتك املدعية 
)نورا عباس س�بتي( والت�ي تطلب فيها 
التفريق لعدم دخول الزفاف وفق احكام 
املادة 43 من قان�ون األحوال الشخصية 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب تبليغ 
مرك�ز رشط�ة ابي دل�ف وتأيي�د مختار 
واملتضم�ن  البل�دي  واملجل�س  املنطق�ة 
مجهول مح�ل اقامتك. عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة وبتاريخ 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�اً   2018/4/2
حض�ورك او ارس�الك م�ن ين�وب عن�ك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وحسب األصول.
مع التقدير

القايض
�����������������������������������

محكمة جنح البرة
العدد:57/ج2018/2

التاريخ: 2018/3/25
اعالن 

اىل املشتكي / رعد كامل ثجيل
حيث تبن إنك مجهول اإلقامة والعنوان، 
وكون�ك مطل�وب ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
/57( املرقم�ة  الجزائي�ة  القضي�ة  يف 

ج2018/2( وف�ق احك�ام امل�ادة )457 
م�ن قان�ون العقوب�ات( فق�د اقت�ىض 
بالحضور  تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املحاكمة 
املواف�ق 2018/5/17 وبخالف�ه س�وف 
تعتر متنازال عن حق�ك يف الشكوى بعد 

ميض املدة القانونية لنرش االعالن.
القايض/صالح عبدالواحد حيدر

محكمة جنح ابي الخصيب
العدد:100/ج/2018

التاريخ: 2018/3/25
اعالن 

اىل /املتهم الهارب / مدين رايض حيدر
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن محليت�ن للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املحاكمة يف يوم 
2018/5/7 إلج�راء محاكمت�ك )وفق 
مادة اإلحالة 457 من قانون العقوبات( 
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري 
املحاكم�ة بحق�ك غياب�اً وعلن�اً وافهم 

علناً.
القايض/ حيدر فالح حسن

�����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بدرة 

العدد  11/ت/2018
اىل املدين / جهاد محمد عيل

بالنظ�ر لع�دم تواجدك ضم�ن منطقة 
قضاء بدرة قرر الس�يد املنف�ذ العدل يف 
ب�درة تبليغك بمذكرة االخب�ار بالتنفيذ 
املرق�م 11/ت/2018 يف 2018/2/22 
بواس�طة الن�رش يف الصح�ف املحلي�ة 
واملتضمنة تس�ديد املهر املؤجل للدائنة 
زه�راء محم�د طاه�ر محم�د كاظ�م 
والبالغ س�تة مالي�ن دين�ار اضافة اىل 
رس�م التحصي�ل البالغ 3% علي�ه يلزم 
حضورك اىل مديريتنا خالل ثالثون يوم 
من اليوم الت�ايل للنرش وبخالفه تتحمل 

كافة التبعات القانونية
القايض

ياسن خضري الدريعي
املنفذ العدل يف بدرة

�����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
قس�م  االرشف/  النج�ف  يف  واالقام�ة 

شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 1982

التاريخ: 2018/3/28
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  
) مشك�ور عزيز اي�دام عم�ران ( الذي 
يطلب تس�جيل لقبه وجعله ) االس�دي 
( ب�دال من ) فراغ ( فم�ن لديه اعرتاض 
املديري�ة خ�الل م�دة  مراجع�ة ه�ذه 
اقصاها )عرشة ايام ( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية بالدعوى وفق احكام 
املادة )24(  من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنه 2016 واالمر االداري املرقم 

) 24195( يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
�����������������������������������

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
قس�م  االرشف/  النج�ف  يف  واالقام�ة 

شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 1733

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي  
) عيل محمد عبد الحسن حسن ( الذي 
يطلب تبديل لقبه من ) الكيشوان ( اىل ) 
املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة ع�رش يوم ( وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية بالدعوى وفق احكام 
املادة )22(  من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنه 2016 واالمر االداري املرقم 

) 24195( يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
�����������������������������������

فقدان
فقدت من�ي هوية الطالب الصادرة من 
كلية االدارة واالقتصاد يف النجف باس�م 
) ميثم حمزة عبد موىس ( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات

واالقامة
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
ملحافظة املثنى / قس�م شؤون االحوال 

املدنية
اعالن

قدم املواطن )حيدر جواد عبد الكاظم( 
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه  تسجيل 
اللقب يف قيده وجعله )الشمري( وعمال 
باحكام املادة )24(  من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل 
تق�رر ن�رش الطل�ب باح�دى الصح�ف 
املحلي�ة فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

/وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات

واالقامة
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
ملحافظ�ة املثنى / قس�م ش�ؤون االحوال 

املدنية
اعالن

قدم املواطن ) حس�ن عبد حسن ( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه  تسجيل اللقب 
يف قي�ده وجعله )الخياط( وعمال باحكام 
املادة )24(  من قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�رش 
الطل�ب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة 
ع�رشة اي�ام من تاري�خ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

/وكالة
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 1972
التاريخ 2018/3/28

بن�اء عىل الدعوه املقام�ة من قبل املدعي 
)حيدر عبد الله جر حس�ن (الذي يطلب 
تس�جيل لقبه وجعل�ه )البو وه�ب( بدال 
م�ن ) الفراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها )عرشة 
ايام ( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 1964

التاريخ 2018/3/28
بن�اء عىل الدعوه املقام�ة من قبل املدعي 
)جليل عيل ابراهيم غانم الس�المي (الذي 
يطل�ب تبديل لقب�ه من )الس�المي( اىل ) 
الزوين�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
ع�رش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������
فقدان

فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب / ف�رع النجف 
رق�م   2014/8/16 بتاري�خ  االرشف 
االضب�ارة  /4690 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة 
العام�ة للرضائب / فرع الس�احل االيرس 
بأسم  /كرار نارص عبادي فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب / ف�رع النجف 
بتاري�خ   9827/ الع�دد  ذي  االرشف 
2014/3/20 واملعنون�ة اىل مديرية املرور 
محافظة القادس�ية بأسم / عبد العظيم 
حويش كايف فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة عفك

التاريخ 2018/3/28
اىل / املدعى عليه  ) حاكم كاظم عكاب( 

اعالن
اق�ام علي�ك املدعي )حازم حام�د كاظم( 
120/ب/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
واملتضمن�ة اع�ادة حال الس�يارة املرقمة 
)34404/قادس�ية خصويص (ل�ذا عليك 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  الحض�ور 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2018/4/3
س�وف تجري بحقك املرافعة غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان

فقدان
فق�دت مني براءة الذم�ة الصادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائب / فرع النجف 
بتاري�خ   16716/ الع�دد  ذي  االرشف 
الهيئ�ة  اىل  واملعنون�ة   2017/8/24
العامة للرضائب القادس�ية  بأس�م  /

نايف زياد س�وير فعىل من يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار

��������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة
 قسم شؤون االحوال املدنية كركوك

العدد : 390
التاريخ: 2018/3/26

اعالن
قدم املواطن )عبد الرضا صامد صلبوخ( 
دعوى يف ه�ذه املديرية      لتبديل لقبه 
من )الزوبعي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش ايام من تاريخ  نرشه  يف 
الجريدة وبعكس�ه س�وف تنظر  هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016.
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة / وكالة

��������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة
 قسم شؤون االحوال املدنية كركوك

العدد : 385
التاريخ: 2018/3/26

اعالن
ق�دم املواط�ن )نشمي�ة دغي�م حمد( 
دع�وى يف ه�ذه املديري�ة  لتبديل لقبه 
من )الزوبعي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش اي�ام من تاري�خ  نرشه  
يف الجريدة وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016.
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة / وكالة

��������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة
 قسم شؤون االحوال املدنية كركوك

العدد : 395
التاريخ: 2018/3/26

اعالن
قدم املواطن )عبد القادر صامد صلبوخ( 
دعوى يف ه�ذه املديرية      لتبديل لقبه 
من )الزوبعي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش ايام من تاريخ  نرشه  يف 
الجريدة وبعكس�ه س�وف تنظر  هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016.
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العامة / وكالة

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدور 
رقم الدعوى /47/ش/2018

التاريخ 2018/3/28
اعالن

اىل املدعى علي�ه / حاتم مطلك احمد � 
مجهول محل االقامة

اقام�ت املدعية نورس عب�د الله مولود 
/47 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

والت�ي موضوعه�ا  ش/2018 ض�دك 
طل�ب التفريق اس�تنادا الحك�ام املادة 
43/ اوال فق�رة 3 م�ن قان�ون االحوال 
الشخصي�ة وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض وحس�ب 
اش�عار مختار حي املعمل يف س�امراء 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املوافق 2018/4/10 واستنادا 
الحكام امل�ادة 1/21 مرافع�ات مدنية 
ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القاض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد 80/ش/2018
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل / املدع�ى عليه � تحس�ن ويل نجرس  � 

مجهول محل االقامة
بن�اء عىل الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 80/

ش/2018 والت�ي اقامته�ا املدعية س�عاد 
عبد الحسن احمد والتي تطلب فيها اثبات 
نس�ب االطف�ال كل م�ن ماريا وري�م وقد 
حددت املحكمة يوم 2018/4/3 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موع�دا للمرافعة ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك باملوعد 
اعاله بواس�طة صحيفتن محليتن وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا سوف تس�تكمل املحكمة اجراءاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض

صالح سعيد محمود
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السعدية 

العدد1057    
التاريخ 2018/3/27

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من قبل طالب حجة 
الحج�ر والقيموم�ة املدعو رش�يد فرمان 
كرك�وي زرك�وش بتاري�خ 2018/3/27 
اىل هذه املحكمة بخص�وص فقدان والده 
املدع�و عماد رش�يد فرمان زرك�وش تولد 
1980/5/15 اس�م والدته فضيلة محسن 
بتاري�خ 2007/1/14 يف قض�اء بعقوب�ة 
بمحافظة دياىل عىل من يعثر عليه او لديه 
معلوم�ات عنه مراجعة ه�ذه املحكمة او 
اقرب مركز رشطة بغي�ة اتخاذ االجراءات 
الالزمة بصدد املوضوع وتقرر نرش االعالن 

بواسطة صحيفتن يوميتن محليتن 
القايض

أيار خري الدين خالد
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة  

العدد : 1067/ش2018/2   
التاريخ 2018/3/28

اىل / املدعى عليه / اسامة فالح حسن
اعالن

اقام�ت املدعية زوجتك اية عيل عبد الكريم 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة بالع�دد اعاله 
امام محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
ومضمونه�ا تصدي�ق الط�الق الخارج�ي 
ولكونك مجه�ول محل االقامة وعدم توفر 
املعلومات عنك وحسب كتاب مركز رشطة 
كرك�وك بالع�دد 629 يف 2018/3/1 م�ع 
مرفقة اشعار مختار منطقة حي الشهداء 
علي�ه ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح  ي�وم 2018/4/16 ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون 

االصول
القايض

مصباح مهدي صالح
�����������������������������������

محكمة االحوال الشخصية  يف املعقل
العدد : 1205/ش/2018

التاريخ 2018/3/27
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا / من�رية ادم بيس�ك / 
تسكن شط العرب / الصالحية

اق�ام املدع�ي وهبي فال�ح جي�اد الدعوى 
الرشعية املرقمة 1205/ش/2018 يطلب 
فيها تصدي�ق زواجه منك الواق�ع بتاريخ 
2001/4/8 واثبات نسب واستيالد الطفلة 
زهرة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبلي�غ ورشح املختار عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور 
2018/4/11 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفقا للقانون
القايض

شاكر محمود حمود
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سفوان  

العدد : 73/ش /2018   
التاريخ 2018/3/27

اىل / املدعى عليه / كاظم رويض كاظم
ه�ذه  اصدرت�ن   2018/3/25 بتاري�خ 
املحكمة قرارها املتضمن التفريق بينك وبن 
زوجتك املدعية فائزة عطية بدر وملجهولية 
محل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بالقرار املذكور يف صحيفتن محليتن ولك 
الح�ق باالع�رتاض خالل ثالث�ون يوما من 

تاريخ النرش يف الصحيفة 
القايض

سيف عبد الجبار سلمان
�����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) هشام 
كاظ�م حس�ن( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
االس�م املجرد البن�ه القارص م�ن رقيه اىل 
عباس فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من قانون 
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لوحات عيل رشيد.. من زهد األلوان إىل املكابدة معها

ال يمكنك تأويل أش�كال عيل رشيد واستخداماته 
للعن�ارص، أو اللون ومس�احاته داخل اللوحة، إال 
م�ن خالل الديالكتيك النف�ي، ألنه دائماً يف حالة 
ضب�ط أعص�اب، وتوتر وإجه�اد، وي�رك مهمة 
تأويل هذه االضطرابات لعني املش�اهد التي يرى 

فيها فاعالً حقيقياً للتأويل املوازي، أو املضاد.
ولكن م�ن املفيد أن نتذكر هنا أن ناتايل س�اروت 
عالج�ت العزل�ة والكآب�ة يف مجموعته�ا املتميزة 
والرقيق�ة )انفعاالت(. وبعده�ا اهتم أيضاً بهذه 
املش�اعر الغامضة كاتب س�وداني ه�و أمري تاج 
الرس وسّماها )توترات( وربطها بتاريخ انقسام 
املجتم�ع الس�وداني، وبمش�كلة العج�ز يف ح�ل 
أس�باب التدهور واالنحط�اط، أو بكلمة مبارشة 

دواعي التخلف.
ه�ذه  م�ن  رش�يد  ع�يل  أب�رئ  أن  أس�تطيع  ال 
االس�تطرادات، فهو مرشح لالنش�طار، ولرفض 
ذاته واالخت�الف معها، وأيض�ًا لكراهية التاريخ، 
ناهي�ك عن عدم تفاهمه مع الكس�اد االقتصادي 

واإليديولوجي الذي حارصت أوروبا نفسها به.
وباعتبار أنه فنان متنقل، مثل أي س�ندباد ، فهو 
يحمل س�فينته ع�ى ظهره، والس�فينة هنا هي 
طوف نوح، وهذا يدل ضمناً عى مش�اعر الخوف 
والرهبة التي ال يخلو منهما اإلنس�ان، والتي عرب 
عنها الوجوديون يف عناوين بارزة وأساس�ية ويف 
مقدمتها: اليأس والالإنتماء والعزلة، وغري ذلك..

فال�ذات املع�ارصة ه�ي م�ن حص�اد أو نتائ�ج 
الحروب. واإلنس�ان املعارص يعيش يف ظل الخوف 
من تكرار هذه املأساة والسقوط يف حفرة الدمار 

وتفكيك املجتمعات.
لق�د أراد عيل رش�يد أن يخت�زل ه�ذه املعاناة يف 
لوحات�ه الجديدة، واختار ملس�احة اللوح�ة ألواناً 

متقاربة، وحواره دائم�اً معها، وهو حوار بيني، 
بمعنى أن فلس�فة األلوان هي التي تعمل. فأعالم 
الدول بمعظمها مساحات لونية، ونادراً ما تحمل 
صورة أو رم�زاً لحيوان أو نب�ات. وأعتقد أن عيل 
رش�يد لم يهمل مس�ألة الرم�وز والص�ور تماماً 
لكن�ه أحاطها بالكتمان. مثلما أن ألوانه متدرجة 
بالعم�ق والحج�م، وتتناثر عى خلفي�ة متدرجة 
أيضاً بس�ماكة الط�الء، أضاف بع�ض األطياف، 
وهي بمعظمها خياالت لفكرة تتش�كل، أو جنني 

كائن أويل يمّر بمرحلة من مراحل تطوره.
ومهم�ا حاولن�ا أن نح�دد هويته س�تخذلنا. فال 
م�كان لعال�م الحقائ�ق النهائي�ة يف لوحات عيل 
رش�يد، وكل يشء يتحرك بقوة اإلم�كان، وبرأيي 

إن�ه يعرّب عن نمط وليس عن أف�راد. وهذا النمط 
جزء من املغامرة املس�تمرة ملا يس�ميه زيغمونت 

باومان )الحداثة السائلة(.
واألهم م�ن ذلك أن خلفية كل لوح�ة من لوحاته 
تشبه ستارة من لون واحد هو البياض غالباً، وال 
يمكنك أن ترى ماذا يدور خلفها وإنما ما يحصل 
أمامها، ولن يغيب عن ذهنك أن ما نش�اهده قبل 
الس�تارة نوعان من الصور.. كتل ملونة مقتصدة 
، كما لو أنها إيهام لكتل تتسع يف خيال املندغمني 
يف مس�احة العمل، وليس خارج�ه ألننا منقادون 
لحوار تفتحه قماشة الرسام عى سعته ونتناص 
معه يف حوار الحياة ومتاعبها و يف أولها االستعداد 
والجاهزي�ة. بمعنى أنها حي�اة مواجهة دائمة أو 

كد متواصل.
هنا يجدر بنا اإلشارة إىل أن أعمدته رفيعة بعرض 
شعاع أو س�اق نبات خفيف. وهي ليست جامدة 
أو محروم�ة من املش�اعر، وتخت�زن، أو تعكس، 
الرغب�ة يف البقاء والتعبري عن النف�س. ومع أنها 
متشابكة فهي ال تش�به شبكة عنكبوت، ولكنها 
تذكرنا بالرشايني يف يد اإلنسان أو بشبكة األوعية 

الناقلة يف ورقة النبات.
وباإلضافة إليها توجد صور أش�خاص يف وضعية 
الوقوف. وهم غالباً منغمسون باملشاكل اليومية، 
أو ما أحب أن أس�ميه طاحونة الحياة. وال بد من 
التنويه أن صوره كوالجات، وتبدو لعني املش�اهد 
ة من املش�اعر  كأنه�ا تعويم لتش�كيل وس�ط لجَّ

واألحاس�يس. مع ذلك فكوالجاته ليس�ت نفسها 
دائماً.

فف�ي مرحلته الزرق�اء )وتعود لع�ام 2011 وما 
قبل( يتماهى يف لوحاته األعى مع األدنى )السماء 
واملحيطات(. كذلك تجمع صور أش�ياء بس�يطة 
مث�ل صفحة من دفر، ورقة م�ن جريدة، طابع، 

ظرف رسالة...
لكنه�ا اآلن رأس ولد، صورة وجه باملرآة، إنس�ان 
بكام�ل قامت�ه. وبعضه�ا واض�ح ومنفصل عن 
وراءه،  تتش�كل  الت�ي  النفس�ية  االضطراب�ات 
وبعضه�ا متحل�ل أو مف�كك وال نمي�ز من�ه غري 
خطوطه الخارجي�ة وبعض املنحني�ات. وأحياناً 
يوج�د تن�اص )باملعن�ى الح�ريف للمصطلح( مع 

لوحات س�ابقة أصبحت جزءاً من الضمري الفني 
)كلوحته التي تتداخل فيها شتى الصور واأللوان 

والخلفيات مع نسخة من املوناليزا(.
وأه�م م�ن كل ذل�ك أن أطيافه أو ص�وره تحتل 
زاوي�ة من مرب�ع اللوح�ة، وتعرب ع�ن اختالل يف 
توزيع األلوان واألش�كال. وه�ذا مفهوم يف ضوء 
اختالل امليزان يف الغرب. فالعدالة انتقائية، وحالة 
الصف�اء والوئام تح�ل عى الج�و يف لحظات، ثم 
تنسحب لترك الساحة لدخان الحروب ورموزها 
)مثل مباريات املصارعة حتى املوت(، أو للسباق 

الطاحن بني رشكات االستثمار.
وه�ذا يعني أن ق�وام عالم عيل رش�يد الحايل تام 
االس�تدارة، ويتكون من الوعي الباطن وما تحت 
الش�عور. وأعتقد أن تغليب الكتل والبقع الداكنة 
التي تطفو وس�ط خلفية ذات لون ناصع تكشف 
ع�ن رغبته يف كش�ف املس�تور، من خ�الل الدفع 
بن�ا للتفاعل ذهنياً مع أعمال�ه التي تحاّج الواقع 
بنقيض�ه، وتح�اّج الوجود من خ�الل الهرب من 
متاعب الحياة ومن املضمون املفروض عليه بقوة 
اإليح�اء. يعني ميوله الواضح�ة للفرار من الذات 
واملوضوع يف وقت واحد، واللجوء لعالم الذكريات، 

واألثر ومحوه ، بل والرغبات املكبوتة.
ولربم�ا هو ال يريد أن يرى جزئيات عامله، أو أقله 
ال يريد أن يعرف بجانب من حياته، فيسدل عليه 
ش�يئاً من التهّي�ب واالنفصال، أو لنق�ل اإللغاز. 
وهذا دفعه الس�راتيجية ال تخلو من االنزياحات. 
فهو يعود للمفردات نفس�ها، لينفخ فيها أفكاراً 
مغاي�رة بعد إدخ�ال تعديالت عليه�ا. وهذا يعني 
ضمناً أنه يمارس قس�وة الناقد عى نتاجه الفني 
وعى نفس�ه أيضاً. وال يخلو هذا مما يسود عاملنا 

من غضب.

يارا محمود

عندم�ا كن�ت أتج�ول يف اح�دى ش�وارع اس�طنبول 
صادفتن�ي فتاة تحمل بيده�ا دليل عن مركز تجميل 
يف  االت�زان  افقدتن�ي  وبطريق�ة  بثرث�رة  أقنعتن�ي 
التفك�ري حول�ت يل الطح�ني اىل عجني فحل�وة تؤكل 
بكل لني، دخلت املركز وقررت رس�م حاجبي بالتاتو 
او مايس�مى 3D ورغبت ان يكون�ا كحاجبي مذيعة 
تش�تهر بالجمال تعمل يف احدى القن�وات الفضائية 
دفعت مبلغ200$ خالل جلس�تني يف الش�هر والزمت 
الفراش مدة اس�بوع النتفاخ وجهي وكأنني كنت يف 
ن�زال مع املرحوم محمد عيل كالي.. وجاءت النتيجة 
بزوال الصبغة بعد ش�هر واح�د فقط فقدت حاجبي 

مذيعة الجمال مع حرسة ع خسارة املال.
ب�دأت الحدي�ث بتجربت�ي الت�ي ندمت عليه�ا كي ال 
احس�ب مع م�ن ينتق�دون ويقومون بفع�ل اليشء 
نفسه. نعم تستهويني فكرة تغيري املالمح مثل بنات 
جي�يل. وق�د رأيت يف مركز التجميل نس�اء ش�فطن، 
نفخ�ن، صغرن كربن اج�زاء من أجس�ادهن اىل حد 
اكتس�بن به القب�ح بدل الجمال. اس�توقفني موقف 
حينم�ا رأيت الصغريات اللواتي تراوح أعمارهن بني 
14-17 يبحث�ن عن هذه االمور رغ�م إنهن جميالت 
وصغ�ريات ولكن الرف افقدهن عقولهن وتناس�ني 
االهتم�ام بتجمي�ل الروح بالثقاف�ة والعلم. كلنا مع 
التجميل يف الحاالت العرضية او املرضية التي يتعرض 

له�ا امل�رء كالح�روق او إصاب�ات حوادث الس�ري او 
التش�وهات الوالدية وغريها حاالت تستحق املعالجة 
والتجمي�ل. وربما يكون املطرب الذي احرق بلعومه 
عندما تذوق النومي املطبوخ يف بيت اكطيو من ضمن 

املس�موح لهم بالتجميل. او تلك امل�رأة العرجاء التي 
تركب املاطور وتغني )انا عريجة وأركب ع املاطور( 

يحق لها ترميم وتعديل ما افسده الدهر.
تذك�رت حكمة تقول نقيض الجم�ال ليس القبح بل 

الزي�ف، ونح�ن بعملي�ات التجميل نصب�ح مزيفات 
مغشوشات املظهر وهذا ما يرفضه الضمري وقبولنا 

يجعلنا مغشوشات الروح أيضاً.
حت�ى مدمنني الخمر الذين هم طوال الوقت يهيمون 
يف عالم الس�كر يكرهون الغش واملغشوش.. فما بال 

األصحاء!
نتعل�م  آالف  ببضع�ة  كت�اب  رشاء  ع�ن  نتقاع�س 
من�ه وبه م�ا يجمل عقولن�ا. نبحث ونقل�ب الصور 
لنتش�به بفنان�ة، عارض�ة أزي�اء او ممثل�ة نحفظ 
أس�مائهن ونرك فضولنا يراقب كل معلومة جديدة 

تنرشعنهن.
تم�أ وجوهنا عالم�ات التعجب واالس�تفهام عندما 
نسمع عن نازك املالئكة، زها حديد، إميليا ايرهارت. 

حواءات غرّين عصورهن بجمال الفعل والعقل.
الجمال ضمري مس�تيقظ.. نقاء يف العقل والجس�د.. 
قناع�ة بما هو بني أيدينا.. تمنح�ه الطبيعة لنا لكي 
نكون سعداء. فعلينا هجر األغلفة وااللوان املتجددة 

فالسري يف طريقها ال نهاية له...
فإذا وقفت امام حس�نك صامت�اً / فالصمت يف حرم 

الجمال جمال.
بيت شعري لش�اعر املرأة نزار قباني: ولو استطعت 
طرح س�ؤال عليه لقل�ت له بتعجب: ه�ل كانت من 
تغزل بها ق�د اجرت اي واحدة من عمليات الش�فط 
والنف�خ؟ جمالها مغش�وش؟ ام انه�ا كانت حورية 

الروح وصاحبة وجه بشوش؟

نـقـيـض الـجـمـال 

صالح الرزوق 

انتقل الفنان التش�كييل املعروف عيل رش�يد، يف الفرة األخرية، من مرحلة الزهد باأللوان إىل املكابدة معها. وال أقصد أنه بدأ يف حقبة من االنفجار اللوني. 
فهو ال يزال مقتصداً يف هذه الناحية من األداة الفنية والعنارص، فألوانه تراوح يف مكانها، بني األسود والرصايص، ولون الرماد بمختلف هيئاته، وزهده، 
سواء كتلًة أو حبيباٍت أو نقاطاً، ال يزال كما هو أيضاً. وال يسعك أن تحدد إىل ماذا يشري هذا البحر من الرماد، هل هو غيوم يف سماء مدينة تحرق. أم أنه 

نذير بعاصفة، أو ربما مجرد أجنحة تعرب يف السماء، وتجهز نفسها للهطول.

سهام جبار 

ال ُتسلْم الضوَء
فقط رْس به إىل نهاية النفق

وستتأّنى أكثر وأنت تسري
تصادُف أخطاؤَك ذباباً يطنُّ فيك

جراًء تنبُح حولك
بل ذئاباً وأفاعي

وأنت تتلّوى مع كل لوثة
وتتجنُب امليّض مع أنك يف نهٍش وتمزيق

ستتعّثُر مستمرئاً
بهيكل انساٍن كان يف لوحِة أوسكار وايلد جميالً جداً

ناصَع البياض هابطاً من كنز الحنان كما لو أنه جوهرة
لكن لأسف يعريه التغرّيُ هذا الساقط

من حلبة التجوهر وااللتماع
ستنىس أّنَك كل ذلك حني تخوض حربك

مستعّداً لكل أفانني التحّول
وتقتُل كل يوٍم يوماً ومعه كّل األشياء املمكنة

ستتجّرُع قتلك دواًء مرّاً معّداً بعناية قرب رأسك
طلقًة تتغلغُل يف فضاء عقلك

وقد يكون قتُلك الخمَر الشهّية النادرة
ظاّناً أنك الوحيد يف هذا

بحصافِة االبتسام ألحالمك املفرّسِة القتل بكل يشء
رهبًة ورغبًة وطمع�اً وأملاً وواجباً وعادًة وإدماناً وضجراً وال 

مباالة
تقتل وأنت ُتكرُه اآلخرين عى مبادلتك النريان

تقتُل وأنت تبكي الرباءَة التي كنَت فيها
تقتُل وأنت تتقلُّد أوسمَة الرشف

تقتُل وأنت تصنع املعروف الالبس موضَته
تقتُل وأنت تتعّبُد يف املحاريب وترسل الحجج عى الحّب

تقتُل وأنت تنهي آخر الدروس
عن الجسد الذي يتبّدُد والروح التي تتعاىل

ممسكاً بآخر قطراِت الضوء لتسلّمه اىل النهاية
يف نفٍق ستخلُص فيه إىل رسالٍة يتسلّمها مرِسٌل

يا للغو لقد أمضيَت كل ذلك الخطِو منتظراً تسلّم جدوى!
أّي جدوى سُتتقّبل وأنت تعود كائناٍت مفرسة

كائناٍت لم تتفتت إىل تراب 
وتجأُر وتظلُّ تجأُر

وأنت تمسُح دموَع افراِسك نفسك
خائباً أو مرّكزاً باألنباء الجديدة آلخر قتٍل مونودرامي

أيها الوغد ماذا تنتظر لتلعق آخر البصيص؟
آيها املساُق إىل النهاية

بكل ما شئَت السري فيه
لم تعد الخطى ممكنة 

لم يعد الحلم مكبالً بيقظة
لم يعد أيُّ يشٍء أيَّ يشء!

هيا استمّر.. 
يف النهاية!

ال تسلم الضوء..
يق�دم الدكت�ور زي�ن نصار ع�رب هذا 
ب�»امللحن�ون«،  املعن�ون  الكت�اب 
الذي ص�در كجزء أول من موس�وعة 
املوس�يقى والغناء يف م�ر يف القرن 
العرشين التي يعده�ا املؤلف، وتصدر 

عى جزأين.
يق�دم نصار يف الجزء األول عدة أجيال 
م�ن امللحن�ني، فيم�ا س�يكون الجزء 
الثان�ي عن أهم املطربني واملطربات يف 
القرن العرشين، الذين سجلت أغانيهم 

عى األسطوانات وأرشطة التسجيل.
ويس�تعرض الكات�ب الس�رية الذاتية 
للفنانني، والتي تجعلنا نفهم، أعمالهم 

بصورة أفضل
وال س�يما إذا كانت هناك أحداث أثرت 
يف عملهم كمبدعني، ومن هؤالء الذين 

نقرأ عنهم يف املوسوعة: 
الشيخ سالمة حجازي، سيد درويش، 
عبدالوه�اب،  أحم�د، محم�د  زكري�ا 
الس�نباطي، فري�د األطرش،  ري�اض 

وغريهم.

»االحتيال العظيم.. كيف أصبح الدوالر 
أكرب خدعة يف التاريخ؟« عنوان الكتاب 
ال�ذي صدر حديثاً للخب�ري االقتصادي 
حس�ن عطا، ويتن�اول فيه م�ا أطلق 

عليه »خدعة الدوالر«.
يذه�ب املؤل�ف أن الدوالر تل�ك الكلمة 
الس�حرية التي أصبحت أس�اس ثراء 
الدول، ويف الوقت نفسه سبب فقرها، 
هو أكرب عملية احتيال واسعة النطاق 

ومستمرة منذ مئة عام ومازالت.
وي�رشح كيف أن�ه ط�وال الوقت تقع 

الش�عوب األقل تقدماً ضحية الحتيال 
مدفوع�ًة  األنجلوأمريك�ي  التحال�ف 
بالربوباجن�دا الت�ي تغس�ل العق�ول، 
وتس�عى لتغيري أنماط الحياة وتغيري 
ش�عوب  لتس�تمر  الث�������قافات؛ 
تلك ال�دول ت�دور يف فلكها، تس�تهلك 
ورشكات�ه  التحال�ف  ذل�ك  منتج�ات 
حت�ى نخض�ع ج����ميع�اً للثقاف�ة 
االس�تهالكية، ولكي نش�ري من هذا 
البائ�ع ال ب�د أن نمتلك ال�دوالر محور 

الحياة العرية.

»امللحنون«.. نوابغ وعاملقة الفن

االحتيال العظيم.. خدعة الدوالر
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نادية اجلندي غاضبة هلذا السبب!
أب�دت املمثلة املرصية نادي�ة الجندي، 
غضبه�ا م�ن تالع�ب بع�ض املواق�ع 
اإللكرتونية بتاريخ ميالدها.وقبل يوم 
من احتفاله�ا بعيد ميالدها، الس�بت 
نوّه�ت  الج�اري،  آذار  م�ارس/   24
الجن�دي عرب حس�ابها الرس�مي عىل 
»إنس�تغرام«، إىل تالع�ب العدي�د م�ن 
املواقع بتاريخ ميالدها، عىل الرغم من 
إرسالها لها صورة من جواز سفرها.

وكتب�ت نادي�ة الجندي: عاي�زة ألفت 
النظر بالنس�بة للتالعب ىف تاريخ عيد 
مي�الدي أك�رت من م�رة خ�الل الثالث 
سنوات املاضية وحتى اآلن، مرة 1948 
وم�رة 1945 ومرة 1944 ومرة 1943 
وم�رة 1942 ومرة 1941 ومرة 1940 
والتاريخ النكتة 1938، وكل التواريخ 
الس�ابق ذكره�ا غري صحيح�ة باملرة 
وغري حقيقية، وتم إرس�ال صورة من 
ج�واز الس�فر الخ�اص ب�ي بالتاريخ 
الحقيق�ي، ول�م يهتم�وا بتغيريه ولم 
يعدلوه وذلك يؤكد للجميع أن املوضوع 
ده مقص�ود والتالعب في�ه مقصود، 
وأنا لم يعنين�ي األمر خالل الفرتة اليل 
فاتت بالتالع�ب يف تاريخ عيد ميالدي 
الفن�ان  ألن  الغري�ب،  الشك�ل  به�ذا 
الحقيقي بقيمة األعم�ال التي قدمها 

ولي�س بعم�ره وس�نه، لك�ن إرصار 
التالع�ب فيه حت�ى اآلن به�ذا الشكل 
املري�ض، ومحاولتهم أنه�م يكربوني 
أكرت من سني الحقيقي بأكثر من 12 
عام�ا جعلن�ي أتحدث في�ه ألول مرة. 

وتابع�ت: كما تم الحدي�ث مؤخرا عن 
موض�وع الفنان الراحل عماد حمدي، 
ألنه�م ل�م يج�دوا يف مش�واري الفني 
مايحاربون�ي بيه إال موضوع التالعب 
يف س�ني وموض�وع عم�اد حم�دي، 

وأتمن�ى أخريا من الس�ادة الصحفيني 
واملواقع املحرتمة، التي تحتفل بأعياد 
ميالد الفنان�ني الرتكيز عىل مشوارهم 
الفني وشغلهم ونجاحهم ومجهودهم 
وليس سنهم، مع العلم أن هذا لم ولن 

يؤث�ر إطالقا ع�ىل عالقت�ي ومكانتي 
عند الجمهور.وه�ددت نادية الجندي 
بمقاض�اة كل م�ن يتالع�ب بعمرها، 
لإلج�راءات  ألتج�ئ  س�وف  قائل�ة: 
القانوني�ة ضد أي حد من اآلن يتالعب 
يف تاريخ ميالدي.وبدأت نادية الجندي 
مشوارها الفني منذ س�تينيات القرن 
امل�ايض، وكان�ت متزوجة م�ن املمثل 
امل�رصي الراح�ل عماد حم�دي، ومن 
أش�هر أفالمه�ا الس�ينمائية »بمب�ة 
ك�ر«، و«الباطني�ة«، و«املدب�ح«، 

و«اإلرهاب«، و«مهمة يف تل أبيب«، 
فهمي«. حكم�ت  و«الجاسوس�ة 

وتعت�رب نادي�ة الجن�دي م�ن أبرز 
نج�وم ش�باك التذاكر خ�الل فرتة 
الثمانينيات والتس�عينيات، بفضل 
تحقيق أفالمه�ا إليرادات مرتفعة، 
م�ا جع�ل الصحاف�ة تلقبه�ا ب� 

أن  الجماهري«.كم�ا  »نجم�ة 
مسلس�الت  الجن�دي  لنادي�ة 
عىل شاش�ة التلفزيون، منها 
ال�ذي  املنف�ى«،  يف  »ملك�ة 
جسدت يف أحداثه دور امللكة 
نازيل، والدة امللك فارق، حاكم 
مرص يف فرتة األربعينيات من 

القرن املايض.

كيف وصف الشاب خالد لقاءه
مع جوين ديب؟

ن�ر نجم الراي، الش�اب خالد ص�ورة جديدة عرب 
حس�ابه الرس�مي ع�ىل موق�ع الص�ور والفيدي�و 
“إنس�تقرام” ظه�ر من خالل�ه يف لقاء م�ع النجم 
العامل�ي جون�ي ديب، معلق�ا: “أفض�ل اللحظات”. 
جمه�ور الش�اب خالد، س�جل إعجاب�ه بالصورة، 
وتس�أل عدد منهم عن س�بب اجتماع�ه مع جوني 
دي�ب، وهل من املمكن أن يكون ه�ذا اللقاء تمهيدا 

لعمل فني مشرتك؟

الجدير بالذكر أن الشاب خالد، احتفل خالل الشهر 
الج�اري بيوم ميالده، وس�ط مجموع�ة كبرية من 
أصدقائ�ه، منه�م املخ�رج الكويتي يعق�وب املهنا، 
وذلك بأحد فنادق اإلمارات.عىل الصعيد الفني أعلن 

الش�اب خالد، مؤخ�را، عن اس�تعداده للتعاون 
مع املط�رب محمد عس�اف، وتقديم دويتو 

غنائي، ولكن لم يعل�ن عن أي تفاصيل 
أخرى.

هيفاء وهبي: »ارضبوا راسكم يف احليط«!دانا جرب: عمري 27 عامًا

خطيبة كاظم الساهر تعود اىل بيت والدهتا!

سهيلة بن لشهب ترد
عىل منتقدهيا

أطلق املخرج مروان بركات ش�ارة البداية 
إيذان�اً بانطالق تصوير مسلس�ل »الشك« 
م�ن تألي�ف س�يف رض�ا حامد، ع�ىل أن 
يعرض الحقاً عرب اليوتيوب حرصاً مطلع 

شهر نيسان/أبريل املقبل.
املمثل�ة الس�ورية دان�ا ح�رب تلع�ب أحد 
أدوار البطول�ة، فكشف�ت ملوق�ع »الفن« 
بشكل ح�رصي عن ش�خصيتها بالقول: 
»ألعب ش�خصية »فرح« مدي�ر العالقات 

العام�ة بالرك�ة الت�ي يمتلكه�ا »ورد« 
)بس�ام كوس�ا(، وهي إمرأة متزوجة من 
»مهن�د« )محمود نرص( تبل�غ من العمر 

27 عاماً«.
وأكدت أنها ال تس�تطيع كشف املزيد عن 
ش�خصيتها ألن الخطوط مرتابطة وتثري 

الكثري من التشويق منذ الحلقة األوىل.
ويلع�ب أدوار البطول�ة صف�اء س�لطان 
وأحم�د األحمد وديم�ة قندلف�ت وجوان 

خرض إضافة إىل جرب وكوسا ونرص.
العمل متص�ل أحداثه بعيدة عن األزمة 
ال  حلقات�ه قص�رية  م�دة  الس�ورية، 

تتجاوز ال� 10 دقائق.
ويعد هذا املسلسل الخامس لدانا جرب هذا 
املوس�م بعد »أبناء القلعة« و«غضبان« 
و«حريم الشاوي�ش« و«فرصة أخرية«، 
إضاف�ة إىل مشاركته�ا يف بطولة الفيلم 

السينمائي »جرعة عالية«.

نفت النجم�ة اللبنانية 
ع�رب  وهب�ي  هيف�اء 
عىل  الرسمي  حسابها 
تطبيق “سناب شات”، 
م�ا ت�م تداول�ه، خالل 
املاضي�ة،  الس�اعات 
ال�ذي  املشه�د  ح�ول 
كواليس  م�ن  انت�ر 
الفنية  أعمالها  أحدث 
الكارم�ا”،  “لعن�ة 
ويكشف تفاصيل أحداث 

العمل.
وأعرب�ت “هيف�اء” عن 
اس�تيائها مم�ا ت�م تداوله 
قائل�ة: “ك�ل الكالم ال�يل مكتوب 
الكارم�ا  لعن�ة  مسلس�ل  أح�داث  ع�ن 
غل�ط، ال تج�ارة آث�ار، وال س�يدة أعمال، 
وبالنس�بة للمشهد اليل ن�زل، كان بروفة 
حرك�ة ألحد املشاهد.. أم�ا التعليقات عن 
و..  و  والشع�ر  الجس�م  اس�تعراض 
فياري�ت تخبطوا راس�كم بأقرب 

حي�ط.. كارما هنزعل ن�اس كتري! صباح 
القصف”.وت�داول رواد مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي، مقطع فيدي�و لهيفاء وهبي 
م�ن كواليس مسلس�ل “لعن�ة الكارما”، 
أش�اروا إىل أن�ه يحم�ل جانبا م�ن أحداث 

املسلسل، مما أحدث جدال واسعا.مسلسل 
“لعنة الكارما” من تأليف عبري س�ليمان، 
وس�يناريو وحوار ورش�ة كتابة لعدد من 
الشب�اب، منهم: مصطفى زايد، وحس�ام 

حلمي، ومحمد كمال حسن.

التزال الضج�ة التي أحدثها خرب 
خطوب�ة الفن�ان العراقي كاظم 
الساهر من شابة تونسية تدعى 
س�ارة املقن�ي يثري ج�دالً واس�عاً 
وتتمح�ور حوله األخبار بخص�وص أي جديد قد 

يطرأ.
ومؤخراً تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل اإلجتماعي 
أخباراً تتحدث عن إنفصالهما، حيث أشار البعض إىل سفر 

سارة بمفردها إىل فرنسا لزيارة والدتها.
يف ح�ني أب�دى البعض اآلخر إس�تيائه من ه�ذا الحديث حيث أنه 
ليس ذلم األمر املهم الذي يبنى عليه هكذا إس�تنتاج خاصًة وأن 
الس�اهر منشغل حالياً بالتحضري ألعماله الفنية املقبلة ولربما 

هذا ما منعه من السفر معها.

هذا املكان تفضله جلني عمران للعزلة
لج�ني  اإلعالمي�ة  ن�رت 
عمران مجموعة من الصور 
لها عرب حس�ابها الرسمي 
“إنس�تقرام”،  ع�ىل 
أثن�اء قض�اء إجازتها 
بإح�دى  االنعزالي�ة 
الج�زر، وظه�رت من 
خاللها بكامل أناقتها. 
ع�ىل  علق�ت  لج�ني 
قائلة:  الص�ور  إح�دى 
تحتاج  أحياناً  “حقيقة 

ع�ن  تنقط�ع  ألن  فق�ط، 
العالم، وتس�تمتع بصحبة 
نفس�ك.. مقول�ة حقيقية 
وبالنس�بة يل أفض�ل مكان 
أنقطع في�ه عن العالم هو 
وس�ط البح�ر.. بعي�د عن 
زحم�ة الن�اس و املدينة”.

وتعلي�ق  الص�ور  ونال�ت 
لج�ني إعج�اب الكث�ري من 
متابعيه�ا، وتمن�وا لها أن 

تقيض وقتا ممتعا.

خاضت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب أول تجربة لها يف عالم التقديم 
التلفزيوني، وهو األمر الذي عرضها  لهجوم كبري من البعض.

فق�د ُوصف�ت س�هيلة بن لشه�ب، بالشاحب�ة والبعض وص�ف صوتها 
بالنشاز والرصاخ، مما دفع بها اىل الخروج عن صمتها والرّد.

حيث كتبت:«س�قوط اإلنس�ان ليس فشالً، ولكن الفشل أن يبقى حيث 
س�قط … فأن�ا مصممه عىل بل�وغ الهدف، فإما أن أنج�ح … و إما … 
أن أنج�ح الن كل الشدائد والعقب�ات التي واجهتها يف حياتي زادت من 

عزيمتي وارصاري عىل التقدم يف الحياة مساء«.

نيليل كريم تضع حدًا لكالم طليقها
رفضت الفنانة نيليل كريم التعليق 
ع�ىل ك�الم طليقها خب�ري التغذية 
هاني أبوالنجا ضدها، وقالت إنها 
لن ترد عليه إطالقا وهي ليست يف 

موضع اتهام أو دفاع عن نفسها.
وح�ول أزم�ة خالفات م�ع أبطال 
مسلسلها الجديد »اختفاء«، أكدت 
نيليل، يف ترصيحات صحافية لها، 

ضم�ن  يأت�ي  الخ�الف  أن 
الس�يناريو، أي أن الخالف 
الفنانة بس�مة  بينها وبني 

العم�ل  تفاصي�ل  ضم�ن 
ولي�س بص�ورة ش�خصية، 
حي�ث إن املشهد الذي صور 
أخ�ريا ك�ان يضم ش�جارا 
بطبيع�ة  لكنه�ا  بينهم�ا، 
الحال ش�خصية ال تميل إىل 

أي خ�الف م�ع زميالتها أو 
زمالئها ومعروف عنها ذل�ك.

وكان�ت نيليل قد ن�رت أخريا 
ص�ورة من كوالي�س العمل عرب 

»إنس�تغرام«،  ع�ىل  صفحته�ا 
واتهمه�ا  التعليق�ات  فانهال�ت 
بأنه�ا  جمهوره�ا  م�ن  بع�ض 
س�تقدم »عم�ال نكدي�ا« كما هي 
عادته�ا، لكنه�ا علقت ع�ىل األمر 
قائلة إنه�ا ال تتعم�د تقديم أدوار 
نك�د أو م�ا ش�ابه، ألنه�ا تق�دم 
ال�دور بحس�ب الس�يناريو، فهي 
مث�ال قدم�ت ش�خصية كوميدية 
يف فيلمه�ا »بش�رتي راج�ل«، ويف 
النهاي�ة أوضحت أنه�ا تقدم كل 
األدوار س�واء أكانت تراجيدية أو 

كوميدية.

من هو حبيب انجلينا جويل 
اجلديد؟

يب�دو أن أنجلينا جويل وج�دت حبيباً جديداً لها. فالنجمة الهوليوودية البالغة من العمر 42 
عام�اً تواع�د يف الفرتة الحالية رجل أعمال يتعاطى الش�ؤون العقارية وفق ما ذكر برنامج 
Entertainment Tonight.الحبيب الجديد لجويل وس�يم ومتقدم نوعاً 
م�ا يف العمر، وليس م�ن املشاهري أو الشخصي�ات املعروفة. ثمة 
احتم�ال كبري أن الرج�ل يعيش يف لوس أنجل�وس، ألن أنجلينا 
تق�يض معظ�م وقتها هن�اك مع أوالده�ا الس�تة مادوكس، 
وزاهارا، وباكس، وشيلوه، ونوكس وفيفيان.أضاف التقرير 
أن العالق�ة بني جويل وحبيبها ليس�ت »جدية«، لكن الهدف 
منها قضاء وقت جيد وممتع، خصوصاً وأن أنجلينا عاشت 

الكثري من الفرتات الصعبة بعد انفصالها عن براد بيت.

 كش�ف الفنان امل�رصي، مقدم برامج املقال�ب الرمضانية، 
رام�ز جالل، عن وق�ت توقفه عن تقديم ه�ذه النوعية من 
الربامج.وق�ال رامز ج�الل: »عندم�ا أجد صعوب�ة يف العثور 
عىل فكرة جذابة س�أتوقف؛ ألن إف�الس األفكار فقط هو الذي 
يجعلني أتوقف وليس أي يشء آخر«.وبسؤاله عن فكرة برنامجه 
الجديد »رامز تحت الثلج« والذي س�يعرض يف رمضان 2018: »ال 
أري�د الحديث عن برنامجي الجدي�د، وأتكتم عىل التفاصيل ومكان 
التصوي�ر ولكن أح�ب التأكيد أن ضيوف املوس�م الجدي�د مفاجأة 
للجمهور، الذي أتمنى أن ين�ال أدائي إعجابه دائًما«.يذكر أن فكرة 
برنامج رامز جالل للموس�م الرمضاني الق�ادم 2018، تدور حول 
اس�تقطاب النجوم ملدينة موسكو بروسيا، وذلك بحجة مشاهدة 
التجهيزات لكأس العالم.وبحسب ما تّم ترسيبه، فإن »ضحايا« 
املقالب س�يتعرضون ألزمة كب�رية، بحيث تتوقف الس�يارة 
التي يس�تقلونها يف إح�دى املناطق الجليدي�ة، ليظهر لهم 
دّب أبيض ضخم يهاجمهم براسة.وأش�ارت العديد من 
التقاري�ر إىل إنضمام اإلعالمية اللبناني�ة رزان مغربي إىل 
»جالل« يف هذه املوسم، حيث يتمحور دورها يف إستدراج 
النجوم إىل روسيا بحجة املشاركة يف فعاليات كأس العالم 

ودعم املنتخبات العربية هناك.

رامز جالل: 
سأتوقف

عن برامج املقالب
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عبطان: اجلامهري الرياضية عنوان آخر لقدرة العراق عىل تنظيم البطوالت الدولية
            بغداد/ المستقبل العراقي

اش�اد وزير الشب�اب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان بحرص الجماهير الرياضية وس�عيها 
ال�ى انجاح بطول�ة الصداقة الدولي�ة الثالثية، 
من خ�الل حضوره�ا وتشجيعه�ا المميز في 
مباراة االفتتاح التي جمع�ت منتخبنا العراقي 
مع ش�قيقه القطري في ملعب البصرة الدولي 
االس�رة  تع�اون  ان  مبين�ا  ،االربع�اء،  ام�س 
الرياضية والجماهير واالعالم الرياضي اسهم 
ف�ي رف�ع الحظ�ر الكلي ع�ن مالع�ب كربالء 
والبصرة واربيل، ونحت�اج الى تعاون ونكران 
ذات لتكتم�ل الفرح�ة الشعبي�ة العراقي�ة من 
الوس�ط الرياض�ي برف�ع الحظ�ر نهائي�ا عن 

العاصمة بغداد” .
ورد  لل�وزارة  بي�ان  ف�ي  عبط�ان  وبي�ن 
“الحدي�ث ع�ن  ان  العراق�ي”،  ل�”المس�تقبل 
مس�ميات ش�خصية ف�ي انج�از رف�ع الحظر 
هو س�لب للجه�ود العراقي�ة المخلص�ة التي 
اس�همت في اصدار االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيف�ا( قرار رفع الحظر، ويقف في مقدمتهم 
ابطال قواتن�ا االمنية والحشد الشعبي ورجال 
العشائر وقوات البيشمرك�ة وجميع االجهزة 
االمني�ة الذين رس�موا ص�ورة االمن والس�لم 
في مدننا، وكانت رس�ائلهم بليغة ومؤثرة الى 
العال�م، مضيف�ا ان اعالمنا الرياض�ي المهني 
كان صاحب السبق في ايصال صوت جماهيرنا 
الرياضية المتالقة فضال عن االسرة الرياضية 
ف�ي اللجن�ة االولمبي�ة والبارلمبي�ة واتح�اد 
الكرة، يضاف لهم اخوتكم من منتسبي وزارة 
الشب�اب والرياضة ولج�ان الرياضة والشباب 
ف�ي المحافظات ك�ل هؤالء اس�هموا بصورة 
فاعل�ة الغب�ار عليها بج�د واجته�اد لتحقيق 

مطالبنا المشروعة”. 
اول  ف�ي  الع�راق  “نج�اح  ان  عبط�ان  واك�د 
تجرب�ة بع�د ق�رار رفع الحظ�ر يؤك�د قدرتنا 

على تنظي�م البطوالت والتجمع�ات الرياضية 
العربية واالس�يوية وحتى الدولية، وس�تكون 
مباري�ات فريق�ي الزوراء والق�وة الجوية في 
ملع�ب كربالء الدولي لحس�اب ك�اس االتحاد 
االس�يوي الشهر المقبل محطة اخرى للمضي 
قدما ف�ي التركيز على االحترافي�ة في العمل، 
واالنطالق نحو أفق واس�ع نح�و العالمية بعد 
ان نجح�ت وزارة الشباب والرياض�ة في بناء 
وانجاز وافتتاح الصروح الرياضية في البصرة 
وميس�ان وكربالء، وس�تفتتح الوزارة الشهر 

المقبل تحفة معمارية جدي�دة متمثلة بملعب 
النج�ف الدول�ي 30 الف متفرج، كما س�يشهد 
الع�ام الحالي افتتاح ملعب الكوت واس�تمرار 
االعم�ال في مالع�ب بغداد الدول�ي وعمو بابا 
والزوراء والميناء وايضا االس�تعدادات لعودة 
العم�ل في ملع�ب الحبيبية، الى جان�ب العديد 
م�ن المشاريع االخ�رى في الكف�ل والعزيزية 

وغيرها من المدن العراقية العزيزية”. 
وتابع عبطان بالقول ان “الجماهير الرياضية 
التي حضرت الى ملعب البصرة الدولي س�واء 

م�ن اهال�ي المدين�ة او م�ن 
محافظات الع�راق، كان لها 
الري�ادة في تعزي�ز مطالبنا 
الحظر  برف�ع  المشروع�ة 
المالع�ب  ع�ن  الكل�ي 
العم�ل  وان  الرياضي�ة، 
الج�اد المثاب�ر نبتغي ان 
يك�ون م�ن اج�ل وطننا 
واخي�را  اوال  الع�راق 
مقبلون  ونح�ن  س�يما 

يوفنتوس يزاحم عىل صفقة برازيلية
           المستقبل العراقي / وكاالت

 
كشف�ت تقاري�ر صحفي�ة، أن 
اإليطال�ي  يوفنت�وس  ن�ادي 
انضم لس�باق عمالق�ة قارة 
أوروبا، للحصول على خدمات 
موهب�ة برازيلية، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وربط�ت العديد م�ن التقارير، 
باولينيو، العب نادي فاس�كو 
لكب�ار  باالنتق�ال  جام�ا،  دا 
الثنائي اإلس�باني،  أوروبا، مثل 
ري�ال مدري�د وبرش�لونة، فضال 
باريس  الفرنس�ي  العم�الق  ع�ن 

سان جيرمان.
وم�ع ذل�ك، ووفق�ا لنيك�وال 
بموقع  الصحف�ي  باليت�ش، 
ف�إن  ميركات�و،  كالتشي�و 

مدي�ري يوفنتوس، بيب�ي ماروتا 
وفابي�و باراتيتش�ي، يس�تهدفان 
دع�م صف�وف الس�يدة العج�وز، 
ال�  البرازيل�ي، صاح�ب  بالش�اب 
17 عاما، وال�ذي يعتبر واحدا من 
أب�رز المواه�ب، في ق�ارة أمريكا 

الجنوبية، خالل الوقت الراهن.
من ناحية أخرى، أشار باليتش، في 
نفس الوقت، إلى أن إدارة اليوفي، 
خس�ارتها  م�ن  بالقل�ق،  تشع�ر 
س�باق التعاقد مع باولينيو، وهو 
ما ح�دث مع ع�دد م�ن المواهب 
الثالث�ي  وتحدي�دا  البرازيلي�ة، 
وجابريي�ل  باربوس�ا،  جابريي�ل 
خيسوس، وفينيسيوس جونيور، 
الذين انضموا ف�ي النهاية، ألندية 
إنت�ر ميالن، ومانشس�تر س�يتي 

وريال مدريد، على الترتيب.

روما يفكر يف تعزيز صفوفه
من ريال مدريد

             المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية، أن نادي روما اإليطالي يفكر في تعزيز صفوفه، 
بصفقة من نظيره ريال مدريد اإلسباني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة.ووفًق�ا لصحيفة “كوريري ديلو س�بورت”، ف�إن إدارة روما، 
ق�د تواصلت بالفعل مع ريال مدريد، لبحث إمكانية ضم العب الوس�ط 
الكرواتي، ماتيو كوفاس�يتش، الصي�ف المقبل.وأضاف�ت الصحيفة، أن 
روما، ربما يس�تغل اهتمام ريال مدريد، بحارس�ه أليسون باكير، من أجل 
الحصول على كوفاس�يتش، صاحب ال� 23 عاما، والذي سبق له اللعب في 
ال�دوري اإليطالي، لصالح إنتر ميالن.وأش�ارت إلى أن مونشي، المدير 
الرياضي لروما، معجب تماما بكوفاس�يتش، والعديد من المواهب 
الكرواتية، ومنه�م أنتي كوريتش، صانع ألع�اب دينامو زغرب، 
الذي س�يتم تأكيد توقيعه، في نهاية الموسم الحالي.ولكن من 
ناحية أخرى، يدرك مونشي، أن ناديه قد يحصل على مبلغ مالي 
كبي�ر من ريال مدريد، مقابل بيع أليس�ون باكير، وبالتالي فهو 
بنسبة كبيرة، لن يفضل إدراج الحارس البرازيلي، ضمن صفقة 

محتملة، لحصول ذئاب روما، على كوفاسيتش.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د مارك�و روي�س، نج�م بوروس�يا دورتمون�د، 
رغب�ة فريقه ف�ي االنتص�ار عل�ى باي�رن ميونخ، 
الس�بت المقبل، ضمن منافس�ات الجول�ة ال�28 من 
البوندس�ليجا.وقال روي�س، خ�الل تصريح�ات لموقع 
البوندس�ليجا الرسمي: “في عامي 2011 و2012، نجح دورتموند 
ف�ي إحب�اط بايرن ميونخ، وأعتق�د أن ذلك كان محف�ًزا لهم فيما 
بعد”.وأضاف: “بالطبع لن نستس�لم أمامهم، سنحاول هزيمتهم 
ك�ل عام، مهما كان مركزنا في الج�دول”.وال يزال موقف رويس 
م�ن مب�اراة بايرن، محل ش�ك، إذ يعان�ي الالعب م�ن إصابة في 

الفخذ، لكنه بدأ التدرب بشكل منفرد حالًيا.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت وسائل اإلعالم اإلنجليزية، مساء اليوم 
الثالثاء، أن برش�لونة يفكر جدي�اً في التعاقد 
مع لوك ش�و مدافع وظهير أيس�ر مانشس�تر 

يونايتد اإلنجليزي.
وذك�رت صحيف�ة “الديل�ي مي�ل” أن المدرب 
االس�باني إرنس�تو فالفي�ردي المدي�ر الفني 
لنادي برش�لونة يبحث التعاقد مع ظهير أيسر 
جديد يساعد جوردي ألبا من على دكة البدالء.

وعان�ى اإلنجلي�زي لوك ش�و مداف�ع وظهير 
أيس�ر مانشس�تر يونايتد طوال هذا الموس�م 
مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لم 

يعتمد عليها اطالقاً في المركز األساسي.

كما كشف�ت صحيفة “ميرور” اإلنجليزية 
منذ أيام قليلة أن برش�لونة يحضر خطوة 
مفاج�أة ويس�تعد لتقدي�م عرض�اً عل�ى 
طاولة مانشس�تر يونايتد للحصول على 
الظهي�ر األيس�ر ل�وك ش�و خالل س�وق 
القادمة.ويأت�ي  الصيفي�ة  االنتق�االت 
اهتمام برش�لونة بالتعاقد مع لوك ش�و، 
بعد التقارير التي خرجت تؤكد على رغبة 
الفرنس�ي لوكاس ديني الظهير األيس�ر 
الثاني في برش�لونة الرحي�ل عن النادي 
الكتالوني خالل الصيف القادم.يذكر أن 
برش�لونة يعتمد على اإلسباني جوردي 
ألبا في مركز الظهير األيس�ر األساسي، 

منذ قدومه من فالنسيا عام 2013.

             المستقبل العراقي / وكاالت

كشف�ت العدي�د م�ن التقاري�ر، أن باريس س�ان 
جيرمان الفرنس�ي، يس�تعد إلقالة مدربه أوناي 
إيمري، بعد نهاية الموس�م الج�اري، بعد توديع 
ري�ال مدري�د  ي�د  أوروب�ا، عل�ى  أبط�ال  دوري 

اإلسباني.
وظه�رت العديد من االس�ماء المرش�حة لقيادة 
س�ان جيرم�ان، الذي يع�ج بالكثير م�ن النجوم 
العالميي�ن، ويب�دو أن النج�م البرازيل�ي نيمار دا 
سيلفا، سيحدد هوية مدرب الفريق، في الموسم 
القادم.وذك�ر موقع س�بورت، أن نيمار، يشترط 
تولي زين الدين زيدان، مهمة تدريب باريس سان 
جيرم�ان، من أج�ل البق�اء داخل أس�وار الفريق 

الفرنسي، في الموسم القادم.
وأضاف الموقع، أن النجم البرازيلي نيمار، يتمنى 

العمل، تح�ت قيادة زي�دان، المدير 
الفني الحالي لريال مدريد.

وأشار الموقع، إلى أن نيمار، وفًقا 
للبرنام�ج اإلس�باني الشرناتيج�و، 
يري�د من رئي�س النادي الباريس�ي، 

ناص�ر الخليف�ي، التعاقد م�ع زيدان، 
الذي يس�تطيع قيادة فري�ق العاصمة 
الصعي�د  عل�ى  للتأل�ق  الفرنس�ية، 

األوروبي.
من جه�ة أخرى، ُيصارع زيدان، من أجل 
الفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة 
عل�ى التوال�ي وإنقاذ موس�م الملكي، إذ 

ودع الفري�ق، كأس ملك إس�بانيا، وتبدو 
مهمته ش�به مس�تحيلة في الحفاظ على 
لقب الدوري اإلس�باني، في ظل تألق نادي 

برشلونة الالفت هذا الموسم.

برشلونة يفجر مفاجأة املوسم

نيامر يفرض رشطًا صعبًا للبقاء
يف سان جريمان

             بغداد/ المستقبل العراقي

انتهت المدة المحددة للترشيح النتخابات عضوية 
ومناصب اتحاد الكرة، وشهدت الساعات األخيرة 

دخول عدد من االسماء إلى ميدان المنافسة.
وترش�ح لمنص�ب الرئي�س ك�ل من عب�د الخالق 
مس�عود والنجم الدولي الس�ابق عدن�ان درجال، 
وعلى منصب النائب األول شرار حيدر الذي يشغل 
المنصب حاليا ودخل النجم الدولي السابق يونس 
محمود منافس�ا له، فيما بقي علي جبار مرشحا 
وحي�دا لمنص�ب النائ�ب الثاني لرئي�س االتحاد، 
دون منافس.ولمنص�ب عضوي�ة االتح�اد تق�دم 
23 مرش�حا بأوراقهم، هم كل من كاظم سلطان 
وط�ارق أحمد وعلي جب�ار خضير ومحمد ناصر 

وفراس بحر العلوم ونوزاد قادر وش�يرزاد كريم 
وكامل زغير وس�عد مالح وفالح موس�ى ومالح 

مه�دي ويحيى كري�م وخضير عب�اس ويحيى 
زغي�ر وغالب الزاملي وإحس�ان علي 

ومحمد جواد الصائغ وعالء كاظم 
وأحمد ع�ودة الزاملي وعصام 

الدخي�ل وباق�ر حمي�د ووليد 
الزيدي ونعيم صدام.

وتحدد منتصف شهر أيار 
المقب�ل موع�دا إلقامة 

االنتخاب�ات الختي�ار 
إدارة جديد  مجل�س 
االتح�اد  يق�ود 

بالفترة المقبلة.

باألسامء.. املرشحون النتخابات رئاسة 
وعضوية احتاد الكرة

املنتخب الوطني يف املستوى الثاين بقرعة كأس آسيا 2019
           بغداد/ المستقبل العراقي

تجري في 14 آيار المقبل، قرعة 
نهائيات كأس آس�يا التي تنطلق 
منافساتها في الخامس من كانون 

الثاني من العام العام المقبل.
وم�ن المقرر ان تقام نهائيات آس�يا 
بنس�ختها المقبل�ة بمشاركة 
24 منتخباً للمرة االولى 
المسابقة  تاريخ  في 

التي كانت تلعب بمشاركة 16 منتخباً 
من�ذ نس�خة 2004 الت�ي اقيمت في 

الصين.
دب�ي  بمدين�ة  القرع�ة  وتس�حب 
توزي�ع  س�يتم  حي�ث  االماراتي�ة 
والعشري�ن  األربع�ة  المنتخب�ات 
المتأهل�ة الى س�ت مجموعات تضم 

كل مجموعة أربعة منتخبات.
وسيس�بق عملي�ة الس�حب توزي�ع 
المنتخب�ات عل�ى أربعة مس�تويات، 

يض�م ك�ل مس�توى س�تة منتخبات 
وذلك وفقا للتصنيف الشهري الصادر 
ع�ن “فيفا” يوم 12 نيس�ان المقبل، 
باعتب�اره آخر تصنيف س�يصدر قبل 
موع�د س�حب القرع�ة المق�رر يوم 

الرابع من آيار.
ووفقاً للتصنيف الحالي، فأن المنتخب 
الوطني يأتي ضمن المستوى الثاني، 
إذ يحت�ل المرك�ز الح�ادي عشر على 

مستوى قارة آسيا.

لبن�ان  منتخب�ي  نتائ�ج  وبحس�ب 
والهند، اللذان يعدان االقرب لتصنيف 
المنتخ�ب الوطن�ي، ف�أن المنتخ�ب 
اللبناني ق�د يتخطى أس�ود الرافدين 
ف�ي التصني�ف المقب�ل، بع�د ف�وزه 
على ماليزيا ف�ي التصفيات المؤهلة 
لكأس آسيا، بينما لن يشكل المنتخب 
الهن�دي خط�راً على تصني�ف العراق 
بعد خس�ارته امام قيرغس�تان 2-1 

في تصفيات كأس آسيا.

كوكي يرحب بإيسكو يف أتلتيكو مدريد

املغرب خيتار صالح وكريستيانو رونالدو
مللف 2026

            المستقبل العراقي / متابعة

رح�ب كوكي، متوس�ط مي�دان أتلتيك�و مدريد، 
الملك�ي،  الفري�ق  الع�ب  إيس�كو،  بانتق�ال 
لصف�وف “الروخي بالنك�وس”، في ظل 
معاناة األخير، من قلة المشاركة 

مع الميرينجي.
وق�ال كوك�ي، ف�ي تصريح�ات نشرته�ا صحيفة 
“مون�دو ديبورتيف�و” الكتالونية: “ال أرى إيس�كو 
يلع�ب ف�ي ك�ل جولة م�ع ري�ال مدري�د، ال أعرف 
م�اذا يدور في رأس زي�دان، إنه س�ؤال لهم )لريال 

مدريد(”.

وتاب�ع: “أحب إيس�كو، إذا لم تك�ن لديه فرصة في 
ريال مدريد، فإنه قد يحصل عليها في أتلتيكو.. هو 
العب جيد، ويقدم أداًء رائًعا مع المنتخب اإلسباني، 

إنه في أفضل أحواله”.
وسجل إيسكو هاتريك، خالل انتصار إسبانيا الودي 

)1-6( على األرجنتين.

       المستقبل العراقي / وكاالت

استقرت اللجنة المكلفة بالترويج 
لملف احتضان المغرب لمونديال 
2026، عل�ى ع�دد م�ن النج�وم، 
ليكونوا س�فراء للملف المغربي، 

وذلك من جنسيات وقارات مختلفة، 
المواصف�ات  م�ن  لع�دد  مراع�اًة 

والشروط.
وضمت اللجنة نجم الكرة المصرية، 
محم�د ص�الح، بجان�ب اإليف�واري 
والكاميرون�ي  دروجب�ا،  ديديي�ه 

صاموي�ل إيت�و، والس�نغالي الحاج 
ضيوف.

كم�ا اس�تقر االختي�ار عل�ى أيقونة 
كريس�تيانو  البرتغالي�ة،  الك�رة 
رونال�دو، ليتولى نف�س المهمة في 
أوروب�ا، على أن يتواله�ا في أمريكا 

الجنوبية، نجم المنتخب األرجنتيني، 
سيرجيو أجويرو.

اجتي�از  بع�د  المغ�رب،  وس�يقوم 
تروي�ج  بحمل�ة  الفن�ي،  االختب�ار 
واس�عة للمل�ف ح�ول العال�م، قب�ل 

التصويت النهائي.

رويس يتحدى بايرن ميونخ
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تتع�زز قدراتك وتجد حلوالً ملش�كالت عالقة وتبدأ 
عالق�ة جديدة وتع�رف اتص�االت مهّمة تتعلّق بس�فر أو 

بتنّقل
عاطفي�اً: جو من الش�كوك م�ع الحبيب، ك�ن عاقالً فقد 

تصاب بالخيبة عىل أثر ترّصف غري مسبق منه

مهني�اً: االس�تماع إىل النصائح ب�ات رضورياً،وال س�يما 
أن�ك تنتقل من مركز عادية إىل مركز اس�تثنائي.عاطفياً: 
ال تتالع�ب بأعصاب الرشيك ألن ذلك قد يرتك انعكاس�ات 
س�لبية عىل عالقتك به.صحياً: تتعدد املناسبات الرياضية 

والرتفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إىل أي منها

مهنياً: تشعر بالقوة وتزداد ارشاقاً وتقود مسريتك وتحرز 
كس�باً مادي�اً، ابح�ث عن تحالف�ات قوية، باس�تطاعتك 
تحس�ني رصيدك بني الزم�الء. عاطفياً: ق�د تصلك أخبار 
جي�دة وتكون مفيدة لك ع�ىل كل الصعيد العاطفي وتبدو 

متحمساً وتصبح شغوفاً وكثري الرغبات

مهني�اً: تج�د نفس�ك ضحية بع�ض االبت�زاز يف العمل ما 
يدفع�ك اىل الغض�ب والثورة، او يجعلك يف موقع منافس�ة 
م�ع خصم رشس.عاطفياً: تبتس�م ل�ك العواطف وترتاح 
القل�وب وتطمنئ الخواطر، وت�دور الظروف ملصلحتك مع 

الرشيك وتحالفكما الحظوظ

مهنياً: تفاَد إثارة املش�كالت وإذا أمكن إبَق عىل الحياد، ال 
تتدخل يف ش�ؤون اآلخرين، واحِم عالقات�ك من التحديات 
والجدال. عاطفياً: س�ارع إىل إطالع الرشيك عىل مرشوعك 
لتمضي�ة أجم�ل األوقات مع�ه بعيداً ع�ن املحيط وهموم 

مشاغل العمل

مهنياً: بانتظ�ارك اليوم الكثري من الف�رص الذهبية التى 
يج�ب أن تعرف كي�ف تس�تفيد منها كي تحق�ق النجاح 

املنشود
عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف 

كيف تحافظ عىل هذه العالقة

مهنياً: تخلَّ عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك 
مهما ابتعدت عن املواجهات فلن تنجح يف مسعاك

عاطفي�اً: احتف�ظ بأفكارك لنفس�ك وال تع�ّ� عنها أمام 
الرشيك منتقداً أو محاسباً، فهو لن يتحملك مدة طويلة

مهني�اً: عليك أن تهت�م بتفاصيل عملك اكث�ر اليوم فأنت 
أم�ام العدي�د م�ن التحديات.عاطفي�اً: تش�عر بعواط�ف 
جميله تجاه ش�خص تعرّفت اليه أخ�رياً، وتقرر االرتباط 
به بأرسع م�ا يمكن.صحياً: ال ترتك الكس�ل يتغلب عليك 

ويثنيك عىل القيام بأي نشاط يبقيك يف حركة دائمة

مهني�اً: ينتق�ل كوك�ب م�ارس اىل البي�ت الح�ادي عرش 
ويس�تقر فيه حتى منتصف ش�هر تموز، ما يبرّش بفرتة 
مهمة من العالق�ات الجيدة واألعمال الناجحة واملفاجآت 
الس�عيدة.عاطفياً: عليك االهتمام ب�رأي الحبيب واالّطالع 

عىل حاجاته وطلباته، وتشتد العالقة املتينة صالبة

مهني�اً: تك�ون مميزاً يف عملك، وتق�ّدم أفضل ما لديك من 
طاقات ومواهب وتتحّمس لبدء مرشوع جديد

عاطفي�اً: ع�ش أيام�ك كم�ا يج�ب، وال تف�وت الفرصة 
لالس�تفادة م�ن كل دقيق�ة ه�دوء وراحة لتعيش�ها مع 

الرشيك، فهو يحتاج إىل عطفك وحنانك

مهني�اً: ق�د تحقق مرشوع�ك الذي تخطط له منذ س�نني 
ط�وال، وتنال ترقية قلم�ا حصل عليها آخرون يف س�نك.

عاطفي�اً: تجارب�ك الس�ابقة يف املجال العاطف�ي لم تكن 
جي�دة، لكن م�ا تواجهه الي�وم يختل�ف كلياً.صحياً: يوم 

مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة

مهنياً: ب�ادر اىل تكثيف التح�ركات االجتماعية، فهو يوم 
ممّيز يس�لّط األض�واء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنس�انية، 

ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك
عاطفي�اً: إذا كن�ت عازًبا أعت�� هذا اليوم مالئم�اً إلعادة 

النظر يف استمرارية عزوبيتك.

احلوتالعذراء

ممارسات تنغص عليك نومك
أمريكية  دراس�ة  تعبرييةح�ذرت 
نرشته�ا مجلة »جريتس�ت«، من 
الن�وم املري�ح،  7 ع�ادات تمن�ع 
إهم�ال  لس�بوتنك  وفق�اً  وه�ي 
س�اعة النوم املح�ددة ألن تجاهل 
البيولوجية  ذل�ك يدم�ر س�اعتك 
ويش�عرك باإلره�اق الدائ�م، ث�م 
ممارس�ة الرياضة الليلية السيما 

للذي�ن يج�دون صعوب�ة يف النوم 
األرق  أطعم�ة  تن�اول  ث�م  لي�ال، 
عالي�ة الكربوهي�درات والدهون، 
ث�م املماطل�ة يف النوم بمش�اهدة 
التلف�از قليالً أو الهاتف ألنه يربك 
املستشعرات الدماغية التي كانت 
مس�تعدة للنوم، ثم إغالق العينني 
بش�دة ألن الدماغ س�ريفض ذلك، 

انته�اء بمش�اهدة أف�الم الرعب 
لتأثريه�ا الس�لبي ع�ىل األح�الم، 
وأخرياً االستيقاظ والنعاس، فإذا 
صحوت ال تج� نفسك عىل النوم 
م�رة أخ�رى ألن الجس�د أعط�ى 
مؤرشات أن�ك اس�تيقظت فاترك 
نفس�ك حتى تشعر بالنعاس مرة 

أخرى.

مؤسس فيسبوك لن يرد عىل فضيحة البيانات
قالت مس�ؤولة برشكة فيسبوك إن مارك زوكربرج 
مؤس�س الرشك�ة ل�ن ي�رد ع�ىل أس�ئلة أعضاء يف 
ال�ملان ال�يطاني عن كيفية ترسب بيانات ماليني 
املستخدمني إىل رشكة كم�دج أناليتيكا لالستشارات 
السياس�ية يف وقت تواج�ه فيه الرشك�ة املزيد من 
الضغ�وط عىل جانب�ي املحي�ط األطليس.وبدال من 
ذلك سريس�ل زوكربرج كبري مس�ؤويل التكنولوجيا 
يف الرشك�ة مايك رشوفر أو مدي�ر تطوير املنتجات 
كري�س كوكس للمث�ول أم�ام لجن�ة التكنولوجيا 

الرقمية والثقافة واإلعالم والرياضة بال�ملان.وردا 
عىل ذلك ق�ال رئيس اللجنة ي�وم الثالثاء إن النواب 
ما زال�وا يريدون الحديث مع زوكرب�رج لتحديد ما 
إذا كان م�ن املمكن ترتيب جلس�ة مع�ه ع� رابط 
اتصال فيديو.واعتذر زوكربرج يف األس�بوع املايض 
ع�ن الخطأ ال�ذي اقرتفت�ه رشكته وتعه�د باتخاذ 
خط�وات أش�د لتقييد حص�ول املطوري�ن عىل مثل 
ه�ذه املعلوم�ات يف فضيحة ش�هدت هبوط س�عر 
س�هم فيس�بوك وأث�ارت أس�ئلة م�ن السياس�يني 

والجه�ات التنظيمي�ة.وردا عىل طلب م�ن أعضاء 
ال�مل�ان ال�يطاني ملث�ول زوكرب�رج أمامهم قالت 
رئيس�ة السياس�ات العامة للرشكة يف بريطانيا إن 
رشوف�ر أو كوكس يمكنهما اإلجابة بش�كل أفضل 
ع�ن أس�ئلتهم.وكتبت ربي�كا ستيمس�ون ”ت�درك 
فيسبوك تمام اإلدراك املصلحة العامة وال�ملانية يف 
هذه األمور وتدعم االعتقاد بأن هذه املسائل ينبغي 
أن تعالج عىل أعىل املس�تويات يف الرشكة من جانب 

من يتقلدون مناصب جديرة بالثقة“.

األسامك تقلل خطر الوفاة املبكر
تن�اول  أن  إىل  حديث�ة  دراس�ة  خلص�ت 
األسماك الدهنية، مثل السلمون واملاكريل 
والرسدي�ن بمعدل مرتني أس�بوعيا يمكن 
أن يقل�ل من خطر الوفاة املبكرة بنس�بة 

.%33
وأوضحت الدراس�ة الت�ي أجريت يف كلية 
الطب بجامعة س�اوث داكوت�ا األمريكية 
عىل 2500 ش�خص م�ن كبار الس�ن، أن 
األش�خاص الذين لديهم كميات أعىل من 
م�ادة أوميغ�ا 3 كانوا أقل عرض�ة للوفاة 
خالل السنوات السبع التالية بنسبة %33، 
كما كانوا أقل عرضة بنسبة 39% لإلصابة 

بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
وأش�ارت الدراس�ة، التي نقل�ت نتائجها 

صحيف�ة »دي�ي مي�ل« ع�ن مجل�ة علم 
األحم�اض  أن  إىل  الرسيري�ة،  الس�موم 
الدهنية املتوفرة بكثرة يف األسماك الدهنية 
تع�د األفض�ل عىل اإلط�الق، فيم�ا يتعلق 
بخفض مس�تويات الكوليس�رتول الضار 
بالجس�م وهو أحد املس�ببات الرئيس�ية 

ألمراض القلب.
م�ن جانبه، ق�ال امل�رشف عىل الدراس�ة 
الدكت�ور ولي�م هاريس: نعل�م جميعاً أن 
مس�توى الكوليس�رتول يف ال�دم يعد أحد 
عوامل الخطر الرئيس�ية ألم�راض القلب 

واألوعية الدموية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن دولة جنوب أفريقيا تحتل املرتبة األوىل يف العالم 
يف انتاج الذهب واملركز الثالث يف األملاس، الخامس يف الفحم، 
السابع يف النبيذ والنيكل، الثامن يف الرصاص والذرة، التاسع 
يف األغنام والحديد، الرابع عرش يف الفضة والنحاس، الخامس 
عرش يف قصب السكر، الس�ابع عرش يف الزنك، التاسع عرش 

يف األبقار.
ه�ل تعلم أن الياب�ان تحتل املرتب�ة األوىل يف العال�م يف إنتاج 
الس�يارات وبن�اء الس�فن والثاني يف صيد األس�ماك وإنتاج 
الش�احنات، الثالث يف الطاقة الكهربائي�ة النووية، الرابع يف 
الحرير، الس�ابع يف الش�اي، الثامن يف الحمضيات، التاس�ع 
يف األرز، الراب�ع عرش يف البطاط�ا والخنازير، الخامس عرش 
يف الزنك، الس�ادس عرش يف الفضة، التاس�ع عرش يف الذهب، 

العرشون يف األخشاب.
ه�ل تعل�م أن دولة روس�يا تحت�ل املرتب�ة األوىل يف العالم يف 
الش�عري والبطاطا والغاز الطبيعي واحتياط الغاز الطبيعي. 
وتحتل املركز الثاني يف األخشاب، الثالث يف الخنازير والفحم 
والب�رتول، الراب�ع يف القم�ح والحب�وب واألغن�ام والنحاس 
واألمل�اس والص�وف، الخام�س يف األبق�ار والذه�ب وصي�د 
االسماك والحديد، الثامن يف احتياط البرتول والنبيذ، التاسع 

يف الفضة، العارش يف الزنك والقصدير.

ملاذا ال يتزوج العباقرة؟
صورةما هو دور املرأة يف تحريك عملية اإلبداع لدى الرجل 
املوه�وب وباألخ�ص ل�دى العباقرة من الرجال؟ بش�كل 
رسيع يمكن الق�ول إن هناك موقفني اثنني للعباقرة من 
املرأة: إما االهتمام الزائد، وإما اإلهمال الزائد. فالعباقرة 
متطرف�ون يف مواقفهم عادة عىل عكس الناس العاديني. 
فإذا ما نظرنا إىل حياة كبار الفالسفة من أمثال ديكارت 
أو كان�ط مثال وجدن�ا أن املرأة ال تكاد تلع�ب دورا يذكر. 
فديكارت كانت له عالقة مع خادمته فقط. ولكن عىل ما 

يبدو كانت له عشيقات ليس أقلهن أمريات.
أما املس�كني س�بينوزا فقد أحب فتاة يف مس�تهل شبابه 
ولكنهم رفضوه وزوجوها لشخص غريه فلم يعد الكرة 
م�رة أخرى وانطوى عىل حبه املغ�دور ككنز يغذيه مدى 
الحياة. وأما جان جاك روسو فقد عاش طيلة حياته مع 
ام�رأة ال يحبها وأح�ب امرأة لم يعش معه�ا يوما واحدا 
بل ولم يلمس�ها.. وأما ايمانويل كان�ط فلم تعرف له أي 
عالق�ة م�ع أي امرأة!..وهكذا كرس حيات�ه كلها لبلورة 

تلك الفلس�فة النقدية العظيمة التي سيطرت عىل الغرب 
منذ مائتي س�نة وال تزال. ويق�ال إنه أعجب بامرأة مرة، 
ثم ش�غل عنها بتأليف أحد كتبه الهامة حتى غطس فيه 
كلي�ا. وعندما اس�تفاق م�ن غيبوبته وأراد الع�ودة إليها 

كانت »املحروسة« قد تزوجت وأنجبت األطفال!
وأما نيتش�ه الذي دمرته تلك الحسناء اللعوب »لو أندريا 
س�الومي« كما ذكرنا يف مقال سابق فقد أرسل لخطبتها 
صديقه »بول ري« ناس�يا أو متناسيا أن هذا األخري كان 
أيض�ا مغرما به�ا إىل حد الوله ب�ل وانتحر م�ن أجلها!.. 
ويف مرة أخرى أعجبته إحداهن فأرس�ل لها أحد معارفه 
ملفاتحته�ا يف أم�ر الخطوبة غري مدرك أن هذا الش�خص 
بالذات هو زوجها الرشعي! ولكن من يس�تطيع أن يلوم 
نيتشه عىل مثل هذه الهفوات البسيطة؟ برصاحة نيتشه 
يجوز ل�ه ما ال يجوز لغ�ريه.. وعموما ف�إن العباقرة ال 
يتزوجون وال ينجبون وإنما يتفرغون كليا إلنجاب يشء 
واحد فقط: هو مؤلفاتهم الفلسفية أو روائعهم األدبية. 
ماذا كنا سنستفيد من كانط لو أنه تزوج وأنجب األطفال 
ورب�ى عائلة كرست ظه�ره وألهته ع�ن تدبيج مؤلفاته 
الخالدة؟ كان أطفاله قد عاش�وا وماتوا ولم يبق لهم أي 

ذكر.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
 “تكفي 4 أش�خاص” - نصف كيلو لحمة ض�أن مكعبات - نصف 
كيل�و بطاط�ا مكعب�ات مس�لوقة - ربع ك�وب عصري ليم�ون - 4 
فصوص ثوم مه�روس - 2 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” روزماري 
مف�روم - 2 ملعق�ة كبرية “ملعق�ة طعام” بقدون�س مفروم - 2 

ملعقة كبرية “ملعقة طعام” زيت زيتون – ملح أسياخ خشبية
طريقة عمل سلطة بطاطا بالتفاح

طريقة التحضري:
يف بول�ة متوس�طة، نخل�ط الزيت وعص�ري الليمون واملل�ح والثوم 

والبقدونس والروزماري، ونقلبها جيداً.
نضيف قطع اللحم، وندعكها يف التتبيلة جيداً.

ندخل اللحمة الثالجة، ونرتكها يف التتبيلة ملدة 4 ساعات.
نرص قطع اللحم مع قطع البطاطا بالتبادل يف األس�ياخ الخش�بية 

حتى تنتهي كمية اللحمة والبطاطا.
نسخن الشواية الكهربائية، وندهنها بالزيت.

نضع أسياخ اللحمة عىل الشواية ملدة 10 - 15 دقيقة، ونقلبها عىل 
جوانبها كل 5 دقائق حتى تحمر وتنضج.

ن�رص أس�ياخ الض�أن بالبطاطا يف الطب�ق، ونقدمها س�اخنة مع 
البطاطس البيورية.

أسياخ الضأن والبطاطا احللوة
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كـاريكـاتـير

وجدت دراس�ة جدي�دة أن تناول وجب�ات متوازنة ومنتظم�ة يعد أكثر 
فعالية يف التحكم بالوزن الصحي من اتباع نظام غذائي قد يسبب زيادة 

الوزن.
وحذرت الدراس�ة من أن اتباع نظام غذائي وتجاهل الوجبات، يمكن أن 

يرض الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة أكثر مما يفيدهم.
ووج�د معدو الدراس�ة يف جامعة هلس�نكي، أن تناول وجب�ات الطعام 
بانتظام هو أفضل وسيلة لضمان وزن صحي، ويسّهل التحكم يف الوزن 
يف وق�ت الحق من الحي�اة. وقام الباحثون، بقي�ادة األخصائية الغذائية 
»Ulla Kärkkäinen«، بجمع بيانات نحو 5 آالف شاب وشابة، خضعوا 
الستبيان يحدد العوامل التي تؤثر عىل الوزن وتغريه منذ بداية الدراسة 
عندم�ا كان�ت أعمارهم حوايل 24 س�نة، وبعد 10 س�نوات من ذلك، أي 
عندما بلغوا س�ن 34 عاما. وتوصلت الدراس�ة إىل أن معظم املش�اركني 
اكتس�بوا وزنا زائدا خالل السنوات العرش من الدراسة، يف حني أن %7.5 

من النساء و3.8% من الرجال فقدوا الوزن.

أكدت الدراس�ات التي أجراها علماء مركز بحوث الرسطان يف بريطانيا، 
أن تجن�ب اإلصاب�ة بالرسطان أس�هل بكثري م�ن عالجه، إذا اس�تطاع 

الشخص التحكم برغباته وعاداته ومراعاة نمط حياة صحي.
ويفيد موقع Eurekalert، بأن خرباء املركز صنفوا العوامل التي تساعد 
يف ظه�ور األم�راض الرسطانية بدرج�ة كبرية مع أنه�ا تخضع لتحكم 
اإلنس�ان نفس�ه. واس�تنتج الخرباء أن السبب األكثر انتش�ارا لإلصابة 
بالرسطان هو تدخني السجائر بنسبة 17.7% بني الرجال، و12.4% بني 
النساء. أما السبب الثاني الذي يخضع أيضا لتحكم اإلنسان، فهو الوزن 
الزائد، والس�بب الثالث هو تأثري األشعة فوق البنفسجية للشمس. كما 
أن األس�باب الت�ي حددها الخرباء ضم�ت اإلفراط يف تن�اول املرشوبات 

الكحولية، وتأثري الهواء امللوث وعدم تناول كمية كافية من األلياف.
ويرى الخرباء أن اتباع نمط حياة صحي ال يضمن عدم إصابة الشخص 
بالرسط�ان أب�دا. بل يخف�ض ج�دا احتمال إصابت�ه بامل�رض. ويقول 
رئيس املركز هارب�ال كومار: »كل فرد منا يمكنه اتخاذ التدابري الالزمة 

لتخفيض خطر إصابته بهذا املرض«.

العلامء حيددون األسباب الرئيسية للرسطانجتاهل الوجبات الغذائية جيعلك أسمن! أغىل »باذنجانة« يف التاريخ

شـكـر وتـقـديـر

حص�ل رج�ل إيطايل ع�ىل الرباءة م�ن تهمة 
قانوني�ة  معرك�ة  بع�د  باذنج�ان،  رسق�ة 
اس�تمرت تس�ع س�نوات، وكلف�ت دافع�ي 

الرضائب آالف اليوروهات.
وكان الرج�ل، ال�ذي كان عم�ره آن�ذاك 49 
عام�اً، ق�د وض�ع حب�ة باذنج�ان يف دل�وه 
عندم�ا ألقت علي�ه الرشط�ة القبض، حيث 
كان يح�اول الف�رار من حق�ل مملوك ألحد 
األش�خاص بالق�رب من ليت�ي، يف منطقة 

بوليا اإليطالية.
وأثن�اء اقتي�اده، ق�ال للرشط�ة إن�ه حاول 
رسقتها ألنه كان عاطالً عن العمل ويائس�ا، 

حيث لم يعد يجد شيئا يطعم به طفله.
ومع ذلك، لم تربئه املحكمة يف البداية، حيث 

حكمت عليه بالس�جن ملدة خمس�ة أش�هر 
وأمرت�ه بدف�ع غرام�ة قدره�ا 500 ي�ورو 
)440 جنيها إسرتلينيا(. وتم تخفيض هذه 
العقوب�ة يف االس�تئناف إىل ش�هرين و120 

يورو.
ولم يكن املستش�ار القانون�ي للرجل راضيا 
ع�ىل الحك�م، مما جعل�ه يحي�ل القضية إىل 
محكمة النقض يف روما، وهي أعىل محكمة 
استئناف يف إيطاليا، حيث تمت تربئة املدعى 

عليه، بعد قرابة عقد من الزمن.
وأعربت املحكمة عن أس�فها لقيمة األموال 
العامة التي أنفقت عىل القضية، حيث دفعت 
الدول�ة مبل�غ 7000 ي�ورو ضمن الرس�وم 

القانونية، عىل اعتبار أن الرجل كان فقريا.

تتق�دم أرسة مؤسس�ة املس�تقبل العراق�ي للصحافة والنش����ر بال���ش�كر 
والتق���دي�ر للدك��ت���ور  ) عقي�ل  زكي صال�ح ( دكت�وراه يف جراحة  األنف 

واألذن  والحنجرة عىل تعاونه ومعاملته االنسانية مع  جميع  املرىض وخاصة 
املراجعني ذوي  ال���دخل املحدود والحاالت األخرى خدمة  لالنس�انية، نتمنى  

له التوفيق يف عمله املهني خدمة للصالح العام.
 سلمان  الشرع

عادل عبد المهديجبار جعفر 

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

نجاح الديمقراطية يقتىض مش�اركة الجمي�ع: اعالم  يراقب 
وينقل الحقيقة للجمهور، نواب يعرفون واجباتهم ويمارسون 
أدواره�م كما ينبغي بغض النظر ع�ن موقفهم أو انتماءاتهم 
له�ذه الكتلة أو تل�ك، جمهور يطالب بحقوق�ه ويدافع عنها 
بكل الوس�ائل املرشوعة ويعمل  ع�ىل إيصال صوته بالتظاهر 
الس�لمي واالعتصام�ات واالحتجاج�ات وغريها ويس�اعده 
يف ذل�ك االع�الم الحر الذي يعترب أقوى دعائ�م الديمقراطية يف 
الدول املتقدمة. وقد تجسدت صورة الديمقراطية هذه عندما 
اجتمع�ت العنارص الثالث التي ذكرت ليمارس كل منها دوره 
عىل انفراد، وكما يمليه عليه الواجب الوطني وايمانه بالنظام 

الديمقرطي لحكم البالد. 
كانت عقارب الس�اعة تشري اىل  الواحدة ليالً وأعضاء مجلس 
الش�يوخ يف الكونغرس االمريكي يناقش�ون م�رشوع قانون 
إلغ�اء الرعاية الصحية الذي يعترب اح�د اهم منجزات الرئيس 
اوباما الذي حاول وبش�كل مس�تميت، الرئي�س ترامب ومن 
ورائ�ه الحزب الجمه�وري، إلغ�اءه واس�تبداله بقانون اخر 
يلغي بصمة اوباما، اما االعالم بقنواته املختلفة فقد ظل عىل 
مدار الس�اعة يتابع ويحلل من خ�الل الخرباء واملحللني الذين 
تت�م اس�تضافتهم للتعليق وبيان الرأي بس�لبيات وإيجابيات 

مرشوع القانون املقرتح.
والجمهور من جهته يف نفس الوقت الذي يجري فيه الكونغرس 
امل�داوالت االخرية للتصويت، ق�د مارس دوره كما يجب حيث  
واصل الضغط من خالل تجمع املئات من النشطاء واملواطنني 
العادي�ني الذين تظاهروا خارج مبنى الكونغرس ضد مرشوع 
قان�ون االلغ�اء الذي ح�اول  الجمهوري�ون التصوي�ت عليه 
رغ�م ممانعة ع�دد من أعضاء مجلس الش�يوخ م�ن الحزب 
الجمهوري مل�رشوع االلغاء، حيث َيَرْون فيه رضرا قد يصيب 
1٦ ملي�ون مواط�ن أمريكي من خ�الل حرمانهم من برنامج 

التأمني او الرعاية الصحية.
واس�تمر الحراك، ف�كل يم�ارس دوره حتى الس�اعة الثالثة 
صباحا، حيث فش�ل الجمهوريون بتمرير مرشوع القرار النه 
لم يحصل ع�ىل األغلبية الن ثالثة من األعضاء الجمهوريني يف 
مجلس الشيوخ صوتوا ضد مرشوع القرار، ترأسهم السيناتور 
ج�ون مك�ني، فصوتوا ض�د إرادة حزبهم، وض�د إرادة رئيس 
الحزب الجمهوري، والرئيس ترامب، ألنهم وجدوا ان املرشوع 
البدي�ل يرض وال يخ�دم أغلبية املواطنني الذي�ن يعتمدون عىل  

نظام الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس اوباما. 

واخ�رياً افتتح�ت الص�ني امكانية ت�داول النفط مقاب�ل »اليوان«، 
بموافق�ة »مجل�س الدول�ة الصين�ي«.. فب�دأ التب�ادل يف س�وق 
»ش�نغهاي« (االثنني) املنرصم لتداوالت العقود املستقبلية، تسليم 
س�تة اش�هر وعام، من ايلول الق�ادم وحت�ى اذار 2019. وحددت 
االس�عار القياس�ية ب�41٦ يوان/برميل )اي ٦5.8 دوالر/برميل( 
و388 يوان و375 يوان للربميل )الدوالر=٦.29 يوان( بحس�ب املدة 
وانواع النفوط. وبعد االفتتاح ب�20 دقيقة اجريت 14 الف عملية.. 

ولالمر مداليل عديدة تخص العراق اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
1- كانت اس�تريادات الص�ني يف 2010 اقل م�ن 5 مليون/برميل/

يوم، وامريكا ح�وايل 10 مليون.. وبلغت يف 2017 لحوايل 9 مليون، 
وامري�كا ح�وايل 8 مليون، مما يظهر تق�دم وزن الصني وتأثرياتها 

النفطية.
2- ب�دأت مرحل�ة »البرتوي�وان« كمناف�س لل�«ب�رتودوالر«.. مما 
سيضعف الدوالر اكثر، وهو الذي شهد تراجعاً خالل العقود املاضية، 
بس�بب ازمات االقتصاد االمريكي، الذي كان يلجأ ل�«البرتودوالر« 
لتخفيف العجز واملديونية. فتجاوز الدين االمريكي للمرة االوىل 20 
ترلي�ون دوالر )110% من الناتج الوطن�ي االجمايل 2017-201٦(. 
فاالقتصادي�ات االس�يوية خصوص�اً يف الص�ني والهند تس�تمر يف 
تقدمها.. وعربت حاجز 50% من التعامالت التجارية الدولية، للمرة 
االوىل منذ س�يطرة البل�دان الكولونيالية.. مما س�يفرض »اليوان« 
كعمل�ة عاملية، الذي بات منذ بداية 201٦، جزءاً من س�لة العمالت 

الخاصة ب�«حقوق السحب الخاصة« لصندوق النقد الدويل.
3- بدأت مالمح التحول منذ اع�وام. ففي 2015 قررت »كازبروم« 
الروس�ية )املنتج الثالث للنفط عاملياً( االنتق�ال ل�«اليوان« وبقية 
العمالت االس�يوية. ولحقت بها ايران لتخفيف اثار الحصار عليها، 
ولكونها س�ادس مصدر نفط للصني. وابدت الس�عودية اهتمامها 
ب�«البرتوي�وان« لبي�ع جزء م�ن صادراتها للص�ني، وابدت االخرية 
اهتمامها برشاء اس�هم يف »ارامكو«.. وتتوقع الصني ان مرشوعها 
الضخم الحياء »طريق الحرير« وتنامي العالقات »االيرواس�يوية«، 
وصعود الرئيس »يش جني بينغ«، س�تكون كلها عوامل استقطاب 
ل�«البرتوي�وان«. ويتوقع الخرباء ان يس�حب »الي�وان« ٦00-800 
ملي�ار دوالر م�ن صفقات النفط ال�ذي ُيقدر ب��1.7 ترليون دوالر 
س�نوياً. وستقتني الدول »اليوان« لتس�تطيع الرشاء عند الحاجة، 
لهذا ارتفع س�عره مع بدء التعام�الت 1.2% امام الدوالر. 4- تقوم 
تعاقدات النفط االساس�ية بتحديد سعر آني، وموعد تسليم آجل.. 
فيحمي املش�رتون انفس�هم من ارتف�اع االس�عار.. والبائعون من 
انخفاضه�ا، ليس�تفاد املضارب�ون م�ن تقلباتها. وتتحدد اس�عار 
 »WTI النفوط –اساس�اً- من »س�عري اش�ارة« »غرب تكس�اس
لس�وق نيوي�ورك، و«برن�ت« لس�وق لندن. وس�يعتمد مس�تقبل 
ال�«برتويوان« عىل الثقة التي ستولدها املعامالت، ودخول الوسطاء 
العامليني، وتسهيل الصني لحركة االموال، واالطمئنان من التقلبات 

.)volatility(
5- تعقد »س�ومو« العراقية اجتماعاً لخربائها يف العرشة االوىل من 
كل ش�هر -برئاس�ة وزير النفط- لتحديد ما يس�مىOSP )س�عر 
البي�ع الرس�مي Official Selling Price(. وبع�د دراس�ة مفصلة 
الوضاع االس�واق واحتماالتها، ويتحدد الس�عر الذي سيس�اوي او 
يزيد او يقل عن »س�عر االش�ارة« ل�كل من ان�واع النفوط )برصة 
خفيف، برصة ثقيل، كركوك.. الخ(. اختارت س�وق »ش�نغهاي« 7 
انواع نفط كس�لة من جملتها »خام دبي«، و«برصة خفيف«. وما 
كان باالم�كان ادراج »برصة خفيف« ضمن الس�لة لوال اس�تعادة 
االس�واق الثقة ب�ه، ولوال العملية التي قامت به�ا الوزارة يف 2015 
بتميي�ز وطرح »برصة ثقيل«، فاس�تعاد »ب�رصة خفيف« مكانته 
ونوعيت�ه املعروفة )API(، بعد ان ُرفعت دعاوى وش�كاوى عديدة 
م�ن تردي نوعيت�ه، انذاك. ٦- كان�ت الزيارة الرس�مية للصني مع 
الس�يد رئيس ال�وزراء فرصة لتأكي�د اهتمامات الع�راق.. ووقعنا 
مذك�رات تفاه�م لتطوير عالق�ات البلدين.. فالع�راق احتل مرتبة 
خام�س مصدر نفط�ي للص�ني يف 201٦ بص�ادرات قيمتها 10.7 
مليار دوالر، وتصل صادراته احياناً مليون/برميل/يوم كما حصل 
يف نهاية 2017. وكتبت يف 2017/12/12 افتتاحية بعنوان »تحرير 
الدينار مالحظات يف السياسة النقدية« جاء يف مقطع منها: »ومع 
تحري�ر االقتصاد، يمكن تحرير الدين�ار ولو جزئياً. فالصني تطرح 
رشاء النف�ط ب�«اليوان«.. وان 22% من ص�ادرات العراق النفطية 
هي للصني، ويبلغ التبادل التجاري بني البلدين 20-30 مليار دوالر 
حس�ب الس�نوات، مما سيس�مح بتنويع س�لة عمالتنا، ويدخلنا 
يف عالق�ة مبارشة ب�ني الدين�ار و«الي�وان« دون كل�ف وتحويالت 

اضافية..«

توج�ت آن�ا هنكين�ز، الطفل�ة املصاب�ة 
باضط�راب وراث�ي يس�بب له�ا الج�وع 
املس�تمر، والت�ي ت�زن 172 كيلوغرام�اً، 
كملك�ة جم�ال والي�ة مسيس�يبي للمرة 
الثالثة؛ قصة آن�ا أثارت إعجاب الكثريين 
فتناولته�ا  الصحاف�ة،  ضمنه�م  وم�ن 
»فوكس ني�وز« يف تقرير له�ا نرش أمس 
الثالثاء.  تعاني آن�ا البالغة من العمر 15 
عاًم�ا من متالزمة »Prader-Willi« التي 
تس�بب لها س�منة وف�رط وزن مزمنني، 
مما يعيقها عن ممارس�ة حياتها بشكل 
طبيعي، فهي ال تستطيع ارتداء مالبسها 
إال بمس�اعدة أمها، وغالًبا م�ا تحتاج إىل 
األوكس�جني ملس�اعدتها ع�ىل التنف�س، 
وفًقا ملوق�ع »فوكس نيوز«. وش�خصت 
حالة آنا عندما كان عمرها س�نتني، بعد 
أن الح�ظ والداها أن ابنتهم�ا غري قادرة 
ع�ىل اإلحس�اس بالش�بع، حي�ث قال�ت 
أمه�ا: »لطامل�ا أخربتن�ي آن�ا يف صغرها 
أنها جائعة، وكنا نس�تيقظ صباًحا لنجد 
أنه�ا التهمت كعك�ة كاملة خ�الل الليل، 
كما كن�ت أجد الكثري م�ن أغلفة الطعام 
الفارغة عند تنظيف غرفتها، مما دفعني 

إىل قف�ل الثالج�ة وخزائن الطع�ام لياًل«، 
بحس�ب »فوك�س ني�وز«. وتخض�ع آنا 
حالًيا لحمية غذائية تتضمن 900 س�عرة 
حراري�ة يف الي�وم فقط، به�دف الحفاظ 
عىل وزنه�ا، فهي غري ق�ادرة عىل فقدان 
ال�وزن ألن جس�مها ال يس�تقلب الطعام 
بشكل صحيح، حيث قالت آنا: »أنا أعاني 
من متالزمة برادر_فييل، وأجد صعوبة يف 
التأقل�م مع وضعي، ألنن�ي يف حالة جوع 

دائمة«. 

ملكة مجال وزهنا »172« كيلوغرام
اكتشف باحثون أمريكيون 
األجس�ام  بع�ض  ق�درة 
املضادة عىل إزالة لويحات 
الدم�اغ،  م�ن  الزهايم�ر 
وفقا ألبح�اث أجريت عىل 
الف�ران، فيم�ا يعد إنجاز 
مس�بوق،  غ�ري  علم�ي 
بحسب صحيفة دييل ميل 

الربيطانية.
وقبل م�رور 20 عاًما عىل 
ظ����هور أعراض مرض 
الزهايمر ، يبدأ األشخاص 
امل�رض  به�ذا  املصاب�ون 
يف تكوي�ن لويح�ات بيت�ا 
أميلوي�د الت�ي ترتاك�م يف 

الدماغ ، ويعتقد العلماء أنها تتداخل مع 
اإلشارات العصبية لتسبب فقدان الذاكرة 
والذه�ان. لك�ن الباحث�ني يف كلية الطب 
بجامعة واش�نطن طوروا جسًما مضاًدا 
ق�ادًرا عىل إزالة الربوتينات التي تصنعها 
ه�ذه اللويح�ات تماًما، وفًق�ا ألبحاثهم 

الجديدة.
وحاول�ت العديد من التج�ارب الرسيرية 

الحديث�ة اس�تخدام األجس�ام املض�ادة 
الس�تهداف اللويحات، ولك�ن لم يتجاوز 
أي منها مراحل التجرب�ة، بينما واجهت 
العدي�د من العالج�ات آث�ار جانبية غري 

مستدامة.
ويأم�ل الباحث�ون أن يق�دم ه�ذا املنهج 
الجديد طريق�ة للتغلب عىل ه�ذه اآلثار 
لويح�ات  ظه�ور  ويوق�ف  الجانبي�ة 

الزهايمر قبل أن تبدأ أعراضه القلبية.

وع�ىل الرغ�م م�ن مئ�ات 
املاليني من الدوالرات التي 
تنفق عىل مرض الزهايمر 
الط�ب  أن  إال  ع�ام،  كل 
مازال عاج�زا إىل حد كبري 
أم�ام امل�رض بمج����رد 

ظ���هوره.
وتمتلك األجس�ام املضادة 
تجعلها  محددة  ه��ويات 
غ�زاة  ملحارب�ة  مالئم�ة 
مس�ببات  أو  معين�ني، 

األمراض ، يف الدم.
وجربت الدراس�ة الجديدة 
أجساًما مضادة ال تتطابق 
مع بروتينات بيتا أميلويد 
نفس�ها ولك�ن بروتيًن�ا صغ�رًيا يحتوي 

.APOE عليها ، يسمى
 APOE وتشكل بعض االختالفات يف جني
أكرب مؤرش جيني وحيد ملرض الزهايمر.

وقد وجد فريق البحث نفس�ه يف السابق 
أن�ه يمكن أن يخفف بع�ض الرضر الذي 
تس�ببه بروتينات بيتا أميلويد عن طريق 

استهداف بروتني APOE بالعالج.

 »القضاء« عىل الزهايمر بـ »األجسام املضادة«

انـا أريـد.. وانـت تـريـد
والديمقراطية تريد

»البرتويوان«.. تطور تارخيي 
هيم العراق امره


