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االمام الكاظم )عليه السالم(

ينبغي ملن عقل 

عن اهلل أن ال يستبطئه في رزقه

 وال يتهمه في قضائه

ص3العراق قلق النسحاب أمريكا من االتفاق النووي: لن خيدم تعزيز األمن يف املنطقة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الدول الكربى تتمسك بـ »االتفاق النووي«: غري معنيني برتامب

العراق حيبس االنفاس عشية االقرتاع العام
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأ العد التن�ازيل لالقرتاع الع�ام يف العراق 
األم�ر الذي يجعل الع�راق يحبس االنفاس 

حتى خروج النتائج الرسمية.
واعلن�ت مفوضية االنتخاب�ات ان الصمت 
االنتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح 
ي�وم الجمع�ة، مبين�ة ان عدد املس�تلمني 
للبطاق�ات االنتخابية بلغ اكث�ر من %76، 
فيما أعلنت القوات األمنية اتخاذ إجراءات 

احرتازية تحسباً لحصول أي طارئ.
وق�ال املتح�دث باس�م املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات كري�م التميمي انه 

»ت�م اتخ�اذ اج�راءات احتياطي�ة يف ي�وم 
االنتخاب�ات م�ن خ�الل ع�دم اس�تخدام 
املوبايالت داخ�ل محطة االق�رتاع«، داعيا 
املواطنني اىل »التع�اون ويفضل عدم جلب 

املوبايالت«.
واض�اف التميمي ان »الصم�ت االنتخابي 
يب�دأ الس�اعة الس�ابعة م�ن صب�اح يوم 

الجمعة املقبل«.
م�ن جانبه، اك�د عضو املفوضي�ة معتمد 
املوس�وي خالل املؤتمر انه »تم اس�تكمال 
كافة التجهيزات الخاصة باالنتخابات من 
احبار واخت�ام واجهزة الكرتونية، الفتا اىل 
ان »ع�دد البطاقات الت�ي وزعت تجاوزت 

ال�10 ماليني اي اكثر من %76«.
لالنتخابات  الدعائي�ة  الحمل�ة  وانطلق�ت 
الربملاني�ة العراقية، الس�بت )14 نيس�ان 
آالف  فيه�ا  يتناف�س  والت�ي  امل�ايض(، 
املرش�حني، للحصول عىل مقاع�د الربملان 

البالغ عددها 328.
وتعترب االنتخابات الربملانية العراقية 2018 
األوىل الت�ي تج�ري يف الب�الد، بع�د هزيمة 
تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي نهاي�ة العام 
املايض، والثانية منذ االنس�حاب األمريكي 

من العراق عام 2011.

التفاصيل ص3

حوالي 76 باملئة من العراقيني تسلموا بطاقاتهم.. والصمت االنتخابي يبدأ اجلمعة.. والقوات األمنية تتخذ »إجراءات احرتازية«
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صـواريـخ أنصـار اهلل تتسبـب بـانفـجـارات فـي الـريـاض 

املاليـة تنفـي قطـع خمصصـات القـوات العسكريـة واالمنيـة 

بومبيو يستبق »القمة التارخييـة« بزيـارة إىل بيـونغ يانـغ
العراقيون يف نيوزلندا واسرتاليا »أول املقرتعني« بالتصويت يف اخلارج
سلطات البحـرين تواصل التضييق عىل الرموز واملعتقلني املعارضني
اخلارجية الربملانية: السعودية اجهضت حتركات العراق حلل األزمة السورية

احلكومة تتسلم ملف ادراج بابـل عىل الئحـة التـراث العاملـي

وزير الدفاع اإليراين ردًا عىل ترامب: ال يمكن هتديدنا عسكريًا وسنطور قوتنا الصاروخية!
بوتني يبحث الضربات اإلسرائيلية على سوريا مع جملس األمن الروسي

      بغداد / المستقبل العراقي

اعترب وزير الدفاع اإليراني، العميد أمري حاتمي، 
أن إيران ال يمكن تهديدها عس�كريا من قبل أي 
قوى أجنبية، متعهدا بأن بالده ستواصل تطوير 
برنامجه�ا الصاروخي. وقال حاتم�ي، يف كلمة 
ألقاها أمام جمع من املسؤولني يف وزارة الدفاع، 
امس األربعاء ردا عىل انس�حاب الواليات املتحدة 

من االتفاق النووي مع إيران، إن »موقف ترامب 
أظهر أن هذا الش�خص ال يحرتم مطلقا تعهدات 
بالده«، مشريا إىل أن »اتباع مثل هذه السياسات 
سوف يزيد من عزلة الواليات املتحدة أكثر من أي 
وقت مىض ويس�هم يف زعزع�ة الثقة بأمريكا يف 
الس�احة الدولية«. وأضاف وزير الدفاع اإليراني 
أن »الواليات املتح�دة لم تلتزم مطلقا بتعهداتها 
املختلفة«، الفتا إىل أن »هذا البلد حاك وخالل 40 

عاما املؤامرات والدسائس ضد الشعب اإليراني، 
واالنسحاب من االتفاق النووي دليل عىل املواقف 

الرشيرة التي تكنها أمريكا ضد إيران«.
ع�ىل صعي�د متص�ل بح�ث الرئي�س ال�رويس، 
فالديم�ري بوت�ني، م�ع مجل�س األم�ن الرويس، 
الرضب�ات األخرية الت�ي وجهته�ا إرسائيل ليلة 
الثالثاء إىل س�وريا، وانس�حاب الواليات املتحدة 

من االتفاق النووي مع إيران.

حمافظ البرصة اوقفنا توزيع قطع األرايض قبل االنتخابات 
حتى ال يستغلها البعض كدعاية انتخابية 

احلشد الشعبي يتحـدث عـن إحبـاط خمطـط 
2لـ »داعش« إلستهداف االنتخابات 2

       بغداد / المستقبل العراقي

تّعض بعض األحزاب الكردية عىل جراحها، 
وتب�ذل جه�وداً ُمكّثف�ة من أجل تش�كيل 
كتل�ة برملاني�ة واح�دة بع�د االنتخاب�ات 
الربملانية املقرر أن تجري يف العراق السبت 
املقبل، لضم�ان حصول هذه األحزاب عىل 

املناصب التي اعتاد األكراد تبّوأها يف بغداد.  
وأّك�د مصدر س�يايس ُمقرب م�ن الحزب 
»الح�زب  أّن  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي 
يواص�ل جه�وده إلقناع األح�زاب الكردية 
الت�ي دخ�ل يف ح�وارات معه�ا ب�رضورة 
الذه�اب إىل بغداد بع�د االنتخاب�ات بكتلة 
برملاني�ة قوي�ة تعي�د لألك�راد مكانتهم«. 

وأضاف املص�در أّن »قيادات الحزب أبلغت 
األحزاب الكردية األخرى بأن األكراد ينبغي 
أن يحافظ�وا عىل س�طوتهم التي مكنتهم 
م�ن أن يكونوا بيضة القب�ان طيلة الفرتة 

املاضية«.

التفاصيل ص3

أحزاب كردية »تعض جراحها« للتوصل إىل »الكتلة الواحدة« يف الربملان االحتادي
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        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة املالي�ة، أم�س األربع�اء، االنب�اء 
التي اش�ارت لقطع مخصصات منتسبي القوات 

العسكرية واالمنية بصنوفها يف العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، أنها اس�تناداً اىل توجيه�ات رئيس 
الوزراء ما زالت مستمرة برصف كافة املخصصات 
لكافة منتس�بي وزارتي الدفاع والداخلية وباقي 

الجهات االمنية«.
واضافت ان »دائرة املحاس�بة ملتزمة بتمويل 
ه�ذه املبالغ ش�هرياً ول�م يتم ايقافه�ا او تأخري 
رصفه�ا«. كما اكدت الوزارة ع�ى عدم وجود اي 
ني�ه أليق�اف رصف ه�ذه املخصص�ات يف ضوء 

تخصيصاتهم املرصدة يف املوازنة«.
ب�دوره، اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي خالل حضوره تجم�ع انتخابي يف بابل 
عى ان الحكومة ستس�تمر بدعم القوات االمنية 
ع�ى كافة االصعدة مبين�ا ان الحكومة يف اصعب 
الظروف االقتصادية لم تمس مخصصات القوات 
االمنية من تدريب وتجهيز ورواتب فكيف االن؟.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، 
أم�س االربعاء، الق�اء القبض ع�ى ارهابي كان 

يعمل »سجانا« لدى داعش يف ايرس املوصل.
وقال معن يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »ف�وج طوارئ الرشط�ة الثالث 
التابع لقيادة رشطة نينوى تمكنت من القاء عى 
إرهاب�ي مطلوب قضائياً وفق املادة ٤ \ ١ إرهاب 
والذي كان يعمل س�جان يف أحد س�جون داعش 
يف منطقة الفيصلية«. واش�ار اىل انه »تم القبض 
علي�ه يف منطق�ة حي س�ومر يف الجان�ب األيرس 

ملدينة املوصل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس ال�وزراء، حي�در العب�ادي، أمس 
األربعاء، تسلمه ملف إدراج بابل عى الئحة الرتاث 
العاملي. وقال العبادي خالل كلمته يف تسليم ملف 
بابل عى الئحة الرتاث العاملي، بحسب بيان ملكتبه 
اإلعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إننا »نفتخر باس�تالم ملف إدراج بابل عى الئحة 
ال�رتاث العاملي، والذي تم العمل عليه خالل الفرتة 
املاضية مع املسؤولني عن هذا امللف عامليا بعد ان 
ش�هد تخريبا من قبل النظام الس�ابق«. وأضاف، 
ان�ه »مثلما عملنا ع�ى إدراج االه�وار عى الئحة 
الرتاث برغم الصعوبات وشكلنا لجنة بخصوصها 
فاننا س�نعمل جاهدين من اج�ل إدراج بابل عى 
الئحة الرتاث العاملي وسنشكل ايضا لجنة خاصة 

للعمل واملتابعة مع الجهات العاملية«.

الداخلية: اعتقال ارهايب كان يعمل »سجانًا« 
لدى »داعش« يف ايرس املوصل

احلكومة تتسلم ملف ادراج بابل 
عىل الئحة الرتاث العاملي

املالية تنفي قطع خمصصات 
القوات العسكرية واالمنية 

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء االع�ى القايض عبد 
الس�تار بريقدار، أمس االربع�اء، اصدار محكم�ة جنايات بابل 
حكما بسجن معاون مدير التسجيل العقاري يف بابل إثر تالعب 

املتهمة بأقيام عقارات مرهونة ألحد املصارف.
وقال بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الهيئة األوىل يف محكمة جنايات بابل قضت حكماً بالسجن 
س�بع س�نوات ملوظفة تش�غل منصب معاونة مدير التس�جيل 
العق�اري يف بابل إثر ش�كوى حركها امل�رصف العراقي للتجارة 

/ فرع النجف«.
وأض�اف بريق�دار، ان »املتهم�ة تالعب�ت بأقي�ام العقارات 
املرهون�ة لصالح امل�رصف مقابل منحه قروضاً ألش�خاص ما 
سبب رضرا يقدر ب�)37( مليارا للمرصف«، الفتا إىل أن »الحكم 
جاء اس�تنادا ألحكام املادة 3٤0 بداللة امل�ادة ٤7 و٤8و٤9 من 

قانون العقوبات النافذ«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت ق�وات رشط�ة يف محافظة واس�ط، أم�س األربعاء، 
القبض ع�ى 7١ متهماً بم�واد قانونية مختلف�ة، والعثور عى 
مخلفات حربية، خالل ممارس�ات امنية يف مناطق متفرقة من 

املحافظة.
وذك�رت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان “املمارس�ات االمنية لرشطة واس�ط، اثمرت عن القاء 
القب�ض ع�ى 7١ متهماً وفق مواد قانوني�ة مختلفة، من بينها 

القتل والرسقة، يف عموم املحافظة«.
وبين�ت ان »الرشطة عثرت عى مخلف�ات حربية عبارة عن 
قذيفة مدفع عي�ار )١30 ملم(، و٤3 قذيفة مدفع )م/ط عيار 

57 ملم( يف ارض مرتوكة يف منطقة الصويرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت داخلية اقليم كردس�تان، أمس األربعاء، فرض حظر 
التجوال واغالق املنافذ الربية والجوية يف يوم االنتخابات.

وقال وزير داخلية االقليم كريم س�نجاري يف مؤتمر صحفي 
إنه »سيتم فرض حظر التجوال يف يوم التصويت عى االنتخابات 

النيابية املصادف السبت يف ١2 آيار الحايل«.
وأضاف انه »سيتم ايضا اغالق املنافذ الربية والجوية اعتبارا 
من الس�اعة ال� ١2 من صباح يوم الس�بت اىل الس�اعة  ١2من 
صباح االحد«، مبينا ان »اي اجراء اتحادي س�تتخذه السلطات 

االتحادية وان هذه االجراءات خاصة بداخل االقليم فقط«.
وأكد ان »القوات االمنية يف كردس�تان س�تكون عى مسافة 
واحدة من القوى املتنافس�ة يف االنتخاب�ات ولن تتدخل لصالح 

اي جهة كانت«.

جنايات بابل حتكم بالسجن
 )7( سنـوات ملعـاون مديـر التسجيـل 

العقاري يف املحافظة

رشطة واسط تعلن القبض عىل )71( متهاًم 
والعثور عىل متفجرات 

داخلية كردستان تفرض 
»حظر التجوال« وتغلق املنافذ الربية واجلوية 

يف يوم االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س هيئ�ة النزاهة حس�ن اليارسي، 
ام�س االربعاء، ع�ن اس�تقالته من م�ن منصبه، 
داعيا اىل عدم الس�ؤال عن اس�باب هذا »التوقيت« 
لالستقالة. وقال اليارسي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »عى مدى الس�نوات 
الث�الث املنرصمة من تس�نمنا املس�ؤولية يف هيئة 

النزاه�ة، قمنا بإتخاذ خط�وات جديدة مثلت نقلة 
نوعية يف عمل الهيئة«، مش�ريا اىل أنها »باتت األوىل 
يف عملها عى املستويني العربي واألقليمي، وواحدة 
من هيئآت النزاهة املتقدمة عى املس�توى العاملي 

وتحظى بسمعة دولية مرموقة«.
وأوض�ح الي�ارسي، يف بي�ان مطول ذك�ر فيه 
باالرقام ما وصفها ب�«االنجازات« خالل السنوات 
الثالثة املاضية، »إذ كنت قد أعلنت عن اس�تقالتي 

قبل مدة ليست باليسرية ، فإنني لم أتراجع عنها ، 
بل تريثت بها نزوال عند رغبة رئيس الوزراء«. 

وأضاف »ها أنا ذا أعلن اليوم عن استقالتي بعد 
إنتهاء مدة الرتيث، ألسباب طاملا أعلنت عنها مرارا 
وجه�ارا يف املؤتمرات والندوات التي عقدتها الهيأة 
طيل�ة املدة املنرصم�ة، بعد أن القي�ت الحجة عى 
الجميع وأديت األمانة وأبلغت يف النصح«، مش�ددا 

»ال يسألن أحد بعد ذلك عن التوقيت.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس لجنة العالقات الخارجية النيابية 
عبد الب�اري زيباري, أمس األربع�اء, عن اجهاض 
السعودية لتحركات ومبادرات العراق املتكررة لحل 
األزمة الس�ورية بش�كل س�لمي, مبينا ان من بني 

تلك املبادرات إعادة سوريا إىل الجامعة العربية. 

ونقل�ت وكالة »املعلوم�ة« عن زيب�اري القول 
إن “وزارة الخارجي�ة العراقي�ة تقدمت بمبادرات 
وتحركات متعددة إلنهاء االزمة الس�ورية بش�كل 
سلمي عرب الجامعة العربية إال أن السعودية ودول 

الخليج رفضت تلك املقرتحات”.
 واضاف ان “املس�اعي العراقية تمحورت حول 
تصفري االزمة السورية وإيجاد حل وسطي للحرب 

الدائ�رة هن�اك، فضال ع�ن إعادة مقعد س�وريا يف 
الجامعة العربية وجميع املنظمات الدولية”.

 وتابع زيباري أن “الحلول الس�لمية يف املنطقة 
تجنب العراق والدول العربية سيناريوهات كارثية، 
م�ا يحتم عى الجميع الجلوس إىل طاولة الحوار”، 
مبين�ا ان “الرف�ض الس�عودي جاء دون دراس�ة 

وملجرد اهواء سياسية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس 
األربعاء، عن إطالق خطة التنمية الوطنية لالعوام 
20١8 – 2022، فيم�ا أك�د أن الع�راق مقب�ل عى 
نهضة حقيقية. وقال العبادي خالل كلمته يف حفل 
اط�الق خطة التنمية الوطنية، إن »البلد مقبل عى 
نهضة حقيقية يف مختلف القطاعات بعد ان كانت 

الس�نوات الثالث املاضية مس�رية نجاحط، مشريا 
إىل أن >الدول�ة بتخطيطه�ا وتوجيهها للقطاعات 
بإمكانه�ا تنفي�ذ ه�ذه الخطة ومرونتها حس�ب 
املتغريات«. وأضاف، »اننا نقطف ثمار النرص الذي 
تحق�ق وكذلك توحيد البلد واجتياز تحٍد كبري تمّثل 
بانخفاض اس�عار النفط حيث اوقفنا الهدر باملال 
العام وتم تقليص النفقات غري الرضورية، الفتا إىل 
أن »هناك مسؤولية تنموية ومسؤولية اجتماعية 

واليمك�ن ان نهمل احدها، مبين�ا ان املجتمع الذي 
فيه ظلم كبري وتفاوت لن يبقى وسينهار«.

خ�الل  اهتمام�ا  »هن�اك  أن  العب�ادي،  وب�ني 
السنوات املقبلة بتنمية قطاعات السكن من خالل 
بناء وحدات س�كنية وكذلك بناء املدارس والصحة 
والرتبية والتعليم وتوف�ري الخدمات وتوفري فرص 
العمل، مؤكدا أن »مرشوعنا متكامل ولدينا تصميم 

عى ان نستمر بالسري يف االتجاه الصحيح.

        البصرة / المستقبل العراقي

قال محافظ البرصة املهندس 
موض�وع  ان  العيدان�ي  أس�عد 
توزي�ع قط�ع األرايض الس�كنية 
ت�م ايقافه من�ذ الف�رتة املاضية 
حتى ال يس�تغله البعض كدعاية 

انتخابية .
 وأوض�ح » العيدان�ي خ�الل 
لقائه مجموعة من وجهاء وأهايل 
منطقة خمس�ة مي�ل يمكننا ان 
نقوم بتوزيع قطع أرايض سكنية 
للمستفيدين من مختلف الرشائح 
وعى رأس�هم  رشيحة الش�هداء  

لك�ن ت�م إيق�اف ه�ذا املوضوع 
حتى ال يستغل انتخابياً من قبل 
البع�ض . واض�اف » العيدان�ي  
ان ل�دى املحافظ�ة ثمانية االف 
قطع�ة ارض مف�روزة بقض�اء 
ابي الخصيب وستة االف قطعة 
ارض مف�روزة باتج�اه قض�اء 
الزبري وسفوان ، الفتا اىل ان هذه 
األرايض التي عددها أربعة عرش 
الف قطعة ارض س�كنية يمكن 
توزيعه�ا ع�ى أربع�ة عرش الف 
عائل�ة  واليوم إيق�اف توزيعها 
حت�ى ال يس�تغل االم�ر كدعاية 

انتخابية  .

حمافظ البرصة اوقفنا توزيع قطع األرايض قبل االنتخابات حتى ال يستغلها 
البعض كدعاية انتخابية 

حسن اليارسي يعلن استقالته من رئاسة هيئة النزاهة

اخلارجية الربملانية: السعودية اجهضت حتركات العراق
 حلل األزمة السورية

العراق يطلق »اخلطة اخلمسية« للتنمية الوطنية: 
مقبلون عىل »هنضة حقيقية«

      بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا  املس�تقلة  املفوضي�ة  أعلن�ت 
لإلنتخابات، أم�س االربع�اء، أن العراقيني 
املقيمني يف نيوزلندا واس�رتاليا س�يكونون 
اول املواطن�ني الذي�ن س�يدلون باصواتهم 
وق�ال  غ�دا.   املق�رر  الخ�ارج  اق�رتاع  يف 
املتح�دث باس�م املفوضية كري�م التميمي 
يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده، إن »التصويت 
الخ�اص للعس�كريني وتصوي�ت املواطنني 
العراقي�ني املقيمني يف خارج العراق س�يبدأ 
ي�وم الخميس )الع�ارش م�ن ايارالحايل(«، 
مشريا اىل أن »اول العراقيني الذين سيدلون 
املقيم�ون يف  املواطن�ون  باصواته�م ه�م 
نيوزالن�دا واس�رتاليا«.  وأك�د التميم�ي أن 
املفوضية عملت عى تهيئة »جميع الظروف 
للمراقب�ني الدوليني ولهم الحري�ة بالتنقل 

ونقل املعلومات«، مش�ريا اىل »فتح مكاتب 
انتخابي�ة يف ١3 دول�ة و6 مراك�ز اقرتاع يف 
6 دول أخ�رى بحس�ب الكثافة الس�كانية 
للعراقيني املقيمني فيها«. وانطلقت الحملة 
الدعائي�ة لالنتخاب�ات الربملاني�ة العراقية، 
صباح السبت )١٤ نيس�ان املايض(، والتي 
يتنافس فيها آالف املرشحني، للحصول عى 

مقاعد الربملان البال�غ عددها 328. وتعترب 
االنتخابات الربملاني�ة العراقية 20١8 األوىل 
الت�ي تجري يف الب�الد، بعد هزيم�ة تنظيم 
»داعش« نهاي�ة العام املايض، والثانية منذ 
االنسحاب األمريكي من العراق عام 20١١.  
كم�ا أنه�ا راب�ع انتخاب�ات من�ذ اإلطاحة 
بنظ�ام ص�دام حس�ني ع�ام 2003، والتي 
س�تجري يف ١2 مايو/أي�ار املقبل النتخاب 
أعضاء مجلس النواب، الذي بدوره ينتخب 
رئي�ي ال�وزراء والجمهوري�ة.  ويتنافس 
يف االنتخاب�ات 320 حزباً سياس�ياً وائتالفاً 
وقائمًة انتخابية، موزعة عى النحو التايل: 
88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية 
و27 تحالف�اً انتخابي�اً، وذل�ك من خالل 7 
آالف و367 مرش�حاً، وه�ذا الع�دد أقل من 
مرش�حي انتخاب�ات ع�ام 20١٤ املاضي�ة 

الذين تجاوز عددهم 9 آالف.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س 
االربع�اء، ان اي مواط�ن يجل�ب بطاق�ة 
انتخابية ليست له سيسجن ملدة ١5 عاما، 

فيم�ا اش�ارت اىل ان املحكوم�ني اق�ل من 
خمس س�نوات س�يمكنهم من التصويت 
يوم غد. وق�ال املتحدث باس�م املفوضية 
كريم التميمي يف مؤتم�ر صحايف، ان »اي 
مرشح او اي حزب يثبت انه يحاول التالعب 

فس�يتم حذف نتائجه واتخ�اذ االجراءات 
القانوني�ة«، مبين�ا ان »اي مواطن يجلب 
بطاقة غري بطاقته االنتخابية سيتم اتخاذ 
االجراءات وسيحبس قرابة ١5 سنة«. من 
جانبه، اكد عضو املفوضية حازم الرديني 
خ�الل املؤتم�ر ان »املحكوم�ني اق�ل من 
خمس سنوات س�يتمكنون من التصويت 
ي�وم غ�د الخمي�س«. وانطلق�ت الحملة 
الدعائي�ة لالنتخابات الربملاني�ة العراقية، 
صباح السبت )١٤ نيسان املايض(، والتي 
يتناف�س فيها آالف املرش�حني، للحصول 
ع�ى مقاعد الربمل�ان البال�غ عددها 328. 
وتعت�رب االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقي�ة 
20١8 األوىل الت�ي تج�ري يف الب�الد، بع�د 
هزيم�ة تنظي�م »داع�ش« نهاي�ة الع�ام 
املايض، والثانية منذ االنسحاب األمريكي 

من العراق عام 20١١.

      بغداد / المستقبل العراقي

رفعت ألوية الحش�د الش�عبي خالل االيام املاضية 
تحضرياته�ا االس�تباقية لتأم�ني الرشي�ط الح�دودي 
وإغالق الُثغرات ملنع ح�دوث أي خرق امني يف مناطق 
االنبار والنواحي الحدودية تزامنا مع قرب االنتخابات 

النيابية التي تنطلق السبت املقبل«.
وذكر بيان العالم الحش�د الشعبي تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »قوات الحش�د الش�عبي 
والق�وات االمنية نجحت بعملي�ات نوعية عى الحدود 
املشرتكة مع س�وريا خالل عملياتها يف ترشين الثاني 
20١7، م�ن القض�اء ع�ى داع�ش يف مناط�ق القائم 
ورواة وعكاش�ات وتأم�ني محيطه�ا، فيم�ا واصل�ت 
قطعات الحش�د عمليات التمشيط وجرى فيها تدمري 
مواق�ع ومضاف�ات عنارص داع�ش، االمر ال�ذي عزز 
من االس�تقرار االم�����ني ومَكن العوائل من العودة 
ملناطقهم واالس�تعداد للمش�اركة يف القرار االنتخابي 

عرب صناديق االقرتاع«.
وأض�اف ان »وح�دات الرشط�ة املحلي�ة والجيش 
العراقي تولت بإس�ناد من الحش�د الشعبي مسؤولية 
تأمني مراكز االقضية والنواح�ي ومقرتبات الصحراء 
الغربي�ة يف االنب�ار اس�تعداداً لالنتخاب�ات ومنعا ألي 

خروقات«.
واك�د قادة ميدانيون يف الحش�د ان »مس�ك الحدود 
العراقي�ة م�ع س�وريا يف جانبه�ا القريب م�ن مدينة 
املوصل )س�نجار والبعاج( ومحافظ�ة االنبار )القائم 
وراوة( والقض�اء ع�ى جيوب داعش بش�كل تام كان 
واح�دة من نتائجه�ا تأمني العملي�ات االنتخابية التي 

ستجري بعد ايام قليلة«.
يذكر ان هيأة رئاس�ة الحش�د الشعبي اكدت يف 23 
كانون الثاني املايض أن قوات الحشد تتوىل تأمني ومسك 
طرق مهمة وأساس�ية عى الحدود العراقية السورية، 
مش�رية اىل أن الحشد سيبقى مع بقية صنوف القوات 

األمنية ملواجهة التحديات التي تعصف بالبالد.

العراقيون يف نيوزلندا واسرتاليا »أول املقرتعني« 
بالتصويت يف اخلارج

املفوضية: السجن 15 عامًا ألي مواطن جيلب بطاقة 
انتخابية غري بطاقته

احلشد الشعبي يتحدث عن إحباط خمطط لـ »داعش« إلستهداف االنتخابات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت وزارة التعلي�م الع�ايل، أمس األربع�اء، عن ق�رب التقديم عىل 
110 زم�االت دراس�ية م�ن جمهوري�ة روس�يا االتحادي�ة بمختل�ف 

التخصصات. 
وق�ال معاون مدير دائرة البعثات والعالق�ات الثقافية يف الوزارة امجد 
عبد النبي الس�واد، إن “الحكومة الروس�ية منح�ت البالد 110 زماالت 
دراسية بمختلف التخصصات العلمية واالنسانية للحصول عىل شهادة 

املاجستري والدكتوراه”. 
وأضاف السواد، أن “الدائرة ستعلن قريبا عن موعد للتقديم االلكرتوني 
للزماالت التي سيتنافس عليها املوظفون وغري املوظفني للحصول عىل 
مقاعد دراس�ية يف جمهورية روسيا االتحادية”، مؤكدا أنها “ستتكفل 

بالسكن والتأمني الصحي لخلق اجواء علمية مناسبة للطلبة”.

التعليم تعلن عن )110( زماالت دراسية لروسيا بمختلف التخصصات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأ الع�د التنازيل لالق�رتاع الع�ام يف العراق 
األمر ال�ذي يجعل العراق يحب�س االنفاس 

حتى خروج النتائج الرسمية.
واعلنت مفوضي�ة االنتخاب�ات ان الصمت 
االنتخابي يبدأ الس�اعة السابعة من صباح 
ي�وم الجمع�ة، مبين�ة ان ع�دد املس�تلمني 
للبطاق�ات االنتخابي�ة بلغ اكث�ر من %76، 
فيما أعلنت الق�وات األمنية اتخاذ إجراءات 

احرتازية تحسباً لحصول أي طارئ.
العلي�ا  املتح�دث باس�م املفوضي�ة  وق�ال 
املستقلة لالنتخابات كريم التميمي انه »تم 
اتخاذ اجراءات احتياطية يف يوم االنتخابات 
من خالل ع�دم اس�تخدام املوبايالت داخل 
اىل  املواطن�ني  داعي�ا  االق�رتاع«،  محط�ة 

»التعاون ويفضل عدم جلب املوبايالت«.
واضاف التميمي ان »الصمت االنتخابي يبدأ 
الس�اعة الس�ابعة من صباح ي�وم الجمعة 

املقبل«.
م�ن جانب�ه، اكد عض�و املفوضي�ة معتمد 
املوس�وي خالل املؤتمر انه »تم اس�تكمال 
كافة التجهي�زات الخاصة باالنتخابات من 
احبار واختام واجه�زة الكرتونية، الفتا اىل 
ان »ع�دد البطاق�ات التي وزع�ت تجاوزت 

ال�10 ماليني اي اكثر من %76«.
وانطلق�ت الحمل�ة الدعائي�ة لالنتخاب�ات 
الربملاني�ة العراقي�ة، الس�بت )14 نيس�ان 
آالف  فيه�ا  يتناف�س  والت�ي  امل�ايض(، 
املرش�حني، للحص�ول عىل مقاع�د الربملان 

البالغ عددها 328.
وتعترب االنتخابات الربملانية العراقية 2018 
األوىل الت�ي تج�ري يف الب�الد، بع�د هزيم�ة 
تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي نهاي�ة الع�ام 
امل�ايض، والثانية منذ االنس�حاب األمريكي 

من العراق عام 2011.
كما أنها رابع انتخابات منذ اإلطاحة بنظام 
صدام حس�ني عام 2003، والتي س�تجري 
يف 12 أي�ار املقبل النتخ�اب أعضاء الربملان، 
وال�ذي ينتخ�ب، ب�دوره،  رئييس ال�وزراء 

والجمهورية.
ويتنافس يف االنتخابات 320 حزباً سياسياً 
وائتالف�ًا وقائم�ًة انتخابي�ة، موزع�ة عىل 
النح�و الت�ايل: 88 قائم�ة انتخابي�ة و205 
كيان�ات سياس�ية و27 تحالف�اً انتخابياً، 
وذلك من خالل 7 آالف و367 مرشحاً، وهذا 
العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 

املاضية الذين تجاوز عددهم 9 آالف.
بدورها، أعلنت القوات األمنية عن اجراءات 

أمنية مشددة تسبق االنتخابات.

وأش�ار قائ�د عمليات بغ�داد الفريق الركن 
جليل الربيعي اىل اعداد خطة امنية محكمة 
س�المة  لضم�ان  باالنتخاب�ات  خاص�ة 

املواطنني يف العاصمة.

واعل�ن ع�ن منع حرك�ة الدرج�ات النارية 
وسيارات نقل البضائع يف بغداد اعتباًرا من 
أم�س االربعاء اىل نهاية االنتخابات مس�اء 
الس�بت املقب�ل. واكد وج�ود خط�ة أمنية 

خاصة يف حال تم فرض حظر التجوال يوم 
االنتخابات. 

وكان رئيس الوزراء حي�در العبادي قد اكد 
خالل مؤتم�ره الصحايف االس�بوعي توفري 

الحكومة بيئة آمن�ة لنقل صناديق االقرتاع 
وحماي�ة الناخب�ني ومراكز االق�رتاع كافة 
.واش�ار اىل انه ترك مرون�ة عالية للقيادات 
االمنية والعس�كرية لتقدي�ر املوقف يف يوم 

االق�رتاع مع الح�رص عىل ضمان س�المة 
اىل  املواطن�ني  داعًي�ا  الناخب�ني«..  وام�ن 
املش�اركة يف االنتخابات وممارس�ة حقهم 

الدستوري.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الرئي�س  إع�الن  م�ن  س�اعات  بع�د 
األمريكي ترمب االنسحاب من االتفاق 
الن�ووي م�ع إي�ران، عرب الع�راق عن 
القلق من هذه الخطوة واصفا االتفاق 
ب� »التاريخي«، داعًيا األطراف األخرى 

املوقعة عليه إىل عدم املساس به.
وأعرب الرئيس ف�ؤاد معصوم يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
عن االس�ف لق�رار الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترمب االنس�حاب من اتفاقية 
جنيف حول الربنامج النووي اإليراني، 
املوقع�ة نهاي�ة عام 2015 ب�ني إيران 
إرصار  مثمن�ا   ،)5+1( ومجموع�ة 
األطراف األخرى املوقعة عىل االتفاقية 
عىل مواصل�ة االلتزام الت�ام بها، كما 
حث الواليات املتحدة عىل عدم املساس 
باالتفاقي�ة وتجن�ب عرقل�ة تنفيذها 
بالكام�ل م�ن قب�ل األط�راف األخرى 

املوقعة عليها.
ودع�ا معص�وم الوالي�ات املتح�دة إىل 
أن  معت�رًبا  بقراره�ا،  النظ�ر  إع�ادة 
االتفاقية »مثلت انج�ازا كبريا لتعزيز 
فرص إحالل الس�الم والتقدم لجميع 
الدولي�ة ع�رب  املنطق�ة واألرسة  دول 
تفعيل الدبلوماس�ية الرش�يدة إلنهاء 
التوت�رات الخطرية وتف�ادي الكوارث 
املحدقة باالعتماد عىل الحكمة والحوار 

اإلنس�اني والتفاهم البناء القائم عىل 
أسس ومبادئ األمم املتحدة«.

وش�دد الرئيس العراقي عىل معارضة 
ب�الده ل�كل أش�كال أس�لحة الدم�ار 
األس�لحة  مقدمته�ا  ويف  الش�امل 

النووي�ة، مؤك�ًدا القلق م�ن أن »قرار 
انس�حاب الواليات املتح�دة األمريكية 
من جانب واحد من االتفاق التاريخي 
للجمهوري�ة  الن�ووي  املل�ف  بش�أن 
اإلس�المية اإليرانية لن يخدم إمكانية 

تعزي�ز األمن واالس�تقرار يف منطقتنا 
والعالم«، بحسب رأيه.

العالق�ات  لجن�ة  وصف�ت  بدوره�ا، 
ترام�ب  ق�رار  النيابي�ة  الخارجي�ة 
الن�ووي  االتف�اق  م�ن  باالنس�حاب 

ب�«الخطأ الكبري«، مؤكدة ان االتفاقية 
ليس�ت موقعه من قبل ايران وامريكا 

بل انها اتفاقية متعددة االطراف. 
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب خال�د 
االس�دي ان “قرارالرئي�س االمريك�ي 

دونالد ترامب بانسحابه من االتفاقية 
النووي�ة املتع�ددة االط�راف هو خطأ 
كب�ريا”.  واض�اف ان “ق�رار ترام�ب 
س�يكون له تبعات عىل مس�توى عدم 
االس�تقرار يف املنطقة وربما س�يكون 

عامال يف تهديد االمن والسلم الدوليني 
عىل املس�توى القريب”.  يش�ار إىل أّن 
االتحاد االوروبي قد جدد اليوم التزامه 
باالتفاق النووي مع إي�ران رغم قرار 
الواليات املتحدة االنسحاب منه.. وأعلن 
أنه »سيضمن أال تتعرض طهران ألي 
م�ن العقوبات األوروبي�ة التي رفعت 
بموج�ب االتفاق املربم ع�ام 2015«. 
وقال�ت حكوم�ات ال�دول األعضاء يف 
االتح�اد )28 دولة(، يف بي�ان األربعاء 
طاملا »واصل�ت إيران تنفيذ التزاماتها 
النووية، فإن االتحاد األوروبي سيظل 
والفع�ال  الكام�ل  بالتنفي�ذ  ملتزم�ا 
لالتفاق النووي«. واش�ارت يف بيان إىل 
أّن »رفع العقوبات املتعلقة بالشؤون 
النووي�ة ج�زء رضوري م�ن االتفاق 
التزام�ه  يؤك�د  األوروب�ي  واالتح�اد 
بضمان استمرار ذلك«. وكان الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترمب اعلن رس�ميا 
انس�حاب ب�الده م�ن االتف�اق ال�ذي 
عقدته دول غربية وروسيا والصني مع 
إيران بش�أن برنامجها النووي يف عام 
2015، والذي وصف�ه بالكارثي قائال 
» أعلن أن أمريكا تنسحب من االتفاق 
النووي اإليراني وس�أوقع مذكرة لبدء 
فرض العقوبات عىل إيران وسنفرض 
أعىل العقوبات االقتصادية عليها وعىل 
أي دول�ة س�تدعم طه�ران المتالكها 

للسالح النووي سنحاسبها«.

حوالي 76 باملئة من العراقيني تسلموا بطاقاتهم.. والصمت االنتخابي يبدأ اجلمعة.. والقوات األمنية تتخذ »إجراءات احرتازية«

العراق حيبس االنفاس عشية االقرتاع العام

حث واشنطن على مراجعة قرارها.. ودعا األطراف الدولية إىل التمسك بـ »االتفاق التارخيي«

العراق قلق النسحاب أمريكا من االتفاق النووي: لن خيدم تعزيز األمن يف املنطقة

       بغداد / المستقبل العراقي

تّع�ض بعض األح�زاب الكردية ع�ىل جراحها، 
وتب�ذل جهوداً ُمكّثف�ة من أجل تش�كيل كتلة 
برملانية واحدة بعد االنتخابات الربملانية املقرر 
أن تج�ري يف الع�راق الس�بت املقب�ل، لضمان 
حص�ول هذه األحزاب عىل املناصب التي اعتاد 
األك�راد تبوّأها يف بغداد.  وأّكد مصدر س�يايس 
ُمقرب من الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
أّن »الح�زب يواص�ل جهوده إلقن�اع األحزاب 
الكردي�ة التي دخل يف ح�وارات معها برضورة 
الذهاب إىل بغداد بعد االنتخابات بكتلة برملانية 
قوية تعيد لألكراد مكانتهم«. وأضاف املصدر أّن 
»قيادات الحزب أبلغت األحزاب الكردية األخرى 
بأن األكراد ينبغي أن يحافظوا عىل س�طوتهم 

الت�ي مكنته�م م�ن أن يكون�وا بيض�ة القبان 
طيلة الفرتة املاضية«، الفت�ًا إىل أّن »املباحثات 
ستستمر وسيتم تكثيفها بعد االنتخابات لحني 
موعد تشكيل الحكومة«. بدوره، عّد القيادي يف 
االتحاد الوطني الكردس�تاني غياث السورجي 
أّن م�ن مصلحة األكراد الذهاب إىل بغداد ضمن 
تحال�ف واحد كبري، الفت�ًا إىل وجود تقارب بني 
حزبه والحزب الديمقراطي الكردس�تاني الذي 
يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود 
ترصي�ح  يف  الس�ورجي،  وأوض�ح  بارزان�ي. 
صح�ايف، أّن »هن�اك تقارب�ا كب�ريا للدخول يف 
تحال�ف مع الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
بع�د االنتخابات، ألن القائمتني س�تكونان من 
القوائ�م الكردي�ة األك�رب يف الربمل�ان املقب�ل«، 
مش�رياً إىل أّن »نتائ�ج االنتخاب�ات ق�د تدف�ع 

أحزاب�اً أخ�رى لالنضواء ضمن ه�ذا التحالف، 
وم�ن بينها االتحاد اإلس�المي الكردس�تاني«. 
يف غضون ذل�ك، ألق�ى وزير الرتبي�ة والتعليم 
يف حكوم�ة إقليم كردس�تان بيش�توان صادق 
بالالئم�ة عىل األط�راف الكردية التي تس�ببت 
بحدوث انقسامات يف اإلقليم، قائالً إّن »جهات 
سياس�ية كردي�ة تآمرت عىل اإلقلي�م محاولة 
الني�ل منه وإضعافه«. وأض�اف صادق، خالل 
مؤتم�ر صح�ايف عق�ده يف أربي�ل، أّن »ه�ذه 
األطراف تحاول أن تجعل من إقليم كردس�تان 
ث�الث محافظ�ات ضعيف�ة«. يف الغضون، قال 
عض�و حركة الجي�ل الجديد الكردية، أس�امة 
أحمد، إّن الحديث ع�ن وحدة الصف الكردي ال 
بد أن يرتافق مع إج�راءات جدية باتجاه هذه 
الوحدة، مبيناً أّن »الكتلة الكردية املوحدة التي 

يجري الرتويج له�ا يف أربيل يصعب أن تتحقق 
م�ا لم يتم إبعاد حزب بارزاني عن رئاس�تها«. 
وتابع أحم�د، »جميعنا يعلم من الذي تس�بب 
بضياع حقوق األك�راد التي حصلوا عليها عرب 
مس�رية نضال لعرشات الس�نني«، موضحاً أّن 
الوح�دة رضوري�ة لكنها يج�ب أن تت�م بعيداً 
عن قيادة ح�زب بارزاني. وتابع »ال يوجد أحد 
يختلف م�ع توجهات الذه�اب إىل بغداد بكتلة 
كبرية، لكن ذلك يجب أن يكون مسبوقاً باتفاق 
ك�ردي عىل جميع التفاصي�ل الجزئية املتعلقة 
بتوزي�ع املناصب بني القوى الكردية«. يش�ار 
إىل أّن أك�راد العراق اعت�ادوا منذ أول انتخابات 
أجري�ت عام 2005 ع�ىل الحصول عىل منصب 
رئيس الجمهورية، ووزارة س�يادية، وعدد من 

الوزارات واملناصب املهمة األخرى.

الكتل الصغرية تشرتط إبعاد بارزاني عن القيادة

أحزاب كردية »تعض جراحها« للتوصل إىل »الكتلة الواحدة« يف الربملان االحتادي
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صواريخ أنصار اهلل تتسبب بانفجارات يف الرياض 

بومبيو يستبق »القمة التارخيية« بزيارة إىل بيونغ يانغ
       بغداد / المستقبل العراقي

هدد فرع لتنظيم القاعدة بشن هجمات على عمليات 
ش�ركات غربية في ش�مال وغرب أفريقي�ا ووصفها 
بأنه�ا “أه�داف مش�روعة” وح�ث المس�لمين عل�ى 
مقاطعتها. وسبق أن شن تنظيم القاعدة ببالد المغرب 
اإلس�المي هجمات على منشآت، الس�يما في الجزائر 
حيث شن هجوما كبيرا على محطة للغاز الطبيعي في 

عام 2013 أدى إلى مقتل عشرات العمال.
وش�ن مقاتلو التنظي�م كذلك هجم�ات على فنادق 
يرتاده�ا أجانب ف�ي مالي وبوركينا فاس�و وس�احل 
الع�اج. وقال التنظيم في بيان “يأتي هذا البيان منابذة 
لكل الش�ركات والمؤسس�ات الغربي�ة -وبدرجة أولى 
الفرنس�ية منها-العامل�ة في المغرب اإلس�المي )من 
ليبيا إل�ى موريتاني�ا( ومنطقة الس�احل وإخطار لها 

بأنها هدف مشروع للمجاهدين”.
التواص�ل  ش�بكات  عب�ر  البي�ان  ت�داول  وج�رى 
يراق�ب  ال�ذي  االجتماع�ي وترجم�ه موق�ع س�ايت 
التنظيم�ات المتطرف�ة. وحص البيان بالذكر فرنس�ا، 
القوة االس�تعمارية الس�ابقة في معظم بلدان ش�مال 

وغرب أفريقيا، وحلفاءها في المنطقة.
وجاء ف�ي البي�ان “قررن�ا أن نضرب العم�ق الذي 
يحاف�ظ عل�ى اس�تمرارية ه�ذه الحكوم�ات العميلة 
ويمك�ن المحت�ل الفرنس�ي م�ن توفي�ر رغ�د العيش 
والرخاء لش�عبه”. وشهدت المنطقة تزايدا في التشدد 
اإلسالمي منذ االنتفاضة في ليبيا التي أطاحت بمعمر 
القذاف�ي، وأدت إل�ى فوضى تمكنت خالله�ا الفصائل 

المسلحة من نهب مخازن األسلحة الحكومية.
وقادت فرنس�ا تدخال عسكريا في مالي عام 2013 
للتص�دي للجماع�ات اإلس�المية التي س�يطرت على 

شمال البالد الصحراوي في 2012.
وال ي�زال لباري�س آالف الجن�ود المنتش�رين ف�ي 
منطقة الس�احل الج�رداء في غرب أفريقي�ا في إطار 
عملية تس�تهدف القض�اء على الجماعات المس�لحة. 

وتعزز الواليات المتحدة وجودها في المنطقة أيضا.

القاعدة تعـود إىل أساليب قديمـة: 
للبحث عن موطئ قدم يف أفريقيا

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت قناة المس�يرة، التابعة لجماعة 
أنصار الله إن “القوة الصاروخية قصفت 
الميناء الجاف وأه�داف اقتصادية أخرى 
بالعاصم�ة الس�عودية الري�اض بدفع�ة 

.”H2 صواريخ باليستية طراز بركان
بدوره�ا، قال�ت قن�اة “العربي�ة” إن 
قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 
صاروخي�ن  األربع�اء،  أم�س  ودم�رت، 
باليستيين في س�ماء العاصمة الرياض، 
بعد دقائق من سماع أصوات 4 انفجارات. 
ونقلت القناة عن مراسلها، أن “صواريخ 
الباتريوت اعترضت الصاروخين، وسمع 

صوت االعتراض ف�ي أكثر من مكان في 
العاصم�ة الس�عودية، ول�م يص�در بيان 
رس�مي يحدد مكان االعتراض بالتحديد 
وم�كان س�قوط ش�ظايا الصاروخي�ن 

البالستيين.
م�ن جانبه�ا، نقل�ت وكال�ة األنب�اء 
السعودية “واس”، عن المتحدث الرسمي 
باس�م التحالف العربي ف�ي اليمن العقيد 
الرك�ن تركي المالك�ي قول�ه إن “قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت 
في تمام الس�اعة السابعة وثمان عشرة 
دقيق�ة من صب�اح )األربع�اء( صاروخا 
الحوثي�ة  المليش�يا  أطلقت�ه  باليس�تيا 
المدعوم�ة من إيران م�ن داخل األراضي 

اليمنية )محافظة صعدة( باتجاه أراضي 
المملك�ة”. وأوضح العقي�د المالكي، أن 
الص�اروخ كان باتج�اه مدين�ة ج�ازان، 
وتم إطالقه بطريقة متعمدة الس�تهداف 

المناطق المدنية واآلهلة بالسكان.
ج�اء ذلك، بع�د يومين من اس�تهداف 
التحالف العربي بقيادة الس�عودية، لدار 
الرئاس�ة بح�ي الزبي�ري ف�ي العاصمة 
اليمني�ة صنع�اء، يوم االثني�ن، 7 مايو/ 
أيار، مما أدى إلى س�قوط 15 قتيال، و55 
مصابا. وتقود السعودية تحالفا عسكريا 
بمش�اركة دول عربية عدة ينفذ، منذ 26 
آذار 2015، عملي�ات عس�كرية غالب�اً ما 

تصيب المدنيين في اليمن.

       بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجية األميركي، مايك 
بومبيو، إلى بيون�غ يانغ، أمس األربعاء، 
مع تس�ارع المس�اعي الدبلوماسية قبل 
قم�ة تاريخي�ة بي�ن الوالي�ات المتح�دة 

وكوريا الشمالية. 
وته�دف ه�ذه الزي�ارة غي�ر المعلنة 
لبومبيو، وهي الثانية له خالل أس�ابيع، 
لكنها األول�ى بصفته وزي�راً للخارجية، 
إل�ى تس�ريع االس�تعدادات للقم�ة غي�ر 
المسبوقة بين دونالد ترامب وكيم جونغ 

أون.
ويش�كل االنف�راج الذي ت�ال األلعاب 
األولمبي�ة الش�توية الت�ي اس�تضافتها 
كوريا الجنوبية تبايناً واضحاً مع التوتر 
الش�ديد الذي كانت تعيشه شبه الجزيرة 
قبل أشهر فقط، عندما كان ترامب وكيم 
يتبادالن الشتائم واالتهامات والتهديدات 
بالدمار على خلفي�ة البرنامجين النووي 

والباليستي لكوريا الشمالية.
وص�ّرح ترامب في كلم�ة متلفزة من 
البيت األبيض “نعتق�د أننا في طور بناء 
عالقات م�ع كوريا الش�مالية”، مضيفاً 
“س�نرى كيف ستس�ير األم�ور. ربما لن 
تس�ير عل�ى ما ي�رام. لك�ن ربم�ا تكون 
ش�يئاً عظيماً لكوريا الش�مالية وكوريا 

الجنوبية والعالم بأسره”.
إال أن تفاصي�ل ه�ذه القم�ة ال ت�زال 

غامض�ة، فخ�الل قمة نادرة في نيس�ان 
الماضي ف�ي المنطقة منزوعة الس�الح 
والرئي�س  كي�م  أع�اد  الكوريتي�ن  بي�ن 
الك�وري الجنوبي مون ج�اي إن التأكيد 
على التزامهما تحقيق “هدف مش�ترك” 
و”نزع الس�الح النووي التام” من ش�به 

الجزيرة.
ويعتق�د أن إع�الن ترام�ب انس�حاب 

بالده م�ن االتف�اق الن�ووي الموقع مع 
إي�ران قب�ل س�اعات فق�ط م�ن وصول 
بومبيو إلى بيونغ يانغ قد يزيد من تعقيد 
فرص إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن 

سالحها النووي.
يذك�ر أن كيم التق�ى الرئيس الصيني 
ش�ي غينبينغ، للمرة الثانية، في غضون 
ستة أسابيع، ما يبرز الجهود التي يبذلها 

هذان البلدان الحليفان منذ حقبة الحرب 
الباردة لتحسين العالقات، كما أن الصين 
ال تريد أن يتم تهميش�ها ف�ي التحركات 

الدبلوماسية الحثيثة حالياً.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن 
كيم قوله إنه “ال ضرورة ألن تكون كوريا 
الشمالية دولة نووية “إذا ألغى األطراف 
المعنيون سياساتهم العدائية وتهديداتهم 

األمنية ضد كوريا الشمالية”.
وأع�رب كي�م كذلك ع�ن أمل�ه في أن 
تتخذ الواليات المتحدة وكوريا الشمالية 
“إجراءات تدريجي�ة ومتزامنة” لتحقيق 
نزع األس�لحة والس�الم، بحس�ب وكالة 
الصين الجديدة، في إش�ارة إلى أن بيونغ 

يانغ تريد اتفاقاً متبادالً.
ول�م ُيع�رف بع�د برنام�ج بومبيو أو 
الشخصيات الذين س�يلتقيهم في كوريا 
صحافيي�ن  أم�ام  وص�رح  الش�مالية. 
بأنه يس�عى لإلع�داد للقمة بي�ن ترامب 
و”الرئيس أون” ما أثار تعليقات ساخرة 

من قبل مراقبين.
وكتب جيف�ري لويس خبي�ر مراقبة 
التس�لح في تغري�دة “بومبي�و ال يعرف 
أن كيم هو اس�م الكنية لكن من الواضح 
أنه على اط�الع تام بفروق�ات المفهوم 
والداللة لتعبير، نزع الس�الح النووي من 

شبه الجزيرة الكورية”.
ف�ي م�وازاة ذل�ك، تعقد ف�ي طوكيو 
قمة ثالثية بين الصي�ن واليابان وكوريا 
الجنوبي�ة من أج�ل التوصل إل�ى أرضية 
اتفاق مع التطورات الدبلوماسية الكبيرة 

التي تشهدها شبه الجزيرة.
وتج�د الياب�ان الت�ي تعتم�د الموقف 
األكثر تشدداً من كوريا الشمالية نفسها 
على الهامش نوعاً ما مع تسارع األحداث 
وم�ا تقول إنه ليونة إزاء بلد يجب توخي 

الحذر منه.

       بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد األمين العام لجمعي�ة الوفاق البحرينية الش�يخ علي 
سلمان خالل اتصال مع عائلته بإحضار 12 فرداً من السجناء 
األجانب لمش�اركتهم مبن�ى الرموز رغم ضي�ق المبنى، علما 
أن المبنى يح�وي 3 غرف فقط وال يتحمل العدد الموجود من 

المعتقلين.
وكان نشطاء قد ذكروا سابقاً أن إدارة سجن جو المركزي 
س�يىء الصيت تواصل التضييق على س�جناء ال�رأي والرموز 
المعتقلي�ن حي�ث وضع�ت قائم�ة بأس�ماء الكت�ب الممنوع 

إدخالها.
وقال نشطاء إنه في الخزانة المخصصة الستالم االمانات 
في س�جن جو توج�د قائمة باس�ماء الكت�ب الممنوعة منها 
)مفاتي�ح الجنان- م�كارم االخ�الق- الصحيفة الس�جادية- 

الطريق إلى الله( وغيرها من الكتب التربوية.
كما أش�ار نش�طاء إلى أنه وبعد بعد مصادرة جميع الكتب 
لدى الرموز المعتقلين في س�جن جو لعدة أش�هر، تم السماح 

لكل واحد منهم بإدخال كتاب واحد فقط.
في حين وعند محاولة عائلة زعيم المعارضة الش�يخ علي 
سلمان إدخال كتاب الصحيفة السجادية لسماحته تم الرفض 

بذريعة أنها من الكتب الممنوعة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مصدر مس�ؤول في “قوات سوريا الديمقراطية” ذات 
الغالبية الكردية أن القوات األمريكية أقامت قاعدة عس�كرية 

جديدة في مدينة منبج شمال سوريا عند الحدود مع تركيا. 
وأك�د المتحدث باس�م “مجل�س منبج العس�كري” التابع 
ل�”قس�د”، ش�رفان دروي�ش، لوكال�ة “رويت�رز” أن ق�وات 
فرنس�ية ُنشرت أيضا في القاعدة التي أقامها التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن بغية مراقبة وحماية الحدود.
وذكر درويش أن القاعدة أنشئت فور شن تركيا وحلفائها 
حملة عس�كرية ض�د الوح�دات الكردية في منطق�ة عفرين 
السورية الحدودية في يناير الماضي، وفي ظل تهديدات أنقرة 

المتكررة بإدخال قواتها في منبج.
الق�وات األمريكي�ة والفرنس�ية  أن  المس�ؤول  وأوض�ح 
المرتبط�ة في القاع�دة تقوم بدوريات عند خ�ط التماس بين 
“ق�وات س�وريا الديمقراطية” وفصائل المعارضة الس�ورية 

المدعومة من تركيا، لمنع وقوع حوادث بين الطرفين.
ونش�رت “رويترز” ص�ورا تظهر القاعدة الجدي�دة، بينما 

امتنع التحالف الدولي عن التعليق على الموضوع.
ويبق�ى دعم واش�نطن وحلفائه�ا ضمن التحال�ف الدولي 
للمقاتلي�ن األك�راد، حليفهم األساس�ي بالص�راع ضد تنظيم 
“داع�ش” في س�وريا، أبرز نقط�ة خالفية ف�ي العالقات بين 
الواليات المتحدة وتركيا، حي�ث تعتبر أنقرة “وحدات حماية 
الشعب” الكردية التي تشكل العمود الفقري ل�”قسد” تنظيما 

إرهابيا.
وهددت تركيا غير مرة بش�ن عملية عس�كرية جديدة في 

منبج، بالرغم من وجود قوات التحالف هناك.

سلطات البحـرين تواصل التضييق 
عىل الرموز واملعتقلني املعارضني

واشنطن ترضب
 حتذيرات أنقرة عرض احلائط وتنشئ 

»قاعدة جديدة« يف منبج           بغداد / المستقبل العراقي

أث�ار ق�رار الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترامب 
انس�حاب الوالي�ات المتحدة من االتف�اق النووي 
م�ع إيران، ردود فع�ل دولية اتفقت ف�ي مجملها 
على مواصلة االلتزام باالتفاق حتى دون الواليات 

المتحدة.
وقال االتح�اد األوروبي إنه س�يلتزم باالتفاق 
الن�ووي اإليران�ي رغ�م ق�رار الوالي�ات المتحدة 
االنس�حاب منه، مضيفاً أنه س�يضمن أال تتعرض 
طه�ران ألي من العقوب�ات األوروبية التي رفعت 

بموجب االتفاق المبرم عام 2015.
وأضافت حكومات الدول األعضاء في االتحاد، 
وه�ي 28 دول�ة، في بي�ان “طالما واصل�ت إيران 
تنفي�ذ التزاماتها النووية، ف�إن االتحاد األوروبي 
س�يظل ملتزما بالتنفيذ الكام�ل والفعال لالتفاق 
بالش�ؤون  المتعلق�ة  العقوب�ات  الن�ووي. رف�ع 
النووي�ة جزء ضروري من االتف�اق، يؤكد االتحاد 

األوروبي التزامه بضمان استمرار هذا”.
والثالثاء، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 
إي�ران، واصفا إي�اه بأنه “كارث�ي”، وإعادة العمل 

بالعقوبات على طهران.
ونف�ذ ترام�ب به�ذا اإلع�الن تهدي�ده ووعده 
األممي�ة  التحذي�رات  كل  متجاه�ال  االنتخاب�ي 
والدولي�ة، في خطوة قد تفت�ح مرحلة جديدة من 
التوتر م�ع الش�ركاء األوروبيي�ن الموقعين على 
االتفاق ومع الصين وروس�يا المعارضتان إلنهاء 
االتف�اق النووي. وقال وزير الخارجية الفرنس�ي 
جان إيف لو دريان، إن االتفاق النووي اإليراني “لم 

يمت” رغم قرار الرئيس األميركي االنسحاب منه، 
مضيف�ا أن الرئيس الفرنس�ي إيمانوي�ل ماكرون 
سيتحدث في وقت الحق مع نظيره اإليراني حسن 

روحاني.
وأضاف لو دريان لراديو )ار.تي.ال( الفرنس�ي 
إن ب�الده تري�د التمس�ك باالتف�اق الن�ووي الذي 
أبرمت�ه إيران مع س�ت ق�وى عالمية ع�ام 2015 

والذي يقول إن إيران التزمت به.
وتابع أن اجتماع ماكرون س�يعقبه محادثات 
وبريطاني�ا  اإليرانيي�ن  بي�ن  المس�توى  رفيع�ة 
وألمانيا باإلضافة إلى فرنسا. وستعقد اجتماعات 
كذلك مع شركات مثل توتال النفطية وغيرها من 
الش�ركات والكيانات االقتصادي�ة الكبرى العاملة 

في المنطقة.
وق�ال “ه�ذا االتفاق ل�م يمت. هناك انس�حاب 
زال  م�ا  االتف�اق  لك�ن  االتف�اق  م�ن  أميرك�ي 

موجودا”.
وأضاف “المنطقة تس�تحق ما ه�و أفضل من 
المزي�د من االضطراب�ات التي يثيرها االنس�حاب 
األميركي. لذلك نريد التمسك به وأن نضمن تمسك 

إيران كذلك به وأن تمارس ضبط النفس”.
ويهدف االتفاق إلى تسهيل التبادالت االقتصادية 
مع إي�ران لقاء تعهدها وقف نش�اطاتها النووي. 
ب�دوره، قال وزي�ر الخارجية األلمان�ي هايكو إن 
بالده تري�د اإلبقاء على اتفاق نووي مع إيران ألن 
الرئي�س األميركي لم يقدم بديال لمنع الجمهورية 

اإلسالمية من صنع أسلحة ذرية.
وقال ماس ف�ي مؤتمر صحفي “االتفاق قائم. 

نريد اإلبقاء على القيود وقواعد الشفافية”.
وأض�اف “خاص�ة أن م�ن غي�ر الواض�ح على 

اإلطالق ما هو التصور التي تراه الواليات المتحدة 
بديال لالتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أس�لحة 
نووية ويضمن القدرة على التحقق من التزامها”.

م�ن جهته، انتق�د الرئيس الترك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان ق�رار الرئيس األميركي االنس�حاب من 
االتف�اق الن�ووي م�ع إي�ران، وق�ال إن الواليات 

المتحدة هي التي ستخسر جراء ذلك.
وق�ال أردوغ�ان “الوالي�ات المتحدة س�تكون 

الخاسرة إذا لم تلتزم اتفاقاً وقعته”.
وأض�اف في التصريح الذي نقلت�ه وكالة أنباء 
“األناضول”، “ال يمكنكم االنس�حاب من اتفاقات 

دولية عندما يحلو لكم األمر”.
ومس�اء الثالثاء، كتب المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين على تويتر إن “االنس�حاب 
األح�ادي للواليات المتح�دة من االتف�اق النووي 
هو ق�رار سيتس�بب بع�دم االس�تقرار وبنزاعات 

جديدة”.
وتقي�م تركيا عالقات مع إيران، ويعمل البلدان 
على تنمية المبادالت التجارية والس�ياحية بينهما 
والتع�اون ف�ي المل�ف الس�وري رغ�م تع�ارض 

مواقفهما.
وتتس�م عالقات تركي�ا مع واش�نطن بالتوتر 
بسبب الخالف حول الملف السوري بشكل خاص. 
ورف�ع اتفاق ع�ام 2015 بي�ن الوالي�ات المتحدة 
وفرنس�ا وألماني�ا وبريطاني�ا وروس�يا والصين 
وإيران العقوبات المفروضة على إيران في مقابل 
كب�ح برنامجها النووي. ووضعت صياغة االتفاق 

بحيث تمنع إيران من امتالك سالح نووي.
وبقي�ت روس�يا والصي�ن عل�ى موقفهما من 
االتفاق بتجدي�د االلتزام به والدعوة لحمايته رغم 

الق�رار األميركي  . إلى ذل�ك، أعلن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي الفروف، أن بالده ستظل ملتزمة 
بخطة العمل الش�املة المش�تركة بشأن البرنامج 
النووي اإليراني، حتى لو انس�حبت منها الواليات 

المتحدة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستبقي 
عل�ى التزامه�ا باالتف�اق الن�ووي اإليران�ي رغم 
انس�حاب واش�نطن من�ه، ق�ال الف�روف “نعم”، 

بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وتعقيباً على االنس�حاب األميركي من االتفاق 
المبرم بين إي�ران والدول الكب�رى، نقلت وكاالت 
أنباء روسية عن ألكسندر جروشكو القائم بأعمال 
نائ�ب وزير الخارجية الروس�ي قول�ه، إن وزيري 
خارجية روس�يا وألمانيا سيجتمعان في موسكو 
لبحث تطورات الوضع المتعل�ق باالتفاق النووي 

اإليراني.
وكان هايكو ماس وزي�ر خارجية ألمانيا قال، 
إن ألمانيا س�تحاول اإلبقاء عل�ى االتفاق النووي 
اإليران�ي ال�ذي تم إبرام�ه ع�ام 2015 رغم إعالن 
الرئيس األميركي انسحاب الواليات المتحدة منه.

ف�ي الغضون، دعت الصي�ن إلى حماية االتفاق 
الن�ووي اإليران�ي رغم إع�الن الوالي�ات المتحدة 
انس�حابها م�ن االتفاق الن�ووي اإليران�ي والذي 

أعربت بكين عن “األسف” إزاءه.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ 
شوانغ ان بكين وهي من بين الدول الموقعة على 
االتفاق ف�ي 2015 دعت “كل األطراف إلى التحلي 
بالمس�ؤولية” من أجل “العودة في أس�رع وقت” 
إل�ى احترام نص “يس�اهم في حفظ الس�الم في 

الشرق األوسط”.

التزام كامل مبعزل عن الواليات املتحدة

الدول الكربى تتمسك بـ »االتفاق النووي«: غري معنيني برتامب
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دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 1243 / 2018
التاريخ 9 / 5 / 2018

اىل املنفذ عليه / اخالص عيد ابراهيم – الكاظمية / 
العكيالت حملة 425 زقاق 24 دار 156 / 142  

لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار مرك�ز رشطة الكاظمية 
املرق�م 1844 يف 19 / 4 / 2018 وتأيي�د املجل�س املح�ي لحي 
الزه�راء امل�ؤرخ يف 19 / 4 / 2018 انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تناداً للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش 
يوم�اً تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 577 / ب / 2018 يف 4 / 
4 / 2018 املتضم�ن الزامك بتأدي�ة مبلغاً قدره 515,000 الف 
دين�ار عن اتعاب املحاماة والزام�ك بمنع معارضة املدعيني كل 
من ليث وحيدر وملياء ومنى وافراح وظافر ومنريه وحامد اوالد 
عبد الجبار عبد الكريم موىس العكيي باالنتفاع بعقارهم الباب 
املرق�م 156 / 142 املش�يد ع�ى القطعة املرقم�ة 303 / 559 
عطيفي�ة والكائن يف الكاظمية محلة 425 زقاق 24 وتس�ليمه 

خالياً من جميع الشواغل

دائرة التسجيل العقاري يف الخالص

اعالن
التسلسل او رقم القطعة : 287/2

املحلة او املقاطعة )7 هبهب( 
الجنس : قطعة ارض

النوع : ملك رصف
االبواب او رقم الطابق  او الشقة :

املساحة :
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع  سنوية :

الشاغل :
مقدار البيع : تمام العقار

تعل�ن الرشك�ة العامة للنق�ل الربي عن بي�ع قطعة ارض 
مشيد عليها بتلو واملرقمة )287/7 م2  7 هبهب( والبالغة 
مس�احتها )400(م2 والعائد للمالك )مهند شهاب احمد( 
عن طري�ق  املزاي�دة العلنية لق�اء الدين الراه�ن والبالغة 
قيمته )365,232,812( ثالثمائة وخمسة وستون مليون 

ومائتان واثنان وثالثون الف وثمنمائة واثنا عرش دينار 
فع�ى الراغبني باالش�راك يف ه�ذه املزاي�دة مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوم من الي�وم الثاني من نرش االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية او كفالة مرصفية 

ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للبيع

اعالن
اس�تنادا الحكام املادة )49( من قانون التس�جيل العقاري 
قررت لجنة تثبيت امللكية يف قلعة صالح بالعدد )1/تسجيل 
مج�دد/ 2018( يف 2018/4/2 الخ�اص بالعق�ار املرق�م 
)395 ( الحس�ينية قررت رفض طلب التس�جيل املجدد من 
قب�ل مديرية بلدية قلعة صال�ح الخاص بالعقار انف الذكر 
واعالن هذا القرار يف صحيفتني محليتني وملدة ثالثون يوما  
وتبليغ وزارة املالية واملجلس املحي يف قلعة صالح ومديرية 
بلدية قلعة صالح وصدر هذا القرار استنادا الحكام املواد ) 
44  و 45  و 46 و  47و48 و 49 و 50( من قانون التسجيل 
العقاري رقم )43 ( لسنة  )1971( املعدل قرار قابال للتمييز 

وافهم علنا يف 2018/4/2

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء – دائ�رة توزي�ع كهرب�اء مدينة 
الصدر باس�م / داود س�لمان جاسم فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������

اعالن 
بناء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) 
زامل غالب هالل( يطل�ب فيها تبديل لقبه 
من ) الساعدي ( اىل ) املوسوي ( فمن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة 
�����������������������������������

تنويه 
ورد يف االعالن املنش�ور يف جريدتكم بالعدد 
1669 يف 9 / 5 / 2018 الصادر من مديرية 
تنفي�ذ الكاظمي�ة بالع�دد 1067 / 2018 
التنوي�ه  راج�ني   2018 /  5  /  9 بتاري�خ 
ع����ن االخط�اء املطبعية الواردة ف���ي 
االع�����الن املنش�ور ف����ي جريدتك�م 
وتصحيح كلم��ة ) ماحة ( وجعلها كلم�ة 
) مس�احة ( وتصحي�ح كلمت�ي ) ح��ة ( 

وجعلها كلمة ) حصة ( . مع التقدير
املنفذ العدل 

مي زهري نوري 
�����������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد / حازم 
طالب عباس. الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي(، م�ن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة 
العامة

�����������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد / حيدر 
طالب عباس. الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي(، م�ن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة 
العامة

�����������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / قاسم 
طالب عباس. الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي(، م�ن لديه 
اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة 
العامة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 
العدد 86 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) حيدر عباس رحمة الله ( 

اقام�ت املدعية ) ع�ذراء حيدر مط�ر ( الدعوى 
الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها اصدار 
حكم قضائي يقيض بنفقة لها وللطفلة ) فاطمة 
( وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض فقد 
ق�ررت املحكمة الن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني فعى م�ن تتوف�ر لدي�ه معلومات عن 
املدع�ى عليه املذكور اع�اله الحضور امام هذه 
املحكمة لالستماع القواله يوم املرافعة املصادف 
16 / 5 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك س�وف يتم 

السري يف اجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

غازي رحيم التميمي 
���������������������������������������

وزارة الداخلية 
رشطة محافظة صالح الدين 

قسم رشطة الدجيل 
مركز رشطة الفدعوس ) الشهابي سابقا ( 

العدد 727 
م / نرش فقدان مواطن 

تنفي�ذا لقرار قايض تحقي�ق الدجيل املؤرخ يف 6 
/ 5 / 2018 واملتضم�ن ن�رش فق�دان املواطن ) 
اس�ماعيل عي محمد احمد التميمي ( يف جريدة 
راجني نرشه وتزويد ذويه بنس�خة من الجريدة 

مع التقدير 
املرفقات :

نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل 
العقيد 

عي حسني مزحم 
ضابط املركز 

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

رشطة محافظة صالح الدين 
قسم رشطة الدجيل 

مركز رشطة الفدعوس ) الشهابي سابقا ( 
العدد 728 

م / نرش فقدان مواطن 
تنفي�ذا لقرار ق�ايض تحقيق الدجي�ل املؤرخ يف 
6 / 5 / 2018 واملتضم�ن نرش فق�دان املواطن 
) محمد ع�ي محمد احمد التميم�ي ( يف جريدة 
راجني نرشه وتزويد ذويه بنس�خة من الجريدة 

مع التقدير 
املرفقات :

نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل 
العقيد 

عي حسني مزحم 
ضابط املركز 

���������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 6326 

اعالن فقدان املدعو ) كاظم عي جاسم (
بتاري�خ 15 / 5 / 2005 فق�د املدعو كاظم عي 
جاس�م يف منطقة الرمادي ولم يعث�ر عليه لحد 
االن ول�م يصل منه أي خرب يفي�د ببقائه حيا او 
موته وبتاريخ 8 / 8 / 2017 قدمت املدعوة غند 
جايل عايص بطلب فيه نصب�ه قيما عى املفقود 
ولدها كاظم عي جاسم وعى اوالده القارصين 
كل من ....... وذلك الدارة شؤونه واملحافظة عى 
امواله استنادا الحكام املادة 87 من قانون رعاية 
القارصي�ن رقم 78 لس�نة 1980 املعدل – عليه 
فقد قررت املحكمة االعالن عن حالة الفقدان يف 
صحيفتني محليتني وعى كل من لديه معلومات 
عن املفق�ود اع�اله الحضور اىل ه�ذه املحكمة 
وخ�الل ثالثة ايام من تاري�خ النرش لالدالء بتلك 

املعلومات .
القايض 

جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 6325 
اعالن فقدان املدعو ) وسام عي جاسم (

بتاري�خ 25 / 5 / 2005 فق�د املدعو وس�ام 
عي جاسم يف منطقة الرمادي ولم يعثر عليه 
لح�د االن ولم يصل من�ه أي خرب يفيد ببقائه 
حيا او موته وبتاريخ 22 / 8 / 2017 قدمت 
املدع�وة غند ج�ايل عايص بطل�ب فيه نصبه 
قيم�ا عى املفقود ولدها وس�ام عي جاس�م 
وع�ى اوالده القارصين كل م�ن ....... وذلك 
الدارة شؤونه واملحافظة عى امواله استنادا 
الحكام املادة 87 من قانون رعاية القارصين 
رق�م 78 لس�نة 1980 املع�دل – علي�ه فق�د 
ق�ررت املحكمة االع�الن عن حال�ة الفقدان 
يف صحيفت�ني محليت�ني وع�ى كل م�ن لديه 
معلومات عن املفقود اعاله الحضور اىل هذه 
املحكم�ة وخالل ثالثة ايام م�ن تاريخ النرش 

لالدالء بتلك املعلومات .
القايض 

جابر عبد جابر 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة جنح الحر 
العدد 418 / ج / 2017 

اعالن 
اىل امل�دان الهارب ) ربيعة ملك احمد ( بتاريخ 
15 / 1 / 2018 اص�درت ه�ذه املحكم�ة يف 
الدعوى الجزائي�ة املرقمة 418 / ج / 2017 
حكم�ا غيابي�ا بالحبس البس�يط ملدة س�نة 
واحدة اس�تنادا الحكام امل�ادة 432 عقوبات 
ولص�دور الق�رار غيابيا بحقك ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار وعند عدم 
حض�ورك واعراضك خ�الل امل�دة القانونية 
س�وف يكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة بحق�ك 
استنادا الحكام املواد 143 و 149 االصولية .

القايض 
حيدر عبد الرزاق جليل 

�����������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة جنايات كربالء 
العدد 925 / ج / 2016 

اعالن 
تش�كلت محكمة الجنايات يف كربالء بتاريخ 
29 / 11 / 2017 برئاس�ة الق�ايض الس�يد 
محم�د عب�اس ش�اكه وعضوي�ة القاضيني 
السيدين ) جبار س�لمان شاوي  وكامل عبد 
الحمي�د املحن�ا ( املاذون�ني بالقضاء باس�م 
الشعب اصدرت قرارها االتي : املتهم الهارب 
/ عبد الجليل غني هاش�م ال موىس / وكيله 
املحامي�ان كمال الزغبي وف�وزي الفتالوي : 
اوال : حكمت املحكمة غيابيا عى املدان ) عبد 
الجليل غني هاشم ال موىس ( باالعدام شنقا 
حتى املوت اس�تنادا الحكام املادة 406 / 1 / 
ز من قانون العقوبات وبداللة مواد االشراك 
47 و 48 و 49 منه وامر مجلس الوزراء رقم 

3 / اوال / 4 لسنة 2004 . 
ثانيا : اصدار امر القبض وتحري بحق املدان 

وفق املادة اعاله وتنفيذه .
ثالث�ا : تايي�د حج�ز االم�وال املنقول�ة وغري 

املنقولة العائدة للمدان ومنع سفره .
رابع�ا : االحتفاظ للمدعية بالحق الش�خيص 
ذوي املجن�ي عليه مرتىض صابر عطيه بحق 
املطالب�ة بالتعويض امام املحاكم املدنية بعد 
اكتس�اب الحك�م الدرج�ة القطعي�ة وصدر 
القرار باالتفاق اس�تنادا الح�كام املادة 182 
/ أ االصولي�ة حكما غيابي�ا قابال لالعراض 

والتمييز وافهم علنا يف 29 / 11 / 2017 .
رئيس املحكمة 

محمد عباس شاكه

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  49/ب /2018 

اىل املدعى علبه / رائد موحان كاظم
بتاري�خ 2018/4/5 اص�درت هذه املحكمة 
حكما غيابي�ا يقيض بالزامك بتس�ديد مبلغ 
قدره ثمنمائة وخمسون الف دينار اىل املدعي 
محمد وادي حبين�ي وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار قضاء ب�درة واملرفق 
بكت�اب مركز رشط�ة بدرة بالع�دد 3493 يف 
2018/5/9 علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني ويف حال عدم 
اعراضك عى القرار والطعن به تمييزا خالل 
املدة القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية   
القايض 

ياسني خضري الدريعي
�����������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  48/ب /2018 

اىل املدعى علبه / رائد موحان كاظم
بتاري�خ 2018/4/5 اص�درت هذه املحكمة 
حكما غيابي�ا يقيض بالزامك بتس�ديد مبلغ 
قدره مليون وخمسمائة الف دينار اىل املدعي 
ع�ي رض�ا حس�ني وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار قضاء ب�درة واملرفق 
بكت�اب مركز رشطة ب�درة بالع�دد 3492يف 
2018/5/9 علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني ويف حال عدم 
اعراضك عى القرار والطعن به تمييزا خالل 
املدة القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية   
القايض 

ياسني خضري الدريعي
�����������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 53 /2018 
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت معم�ل طابوق 
النرجس الواق�ع يف الواقع يف الكوت / طريق 
ب�درة  العائ�د للمدي�ن جعف�ر حس�ن زب�ني  
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عب�د عي كاظم 
مقب�ول  البالغ مائة وس�تون  ملي�ون دينار 
فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة عرشة  يوم�ا تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عى املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه  / كوت / طريق بدرة - - 
كوت / مجمع معامل الطابوق  

2- جنس�ة ونوعه / اوص�اف املعمل يتكون 
من فرن ذو اتجاهني وم�زود بانابيب الهواء 
والنف�ط االس�ود للوص�ول للف�رن ومدخنه 
حديد بطول حوال 35 مر وساحبه دخان من 
الف�رن تحتوي عى مروح�ة حديديه ومحرك 
كهربائي ومضخة وقود مرتبط معها محرك 
كهربائ�ي تس�تخدم لضخ النفط االس�ود اىل 
الفرن وثالث�ة محركات ديزل كل واحد منهم 
ذو سته سلندر وضاغطه هواء عدد 2 وهوبر 
متكامل من حيث املعتدات الكهربائية وحزام 
ناقل وكاصوصه القاع�دة ميكانيكية لقص 
اللبن وحزام ناقل للبن وكذلك وجود لبن عدد 
مليونني لبنه جاهزة يف س�احة املعمل وكذلك 
وج�ود مواد اخرى خزان ع�دد 2 حديد لنفط 
االس�ود وخ�زان حدي�د صفر لنفط االس�ود 
وخزان بالس�تيك عدد 5 ووج�ود خزان حديد 
يس�تخدم للم�اء عدد 1 وجهاز لح�ام وعربه 

نقل اللبن عدد 15    
 3- القيم�ة املق�درة / مئت�ان ملي�ون دينار 

عراقي
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود

فقدان
فق�دت مني هوي�ه االقام�ه الص�ادره من اقام�ة النجف 
املرقمه 16354 بتاريخ 15/11/2017 باس�م محسن عبد 

األمري  عبد الحسني 
�����������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد: 968/ ب/ 2018 

التاريخ: 8/ 5/ 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه: غيث مزهر عليوي
اق�ام املدعي عم�ار محمد وج�ر الدعوى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله، والتي يطل�ب الحكم فيه�ا بتأديتك ل�ه مبلغ ثالثة 
وس�بعون مليون دين�ار وس�بعمائة الف دين�ار عن قيمة 
الصك املرق�م 217796 يف 10/ 6/ 2011. وملجهولية محل 
اقامتك، وحس�ب افادة مختار محلة حي الحسني يف قضاء 
الرميث�ة بتاريخ 29/ 4/ 2018 ام�ام هذه املحكمة قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املوافق الساعة التاسعة من صباح يوم 14/ 
5/ 2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
او بيان معذرة مرشوعية س�وف تس�ري املحكمة باجراءات 

الدعوى وفق االصول والقانون.
القايض

حسنني فاضل عي
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة: 8/ 12/ 2018 

التاريخ: 8/ 5/ 2018 
اىل/ املنفذ عليه/ حيدر معني خرض

لقد تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
به�ذه املديري�ة والعقار مخت�ار حي الغ�ري الثانية كاظم 
محم�ود انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
)27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية لحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 592/ب2018/5 يف 
2018/3/8 بفس�خ عق�د االيج�ار املربم ب�ني الدائن رزاق 
شمران زعيل واملدين حيدر معني خضري والخاص بأستئجار 
االخ�ري مكتب يف الطابق االول مس�تخرج من عموم العقار 
املرق�م 3401/2 ح�ي الغدي�ر والزامك بتس�ليم املكتب اىل 
الدائ�ن خاليا من ش�واغر واعتبار املرتس�م والتقرير جزء 
م�ن الفقرة الحكمي�ة عند التنفيذ وتحميل املدين الرس�وم 
واملصاريف القضائية واتعاب املحاماة وكيل الدائن املحامي 

مصطفى كريم الجليحاوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2651/ش2018/7

التاريخ 2018/5/8
اىل / املدعى عليه / كاظم طاهر وهاب

بناءا عى الدعوى املقامة امام هذه  املحكمة املرقمة اعاله 
م�ن قبل املدعي�ة )زينه كاظ�م صالح( والت�ي تطلب فيها 
الحك�م بتصديق الط�الق الخارج�ي واثبات نس�ب الطفل 
) منتظ�ر( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الس�الم لذا تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتني  يوميتني محليتني فعليك الحضور امام 
هذه املحكمة بتاريخ 2018/5/16 ويف الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني عباس سمني

القايض 
نزار يونس حسن 

رئيس جلنة تثبيت امللكية يف قلعة صالح
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    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت اسعار النفط يف االسواق العاملية، امس االربعاء، 
ارتفاعاً ألعىل مس�توياتها منذ اواخر العام 2014، وذلك 
عىل خلفية انسحاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب من 
االتفاق النووي مع إيران.وذك�رت وكالة انباء »رويرتز« 
ان خام القياس العاملي صعد بنس�بة 2%، بس�عر 76.42 
دوالر للربميل، مسجال أعىل مستوياته منذ ترشين الثاني 
2014، وارتف�ع خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
1.18 دوالر، أو ما يعادل 1.7%، إىل 70.24 دوالر للربميل، 

ليقرتب أيضا من أعىل مستوياته منذ أواخر 2014.
س�يكيوريتيز  ريفك�ن  يف  االس�تثماري  املحل�ل  وق�ال 
األسرتالية وليام أوالفلن »الحدث األكرب هو إلغاء ترامب 

االتفاق النووي املربم مع إي�ران عام 2015. وبالتايل من 
املرجح أن ُتف�رض العقوبات مرة أخرى عىل إيران، وهو 

ما سيؤثر قطعا عىل صادراتها النفطية«.
وأعل�ن ترامب، أمس الثالثاء، انس�حاب الواليات املتحدة 
م�ن االتف�اق امل�ربم ع�ام 2015، م�ا يزيد م�ن مخاطر 
الرصاع يف الرشق األوس�ط، ويثري حال�ة من عدم اليقن 

بشأن إمدادات النفط العاملية.
وإذا أع�اد ترامب العمل بالعقوبات األمريكية الرئيس�ة، 
فس�يتعن عليه بموجب القانون األمريكي االنتظار ما ال 
يقل عن 180 يوما لفعل ذلك ما لم يتم التوصل إىل اتفاق 

ما آخر قبل انتهاء تلك املدة.
وق�ال محلل�ون يف »آر.ب�ي.يس كابيت�ال ماركت�س« إن 
ص�ادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إىل 300 ألف 

برميل نتيجة لذلك.
بي�د أن مس�ؤولن إيراني�ن قال�وا إن صناع�ة بالده�م 
النفطية س�تواصل التطور حتى إذا انس�حبت واشنطن 

من االتفاق النووي.
وتس�ببت العقوب�ات الت�ي فرضته�ا الوالي�ات املتح�دة 
واالتحاد األوروبي عىل طهران أوائل عام 2012، بس�بب 
برنامجه�ا النووي، يف انخفاض صادرات النفط اإليرانية 
من ذروة بلغت 2.5 ملي�ون برميل يوميا، قبل العقوبات 

إىل ما يزيد قليال عن مليون برميل يوميا.
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكربى املصدرة 
للخ�ام يف يناي�ر 2016 عندم�ا ج�رى تعلي�ق العقوبات 
الدولي�ة مقاب�ل فرض قيود ع�ىل برنامجه�ا النووي، إذ 

وصلت صادراتها يف أبريل إىل 2.6 مليون برميل يوميا.

بسبب االنسحاب االمريكي.. النفط يصل أعىل مستوياته منذ أواخر 2014

     بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث األم�ن العام ملجل�س ال�وزراء، مهدي الع�الق، مع 
الس�فري الفرن�ي ببغداد بورن�و أوبيري، تنفيذ املش�اريع 
االس�تثمارية واالقتصادية التي تبنت الحكومة الفرنسية 

تنفيذها يف العراق.
وقال�ت االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«،إن »االمن الع�ام للمجلس، مهدي 
العالق، بحث مع الس�فري الفرني يف بغداد بورنو أوبيري، 
ورئيس القس�م االقتصادي يف الس�فارة رافائيل سانتوس 
ومعاونه، تنفيذ املش�اريع االستثمارية واالقتصادية التي 

تبنت الحكومة الفرنسية تنفيذها يف العراق«.
واك�د الع�الق، أن »الحكوم�ة قدم�ت تس�هيالت كب�رية 
الس�تقطاب االس�تثمارات اىل داخ�ل الب�الد<، مش�رياً اىل 
اس�تمرار التفاهم�ات الت�ي م�ن ش�أنها تنظي�م النتائج 

وااللتزامات الدولية املعلن عنها يف مؤتمر الكويت«.
وبن أن »دور األمانة العامة ملجلس الوزراء يف تبني تأمن 
التواصل م�ع الجهات الحكومي�ة ذات العالقة والرشكات 

الفرنسية«.
وناق�ش الجانب�ان، بحس�ب البي�ان، »خارط�ة الطري�ق 
للمش�اريع االس�تثمارية املقرتحة التي ستس�هم بتأمن 
مش�اريع حيوية واس�تثمارات مهم�ة يف قطاعات النفط 

والكهرباء وتكنلوجيا املعلومات، وانشاء املطارات وإعادة 
اعمار االثار الحضارية والثقافية وبناء جامع املوصل«.

وأكم�ل البيان ان املش�اريع التي جرت مناقش�ة تنفيذها 
تتعل�ق ب�إدارة املياه والري يف عدد م�ن املحافظات أهمها 
املوص�ل، الب�رصة، كرب�الء املقدس�ة، الديواني�ة، بغ�داد 

وكردستان.
وقال الس�فري الفرني، بورنو، إن »حكومة بالده عقدت 
اجتماعات دورية يف باريس مع املنظمات والرشكات التي 
تهتم بمشاريع البناء وإعادة االعمار يف العراق، الفتاً اىل ان 
»ش�هر آب القادم سيش�هد انعقاد اجتماع موسع لقياس 

مستوى التقدم واالستجابة بهذا الجانب.

العراق وفرنسا يتباحثان لتنفيذ مشاريع
استثامرية واقتصادية

   المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم 

أعلنت دائرة االعمار الهنديس احدى تش�كيالت 
وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة عن 
حصولها ع�ىل ش�هادة الج�ودة الدولية ضمن 
املواصف�ات العاملي�ة)ISO 9001 : 2015 م�ن 
خالل تعاقدها مع رشكة )TQCSI( االس�رتالية 
من خالل توسيع مجال تطبيقها يف عموم أقسام 
وشعب الدائرة .  وقالت مديرة عام دائرة االعمار 
الهنديس وكالة أحالم س�عيد جواد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »الدائ�رة حصل�ت عىل ش�هادة 
 ISO(الجودة الدولي�ة ضمن املواصفات العاملية
9001 : 2015(م�ن خ�الل تعاقدها مع رشكة 
)TQCSI( االس�رتالية املانحة للشهادة الدولية 
من خ�الل توس�يع مج�ال تطبيقه�ا يف عموم 
أقس�ام وش�عب الدائرة بعد ان كانت مخترصة 
عىل قسم التصاميم فقط.مبينة ان ألغرض من 
توس�يع العمل يف تطبيق العم�ل بنظام الجودة 
والذي ش�مل قس�م التصاميم ودوائر املهندس 
املقي�م وكافة فعاليات الدائ�رة االخرى هو من 
أجل تحقيق سياسة وأهداف الجودة للدائرة وملا 
له من التأثري االيجاب�ي عىل جودة عمل الدائرة 

وفاعلية تش�غيلها واالداء العايل عىل كسب ثقة 
ورضا زبائنها مع االلتزام بالتحس�ن املس�تمر 
لجودة تصاميمها مما يؤدي اىل تحقيق النجاح 
واالزده�ار للدائ�رة باالضافة اىل زي�ادة قدرتها 
التنافس�ية مع الرشكات االخرى«.وأضافت ان 
»الفريق االستشاري للرشكة املانحة االسرتالية 
)TQCSI(ق�ام بتجدي�د ومنح ش�هادة الجودة 
بعد انج�ازه مرحلة التدقي�ق امليداني التي قام 
بها وتقييم حس�ن أداء الدائ�رة ومدى كفاءتها 
 ISO( يف تلبي�ة متطلبات الحصول عىل ش�هادة
9001:2015(.واشارت اىل ان »الدائرة مستمرة 
بالتطوي�ر الفع�ال لرف�ع كفاءة مس�توى اداء 
نظ�ام ادارة الج�ودة . اضاف�ة اىل ان الدائ�رة 
كرست كافة جهودها لتحسن وتطوير قدراتها 
التنافسية يف املجاالت التي تدخل الجودة اساس 
عمله�ا من اجل تحقي�ق املواصف�ات املطلوبة 
بش�كل يفوق توقعات الزبون. فيما أشار مدير 
شعبة الجودة يف الدائرة سامي احمد ان الهدف 
 )9001:2015 ISO( من الحصول عىل ش�هادة
ه�و مواكب�ة التط�ور العلم�ي يف العال�م وهذا 
س�ينعكس تطبيقه إيجابا بالعراق لالرتقاء إىل 

أعىل املستويات.

دائرة االعامر اهلنديس حتصل عىل شهادة 
اجلودة الدولية ضمن املواصفات العاملية

الصحة تعلن موافقة جملس الوزراء إلضافة 
الدرجات املتبقية إلكامل التعيينات

رئيس قسم البحث والتحري يف هيأة املنافذ 
يرشف عىل دخول البضائع يف ميناء أم قرص

مرصف الرافدين يوجه دوائر ومؤسسات 
الدولة بتوطني رواتب موظفيها للسلف

    بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزي�رة الصح�ة عديل�ة حم�ود، موافقة مجل�س الوزراء 
إلضافة الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات.

وقالت حمود يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«استحصلنا موافقة 
مجل�س الوزراء إلضافة الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات خالل 
جلس�ته املنعقدة هذا اليوم الثالثاء حي�ث تم املوافقة عىل اضافة 

الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات«.
وأضافت أنه »تم تش�كيل لجنة من االمانة العامة ملجلس الوزراء 
ووزارتي املالية والصحة لتقديم التوصية بتحويل جميع الدرجات 
عىل املالك الدائم ب�دال من العقود وتأمن التخصيصات املالية عن 
طري�ق املناقلة من قبل اللجنة املش�كلة، مش�رية اىل انه »س�يتم 

عرضها يف اجتماع مجلس الوزراء املقبل الصدار قرار بذلك.

    بغداد / المستقبل العراقي 

ارس�لت هيأة املنافذ الحدودية، رئيس قس�م البح�ث والتحري يف 
الهي�أة يرافق�ه عدداً من ضباط القس�م اىل منف�ذ مينام أم قرص 
الجنوبي والشمايل لغرض االطالع واملعاينة ميدانياً عىل املعامالت 
للبضائع واألرس�اليات بعد استالم هيأة املنافذ الحدودية للموانئ 
الجنوبية.وذكر بيان للهيأة، تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، 
ان »الوفد أطل�ع عىل إنجاز معامالت البضائ�ع أصولياً للمنفذين 
ميناء أم قرص الش�مايل وأم قرص الجنوبي ونحن بأتم االس�تعداد 
لخ�روج كافة البضائع بعد إكمال معامالته�ا الكمركية من دفع 
رسم كامل وإجازة استرياد وش�هادة املنشأ والفاتورة، حيث يتم 
من خالل�ه منع اي ه�در بامل�ال العام«.ونفى البي�ان »وجود أي 
تعطيل لالرس�اليات او تعطي�ل لدخولها، وقد اثبت�ت اللجنة بأن 

االتهامات املوجهة لهيأة املنافذ الحدودية ال صحة لها.

    بغداد / المستقبل العراقي 

وجه م�رصف الرافدين مؤسس�ات ودوائر الدول�ة كافة بتوطن 
رواتب موظفيها لدى املرصف واالستفادة من السلف والتسهيالت 
املالي�ة املقدمة من قبل املرصف«. وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان عملية توطن 
رواتب موظفي الدولة يك�ون عرب إصدار أدوات الدفع االلكرتوني 
والت�ي م�ن خاللها يتم من�ح املوظف راتب�ه الكرتوني�ا بعيدا ّعن 
التعامل الورقي«.واش�ار اىل ان »هذه الخطوة تعود باملنفعة عىل 

املوظف والتي من خاللها يتم توزيع السلف الشخصية له.

   البصرة / المستقبل العراقي

عق�د محاف�ظ الب�رصة  أس�عد عبداالم�ري 
العيدان�ي، اجتماع�ا موس�عا م�ع رؤس�اء 
الوح�دات االداري�ة، وجرى خ�الل االجتماع 
ويف  الخدمي�ة  امللف�ات  م�ن  العدي�د  بح�ث 
والبن�ى  وامل�اء  الكهرب�اء  مل�ف  مقدمته�ا 
التحتية  ومشكلة البطالة وتشغيل العاطلن 

عن العمل. 
و اس�تمع العيدان�ي بحس�ب بي�ان لديوان 
املحافظ�ة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، اىل 

»عدد من رؤس�اء الوح�دات االداري�ة الذين 
قام�وا بع�رض حزمة م�ن املعرق�الت التي 

تعرتض سري العمل يف االقضية والنواحي«. 
وق�ال العيدان�ي » هن�اك بعض املمارس�ات 
م�ن قبل بع�ض اللجان املختص�ة يف مجلس 
الوزراء، تعيق عمل الحكومات املحلية، االمر 
ال�ذي ينعكس س�لبا ع�ىل تقدي�م الخدمات 
اىل املواطن�ن، وه�ذا ب�دوره يش�مل املركز 

واالقضية والنواحي«.
واض�اف، الحقيقة املرة الت�ي يجب أن تقال 
هي وجود خلل واضح يف العديد من مفاصل 

الدوائر الحكومية، ولك�ن بالنتيجة يجب أن 
يتح�ىل الجميع بق�در من املس�ؤولية امللقاة 
عىل عاتقه، وان نبتعد عن الشعارات الواهية 
والعم�ل ب�روح الفري�ق الواح�د، واوض�ح 
محافظ البرصة، ان املشكلة التي نعاني منه 
االن ه�ي عدم اطالق املوازن�ة، والتي أوجلت 
إىل مابعد االنتخابات،  وعند اطالقها سيكون 
لكل حادثة حديث، وختم » العيداني«، حديثه 
بالقول: » أقف عىل مسافة واحدة بن جميع 
أبناء املحافظة واليوج�د تمييز بن مواطني 

املركز  واالقصية والنواحي .

حمافظ البرصة يبحث مع رؤوساء الوحدات االدارية 
امللفات اخلدمية وتشغيل العاطلني

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة املرور العام�ة، تحقيقها 
ايرادات سنوية بلغت اكثر من 268 مليار 
دين�ار لخزين�ة الدولة«.وق�ال مدير عام 
املديرية، اللواء عامر خضري العزاوي، خالل 
االحتفالية التي نظمتها املديرية بمناسبة 
مرور 44 عاما عىل تاسيسها، إن املديرية 
تمكنت ومن خالل الخدمات التي قدمتها 
للمواطنن وترويجها ملعامالت نقل امللكية 
وبيع اللوحات املرورية للراغبن بتسجيل 
س�جالت  ضم�ن  املس�توردة  مركباته�م 
املديرية، من تحقي�ق واردات مالية كبرية 
للخزين�ة املركزية تجاوزت ال� 268 مليار 
دينار خ�الل العام امل�ايض فقط.واضاف 
ان املديري�ة والدوائر التابع�ة لها يف بغداد 
واملحافظ�ات تمكنت من انج�از اكثر من 
707 االف معامل�ة لنقل امللكي�ة واصدار 
وثيق�ة املركب�ة >الس�نوية للمواطنن<، 
اضاف�ة اىل من�ح 303 االف اجازة س�وق 
ملستحقيها، فضال عن طبع وتوزيع 670 
الف لوحة من لوحات التس�جيل الجديدة 

>االملاني< للمسجلن عليها.

املرور العامة حتقق 
»268« مليار دينار 

إيرادات للعام املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

ضبطت مفتش�ية الداخلية يف دياىل، ستة  شاحنات محملة بمواد 
غذائية وفواكه مستوردة مهربة وغري مرسمة كمركياً يف سيطرة 

الجورجية عىل حدود املحافظة قادمة من شمال العراق.
وذكرت املفتش�ية يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »عملية 
الضبط تم�ت بناًء عىل ورود معلومات من مصادر مكتب املفتش 
العام الخاصة تفيد بعبور شاحنات محملة بمواد غذائية وفواكه 
مستوردة غري مرسمة كمركيا السيطرات قادمة من شمال العراق 

وتنوي التوجه لبغداد دون أن ُيتخذ بحقها أي اجراء قانوني«.
واضاف�ت ان »مكت�ب تفتيش دياىل ش�كل مف�ارز خاصة ملراقبة 
الطرق الخارجية والس�يطرات الواقعة عىل حدود املحافظة بغية 
ضبط الش�احنات املخالف�ة للضوابط، حيث تمكن�ت املفارز من 
ضبط 6 ش�احنات مختلفة يف س�يطرة الجورجية التابعة لقس�م 

رشطة العبارة محملة ببضائع مستوردة غري مرسمة كمركياً«.
واش�ار اىل ان »املفارز التفتيشية نضمت محارض ضبط اصولية، 
ودونت افادة الس�ائقن”، الفتا اىل انها “قامت بتسليم الشاحنات 
ببضائعه�ا مع س�ائقيها اىل مرك�ز رشطة خرناب�ات بغية اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم«.
وب�ن ان »مكت�ب املفت�ش الع�ام يف محافظة دياىل ق�د عمل عىل 
رف�ع تقري�راً مفص�اًل بالح�االت املضبوط�ة اىل مديري�ة تفتيش 
املحافظ�ات، موصي�اً فيه ب�”«اج�راء تحقيق يف أداء الس�يطرات 

والطرق الخارجية.

ضبط ستة شاحنات حمملة 
بمواد غذائية مهربة

    بغداد / المستقبل العراقي

ال�رز  كمي�ات  ان  التج�ارة،  وزارة  اك�دت 
املت�ررة يف مخ�ازن بعقوب�ة معزولة وال 
تتجاوز 7 اكياس الواصل�ة اىل مخازن دياىل 

ضمن الكميات املخصصة للمحافظة«.
وذكرت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »كميات الرز املتررة املعزولة 
يف مخ�ازن بعقوب�ة ال تتج�اوز 7 اكي�اس 
والواصل�ة م�ن مين�اء ام ق�رص اىل مخازن 
دياىل ضمن الكمي�ات املخصصة للمحافظة 
من اص�ل الكمية الرئيس�ية البالغة 31 الف 
ط�ن والتي تأت�ي ضم�ن تعاقدات ال�وزارة 
لس�د متطلبات البطاقة التموينية من هذه 

املادة«.
واضاف�ت ان »ما اثري حول الكميات الكبرية 
من ال�رز الفاس�د عارية ع�ن الصحة كون 

كمي�ة االكي�اس ال��7 املعزولة ق�د اتخذت 
اج�راءات الفح�ص عليها كونه�ا متررة 

بماء البحر اثناء تحميلها من منطقة املنشا 
اىل الع�راق حي�ث يت�م بي�ان صالحيتها من 

عدمه�ا ».واش�ارت اىل ان »كميات الحمولة 
البالغة 31 الف طن جهزت لكافة محافظات 
البالد وحس�ب الخطة التس�ويقية للرشكة 
ولم تسجل اي حالة ترر او شكوى سوى 
هذه االكي�اس ال�7«، الفتة اىل ان »الكميات 
الت�ي تص�ل للبالد ضم�ن تعاق�دات الوزارة 
تص�ل تباعاً وتجهز للوكالء مبارشة ومن ثم 

للمواطنن ضمن الحصص املقررة« .
وبين�ت انه�ا »حريص�ة ع�ىل التعاق�د م�ع 
تطبي�ق  خ�الل  وم�ن  العاملي�ة  ال�رشكات 
املواصف�ات العراقية وجوده امل�واد املوردة 
التي تغط�ي الحاج�ة الفعلية الذي يس�هم 
يف تحقي�ق االم�ن الغذائ�ي للب�الد«، داعي�ة 
اىل  االع�الم  ووس�ائل  املحلي�ة  الحكوم�ات 
ت�داول  قب�ل  معه�ا  والتواص�ل  »التع�اون 
هذه املعلومات لس�د الباب عىل املس�تغلن 

واملنتفعن يف التالعب بقوت الشعب.

التجارة: كميات الرز املترضرة يف خمازن بعقوبة »معزولة« و ال تتجاوز الـ »7« اكياس

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن عزمها اطالق 
حملة ك�ربى إلزالة جمي�ع الدعايات 
انته�اء التصوي�ت  االنتخابي�ة ف�ور 
االنتخابي يف الثاني عرش من الش�هر 

الجاري.
تلقت�ه  بي�ان  يف  االمان�ة  وقال�ت   
»املستقبل العراقي«، ان »أمانة بغداد 
اعدت خطة س�تنفذ فور االنتهاء من 
التصوي�ت االنتخاب�ي إلزال�ة جمي�ع 
الدعاي�ات االنتخابي�ة عن الش�وارع 
والحدائ�ق والس�احات والتقاطع�ات 

العامة«.
وأضاف البي�ان، ان »الدوائ�ر البلدية 

التابعة ألمان�ة بغداد أحصت االرضار 
الدعاي�ات  ع�رشات  س�ببتها  الت�ي 
االنتخابية املخالفة للضوابط وستعمل 
بالتعاون مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات ع�ىل اتخ�اذ االج�راءات 
القانوني�ة بصدده�ا«. وأش�ار اىل ان 
»أمان�ة بغ�داد اتفقت م�ع املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات عىل عدم 
لألح�زاب  املالي�ة  التأمين�ات  اع�ادة 
السياس�ية الفائ�زة إال بع�د تس�ديد 
كلف إزالة املخالفات للدوائر البلدية«، 
مبين�ة أن »الدوائر البلدية أزالت عددا 
كبريا من الدعايات االنتخابية املمزقة 
املش�وهة ملظه�ر وجمالية الش�وارع 

والساحات العامة.

أمانة بغداد تعلن عزمها إطالق محلة ازالة الدعايات االنتخابية فور انتهاء االنتخابات
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 796/ب2017/2
التاريخ 2018/4/18

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العقار 
رش�ادية(   /2474( تسلس�ل 
محل�ة )الكوف�ة( يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بيع 
العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمته املق�دره ادناه 
فعىل الراغبني بال�راء مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثون يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لن�ر االعالن 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
القيم�ة املق�درة البالغة بموجب 
الصك مصدق المر هذه املحكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرصف 
الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل 
)ع(  يف الكوفة وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عر 
م�ن اليوم االخري م�ن االعالن  يف 
املش�ري  املحكم�ة وعىل  قاع�ة 
املدني�ة  االح�وال  هوي�ة  جل�ب 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم الشمري
االوصاف : 

دار س�كن يحتوي ع�ىل غرفتني 
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومرافق 
صحية واستقبال مبني بالطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان والخشب 
مس�احته )1( اولك و)8,08(م2 
يق�ع يف قضاء الكوفة الرش�ادية 
ومش�غول من قب�ل املدعى عليه 
االول ال�ذي ال يرغ�ب بالبق�اء يف 

العقار بعد البيع
القيمة املقدرة : 

وخمس�ون  اربعة   54,000,000
مليون دينار فقط ال غري

���������������������������
مجلس القضاء األعىل 

استئناف واسط  رئاسة محكمة 
االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  47/ب /2018 

اىل املدع�ى علب�ه / رائ�د موحان 
كاظم

اص�درت   2018/4/5 بتاري�خ 
غيابي�ا  املحكم�ة حكم�ا  ه�ذه 
يق�ي بالزام�ك بتس�ديد مبلغ 
ق�دره مليونني دين�ار اىل املدعي 
ضياء عنيد عبيد وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار 
قضاء بدرة واملرفق بكتاب مركز 
3494يف  بالع�دد  ب�درة  رشط�ة 
2018/5/9 علي�ه تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
رسميتني ويف حال عدم اعراضك 
ع�ىل الق�رار والطعن ب�ه تمييزا 
س�وف  القانوني�ة  امل�دة  خ�الل 
يكتسب القرار الدرجة القطعية   

القايض 
ياسني خضري الدريعي

���������������������������
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدع�ي ) كام�ل ه�ارف دوس( 
يطل�ب فيه�ا تبدي�ل لقب�ه من ) 
 ) املوس�وي   ( اىل   ) املكص�ويص 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 15 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة
���������������������������

فقدان هوية
فقدت الهوية عظم عاج الصادرة 
املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
بغ�داد  توزي�ع  النفطية/هي�اة 
والخاص�ة باملوظف/يونس فزع 
مري/م�ن يعثر عليها تس�ليمها 

ملصدرها

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادره 
من وزارة الش�باب والرياضه 
بأسم ) حميد جاسم محمد ( 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب احمد 
عقيل عبد الرزاق الصادرة من 
جامع�ة البرصة كلي�ة الطب 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون 
االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن/ حج�اد خطار 

جلو 
طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب 
فيه تبديل اسمه وجعله)جواد 
( ب�دال م�ن ) حج�اد( وعمال 
باحكام امل�ادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 املعدل تقرر نر الطلب 
باح�دى الصحف املحلية فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرة خمس�ة 
عرة يوما م�ن تاريخ النر 
يف  تنظ�ر  س�وف  وبعكس�ه 

الطلب حسب االصول
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

والجوازات واالقامة /وكالة
������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد : 1039/ب2016/2
التاريخ 2016/5/9

اعالن حكم غيابي 
اىل / املدع�ى علي�ه /  س�يف 

رياض كمال
 2016/10/23 بتاري�خ 
اصدرت هذه املحكمة قرارها 
املرقم اعاله واملتضمن الزامك 
باع�ادة بدل الس�يارة املرقمة 
5142 دياىل فحص مؤقت نوع 
اوبل فكرا لون ازرق س�مائي 
مودي�ل 1992 البال�غ )الفان 
وسبعمائة دوالر امريكي( اىل 
املدع�ى )احمد عدن�ان داود( 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
القائم بالتبليغ  حس�ب رشح 
يف مركز رشطة التحرير العدد 
6350 يف 2018/5/2 واشعار 
مختار منطقة التحرير محلة 
303 املدعو س�عد حمد خلف 
يف 2018/4/30 ق�ررت هذه 
بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني 
واس�عتي النط�اق ول�ك ح�ق 
االعراض ضمن املدة القانونية 
وبعكسه يعترب القرار مكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض

راغب سلمان عيدان
������������������������

 اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من 
الس�يد ص�ادق حمود قاس�م 
الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( 
من )القاسم ( اىل ) املوسوي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة  
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى 
اقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب  وفق احكام 
املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف 

بعقوبة
العدد : بال

التاريخ : 2018/5/8
اعالن مفقود

اىل املفقود // وليد رشيد خالد
بتاريخ 2018/5/8 قدمت امك 
املدعوه فائزة حسان عيل تطلب 
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك 
 2016/1/28 بتاري�خ  خرجت 
ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عر 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
النر س�وف تنصب امك قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض

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

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 913/ب/2017
التاريخ : 2018/5/9

اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة  املعق�ل 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املرقم 
1444/3م38 ح�ي الهادي وان 
جن�س العق�ار دار م�ع ابنيتها 
مس�احته  رصف  مل�ك  نوع�ه 
140,80م2 وه�و عب�ارة ع�ن 
بناي�ة تق�ع يف منطق�ة خمس 
ميل محل�ة اله�ادي تتالف من 
ثالثة طوابق عىل ش�كل عمارة 
وتق�ع عىل ش�ارع فرعي مبلط 
الرئي�ي وه�ي  الش�ارع  م�ن 
منطقة سكنية الطابق االريض 
يتال�ف م�ن جزئ�ني االول وفيه 
غرفت�ني ن�وم وه�ول ومطبخ 
وحم�ام ومرافق صحية ارضية 
مبلط�ة بال�كايش املوزاييك اما 
الج�زء الثاني ففي�ه  غرفة نوم 
واحدة وه�ول ومطبخ ومرافق 
صحي�ة وان االرضي�ة مبلط�ة 
بال�كايش املوزاييك ام�ا الطابق 
االول فيتألف م�ن جزئني االول 
وه�ول  ن�وم  غرفت�ني  وفي�ه 
ومطب�خ ومراف�ق صحية وهو 
غري مش�غول يف الوقت الحارض 
وان االرضي�ة مبلط�ة بالكايش 
الثان�ي  الج�زء  ام�ا  املوزايي�ك 
ففي�ه غرفة ن�وم واحدة وهول 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
وان االرضي�ة مبلط�ة بالكايش 
املوزايي�ك  ام�ا الطاب�ق الثاني 
فيتالف م�ن جزئ�ني االول فيه 
غرفت�ني ن�وم وه�ول ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة وان 
بال�كايش  مبلط�ة  االرضي�ة 
الثان�ي  الج�زء  ام�ا  املوزايي�ك 
ففي�ه غرفة ن�وم واحدة وهول 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
وان االرضي�ة مبلط�ة بالكايش 
الس�قوف  وجمي�ع  املوزايي�ك 
مس�قفة بالكونكريت املس�لح 
وسطح العقار مبلط بالشتايكر 
والج�دران مبنية م�ن الطابوق 
وامللب�وخ بالس�منت والبي�اض 
ودرجة عمران�ه قديمة فمن له 
رغب�ة  بالراء الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف بناي�ة قرص 
العدالة يف تمام الس�اعة 12 من 
ظهر اليوم الثالثون التايل لنر 
هذا االعالن مستصحبني معهم 
البالغ�ة  القانوني�ة  التامين�ات 
10% من  قيم�ة  العقار املقدرة 
 )305,720,000( البالغ�ة 
ملي�ون  وخمس�ة  ثالثمائ�ة 
وسبعمائة وعرون الف دينار 

القايض
عالء حسني صيهود

وزارة العدل
دائ�رة الكات�ب الع�دل يف :الب�رصة 

الصباحي
العدد : 11357

سجل : 57
التاريخ 2018/5/9

اعالن
اىل / الس�يد محس�ن عب�د الزهرة 

محمد
عب�ود  صبي�ح   / املحام�ي  ق�دم 
العيدان�ي � الوكي�ل ع�ن س�مرية 
عبد الله س�عود بموج�ب وكالتها 
ع�ن عب�د الكري�م عبد الله س�عود 
 9312 املرقم�ة  العام�ة  بالوكال�ة 
واملؤرخ�ة 2014/8/4 والص�ادرة 
من كاتب عدل املعقل االنذار املرقم 
/ 9302 سجل 47 يف 2018/4/15 
االيج�ار  ب�دالت  دف�ع  يتضم�ن 
الخاص�ة بالش�قة الواقع�ة ضمن 
مق�ام   17/1583 املرق�م  العق�ار 
ع�يل لش�هر اذار ونيس�ان لس�نة 
2018 والبالغة )250000( مائتان 
ش�هريا  دين�ار  ال�ف  وخمس�ون 
وتخلية العقار اعاله ولدى ارس�ال 
نس�خة االنذار مع ورقت�ي التبليغ 
بواسطة املبلغ القضائي اتضح انك 
مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب 
رشح املجلس البل�دي باملنطقة لذا 
اقت�ى تبلغ�ك بواس�طة الصحف 
اليومية اس�تنادا لقانون التبليغات 
القضائية والعدلية وبناء عىل طلبه 

زود بهذا االعالن 
القايض

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

دائ�رة الكات�ب الع�دل يف :الب�رصة 
الصباحي

العدد : 11360
سجل : 57

التاريخ 2018/5/9
اعالن

س�لمان  كفاي�ة   / الس�يدة  اىل 
ابراهيم 

عب�ود  صبي�ح   / املحام�ي  ق�دم 
العيدان�ي � الوكي�ل ع�ن س�مرية 
عبد الله س�عود بموج�ب وكالتها 
ع�ن عب�د الكري�م عبد الله س�عود 
 9312 املرقم�ة  العام�ة  بالوكال�ة 
واملؤرخ�ة 2014/8/4 والص�ادرة 
من كاتب عدل املعقل االنذار املرقم 
/ 6591 سجل 33 يف 2018/3/13 
يتضمن دفع بدالت االيجار الشهري 
الخاص�ة بالش�قة الواقع�ة ضمن 
العقار املرقم 17/1583 مقام عيل 
للفرة من 2011/10/1 والسنوات 
)2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 
2016 و2017( وشهر ك1 وشباط 
 ( والبالغ�ة   2018 لس�نة  واذار 
21600000( واحد وعرون مليون 
وس�تمائة الف دينار  ولدى ارسال 
نس�خة االنذار مع ورقت�ي التبليغ 
بواسطة املبلغ القضائي اتضح انك 
مرتحلة اىل جهة مجهولة وحس�ب 
رشح املجلس البل�دي باملنطقة لذا 
اقت�ى تبلغ�ك بواس�طة الصحف 
اليومية اس�تنادا لقانون التبليغات 
القضائية والعدلية وبناء عىل طلبه 

زود بهذا االعالن 
القايض

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بعقوبة

العدد : بال
التاريخ : 2018/5/9

اعالن مفقود
اىل املفقود // وليد احمد درويش

بتاريخ 2018/5/9 قدمت زوجتك 
املدعوة سعدية افندي جسام تطلب 
في�ه نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكونك 
 2015/5/15 بتاري�خ  خرج�ت 
ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عر يوم 
م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النر 
سوف تنصب زوجتك سعدية افندي 

جسام  قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب

العدد : 186/ب/2018
التاريخ : 2018/4/26

اعالن
/ نص�ار مط�رود  املدع�ي  اق�ام 
بحل�وك ورشكائه الدعوى البدائية 
ام�ام  186/ب/2018  املرقم�ة 
ه�ذه املحكمة بح�ق املدعى عليه 
رئيس ديوان الوقف السني اضافة 
لوظيفته والتي يطلب فيها الحكم 
بتصفي�ة الوق�ف ال�ذري للعق�ار 
املرق�م 176 مقاطع�ة 30 مناوي 
لج�م والعق�ار 128 مقاطعة 30 
مناوي لجم فمن له عالقة بالوقف 
املذكور مراجعة املحكمة يف موعد 

املرافعة املوافق 2018/5/23
القايض

وسام عبد الحسني عيل
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دياىل 

االتحادية
دار القضاء يف منديل 
محكمة بداءة منديل

العدد : 59/ب/2018
التاريخ 2018/5/6 

اعالن
اىل / املدع�ى عليهما / 1 � صالح 
جاس�م محم�د /مجه�ول مح�ل 

االقامة 
2 � حبيب قاسم طاهر / مجهول 

محل االقامة
املحكم�ة قرارها  اص�درت ه�ذه 
59/ب/2018  الع�دد  بالدع�وى 
الحك�م   يف 2018/4/22 تضم�ن 
بإزال�ة ش�يوع  العق�ار تسلس�ل 
546 قلع�ة جميل بك بيعا وتوزيع 
ص�ايف الثم�ن ع�ىل ال�ركاء كال 
غيابي�ا  حكم�ا  حصت�ه  حس�ب 
قاب�ال لالعراض والتميي�ز ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب 
اشعار مختار قلعة جميل بك عليه 
تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وم�ن حقكم 
االع�راض ع�ىل الق�رار املذك�ور 
او تميي�زه ضم�ن امل�دة املذكورة 
القانونية وبعكسه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

عدي نجم جمعة
����������������������������

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ املسيب

رقم االضبارة : 329/ت/2018
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املسيب سهام 
من العقار املرقم 82/31 مقاطعة 
9 ه�ور حس�ني الواق�ع يف ج�رف 
النرص العائ�د للمدي�ن حيدر عيل 
عباس املحج�وز لقاء طلب الدائن 
صبار حمدان عيل والبالغ عرون 
مليون دينار فعىل الراغب بالراء 
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ثالث�ون ي�وم تبدأ من الي�وم التايل 
للنر مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

مهند عبد االله مكطوف
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : املس�يب / 
جرف النرص / هورحسني /رقمة 

82/31 م9 هورحسني
2 � جنس�ه  ونوعه : خمس�ة دور 
مفرزة بصورة غري رس�مية /ملك 

رصف
3 � ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا يف 
خارطة العق�ار / وهو عبارة عن 
ارض مش�يد عليه�ا خمس�ة دور 
مف�رزة بصورة غري رس�مية وان 
سهام الدين هي من ضمن العقار 
دور  خمس�ة   : مش�تمالته   �  4
مش�يده ومف�رزه بص�ورة غ�ري 

رسمية /تعود اىل بقية الركاء 
5 � مس�احته : سهام املدين فقط 
)154000( سهم من اصل االعتبار 
الكيل البالغ ) 896430( سهم وان 

سهام املدين تعادل )154(م2
6 � درجة العمران : دون الوسط

7 � الش�اغل : بقي�ة ال�ركاء / 
وسهام املدين يشغلها عدنان عيل 

عباس
8 � القيمة املقدرة : س�هام املدين 
ع�ر  خمس�ة   )15000000(

مليون دينار فقط

اعالن 
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من 
قب�ل املدعي ) مصطفى كريم 
تبدي�ل  لفت�ه( يطل�ب فيه�ا 
لقبه م�ن ) الس�اعدي ( اىل ) 
املوسوي ( فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 
الوطنية  البطاق�ة  من قانون 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

والجوازات واالقامة العامة 
������������������������

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

النجف االتحادية
العدد  :1534

التاريخ : 2018/5/8
ج�واد  س�عد  املدع�و/   / اىل 

كاظم
اعالن

قدمت امل كاطع كاظم تطلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه 
اصدار حجة فق�دان ولكونك 
بتاري�خ  بغ�داد  يف  فق�دت 
2007/9/10 ول�م تع�ود اىل 
االن ل�ذا عليك وعىل من يعرف 
يشء عن�ك مراجع�ة املحكمة 
اعاله خ�الل ع�رة ايام من 
اليوم التايل لصدور هذا االعالن 

لغرض البت يف الطلب .
القايض

اثري عبد الحر جرب
������������������������

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة 
س�كرتارية  لجن�ة املزاي�دات 

العلنية 
العدد : 8432

التاريخ 2018/5/8
انذار

اىل الفالح )عبد السميع جاسم 
نارص( املوزع عليه مس�احة 
القطع�ة  ضم�ن  دون�م   10
املرقم�ة 1/29 مقاطعة 1 / 
املويهي بموجب قرار التوزيع 
 1962/11/19 يف   1 املرق�م 
القطعة  بالنظر الرتحالك عن 
وتركك املساحة املوزعة عليك 
بموجب الق�رار اعاله عرضة 
للتج�اوزات واالس�تغالل من 
قب�ل الغري لذا نن�ذرك بوجوب 
التقي�د بم�ا اوجب�ه القانون 
واس�تغاللك املس�احة خ�الل 
)10( اي�ام م�ن تاريخ النر 
بالجري�دة ومراجعة مديريتنا 
واملس�احة  االريض  قس�م   /
وبخالفه نقوم بالغاء التوزيع 

وفق االصول
د. مجيد جاسم جياد

مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف

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

لش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 
الرطة 

محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 
النجف االرشف واملنشات 

العدد 5 / 1 / 510 
اعالن 

نؤي�د لكم بان املدع�و ش . م 
عيل عبد الحسن محمد موىس 
املظفر مفقود منذ 30 / 10 / 
2009 ولح�د االن وان االوراق 
التحقيقي�ة الخاصة بفقدانه 
قيد االنجاز ولغرض النر يف 
الصح�ف الرس�مية زود ذوي 

املفقود اعاله بهذا التاييد .
املقدم املهندس 

حبيب جواد كاظم 
رئيس املجلس التحقيقي
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الروائية الربيطانية ديبورا ليفي: املرأة املثقفة قادرة عىل تغيري الواقع

أما الجزء األول من كتاب الس�رة »ش�به 
الذاتي�ة«، وه�و عب�ارة ع�ن تأم�ات يف 
الكتابة والجندر، ويحمل اس�م »أشياء ال 
أريد أن أعرفها«، فتأت�ي تكملته يف الجزء 
الثان�ي الذي تصف�ه بأنه »س�رة حياة« 
تدور تفاصيلها حول طفولتها يف »جنوب 

أفريقيا«، وهي سرة ترصد.
كم�ا توض�ح الكاتب�ة يف أح�د الح�وارت 
معه�ا، أخ�راً، حي�اة والدها ال�ذي دخل 
السجن بسبب انتمائه السيايس، وحياتها 
م�ا  يف  الطفول�ة  مرحل�ة  يف  الش�خصية 
تس�ميه »املنف�ى« يف »إنجل�را«. يف ح�ن 
يس�تأنف الج�زء الثاني من هذه الس�رة 
وعنوان�ه »ثم�ن الحياة« الص�ادر عن دار 
»هاميش هاملتون« جملة من التأمات يف 
الفن والهوية والفلس�فة، إىل جانب بدئها 
لحياة جديدة بع�د انفصالها عن زوجها. 
وق�د أوضحت الكاتبة يف الح�وار أنها عىل 
قناعة بأن املرأة، خاص�ة املثقفة، جديرة 
وأهل إلحداث تغيرات حقيقية، نوعية، يف 

حياتنا.
س�رة ذاتية.. ما ال�ذي تعنينه هنا بعبارة 

»سرة حياة«؟
إنن�ي أكت�ب يف الواق�ع ث�اث س�ر ذاتية 
ال  »أش�ياء  كت�اب  يف  كاآلت�ي:  مقس�مة 
أري�د أن أعرفه�ا« تحدثت ع�ن حياتي يف 
األربعن، بينما ت�دور محاور كتاب »ثمن 
الحياة« حول تفاصيل من حياتي يف س�ن 
الخمس�ن، وأما الكتاب الثالث فس�يكون 
حول حياتي يف الس�تن، وه�و ما لم أصل 
إلي�ه بع�د، وال أعرف م�ا س�يحتويه من 

تفاصيل.
إن التفاصيل التي تتضمنها هذه السنوات 
م�ن عمري تق�ع يف دائ�رة التفاصيل غر 
املوثقة من تجربتي كامرأة، وقد تصورت 

أن�ه من املمت�ع أن يطلع عليه�ا اآلخرون 
ليعرف�وا ما الذي تش�تمل علي�ه وما الذي 
تكشف عنه. يف الحقيقة، أنا أتصور دائماً 
أن أعم�االً مثل الس�رة الذاتي�ة ينبغي أن 
تكتب يف نهاية العمر، وقد تس�اءلت كثراً 
عما يمكن أن تكون عليه هذه األعمال لو 

كتبتها بينما أنت ال تزال عىل قيد الحياة!
ال�ذي يحم�ل عن�وان  الجدي�د  يف بحث�ك 
»إطالة عىل حديقة أحد األصدقاء« قلت: 
»من هناك، سأبدأ الكتابة بضمر املتكلم، 
مس�تخدمة »أنا« التي هي قريبة وليست 

قريبة إىل نفيس. ما الذي تعنينه بذلك؟
ع�ىل الرغ�م م�ن أن األن�ا الت�ي تظهر يف 
سرتي هي أنا ذاتها، إال أنه ينبغي لكم أن 
تتخيلوا ش�خصية تستطيع التحدث مثيل 
تمام�اً عندم�ا أتح�دث عن أي ش�خصية 
أخ�رى يف الرواية؛ أنتم تفعلون هذا عندما 
تقرأون أي أعمال أخرى غر روائية، وعىل 

العموم فإن األمر يبدو يل متشابهاً.
سبق وأن وصفت إحدى مراجعات الكتب 
كتاب�ك »أش�ياء ال أري�د أن أعرفه�ا« بأنه 
إع�ادة كتابة نس�وية ملا تضمنت�ه مقالة 
كتبه�ا »ج�ورج أوروي�ل« تح�ت عن�وان 
»ملاذا أكتب كمنص�ة لتأماتك يف الكتابة« 
وأنا أس�ألك هن�ا: ما هي األش�ياء املؤثرة 

وامللهمة يف هذا الجزء الثاني؟
هناك أش�ياء كثرة يف الواقع. إنني أناقش 
»لوي�س بورخي�س« و»بارب�را هيبورث« 
واألش�كال الت�ي كتب�ا به�ا وإبداعهما يف 
مراح�ل مختلفة، يف ح�ن أن »مارجريت 
دوراس« يأتي ذكرها يف كا الجزأين ألنها 
مخلصة ج�داً يف إبداعها، كم�ا أنها تكتب 

بموضوعية شديدة وذكاء.
كذل�ك ل�و تاحظن ف�إن »راكيل كس�ك« 
تتناول يف أعمالها االختاف ما بن السرة 

والرواية. وهي مثلك أيضاً يف املذكرات التي 
نرشته�ا يف س�نة 2012 »العقابيل« فهي 
تتحدث ع�ن زواجها الفاش�ل وآثاره، أال 
تش�عرين بالقلق تجاه الكتابة عن األمور 

الشخصية ذاتها؟
الحقيق�ة ال ينبغ�ي ألي رج�ل أن يط�رح 
هذا الس�ؤال! ألن ه�ذا الكت�اب ال يناقش 
قصة زواج فاش�ل، إن�ه يتحدث عن بداية 
حي�اة أخرى، وه�و خليط يم�زج ما بن 
والسياس�ة؛  و«الجن�در«  الرح�ات،  أدب 
وموضوع�ه يدور حول بح�ث الراوية عن 
شخصية نسائية رئيسية يمكنها أن تحيا 
حياة ش�خصية أقل ضيق�اً مما هو متاح 
لها، والخاصة أنه ليس كتاباً يتحدث عن 
الرجل وال حتى عن الزواج، إنه يدور حول 

تأسيس حياة.
وصفت كاً من الح�ب الحقيقي واألنوثة 
بأن كليهما »رساب«، فهل تش�عرين حقاً 

بأنهما رضب من الوهم؟
إنني يف الواقع أس�عى جاهدة إىل الخروج 
النس�ائية  الش�خصية  تل�ك  إط�ار  م�ن 
التقليدي�ة البائدة التي يكتب عنها الرجال 
للنساء، وهي شخصية من صفاتها تحمل 
املعاناة والص�ر والتضحية، ملاذا ال نبحث 
عن نم�وذج آخر وننأى بأنفس�نا عن هذا 
النم�وذج اململ املك�رر. كتابي يف الحقيقة 
بحث عن حياة أكث�ر حرية بكل ما يعنيه 
ذلك، وما توصلت إليه هو عبارة عن بحث 
يش�رك في�ه كل من الرج�ل وامل�رأة، إنه 

بحث با توقف.
كتابك يب�دأ وينتهي بن�وادر تحكينها عن 
نس�اء ليس لديهن خ�رة يف الحي�اة، فا 
يهت�م أحد باالس�تماع إىل م�ا يقلن أو هن 
من طبق�ة اجتماعي�ة دونية، فلم�اذا إذاً 

تضمن كتابك هذه التفاصيل؟
ما أردت قوله بالضبط هو أن العالم الذي 

نعيش فيه ه�و أيضاً عامله�ا، من حقها، 
وقد استخدمت هذه النماذج لكي أضفي 
ع�ىل الفكرة نوع�اً م�ن الدراماتيكية..إن 
امل�رأة املثقف�ة مؤهل�ة وبج�دارة لتحدث 

تغيراً نوعياً يف عاملنا.
هل أنت متفائلة بأنه ما زالت هنالك أدوار 
إيجابية سيلعبها الجيل الجديد من النساء 
يف املس�تقبل؟ بمعنى أنهن سيكنَّ قادرات 

عىل القيام بأدوار »رئيسية« بسهولة؟
بالتأكي�د، أن�ا يف الواق�ع معجب�ة كث�راً 
بالجيل الجديد من بناتنا الشابات، أعتقد 

أنهن سيغرن العالم.
لق�د قل�ت: إن حيات�ك خ�ال تل�ك الفرة 
-وأس�تعر لك هنا الوص�ف الذي ورد عىل 
لس�ان الكاتب�ة اإليطالية إلين�ا فرانتي- 
»كانت س�عيدة وغر س�عيدة« يف آن، أما 
ِت عنها بقول�ك: »إال أن حياتي  أنت فع�رَّ
كانت س�عيدة وتعيس�ة إىل أق�ى حدود 

التعاسة«.. أما زلت تشعرين بها كذلك؟
يف الحقيق�ة نح�ن جميعاً حياتن�ا هكذا، 
وبالتايل فا أحد يستثنى من هذه التجربة، 
وكما أشار إليها »فرويد«: من الجميل أن 

نغر مشاعرنا من التعيسة إىل العادية.
تعانيه�ا  تناقض�ات  الحي�اة«..  »ثم�ن 

املجتمعات الحديثة
الكاتب�ة  تص�ف  وش�فافية  بجم�ال 
الريطاني�ة ديبورا ليف�ي تجارب مؤملة يف 
الحي�اة، كانفصاله�ا عن زوجه�ا ووفاة 
والدته�ا، وذل�ك يف كتابه�ا الجدي�د »ثمن 
الحي�اة« الص�ادر أخراً ع�ن دار هاميش 
هاملت�ون، بريطانيا. ويش�ار هن�ا إىل أن 
م�ا يلفت نظ�ر الق�ارئ يف هذه الس�رة 
الذاتي�ة ليس املوض�وع ال�ذي كتبت عنه 
عدة مؤلفات س�ابقاً بامتياز، ولكن ليفي 
تب�دو أكث�ر ق�درة ع�ىل وص�ف موقفها 

كامرأة ترغ�ب يف املزيد من الحرية، بعدما 
أصبحت حياتها تتجاوز مفهوم النسوية 
يف مراحلها الس�ابقة التي ش�هدتها خال 

القرن العرشين.
أخري�ات  نس�اء  أف�كار  إىل  وباإلش�ارة 
ألهمنه�ا كس�يمون دو بوف�وار، تص�ف 
ليفي مش�اعرها عىل نحو أكث�ر قوة من 
األخري�ات باالعتماد عىل جم�ل وعبارات 
ذات�ه،  الوق�ت  يف  ومرهف�����ة  ح�ادة 
ومف�ردات ترس�م فيه�ا صور أش�خاص 
مقربن وغر مقربن؛ منه�م والدته���ا 

وجرانها الجدد.
وبينم�ا هي يف قم�ة تمرده�ا، تبحث عن 
حي�اة جدي�دة، نش�عر بأن�ه ربم�ا كانت 
هناك إش�ارة إىل أفكار نساء أخريات ربما 
ألهمنها؛ منهن الكاتبة واملفكرة واملنظرة 
االجتماعية الفرنسية سيمون دو بوفوار، 
إحدى أهم ناش�طات حرك�ة تحرير املرأة 
الفرنس�ية، لك�ي نس�رجع دو بوفوار يف 
ه�ذه العبارة املقتبس�ة التي تق�ول فيها 
ليفي: »إنها قص�ة كل امرأة عر التاريخ، 
حبه�ا،  عواطفه�ا،  امت�دت  ام�رأة  كل 

تفانيها من أجل أرستها لكي تكتش�ف يف 
النهاي�ة أنها لم تك�ن إال خادمة مخلصة، 
تلب�ي رغبات كل من يحتاج إىل املس�اعدة 

باستثناء نفسها«.
وم�ن جملة ما يس�رعي انتب�اه القارئ 
كذل�ك يف كتاب »ثم�ن الحي�اة«، أن ليفي 
تح�اول اس�تمالة مش�اعر اآلخري�ن قدر 
املس�تطاع لكي يقفوا يف صفها، بأسلوب 
مؤث�ر تمي�زت ب�ه س�رتها الت�ي تعطي 
انطباع�اً ع�ن معان�اة امرأة، كاتب�ة وأم، 
وليس هذا فحس�ب، ب�ل بوصفها منظرة 
)ربما كما تشعر( من منظرات مرحلة ما 

»بعد النسوية«.
كما أن القارئ للكت�اب يجد انطباعاً آخر 
ع�ن التناقض�ات االجتماعي�ة والثقافية 
الت�ي تعان�ي منه�ا املجتمع�ات الحديثة. 
وقد يتساءل الق�����ارئ: كيف تستطيع 
�ت مرحل�ة م�ا بعد  ام�رأة منهك�ة تخطَّ
منتص�ف العم�ر مغادرة من�زل الزوجية، 
ال ل�يء س�وى أن تنع�م -كم�ا تكرر يف 
سرتها- بنفس املستوى من الحرية التي 

ينعم بها الرجل.

مريم جمعة فرج
بعدما تكرر رفض روايتها الخامسة من قبل عدد من دور النرش بسبب ما أسماه البعض »املبالغة يف مواصفاتها األدبية« ظهرت رواية الكاتبة الريطانية »ديبورا 
ليفي« التي أطلقت عليها عنوان »السباحة إىل البيت« يف القائمة القصرة لجائزة »مان بوكر« لسنة 2012، إثر ترشيحها من قبل إحدى دور النرش املتواضعة، كما 

رش�حت روايتها »حليب س�اخن« لنفس الجائزة لعام 2016، يف حن ظلت روايتها األوىل يف الئحة األعمال التي تعيد دار »بنجوين« الش�هرة نرشها.

تدور أحداث رواية الحس�ن 
مدين�ة  »حكاي�ة  بك�ري 
واح�دة« حول الج�د خليل، 
ال�ذي أس�س م�ع فطومة 
أطلق�ا  مدين�ة  الس�مرا 
عليها اس�م »س�وبا« تيمناً 
بح�ارضة س�ودانية كانت 
قد اندث�رت يف مطلع القرن 

السادس عرش امليادي.
تتح�ول  الناش�ئة  املدين�ة 
إىل رم�ز للح�ب، لك�ن م�ا 
لبثت الرصاعات أن نش�بت 
لتعصف بها وبمجمل الباد 
محيطه�ا..  يف  تق�ع  الت�ي 
يبدو س�نديكي، أحد أبطال 
الرواية األساسين، مأزوماً 
ذع�ره  خض�م  يف  يختل�ق 
زائف�ة  بط�والت  املخ�زي 
تتناقض ع�ىل نحو مبارش 
م�ع الجس�ارة البالغة التي 
ع�رف به�ا أم�ام حبيبت�ه 

املحاربة شاهندا.
بطريقة  الوقائ�ع  تتصاعد 
درامية مش�وقة، إذ يمتزج 
فيه�ا الواقع باألس�طورة، 
ويش�يد الكاتب م�ن خال 
تلك األحداث رصحاً معماراً 
لت�راوح  حميم�اً  رسدي�ًا 
الش�خصيات  تلك  مصائ�ر 
ب�ن الفوز والس�قوط كما 
هي الح�ال يف الراجيديات 

الكاسيكية.

احمد رجب

س�ئل نزار قباني يوما: ما الش�عر؟ فكان جوابه 
البسيط عميقا فريدا كشعره، قال: »ما الشمس؟ 
ما املطر؟ ما الكواكب والنجوم والش�جر؟ الشعر 
ه�و تل�ك املي�اه الجوفي�ة املخزونة الت�ي تنتظر 
فرصة لتتجه كالركان من باطن األرض املالحة، 
الش�عر هو تلك الطبقة الس�ميكة من ملح البحر 
التي نغطي بها أجسادنا حرصاً أال تتعفن، الشعر 
هو ذل�ك الرصاخ ال�ذي نوجه�ه إىل الليل ليصبح 
نهاراً وإىل اليب�اس ليصبح اخرضاراً وإىل الخنجر 
ليصبح ورداً، الش�عر هو ذلك االنقاب الذي يقوم 
به الش�اعر م�ن داخل اللغ�ة والقناع�ات الثابتة 
لتصر ص�ورة الك�ون أبهى وأجمل، الش�عر هو 

غاية الحرية التي يسلمها الشاعر لشاعر آخر«.
شاعر القضايا

الدكتور إسماعيل مروة تناول »نزار قباني وشعر 
القضايا«، مش�را إىل أن ن�زار قباني كان فاصلة 
ب�ن مرحلتن وحدا ب�ن مرحلت�ن، والغريب أن 
كل نقاده توحدوا ضده رغم اختاف مشاربهم، 
»فاملتش�ددون اتهموه بالتحلل وقالوا عن شعره 
أنه إباح�ي، وخصومهم م�ن العلمانين قالوا إن 
ن�زاراً ّقزم امل�رأة، والذين ينظ�رون إىل نزار نظرة 
أخاقي�ة يقول�ون ن�زار أعطى املرأة وس�مح لها 
بالتحدث والحقيقة ليست كذلك، نزار كان شاعر 
قضي�ة يريد للمرأة أن تحب ولكن ليس بالدراهم، 
أن تح�ب بقراره�ا ألن الحب مق�دس ال أن تبيع 
الجس�د من أج�ل م�ال أو منص�ب أو مكانة وال 
م�ن أج�ل أي يشء، هذا نزار ول�و عدنا إىل مجمل 

أشعاره فسنجده كذلك”.
وأش�ار مروة إىل موقف الراحل جرا ابراهيم جرا 
الذي اتخذ موقفا سلبيا من شعر نزار وبعد سنوات 
تراج�ع ولم يج�د غضاضه يف االع�راف بالخطأ، 
وهو »لم يقل ش�عر الغزل بل ش�عر القضايا، لم 
يض�ع ام�رأة يتغ�زل بها، فه�و يعلّم امل�رأة كيف 

تتجّم�ل لذاتها وكيف تتجّمل ملن تحب«، ويضيف 
بأن الشاعر لم يخرع القضايا بل كانت موجودة 
يف املجتمع، ولو لم تكن حقيقية ملا أثارت املجتمع 
ضده هكذا، ومن�ذ ديوانه األول، فقد رفض تبني 
املنه�ج اإلصاح�ي القائم عىل مداعب�ة اآلالم، لذا 
كانت رس�الته تنويرية تثويرية ولم تكن شعرية 
مرفة عىل اإلطاق، فديوانه الثاني »طفولة نهد« 

جاء تصعيدا يف الرؤية والفكر والفن.
ول�م يتوق�ف ن�زار يف كل أش�عاره ع�ن معالجة 
القضايا الكرى، فالحب قضية لكنه ليس معزوال 
عن س�ياقه. فنزار القائل »ال وط�ن ملن ال حبيبة 
ل�ه«، ع�رف أن الحب أس�اس القضاي�ا الكرى، 
ف�ا وط�ن دون إنس�ان، وال إنس�ان دون ح�ب، 
وحينم�ا اهت�م باملرأة فإلنه أدرك أس�باب تخلفنا 
وأراد لها أن تك�ون صانعة قرار، وحينما تناولت 
قصائ�ده الق�دس والقضي�ة الفلس�طينية كان 
الش�هيد منارته »لم يكتب شعرا خطابيا آنيا، بل 
زرع كلمات�ه وخناجر قصائ�ده يف عمق الوجدان 

الشعري واإلنساني«.
أشياء منسية

الكاتب الذي رحل مؤخرا ش�مس الدين العجاني 
س�لط الضوء عىل األش�ياء املنس�ية يف سرة نزار 
قباني، متوقفا عند عاقة الش�اعر بزوجته األوىل 
»زه�راء آق بيق«، والتي آثرت الحياة يف الظل منذ 
طاقه�ا من نزار وحت�ى رحيلها يف ع�ام 2005، 
حتى لم تفه بكلمة عن صدمة رحيله، فرحلت يف 
صمت عند بلوغه�ا الثمانن، دون أن يكتب عنها 
كلم�ة أو تنرش لها صورة، وق�د تزوجت من نزار 
يف ع�ام 1946 وقت أن كان دبلوماس�يا بس�فارة 

باده بالقاهرة.
وعاش�ت مع�ه بالقاهرة حي�ث أنجبت ل�ه ابنته 
هدب�اء وابن�ه توفي�ق، ثم ح�دث الط�اق فجأة 
وغ�ادرت القاهرة إىل دمش�ق ع�ام 1952، لتعود 
إىل عمله�ا كمدرس�ة مخلص�ة لعزل�ة اختارته�ا 

وفرضتها عىل نفسها حتى وافتها املنية.

»الـعـرب والـهـنـد«: بـحـث فـي الـمـسـتـقـبـل

»حكاية مدينة واحدة« يف مزيج
 الواقع واألسطورة

كتاب يرصد املنيس يف سرية نزار قباين

تعّد الصات ب�ن الثقافتن العربي�ة والهندية األوثق 
واألكث�ر تصالح�اً رغ�م عدم وج�ود تج�اور جغرايف 
بينهم�ا، فل�م ينقطع يوماً التفاع�ل بينهما عىل أكثر 
م�ن مس�توى، لكنه�ا بات�ت اآلن بأم�ّس الحاجة إىل 
مراجع�ة تأخ�ذ يف االعتبار صعود الهند كس�ابع أكر 
اقتص�اد عاملي له اس�تثماراته الضخم�ة يف الخليج، 

والذي يستقر فيه املاين من أبنائه كذلك. 
»الع�رب والهن�د: تحوالت العاق�ة مع قوة 
نائش�ة ومس�تقبلها« عن�وان املؤتمر الذي 
ينّظم�ه »املرك�ز العربي لألبحاث ودراس�ة 
السياس�ات« يف الدوحة وانطلقت جلساته 
صب�اح اليوم، الس�بت، ويتواص�ل ليومن 
»يف إطار سلس�لة مؤتمرات العرب والعالم 
التي ُتعقد سنوياً، ويجتمع فيها الباحثون 
ليناقش�وا قضايا  واألكاديمي�ون والخراء 
العرب وإح�دى القوى اإلقليمي�ة والدولية 

املهّمة«، بحسب بيان املنّظمن.
تع�ود الورقة املرجعية للمؤتمر إىل االتصال 
الحضاري الوثي�ق بن باد الرافدين والهند 
من�ذ آالف الس�نن، م�ررواً برجم�ة كتب 
الع�رص  يف  الهندي�ة  والرياضي�ات  الفل�ك 
العب�ايس ونقل األرق�ام والنظ�ام العرشي 
اللحظ�ة  إىل  وص�والً  الفلس�فة،  وأص�ول 
الراهنة حيث تحرض املصالح بن الطرفن 
يف مج�االت الطاقة والرشاك�ة االقتصادية 

والتكنولوجيا.

بينه�ا:  م�ن  ع�ّدة؛  مح�اور  يف  املش�اركون  يبح�ث 
العاق�ات التاريخي�ة بن العرب والهن�د، والتفاعات 
الثقافي�ة بينهما، ومرحلة عدم االنحياز والعاقة بن 
الطرف�ن، والتجرب�ة الهندية يف التنمية واالس�تفادة 
منه�ا عربياً، وانعكاس�ات صعود الهن�د عىل العاقة 
مع الع�رب، والهن�د و«إرسائيل« وقضية فلس�طن: 

تح�ّوالت املواق�ف والسياس�ات، والجالي�ات الهندية 
يف دول الخلي�ج العربية وسياس�ات الهجرة وحقوق 
العمالة وانعكاس�اتها ع�ىل العاقات ب�ن الطرفن، 
وس�ؤال الطاق�ة يف العاق�ة بن الع�رب والهند، وهل 
ثمة مستقبل لتعاون خارج مجال الطاقة؟ وال يغيب 
ع�ن املؤتمر تناول »الراجع يف هذه العاقات، بعد أن 

كانت الهن�د خال فرة الحرب الب�اردة من املدافعن 
ع�ن ح�ركات التح�ّرر والقضاي�ا العربي�ة، وبصفة 
خاص�ة القضية الفلس�طينية، ودخلت اليوم يف حالة 
تعاون اس�راتيجي مع »إرسائيل«، ال سيما يف مجال 
صناعات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية«. خّصصت 
جلس�ات الي�وم ملقارب�ة العاق�ات التاريخي�ة ب�ن 
الطرفن، عر ع�ّدة أوراق، هي: »العاقات 
ب�ن الهن�د والجزي�رة العربي�ة يف ع�رص 
الدول�ة املغولية« ل� صاح�ب عالم الندوي، 
و«العاقات االقتصادية ب�ن ًعمان والهند 
منذ منتصف القرن الثامن عرش حتى مطلع 
القرن العرشين« ل� س�عاد فاضل ويوسف 
الغياني، و«العاقات الهندية القطرية من 
القرن الثامن عرش حتى العرشين« ل� معن 
الُعمانية  العس�كرية  صادق، و«العاق�ات 
 »1970  –  1913 الف�رة  يف  الهندي�ة   –
ل�� بهية بن�ت س�عيد العذوبي�ة. ويناقش 
املؤتم�رون الجوانب الثقافي�ة واألكاديمية 
ب�ن الهند والباد العربي�ة، من خال ورقة 
بعنوان »دور الرجمة يف العاقات الثقافية 
العربي�ة - الهندي�ة املع�ارصة« ل�� أفتاب 
أحم�د، و«املتخّي�ل العرب�ي ع�ن الهن�د يف 
برّه�ا وبحرها« ل� ش�مس الدين الكياني، 
و«األبح�اث املعارصة يف العاق�ات العربية 
–الهندية يف جامعات الهند« ل� جافيد أحمد 

خان وديبا كروبان.

وليم عبد الله

ُيحكى أّن مجموعة من األرانب، ذهبت تبحث عن الجزر، قفزت مسافات طويلة 
دون أن تعث�ر عىل ج�زر، ويف أحد املرات قال أحد األران�ب وكان رمادي اللون: أنا 

أعرف الطريق إىل أرض مليئة بالجزر، اتبعوني!
وبعد مسر دام بضعة ساعات عثرت األرانب عىل بعض الجزر فهجموا عىل الجزر 

كاملجانن وحجبوا الغنيمة عن صديقهم...  نظر إليهم باحتقار وقال لهم:
-هذه ليست أرض الجزر!

ل�م يعطوه باالً بل أكلوا كل الجزر الذي عثروا عليه، وعندما انتهوا اكتش�فوا أّن 
كمّية الجزر التي أكلوها كانت قليلة، فعادوا إليه وقالوا له:

-أين أرض الجزر التي أخرتنا عنها؟
أش�ار لهم بأن يتبعوه فتبعوه، وبعد ميّض عّدة ساعات عثروا عىل بعض الجزر 
فهجم�وا عليه كاملجانن، حاول األرنب الرمادي االقراب لكنهم لم يفس�حوا له 

مجاالً، رصخ فيهم:
-هذه ليست أرض الجزر التي أخرتكم عنها، أنتم فقط تضيعون وقتكم هنا.

لم ينتبهوا لكامه وتابعوا أكل الجزر إىل أن انتهوا.. لم يشبعوا فنظروا إليه وقالوا 
له:

-أين أرض الجزر التي أخرتنا عنها؟
-لقد كنت جائع أنا أيضاً ملاذا لم تطعموني من الكمية القليلة التي عثرتم عليها؟ 

قال وهو يشعر باألىس ألنانية رفاقه... اتبعوني إىل أرض الجزر!
قف�ز و قفزت األران�ب خلفه وانطلق�وا يف الغابة إىل أرض الج�زر وعندما طالت 

املسافة توقفت األرانب عن القفز وقالت:
-إّن املس�افة طويل�ة، لن نتابع معك، وس�نكتفي بالجزر ال�ذي نعثر عليه يف أي 

مكان!
-عليكم أن تتابعوا معي، فالكميات التي س�تعثرون عليها قليلة ولن تكفي، أما 
األرض التي آخذكم إليها فهي س�تكفيكم ش�هور عّدة! قال وهو يلهث من كثرة 

القفز.
ضحكت األرانب وقالت جميعها:

-أنت ال تشبهنا، فأنت رمادي، وتحب التعب، أما نحن بيض وسود ونحب الراحة، 
أضف إىل أننا نحصل عىل ما نريد!

ضحك بسخرية وقال:
-الرمادي هو خليط من أبيض وأسود، ولكنكم تحاولون إبعادي عنكم، أنا ذاهب 
إىل أرض الج�زر وأنتم اكتفوا بالجزرات املتناثرة يف كل مكان ، فاألرض الكبرة ال 

تناسبكم!
تاب�ع قف�زه يف حن بقيت األرانب األخرى تقفز هنا وهن�اك ويف كل مرة يجدون 

بعض الجزرات يتزاحمون عليها حتى أنهم يتقاتلون أحياناً..
مض�ت األيام ووص�ل األرنب الرم�ادي إىل أرض الجزر وبقي ي�أكل فيها لوحده 
دون أن يزاحمه أحد، ويف املكان اآلخر كانت األرانب تتصارع عىل بعض الجزرات 

وعندما ال يعثرون عىل جزر ينظرون إىل بعضهم البعض ويقولون:
-لق�د خاننا األرنب الرمادي،  ذهب لوح�ده إىل أرض الجزر ولم يأخذنا معه، كل 

الرمادين أنذال!

محمد الهاشم

من قبل الف عام 
يل غرفة
موبؤة 

يف بيتنا العتيق 
من سنن

فيها فرايش القديم  
ومقعدا للزائرين 
واعقاب سجائر
واوراق مبعثرة
وكتيبات قليلة 
صحف ومحرة 
رفوفها مليئة 
بذرات الراب 
وشباك حزين

وسقفها من الردي
وحرصان القصب 

وبابها خشب 
من قبل الف عام 

وانتي تدخلن
من قبل الف عام 

وانت تعلمن 
ملاذا ترفضن 

تجلسن
تقراين

ما زلت تذكرين.

أرض اجلزر

عـش الـحـمـام
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سعد املجرد يعلن مفاجأة جلمهوره
فاج�أ الفن�ان س�عد املج�رد محبي�ه 
بإعالنه هذا الخرب الس�ار وهو عودته 
إىل وطنه املغرب يف شهر رمضان، دون 

أن يكشف أي تفاصيل تخص املوعد.
ونرش س�عد املج�رد ص�ورة حديثة له 
معلق�اً عليها: »رمض�ان يف املغرب إن 
ش�اء الله«، مما دفع محب�وه لكتابة 
التعليق�ات املدعمة له، والتي تكش�ف 

عن محبتهم الكبرية له.
وقالت تقارير صحفية أن سعد املجرد 
طل�ب م�ن القض�اء الفرن�ي، زيارة 
جدته املسنة يف املغرب ملدة أسبوع، وتم 
املوافقة عىل طلبه برشط أن يعود قبل 

يوم 4 يونيو وهو موعد محاكمته.
وأضافت التقارير أن القضاء الفرني 
واف�ق عىل طلب س�عد املجرد، الس�فر 
إىل املغرب مرة أخ�رى ولكن برشط أال 
يتحدث يف وس�ائل اإلعالم عن قضيته، 

وأن يعود قبل محاكمته.
وتعد هذه الزيارة الثانية لسعد املجرد 
إىل املغرب، فقد س�بق وأن س�افر ملدة 

أس�بوع تقريب�اً إىل موطن�ه، والتقط 
ص�وراً م�ع عائلته هن�اك التي 

سارعت لزيارته.
س�عد  قضي�ة  ص�دد  ويف 

األم�ر  م�ازال  املج�رد، 
أي  يوج�د  وال  غامض�اً 
بشأنها، سوى  تفاصيل 
ي�وم 4  ل�ه جلس�ة  أن 
س�يتم  والت�ي  يوني�و 
بالتقري�ر  مواجهت�ه 
الخ�اص  الطب�ي 
باملدعي�ة الفرنس�ية 

لورا بريول، بحسب 
ش�وف  موق�ع 

تيفي.

يف خط�وة جريئ�ة، أعلن�ت اللبناني�ة 
نادين الرايس عن اعتزالها املش�اركة 
يف الربام�ج التلفزيوني�ة م�ن خ�الل 
مقط�ع فيديو نرشته ع�ىل صفحتها 

عىل تطبيق »انستغرام«.
وظه�رت يف املقط�ع وه�ي ت�رّد عىل 
أسئلة االعالمي اللبناني وسام بريدي 
بكل رصاحة ووض�وح، وعلقت عليه 

قائلة: »ومن بعد هالحلقة اسمحويل 
أُعلِ�ن إعت�زايل أّي عدم ظه�وري بأي 
مقابلة وش�كرا بتش�وفوني بأعمايل 

انشالله«.
متابعيه�ا  تس�اؤالت  قراره�ا  أث�ار 
أغلبه�ا  ج�اءت  الت�ي  وتعليقاته�م 
تطالبها بالعدول عن موقفها ورأيها 
لحبه�م لرصاحته�ا وصدقه�ا ع�ىل 

االعالم.
وياتي هذا القرار املفاجئ بالتزامن 
م�ع الضغ�وط الت�ي تتع�رض لها 
املمثل�ة اللبنانية منذ انفصالها عن 

زوجها، وإعالن خطوبتها من املذيع 
رجا نارص الدي�ن عرب مقطع فيديو 
منترش لهما عىل »انس�تغرام« خالل 

تواجدهما معاً يف دبي.

نادين الرايس تعلن اعتزاهلا

فور نرش نيكول س�ابا للصورة التي نرشتها 
برفقة تيم حسن من كواليس مسلسل الهيبة 
العودة املنتظ�ر يف رمضان املقبل، حّتى بدأت 
النكات ح�ول حظوتها يف التمثي�ل أمام تيم، 

والزواج من يوس�ف الخال، 
وكالهما رجالن وس�يما 

املظه�ر. إضافة إىل أّن 
املقارنة بينها  ب�دأت 

وبني نادين نس�يب نجيم الت�ي وقفت إىل 
جانب تيم يف الجزء األّول من العمل.

اختلفت اآلراء حول الصورة التي نرشتها 
نيك�ول، فالبع�ض وجد أّنه�ا تليق بدور 
امل�رأة التي تق�ف أمام املمثل الس�وري، 
وأنهم�ا متناغم�ني م�ن ناحية الش�كل 
س�وياً، ليج�د البع�ض اآلخ�ر أّن نيكول 
عاجزة أن تحل مكان نادين نسيب نجيم 
التي أثبتت نجاحاً أم�ام تيم، وهما أثبتا 

أّنهما متناغمني شكالً ومضموناً.
للمسلس�أظهر  األّول  الربوم�و  وكان 
عروساً جديدة أمام تيم حسن وهي ملكة 
جمال لبنان الس�ابقة فالريي أبو شقرا، 
وعندها أيضاً عق�دت املقارنة بينها وبني 

بطل�ة الج�زء األّول، خصوص�اً أّن كالهما 
حصلتا عىل اللقب الجمايل ذاته.

األّيام املقبلة ستشهد مقارنات اكثر مع 
بدء عرض الجزء الثاني من املسلسل يف 

رمضان 2018.

نيكول سابا تنرش صورة برفقة تيم حسن

م�ن مّن�ا ال يذك�ر الفنان�ة 
حدش�يتي  دارين  اللبناني�ة 

التي اش�تهرت كث�رياً منذ عام 
2005، واحتلت مكانًة مميزة يف 

الساحة الفنّية حينها.
ُعرفت دارين بثالثة ألبومات خالل مسريتها الفنية 
هي »قدام ال�كّل«، »ارتاحلك قلب�ي«، »كّل القّصة« 
باإلضافة إىل 14 أغنية منفردة س�جلتها بني عامي 

2005 و2012.
داري�ن حدش�يتي تغ�رّيت كث�رياً م�ع م�رور هذه 
الس�نوات وبع�د رص�د لحس�ابها الرس�مي ع�ىل 

انستغرام، اخرتنا لكم بعض الصور التي نرشتها.

هكذا أصبحت 
دارين حدشيتي 

اليوم!

ن�رشت ابن�ة النج�م امل�رصي عمرو 
دي�اب، الش�ابة جن�ى، فيدي�و ع�رب 
حس�ابها عىل انس�غرام وهي تغني 
باللغ�ة االنجليزية بحض�ور املنتج 
كوين�ي  العامل�ي  املوس�يقى 

جونز.

ويف التفاصي�ل، فق�د ظه�رت جن�ى يف 
الفيديو وهي تغني بس�عادة تاّمة أمام 

املنتج خالل جلسة يف الحديقة.
ُنشري إىل أن الفيديو أثار تفاعل متابعي 
جنى عرب انستغرام وتساءل البعض عن 

السبب الذي جمعها بجونز.

حصل�ت الفنانة كندة علوش عىل 
لقب س�فرية حملة أنت�ي األهم، 
والتي تهدف لالهتمام بتحس�ني 
وش�اركت  الس�يدات،  صح�ة 
عل�وش جمهورها عرب حس�ابها 
الرسمي عىل إنستقرام بصورة لها 
كش�فت من خاللها ع�ن حصولها عىل 
ه�ذا اللقب.علقت عليها: “انت�ي األهم تهنئ 
الفنان�ة الجميلة كندة علوش ع�ىل تنصيبها 
س�فرية مل�رشوع حماي�ة وتحس�ني صح�ة 
الفتيات )نقدر( الذي يخدم أخواتنا السوريات 
والس�يدات املرصيات”.كان�ت الفنان�ة كندة 
عل�وش، قد ش�اركت يف فيل�م األصليني الذي 
ضم باقة من النجوم، عىل رأسهم منة شلبي، 

وماج�د الكدوان�ي، وخالد الص�اوي، ومحمد 
ممدوح، وهناء الشوربجي، ومن تأليف أحمد 
مراد، للمخرج مروان حامد، وعرض يف يونيو 

املايض.

ابنة عمرو دياب تثري الضجة

كندة علوش سفرية للصحة

قرر الفنان راغب عالمة االنضمام 
لع�دد كب�ري م�ن نج�وم العال�م 
العربي والعاملي، من خالل رسم 

»تاتو«، ألول مرة.
راغب عالمة نرش صورة له من 
كوالي�س تصوي�ر أغني�ة »اليل 
باعنا خرس دلعنا« مع املخرج 

زي�اد خ�وري، عرب حس�ابه عىل 
موقع »إنس�تقرام«، وظهر راغب 

بوشم عىل رقبته.
تصوي�ر  م�ن  انته�ى  “راغ�ب” 
األغني�ة التي س�يتم عرضها بعد 
ش�هر رمضان املبارك، وتمنى أن 
تنال إعج�اب الجمهور، وخاصة 

أنه تم تصويرها بتقنية عالية.
ُيذك�ر أن »اليل باعنا خرس دلعنا« 
من كلمات الشاعر محمد البوغة 
وألحان محمود الخيامي وتوزيع 
مدح�ت خمي�س، وم�ن املنتظ�ر 
أن يت�م ط�رح الكليب بعد ش�هر 

رمضان املقبل.

دارت عدس�ة املخ�رج اللبناني فيليب أس�مر لتصوير 
خماسية »املازة« من تأليف وسيناريو وحوار الكاتبة 
الس�ورية نادي�ا األحم�ر، ضمن مسلس�ل »حدوتة 
ح�ب«، الذي تنتجه رشكة »غول�دن الين« بإرشاف 
نايف ودياال األحم�ر، واملنتج الفني حمادة جمال 
الدي�ن، وبإدارة مخرجني ع�رب، ومن تأليف عدد 
من الكتاب، وبمش�اركة نخبة م�ن أبرز املمثلني 

اللبنانيني.
وت�دور أح�داث الخماس�ية يف إطار تش�ويقي، 
حول قصة ثالثة ش�قيقات تؤام تجمعهن سلّة 
واحدة امام ب�اب امليتم، كم�ا يجمعهن القدر 
برجل واح�د، يف حبكات تصطدم فيها معاني 
الحي�اة واألح�الم الصغ�رية، بإغ�راء الح�ب 

املزيف، والخداع الذي ال يعرف حداً.
والخماس�ية م�ن بطول�ة النجم�ة بامي�ال 
الكيك بش�خصيات التوائم »مليس« و«ملى« 
و«ليىل«، باإلنتقال من اإلرادة املس�لوبة اىل 

التمرد، وأخ�رياً اإلنتقام ضمن خط�وط درامية خاصة 
بينها.

ويف البطولة أيضاً، يشارك النجم كارلوس عازار مجسداً 
دور »قيص«، صاح�ب العقل الش�يطاني، والقدرة عىل 
ابتداع اس�اليب نفس�ية خطرية، يف التحك�م باآلخرين، 

بطرق شتى.
وصّور أسمر س�ابقاً خماسية »شهر عسل« من تأليف 
الكاتبة اللبنانية كلوديا مارشيليان، ومن بطولة املمثلني 
إيميه صّياح وطوني عيىس وووسام صليبا وروال حمادة 
وجوزي�ف ب�و نّص�ار، بعدما أنهى خماس�ية »الش�هر 
الس�ابع« م�ن تأليف رايف وهب�ي، ومن بطول�ة الفنانة 
سريين عبد النور واملمثلني رودريغ أبو سليمان ومريفا 
القايض ومجدي مش�مويش ورنني مطر وسواهم.وكان 
املخرج وائل أبو ش�عر توىل إخراج خماس�ية »املتوحد« 
م�ن تأليف محمود حّب�ال، ومن بطول�ة املمثلني نادين 
ال�رايس وجهاد األندري ون�ور صعب وعيل منيمنة ومّي 

سحاب ورندة كعدي وريمون عازار وسواهم.

باميال الكيك وكارلوس عازار يف »املازة«

راغب عالمة يساير العرص ويرسم »تاتو«

باسل خياط لدانييال رمحة: 
»قتلتيني إنت وعم ترقيص«!

نوال الزغبي:
فضل شاكر فنان عظيم 

ولكن!

يبدو أن قصة الحب الرسية الّتي ستجمع املمثل السوري باسل خياط 
باملمثلة دانييال رحمة يف مسلس�ل »تانغ�و« الرمضاني تبدأ برقصة 

تخطف أنفاسه وتوقعه بعالقة شغف وخيانة مدّمرة.
 LBCI �ففي اإلعالن الرتويجي الجديد الّذي بدأ مشاهدو ال
وال�� LBC بمتابعت�ه بإنتظ�ار ش�هر رمض�ان املبارك، 
يظهر باس�ل خياط بالش�خصية الّتي يجس�دها وهو 
يقول لدانييال رحم�ة » قتلتيني إنت وعم ترقيص.. ما 
عم بقدر ش�يل عيني عّنك.. كرم�ايل عم فّكر فيكي.. 
اتطلّع�ي بعيون�ي وجاوبيني، عم بتح�ّي بيليل عم 

بحّسو؟«.

رّداً ع�ىل س�ؤال »هل أنت مع ع�ودة الفنان 
املعت�زل فضل ش�اكر اىل الفن وكأن ش�يئاً 
ل�م يكن؟«، أّكدت الفنان�ة نوال الزغبي يف 
برنام�ج »برصاحة« ع�رب إذاعة »فايم« 
ان موضوع فضل شاكر حساس جداً.

ويف التفاصي�ل، رّصحت نوال الزغبي 
لإلعالمية باتريس�يا هاش�م »فضل 
فن�ان عظيم وصوت�ه رائع ومميز، 
وبالنس�بة للشق السيايس ال دخل 
يل فأنا فنانة وأسمع موسيقى«.

وختم�ت الزغبي »هن�اك قانون 
ودول�ة يهتمان به�ذا املوضوع 

وأكتفي بهذا التعليق«.

رويدا عطية ختتتم جولتها السرتاليا
انهت النجمه رويدا عطيه جولتها 
االس�رتاليه بنج�اح كب�ري حي�ث 
اعل�ن منظمون الحف�ل » مازيكا 
بروداكش�ن و ق�رص الحل�و« عن 
نفاذ التذاكر يف كافه الحفالت قبل 
اس�بوع من موعد كل حفل حيث 
ه�ادي  الفن�ان  جانبه�ا  اىل  كان 

خليل. 
»روي�دا  الس�وريه  النجم�ه  ادت 
عطيه« كوكتيل من اغانيها »شو 
س�هل الحك�ي، رضب الع�ى ، 
م�ن نظ�ره وح�ده ، وصلني الك 
» و غريه�ا من اغانيه�ا الخاصه 
، باالضاف�ه اىل الكوكتي�ل الرتاثي 
تتمي�ز  الت�ي  الجبيل-الش�عبي 

اغني�ه  ادت  كم�ا   . روي�دا  ب�ه 
للراح�ل ملح�م بركات«عىل بابي 
واقف قمري�ن« عرب�ون محبه و 
تقدي�ر لعطائ�ه و طبع�ا ال ننىس 
»الش�حروره صب�اح« الت�ي كان 
لها حصه االس�د من االغاني و قد 
رقص الحارضون حتى س�اعات 

الصباح االوىل.
و الجدير بالذك�ر فقد جدد العقد 
م�ا بني منظمون الحف�ل و اداره 
املتمثل�ه  عطي�ه  روي�دا  اعم�ال 
بالس�يد س�مري املوىل ع�ىل جوله 
حف�الت اخ�رى يف اس�رتاليا يعلن 
عنها الحقا حيث يش�اركها ايضا 

هادي خليل. 

باالضاف�ه اىل اطالقه�ا كلي�ب 
»خاي�ن » و احت�الل االغني�ه 

معظ�م  يف  املتقدم�ه  املراك�ز 
محطط�ات الوط�ن العرب�ي اىل 

انها انتهت من وضع صوتها عىل 
اكث�ر من عمل »ش�عبي و عراقي 
و رومان�ي » عىل ان تبرص النور 

قريبا ع�ىل جميع 
ت  ملحططا ا

العربيه.
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الفيفا يشدد عىل إقامة انتخابات االحتاد العراقي يف موعدها
             بغداد/ المستقبل العراقي

ش�دد االتح�اد الدول�ي لكرة الق�دم “فيف�ا” على 
ضرورة إج�راء انتخابات االتح�اد العراقي للعبة، 

في موعدها المحدد سلًفا بنهاية الشهر الجاري.
وق�ال مصدر مقرب م�ن االتحاد ف�ي تصريحات 
لموق�ع ك�ورة الرياض�ي، إنَّ “الفيف�ا ش�دَّد على 
بالموع�د  االلت�زام  بض�رورة  العراق�ي  االتح�اد 
المحدد النتخاب مجل�س إدارة جديد ب�31 مايو/

أي�ار الج�اري، دون اللج�وء للتأجي�ل مهما كانت 
الظروف”.

وأشار المصدر إلى أنَّ “االتحاد الدولي صادق على 
اللوائح االنتخابية التي أرسلها له االتحاد العراقي، 

وح�دَّد ممثالً له لحض�ور االنتخابات واإلش�راف 
عليها، وبالتالي ال يوجد فرصة للتأجيل”.

وأكد أنَّ “محاولة تغيير الوقت دون عذر مقنع قد 
يؤدي لفرض عقوبات على االتحاد العراقي”.

وأوض�ح أنَّ “القضي�ة الت�ي أثيرت مؤخ�ًرا بحق 
بعض أعضاء االتحاد من هيئة النزاهة والتي تدخل 
على إثرها الفيفا، لن تؤثر على موعد االنتخابات، 
كون االتحاد الدولي ينظر للمصلحة العامة للكرة 
العراقية بعيًدا عن األمور الش�خصية التي سُتحل 

وفق األنظمة والقوانين”.
موع�د  أعل�ن  الك�رة  اتح�اد  أن  يذك�ر 

االنتخاب�ات، وأعلن قائمة المرش�حين 
لعضوي�ة مجل�س اإلدارة، وص�ادق 

داين ألفيس مهدد بالغياب
عن مونديال روسيا

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

تع�رض دان�ي ألفيس، ظهير باريس س�ان 
جيرمان، إلصاب�ة مقلقة في الركبة، خالل 
مب�اراة فريقه ض�د ليزيربيي، ف�ي نهائي 

كأس فرنسا.
ووفقا لعدة وس�ائل إع�الم برازيلية، منها 
محطة س�بورت إنتراتيفو، فإن التشخيص 
المبدئ�ي لإلصاب�ة، كان س�لبًيا، اس�تنادا 
للمعلوم�ات الت�ي كش�فها مقرب�ون م�ن 

الالعب.

الي�ن،  أون  يونيفيرس�و  ش�بكة  وقال�ت 
أن رودريج�و الس�مار، طبي�ب المنتخ�ب 
البرازيل�ي، أوض�ح أن االنطباع�ات األولى 
عن اإلصابة، تركت الجهاز الفني للسامبا، 
في حالة من التشاؤم، وذلك بعد أن تواصل 
بنفس�ه مع أطباء س�ان جيرمان، لمعرفة 

حالة ألفيس.
لمنتخ�ب  س�يئة  األخب�ار،  ه�ذه  وتعتب�ر 
السامبا، وذلك مع تبقي فترة قصيرة، على 
انطالق بطولة كأس العالم، الصيف المقبل، 

في روسيا.

           المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف جيانلويج�ي بوف�ون، ح�ارس مرمى 
يوفنتوس، عن أعظم الالعبين، الذين واجههم 
عبر تاريخه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة 
أمام ميالن، غدا األربعاء، في نهائي 

كأس إيطاليا.

الصحف�ي  المؤتم�ر  خ�الل  بوف�ون،  وق�ال 
التقديم�ي للقاء “أعظ�م 3 العبي�ن واجهتهم 
عل�ى اإلط�الق؟ الثنائ�ي رونال�دو )البرازيلي 

والبرتغالي( وليونيل ميسي”.
وأضاف “قوة يوفنتوس الحقيقية، هي القدرة 
عل�ى تقديم ضربات قوية للخصم، عندما يبدو 
أن كل شيء أصبح ضائًعا، في نهائي الكأس، ال 

يوجد تعب، نح�ن في نفس القارب مع ميالن، 
ولن نبحث عن أعذار”.

وتاب�ع “أمام ميالن، ال يمكن تصنيف أي فريق 
أن�ه المفضل للتتوي�ج باللقب، ب�دأت فهم هذا 
األمر، ف�ي عام 2003، والنهائي�ات التي لعبها 
الفريقي�ن منذ ذل�ك التوقيت، أثبت�ت أنه ال يتم 

حسمها خالل 90 دقيقة.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعل�ن االتح�اد العراق�ي لكرة 
ف�ي  األفض�ل  ع�ن  الس�لة، 
لموس�م  الممت�از  ال�دوري 

.2018 /2017
وهيمن نادي النفط 
جوائ���ز  عل�ى 
 ، س���م لمو ا
حي����ث 

فاز م�درب النف�ط خالد يحي�ى كأفضل 
م�درب ف�ي الدوري.فيما اخت�ار االتحاد 
العب النفط األميرك�ي ديماريو مايفيلد 
كأفض�ل العب ف�ي الدوري.واختار أيضاً 
العب النفط قتيبة عبد الله كأفضل العب 

محلي في المسابقة.
يذك�ر أن النف�ط حس�م لق�ب ال�دوري 
العراق�ي، أم�س الثالث�اء، بتغلب�ه عل�ى 
الش�رطة في المواجهة الرابع�ة بنتيجة 

.77-69

النفط هييمن عىل جوائز األفضل
يف الدوري السلوي املمتاز

روين يقرتب من الرحيل
عن إنجلرتا

بوفون يكشف عن أعظم »3« العبني واجههم

           المستقبل العراقي / متابعة
 

قال�ت تقاري�ر صحفية إنجليزي�ة، إن النجم واي�ن روني، مهاجم 
فري�ق إيفرتون حالًي�ا ومانشس�تر يونايتد س�ابًقا، اقترب من 

الرحيل إلى الدوري األمريكي لكرة القدم.
وقال�ت صحيفة “ذا صن” اإلنجليزية إن واين روني يجري 
محادثات م�ع نادي دي س�ي يونايتد األمريك�ي، تمهيًدا 

النتقاله إليه الصيف المقبل.
ويش�عر واين روني باإلحباط في األشهر األخيرة له في 
إيفرتون، وتحديًدا منذ تولي سام أالراديس تدريب الفريق، 

علًما بأن روني لديه عام متبقي في عقده مع ناديه.
ووفًق�ا لما قال�ه المصدر ف�إن المحادثات بين ممثل�ي واين روني 
والنادي األمريكي، قد تم تكثيفها في األس�ابيع األخيرة، على أمل 
أن ينض�م الالع�ب للفريق مع فتح باب االنتق�االت الصيفية في 

أمريكا في العاشر من يوليو/تموز المقبل.

             بغداد/ المستقبل العراقي

حط�م مدرب القوة الجوية راضي شنيش�ل، رقم نادي 
العهد اللبناني بعد ف�وز الصقور 1-3 في المباراة التي 
جمع�ت الفريقي�ن على ملع�ب كربالء الدول�ي بكأس 

االتحاد اآلسيوي،.

واستطاع شنيشل أن يكسر رقم الفريق اللبناني بعدم 
الخس�ارة ل�)47(مباراة توالياً ف�ي اللبناني الممتاز 

وكأس لبنان وكأس اتحاد اآلسيوي.
يش�ار إل�ى أن فريق العهد ت�وج بلقبي 

ال�دوري اللبناني الممتاز وكأس 
لبنان.

اجلوية حيطم رقم العهد القيايس

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

اك�د وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان، على ان العمل المقبل سينصب على 

عمل باقة قنوات رياضية”.
وقال عبطان في منش�ور له على فيس�بوك 
انه “بع�د أن أصبحت لدينا مجموعة مالعب 
وقاع�ات دولية رائع�ة، آن األوان الن يكون 
لش�بابنا الرياض�ي باق�ة قن�وات رياضي�ة 

متعددة”.

واض�اف ان “هذه القنوات س�تبث 
بج�ودة عالي�ة كم�ا فعل�ت ال�دول 
المجاورة وتس�تطيع ب�ث مباريات 
ش�غف  لتلب�ي  األلع�اب  جمي�ع 
جمهورن�ا الرياض�ي وس�يكون هذا 

أهم مشاريعنا في الفترة القادمة”.
من جهته اشار الى انه “بالرغم من إن 

القاعة الرياضية المغلقة في محافظة 
بابل جهزت تماما ولكن وزارة الش�باب 
والرياضة تقرر إفتتاحها بعد االنتخابات.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، عن الموع�د المنتظر 
م�ن جانب برش�لونة، إلع�الن إتمام صفقة ض�م أنطوان 
جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.وبحس�ب ما نش�رته إذاعة 
أوندا س�يرو، فإن برشلونة لن يعلن التعاقد مع جريزمان، 
قبل مطل�ع يوليو/تم�وز المقبل، بس�بب انخفاض قيمة 
الش�رط الجزائ�ي الحالي من 200 إل�ى 100 مليون يورو، 
ف�ي ذلك الوقت.وتابعت اإلذاعة، أن ميجيل أنخيل، الرئيس 

التنفي�ذي ألتلتيكو مدري�د، قدم عرضا 
مغريا لجريزمان، ف�ي األيام الماضية، 

أعل�ى من نظيره برش�لونة، لكن الالعب 
الفرنس�ي رف�ض األم�ر، م�ن أج�ل االنضم�ام 
للفريق الكتالوني وحصد األلقاب.وكان جوسيب 
ماري�ا بارتومي�و، رئي�س برش�لونة، ق�د اعترف 

مؤخرا، بمفاوض�ات الفريق الكتالوني، مع وكالء 
جريزمان، مم�ا جعل أتلتيكو مدري�د، يصدر بيانا، 
أمس، يعبر فيه عن غضبه من تصرفات البلوجرانا.

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

كافان�ي،  إدينس�ون  س�اهم 
مهاج�م باريس س�ان جيرمان، 
ف�ي تتوي�ج فريق�ه بلقب كأس 
عل�ى  الرابع�ة  للم�رة  فرنس�ا، 
التوال�ي، ورق�م 12 ف�ي تاريخ 
الهدف  كافاني،  النادي.وس�جل 

الثاني لبي إس ج�ي، في مرمى 
ليزيريب�ي، من ركل�ة جزاء، في 
ش�بكة  74.وأش�ارت  الدقيق�ة 
أوبت�ا، إلى أن كافاني س�جل 11 
هدفا ف�ي 9 مباري�ات لنهائيات 
الفرنس�ية.وأوضحت  الكؤوس 
األوروجويان�ي،  المهاج�م  أن 
س�جل 8 أهداف ف�ي 5 نهائيات 

المحترفين،  رابط�ة  لكأس 
إضاف�ة إل�ى 3 أه�داف في 
كأس  لبطول�ة  نهائي�ات   4
فرنس�ا.كما يعد إدينس�ون 
كافان�ي )31 عام�ا( هدافا 
ه�ذا  الفرنس�ي  لل�دوري 
 28 الموس�م، حي�ث س�جل 

هدفا حتى اآلن.

عبطان: آن األوان لتكوين باقة 
قنوات رياضية

الكشف عن موعد إعالن رحيل جريزمان لربشلونة

رقم مميز لكافاين بعد هز الشباك يف هنائي كأس فرنسا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تضاءلت فرص مش�اركة نجم ليفربول، في نهائي دوري 
أبط�ال أوروبا، ض�د ريال مدري�د، بالعاصم�ة األوكرانية 

كييف.
فوفق�ا لصحيف�ة “تيليج�راف” البريطاني�ة، يبدو العب 
وسط الريدز “إيمري تشان”، على وشك خسارة معركته 

ضد اإلصابة.
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن األلمان�ي، خضع لفحص 
على إصابته ف�ي الظهر، االثنين الماضي، لكن النتائج 

كانت غير حاسمة.
وأوضحت أنه س�يخضع لمزيد من االختبارات، أمال في 

العودة إلى التدريبات، األسبوع المقبل.
وال يزال الالعب، البالغ من العمر 24 عاما، يخضع للعالج 

آمال نجم ليفربول يف كييف عىل وشك التبخر

جملس الوزراء يصادق عىل مقرتح  عىل انشاء ملعب يف بغداد أهدته السعودية
           بغداد/ المستقبل العراقي

صوت مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية، 
برئاس�ة حي�در العب�ادي رئي�س المجل�س 
عل�ى مقت�رح وزارة الش�باب والرياض�ة 
للس�عودية بإنش�اء ملع�ب رياضي في 

العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقته “المستقبل 
العراق�ي”، ان” مجل�س ال�وزراء صوت على 
قيام المجلس التنس�يقي العراقي الس�عودي 
العربي�ة  المملك�ة  بمناقش�ة مب�ادرة مل�ك 
الس�عودية المل�ك س�لمان ب�ن عب�د العزي�ز 
بإنش�اء ملعب رياضي متكامل في العاصمة 
بغ�داد وال�ذي واف�ق علي�ه مجلس ال�وزراء 

واختي�ار اح�د الموقعي�ن المقترحي�ن على 
ضوء حاجة المش�روع”. يش�ار الى ان الملك 
السعودي، س�لمان بن عبد العزيز، اهدى الى 
الع�راق ملعبا بك�رة القدم ردا عل�ى المباراة 
الودية التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة 
بين المنتخبين العراقي والسعودي في ملعب 

جذع النخلة في البصرة.

         المستقبل العراقي / متابعة

رف�ض بي�ب جواردي�وال، المدي�ر الفن�ي 
لمانشس�تر س�يتي، بطل الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، التعليق على ما إذا كان سيوقع على 
عقد جديد مع السماوي أم ال، علما بأن عقده 

الحالي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وف�ي ه�ذا الص�دد، ق�ال جواردي�وال، ف�ي 

تصريح�ات أبرزته�ا صحيف�ة الديل�ي ميل 
“سأكون هنا في الموسم القادم”.

وأضاف “اآلن ح�ان الوقت إلنهاء الموس�م 
بش�كل جي�د، وم�ن ث�م الب�دء ف�ي الحديث 
عم�ا يتعي�ن علين�ا القي�ام به في الموس�م 
المقبل، من الذي س�يبقى، ومن يتعين علينا 

استقدامه”.
وتابع “ل�ن ينتهي عقدي الحالي في غضون 

أس�بوعين أو ش�هر واحد، امتلك موسما في 
بقي�ة عقدي، هذا وقت طويل جدا، وس�وف 

أتحدث مع إدارة النادي”.
واختت�م “أن�ا صديق مق�رب من مس�ئولي 
الس�ماوي، وفي مقدمتهم خل�دون المبارك 
وفيران س�وريانو وتكس�يكي بجيريستين، 
وس�يكون لدين�ا الوق�ت الكاف�ي للتح�دث، 

وتحديد األفضل لجميع األطراف.

جوارديوال يثري اجلدل بشأن مستقبله مع مانشسرت سيتي

            بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف االتحاد العراق�ي المرك�زي لكرة 
القدم، تقديمه ش�كوى ضد النجم الدولي 

السابق عدنان درجال.
وق�ال عضو اتح�اد اللعب�ة كامل زغي�ر ، ان 
“االتحاد قرر رفع شكوى ضد عدنان درجال، 
بع�د مخالفت�ه المادتي�ن 79 و80 من الئحة 

االنضباط”.
وبحس�ب وثيقة االتحاد فان الشكوى نصت 
على ضرورة تقديم درجال اجوبة مع تقديمه 

مستندات لتفنيد التهم الموجهة اليه.

احتاد الكرة يفتح قضية انضباطية بحق عدنان درجال

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة، أن ريال مدري�د بدأ مفاوضات�ه بالفعل مع 
نيمار، نجم باريس س�ان جيرم�ان، لضمه خ�الل الميركاتو الصيفي 
المقبل.ووفقا لم�ا أبرزته صحيفة “موندو ديبورتيف�و” الكتالونية، 
ف�إن ممث�ال ع�ن الميرينجي ق�د اجتم�ع مؤخرا م�ع نيم�ار، مرتين، 
بمنزل�ه في ريو دي جاني�رو بالبرازيل.كما سيس�تعين النادي الملكي 
أيضا بالظاه�رة “رونالدو”، من أجل إقناع مواطنه صاحب ال�26 عاما، 
باالنتقال إلى س�انتياجو برنابي�و، بينما من المتوق�ع أن تتكلف الصفقة 
حوال�ي 260 مليون يورو، بحس�ب التقارير.وانضم نيمار لباريس س�ان 
جيرمان، الصيف الماضي، قادما من برشلونة، لكن أنباء عديدة ترددت في 

الفترة األخيرة، حول رغبته في العودة إلسبانيا، عبر بوابة ريال مدريد.

ريال مدريد يبدأ 
التفاوض مع نيامر

            المستقبل العراقي / متابعة

ال زال الغموض يكتنف مصير آندريس إنييستا، قائد برشلونة اإلسباني، بعد إعالن 
رحيله عن جدران النادي الكتالوني، عقب نهاية الموسم الجاري.ونقلت صحيفة 
ليكي�ب، أن جري�ج أوروركي، رئيس رابط�ة الدوري األس�ترالي للمحترفين، قرر 
دع�م األندية بمبلغ مالي قيمته 1.88 مليون يورو، لمس�اعدتها في ضم صفقات 
قوية، بضم أحد النجوم الكبار مثل إنييس�تا، أو استغالل المبلغ في ضم 3 العبين 
ش�باب على مس�توى كبير.ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوري األس�ترالي سبق أن 
استقطب بعض النجوم الكبار، مثل تيم كاهيل، العب إيفرتون اإلنجليزي السابق، 
وقائد منتخب أس�تراليا.وأكدت أن انتقال إنييس�تا إلى الدوري األسترالي، سيزيد 
من شعبية المسابقة، والحضور الجماهيري في المدرجات، في الوقت الذي ألمح 
فيه أوروركي، إلى أن ملف استقطاب النجوم يشمل عدة وجوه، بخالف إنييستا.

وجهة جديدة تظهر
أمام إنييستا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً:ق�د تواجه�ك بع�د العوائق اليوم تعيق�ك عن تنفيذ 
مهامك كن مس�تعدا له�ا   عاطفياً:تش�عر بفرحة للقائك 

شخص لطاملا جمعتك به قصة حب جميلة.

مهنياً:ان�ت تتق�دم يف عملك و لك�ن مازال امام�ك الكثري 
لتنجزه عاطفي�اً:ال تطيق فراقك مع م�ن تحب حاول ان 

تصلح االمور بينكما.

مهنياً:علي�ك ان تك�ون اكثر ثقة يف تنفي�ذ مهامك و ان ال 
تجع�ل احد يؤثر عليك س�لبا عاطفياً:عليك ان تكون اكثر 

لباقة يف الكالم مع من تحب.

مهنياً:حاول ان تأخذ االمور ببس�اطة اكثر كي تس�تطيع 
ان تتج�اوز املحنة عاطفياً:هناك ش�ئ يعوق ارتباطك مع 

من تحب حاول ان تصلح االمور.

مهنياً:حاول ان تنظم نفس�ك اكثر و ان تس�تخدم طاقتك 
باش�ياء مفي�دة عاطفياً:ح�اول ان تكون مس�تمعا جيدا 

الراء الرشيك.

مهني�اً:ال تحاول ان تتخذ اي قرارات مصريية هذه الفرتة 
عاطفياً:ال تدع الحبيب يس�تفز مشاعرك حاول ان تتقبله 

اكثر.

مهنياً:العدي�د من االجتماع�ات و اللقاءات التى تش�غلك 
اليوم كن مس�تعدا لها عاطفياً:عليك ان تحافظ عىل اطار 

الثقة و الرسية يف عالقتك مع من تحب.

مهنياً:بقلي�ل م�ن الش�جاعة و الجرأة تصل مل�ا تحلم به 
عاطفي�اً:ال تك�ن حساس�ا ج�دا الي ترصف يص�در من 

الحبيب.

مهنياً:يح�اول اح�د زم�الء العمل االس�اءة ل�ك ال تعطيه 
املج�ال عاطفياً:عليك ان تك�ون متفهما اكثر لحاجيات و 

متطلبات الحبيب.

مهني�اً:ال تتقب�ل يف رف�ض اي عرض قد يك�ون لصالحك 
مس�تقبال عاطفياً:ح�اول ان تقتن�ع بانته�اء قصة حبك 

السابقة و ان تبدأ من جديد.

و  اهداف�ك  لتحقي�ق  االجته�اد  و  الس�عي  مهنياً:تتاب�ع 
يحالف�ظ الحظ عاطفياً:تس�ود عالقتك الح�ب و التفاهم 

مع الحبيب.

مهنياً:تص�اب باالرهاق نتيجة تراكم االعمال عليك و عدم 
قدرتك عىل انجازه�ا عاطفياً:عليك ان تلتزم بالوعود التى 

قطعتها ملن تحب.

احلوتالعذراء

»النقطة السوداء«.. تدمر واتسآب
ع�ن  عدي�دة  صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
اكتش�اف خرباء تقنيني لرس�الة »خبيثة« 
وثغرة »مرعبة« يمكن أن تدمر أي حس�اب 
الش�هري  الف�وري  الرتاس�ل  ع�ىل تطبي�ق 
ووب«  »س�كوب  موق�ع  »واتس�آب«.نرش 
تقري�ر للخب�ري التقني، توم س�كوت، الذي 
تحدث عن أرسار تلك الثغرة الخطرية، التي 
وصفه�ا ب�«النقط�ة الس�وداء« يف تاري�خ 
»واتس�آب«.وتكمن تلك الرسالة »الخبيثة« 

يف إرس�ال شخص »نقطة س�وداء« إىل أحد 
املستخدمني، ويخرب املستخدم بالنقر عليها 
ليش�اهد مفاجأة س�ارة، من باب الدعابة.

ولكن بمجرد ضغط أي مس�تخدم عىل تلك 
»النقطة السوداء« سيتم تدمري حسابه عىل 
»واتسآب« بصورة نهائية.وأوضح سكوت 
أن تلك الثغرة وتلك الرس�الة تظهر بصورة 
أكرب لدى مستخدمي »واتسآب« عرب نظام 
تش�غيل »أندرويد« التابع لرشكة »غوغل« 

األمريكية.وكان�ت رس�ائل عدي�دة تحم�ل 
فريوسات خطرية، قد رضبت »واتسآب« يف 
وقت سابق، وفشلت إدارة التطبيق األشهر 
يف مواجهتها، واكتفت بتحذير املستخدمني 
منه�ا فقط.وتس�تعد »واتس�آب« لط�رح 
تحدي�ث يعد األضخ�م يف تاري�خ التطبيق، 
لكن أس�وأ ما قد يزعج املستخدمني أنه لن 
يكون تطبيقا خاليا من اإلعالنات، بحسب 

صحيفة Express الربيطانية.

كيفية تنزيل بيانات إنستجرام
إذا كنت تري�د تنزيل بيانات إنس�تاجرام الخاصة 
بك حت�ى يمكن�ك االنتقال إىل نظام أس�ايس آخر، 
أو االحتفاظ بنس�خة م�ن كل يشء، فيمكنك فعل 
ذل�ك اآلن، حيث يأتي ذلك كجزء من التزام الرشكة 
بقواع�د الخصوصي�ة الجدي�دة لتنظي�م حماي�ة 
البيان�ات العام�ة يف أوروب�ا، والتي ت�م تصميمها 
ملنح املستخدمني مزيًدا من التحكم يف بياناتهم. يف 
الوقت الحايل تتوفر ميزة تنزيل البيانات يف الغالب 
عىل إصدار الويب، ولكن سيتم طرحها عىل iOS و 

أندرويد قريًبا.
كيفي�ة تنزيل بيانات إنس�تاجرام م�ن خالل أداة 

الويب
انق�ر ع�ىل رم�ز اإلع�دادات املوجود بج�وار خيار 

تعديل امللف الشخيص.
حدد عىل الخصوصية واألمان.

قم بالتمرير ألسفل حتى تصل إىل تنزيل البيانات.
انقر فوق طلب تنزيل.

اكتب عنوان بريدك اإللكرتوني إذا لم يكن تلقائًيا.

انقر فوق التايل.
أدخ�ل كلمة امل�رور الخاصة ب�ك وانقر فوق طلب 

تنزيل.
من هناك، سيقوم إنستاجرام بإنشاء ملف يحتوي 
عىل كل الصور ومقاط�ع الفيديو والقصص التي 
قمت بمش�اركتها وإرس�ال رابط بري�د إلكرتوني 
إىل املل�ف حتى يمكن�ك تنزيله، قد تس�تغرق هذه 
العملية مدة تصل إىل 48 س�اعة، لذلك ال تتوقع أي 

يشء عىل الفور.

أطعمة حتمي اجلسم من األمراض املزمنة
نرشه�ا  دراس�ة  نتائ�ج  كش�فت 
املخت�ص  الي�ن«  »هيل�ث  موق�ع 
بنرش التقارير والدراسات الطبية، 
أن هن�اك 12 نوع�اً م�ن األطعم�ة 
تساعد جسم اإلنسان عىل مقاومة 
األم�راض املزمنة، وذلك ألنها غنية 

بما يعرف بمضادات األكسدة.
وأوض�ح التقري�ر، أن تراك�م م�ا 
يسمى ب�«الجذور الحرة« يف الجسم 
ي�ؤدي إىل تل�ف الحم�ض الن�ووي 
DNA يف خاليا الجس�م، ما يتسبب 
بم�ا يع�رف باإلجهاد األكس�يدي، 

فيصبح اإلنس�ان عرض�ة لإلصابة 
بالعديد م�ن األمراض املزمنة، مثل 
أم�راض القل�ب، والس�كري النوع 

الثاني، والرسطان وغريها.
وتتضم�ن األطعم�ة الت�ي تحتوي 
ع�ىل نس�بة كب�رية من مض�ادات 
األكسدة، الشكوالتة الداكنة وجوز 
البق�ان والعن�ب ال�ربي والفراولة 
والخرشوف وتوت جرجي املجفف 
ال�كايل  وكرن�ب  األحم�ر  والت�وت 
والفاصولي�ا  األحم�ر  والكرن�ب 

والبنجر والسبانخ.

سودوكو

؟؟هل تعلم
•هل تعلم أن مصادر التلوث العادي للطعام التي تجلب 
مختل�ف األمراض هي: الغبار األيدي املتس�خة، األواني 
الوس�خة، تلع�ب دوراً مهم�اً يف هذا املج�ال فيجب أ1ال 
تك�ون بها رشوخ أو فتح�ات، كذلك يجب أن تكون غري 

قابلة للصدأ.
•ه�ل تعلم أن ع�دد نبضات القلب الطبيع�ي تقريباً 72 
نبضة يف الدقيقة، أما عدد مرات التنفس يف الدقيقة من 
15: 18 مرة وهي تزيد عند اإلصابة بالحمى إىل 30 مرة 
يف الدقيقة، كما أن درجة حرارة جسم اإلنسان الطبيعية 

37 درجة مئوية.
•ه�ل تعل�م أن النزيف هو خ�روج الدم خ�ارج األوردة 
والرشايني لوجود فتحة م�ا كجرح، والنزيف عدة أنواع 
منه نزي�ف وريدي ونزيف رشياني، كذل�ك هناك نزيف 
داخ�ي ونزي�ف خارج�ي، ويعال�ج النزي�ف الخارجي 
بتنظي�ف الج�رح وبوق�ف النزي�ف ونق�ل املري�ض إىل 
املستشفى، أما إذا كان الجرح كبرياً أو عميقاً يستدعي 
إجراء عملية تعطيب، أما النزيف الداخي وهو انصباب 
ال�دم داخل أح�د أجواف الجس�م، ويس�تدعي ذلك نقل 

املريض يف حالة طارئة إىل املستشفى.

25% من األطباء األملان يتعرضون للرضب
قبل س�نة دفع طبيب�ان أملاني�ان حياتهما 
ثمن�اً العتقادهم�ا ب�أن الواج�ب األخالقي 
يفرض عليهم�ا رضورة مصارحة املريض 
بمرضه. إذ غادر املريض املسن، وعمره 78 
س�نة، عيادة الطبيب إىل بيته، حال سماعه 
بخ�رب معاناته من الرسط�ان منهما، وعاد 
حامالً مسدس�ًا كي ينتقم لنفس�ه.ويقول 
تقري�ر »مونيتور األطب�اء 18« اآلن إن ربع 
األطباء األمل�ان تعرضوا للرضب مرة واحدة 
يف األقل عىل أي�دي مرضاهم خالل حياتهم 
املهنية. وهذا ال يش�مل بالطبع أنواع العنف 
الجس�دي والنف�ي األخ�رى الت�ي ترتاوح 
بني الش�تائم والبصاق.ويش�ري التقرير إىل 
أن 288 طبيب�اً تعرضوا لالعتداء الجس�دي 
يومي�اً، إضاف�ة إىل 2600 منهم تعرضوا إىل 

مختل�ف اإلهان�ات يف س�نة 2017. ويب�دو 
أن األطب�اء يتمتعون بصرب أي�وب، ألنهم ال 
يش�كون ذلك أمام املحاكم ضد املعتدين إال 

يف رب�ع الحاالت.تم التوصل إىل هذه النتائج 
إث�ر اس�تطالع لل�رأي ش�مل آالف األطب�اء 
األملان من مختل�ف االختصاصات. ويظهر 

من الدراس�ة أن الطبيبات ل�م يتعرضن إىل 
إهان�ات أق�ل من األطب�اء، كما ل�م تختلف 
الحالة بني أطب�اء العقلية وأطباء األمراض 
النس�ائية.وقال الدكت�ور درك هاينري�ش، 
واألذن  األن�ف  أم�راض  يف  املتخص�ص 
والحنج�رة، إن معظ�م االعت�داءات تحصل 
بس�بب عدم حصول املريض عىل ما يريده، 
وخصوصاً نوع الدواء. كما أن هناك العديد 
م�ن الحاالت التي تنجم ع�ن طول االنتظار 
بالدور.ويرى هاينريش، وهو رئيس نقابة 
األطباء األملان، أن االحرتام للطبيب تقلص يف 
السنوات األخرية. كما أنه ثبت من دراسات 
سابقة أن املرىض يغريون أطباءهم يف أملانيا 
يف الع�ادة بس�بب طول االنتظار أو بس�بب 

صعوبة الحصول عىل موعد بشكل مبكر.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 4 أش�خاص » - 2/1 كيل�و لح�م رشائ�ح – مل�ح - فلفل أس�ود 

مطحون - زيت
الصوص:

1 ثم�رة بص�ل مف�روم - 2 فص ثوم مه�روس - 4/1 ك�وب كبري مرشوم 
مفروم - 1 2/1 كوب كبري مرشوم رشائح

1 كوب كبري شوربة - 1 كوب كبري كريمة طبخ - 4/1 كوب كبري زيت
طريقة التحضري:

تتبل رشائح اللحم بامللح و الفلفل األسود، وتدق بمطرقة اللحم.
يف مقالة عىل نار متوسطة يوضع الزيت يسخن.

توض�ع رشائح اللحم يف املقالة عىل الزيت الس�اخن و ترتك حتى تتحمر ثم 
تقلب عىل الوجه اآلخر ثم ترفع من املقالة.

يف نفس املقالة يوضع الزيت ويضاف إليه البصل.
يقلب البصل حتى يذبل ثم يضاف إليه الثوم و يقلب املزيج حتى يصفر.

يض�اف املرشوم الرشائ�ح و املفروم اىل مزيج البص�ل و الثوم ويقلب حتى 
يتشوح.

تض�اف الكريمة و الش�وربة اىل املرشوم ويقلب املزي�ج برفق حتى يصبح 
ثقيل القوام.

يتب�ل مزيج املرشوم و الكريمة بامللح و الفلفل األس�ود و يقلب املزيج مرة 
أخرى.

توض�ع رشائح اللحم يف صوص املرشوم و ترتك ملدة 10 دقائق حتى تمتزج 
بالصوص.

و تقدم ساخنة مع األرز األبيض.

ستيك بصوص املرشوم



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1670
 الخميس 10 آيار 2018

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

07901463050هاتف رئاسة التحرير
07801969233

07709670606
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني


