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االمام الكاظم )عليه السالم(

املؤمن 

مثل كفتي امليزان كلما زيد في إميانه 

زيد في بالئه

ص3سيناريوهات عديدة لـ »تشكيل احلكومة«.. وأحزاب تلّوح باللجوء إىل »املعارضة الربملانية«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 طالبـان يف طريقهـا إىل مدينـة االفـيـون

دعـوات دولـيـة إلنـقـاذ »النـاشطيـن املعتقليـن« بـالـسـعـوديـة واإلمـارات

امانة جملس الوزراء تدعو االمم املتحدة اىل توسيع مشاريع إعادة استقرار املناطق املحررة

أحزاب سياسية حتتجز »رهائن« من موظفي مفوضية االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتهم�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات اطراف�ا 
سياس�ية ل�م تس�مها بالضغ�ط عليه�ا 
وقالت ان مسلحني يحيطون بمراكز لها 
يف محافظة كركوك حيث يوجد موظفون 
لها حاليا هناك هم بحكم الرهائن، وجاء 
ذل�ك فيما حصل تضارب�اً يف الترصيحات 
بني أعضاء املفوضية بشأن مخالفات أو 

عمليات تزوير.
وق�ال رئيس الدائ�رة االنتخابي�ة رياض 
الب�دران خالل مؤتم�ر صح�ايف يف بغداد 
ان جهة سياس�ية متنفذة -لم يس�مها- 

ضغوط�ا  وتم�ارس  موقعه�ا  اس�تغلت 
قوي�ة ع�ى املفوضية للتأثري ع�ى نتائج 

االنتخابات.
واش�ار البدران اىل ان مقرات للمفوضية 
يف مدين�ة كرك�وك محاط�ة بمس�لحني 
تابعني لقوى سياس�ية حيث يوجد فيها 
موظفني هم بحكم الرهائن، داعياً القائد 
العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي إىل 

التدخل لفك الحصار عنهم.
واوض�ح ان مرك�ز املفوضي�ة يف داقوق 
بكركوك مطوق من قبل مسلحني يتبعون 

الحدى الجهات السياسية.
ورأى الب�دران ان مجل�س املفوضي�ن ال 

ي�رى رضورة للج�وء اىل اعتم�اد عملي�ة 
الع�د والف�رز اليدوي لنتائ�ج االنتخابات 
كما تطالب بعض التحالفات االنتخابية. 
وقال ان املنظوم�ة االلكرتوني�ة للعملية 
االنتخابية اثبتت كفاءتها وجميع النتائج 
والورقي��ة  االلكرتوني�ة  واملخرج�ات 
لصناديق االقرتاع وعدة التحقق خضعت 
للتدقي�ق واملطابق�ة. واك�د املس�ؤول يف 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات ان 
النتائ�ج النهائية لالنتخاب�ات التي جرت 
الس�بت امل�ايض س�تعلن خ�الل اليومني 

املقبلني.
التفاصيل ص3

رمضان يطل عىل غزة
 وسط احلزن والظروف الصعبة 

عىل السكان 

اليوم.. وزراء اخلارجية
 العـرب جيتـمـعـون لبحـث 

العدوان اإلرسائييل

إجراءات عقابية تنتظر
 املرشحني الذين لـم يرفعوا دعاياهتم 

االنتخابية من الشوارع

تضارب يف التصرحيات بني األعضاء بشأن »املخالفات«.. وتأجيل »النتائج النهائية« إىل اليوم
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جملس االنبار يتحدث عن اسباب »امنية وعشائرية« متنع عودة )7( االف ارسة نازحة ملناطقها اجلامرك متنع دخول السيارات األمريكية »املترضرة« اىل العراق
االتـحـاديـة تـرد دعـوى لنائـب طـالـب فيها تعـويضـا مـن نـائـب آخـر احلكومة االحتادية توافق عىل فتح منفذ »بشتة« يف السليامنية

جوارديوال
 حيصـد جـائـزة أفـضـل 

مدرب يف إنجلرتا
ص4 ص4 ص2

بوتن مهددًا الدول الغربية: صوارخينا جاهزة يف البحر املتوسط
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س ال�رويس فالديمري بوت�ن، أمس 
األربع�اء، إن س�فنا عس�كرية روس�ية مزودة 
بصواري�خ كالي�ر املوجه�ة س�تكون يف حالة 

تأهب دائم يف البحر املتوسط.
ويف كلم�ة أمام القيادة العس�كرية العليا خالل 
اجتم�اع يف منتجع س�وتيش، قال بوتن إن نرش 

الس�فن ج�اء نتيج�ة »التهديد اإلرهاب�ي الذي 
اليزال قائما يف سوريا«.

ولم تتضح طبيعة التهديد عى الفور، أو هوية 
من يصفهم بوتن باإلرهابيني، لكن ترصيحات 
الرئي�س ال�رويس تأتي بع�د تصاع�د التوتر يف 

سوريا مؤخراً.
ويف نيسان املايض، قال وزير الخارجية الرويس 
سريغي الفروف إن الغارات التي نفذتها أمريكا 

وفرنسا وبريطانيا عى سوريا، ردا عى هجوم 
كيماوي يف دوما »لم تتجاوز الخطوط الحمراء 

التي وضعناها«.
وقب�ل أيام ش�نت إرسائي�ل ما س�متها رضبة 
»لكل البنية التحتية اإليرانية يف س�وريا«، وذلك 
يف تعلي�ق عى الهجم�ات التي ش�نتها ردا عى 
إطالق صواريخ من سوريا عى قواعد عسكرية 

إرسائيلية يف مرتفعات الجوالن.

حكومة البرصة املحلية تشكل جلنة لتطوير 
قـضـاء شـط الـعـرب

الصدر يعلق عىل تغريدة »السبهان« ووجود السفري 
2األمريكي يف مفوضية االنتخابات 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
نيجريف�ان بارزاني إن الكتل السياس�ية 
الفائ�زة باالنتخاب�ات الرملاني�ة األخرية 
باإلقليم، سرتسل وفدا إىل بغداد، للتباحث 
حول تش�كيل الحكومة العراقية املقبلة، 
ويأتي ذلك فيما تستعد األحزاب املعرتضة 

ع�ى نتائ�ج االنتخاب�ات لتدوي�ل قضية 
الخروقات. 

وق�ال بارزان�ي، خ�الل مؤتم�ر صحفي 
عق�ده يف أربي�ل »سنش�ارك بجدي�ة يف 
املحادث�ات يف س�بيل تش�كيل الحكوم�ة 
العراقي�ة الجديدة«. وتاب�ع: »نحن أمام 

مرحلة جديدة يف العراق«. 
يف  رس�مي  بش�كل  ندخ�ل  »ل�م  وأردف 

مفاوضات تشكيل الحكومة. وحتى اآلن، 
نحن عى مسافة واحدة من جميع الكتل 

السياسية يف بغداد«. 
وم�ى يقول: »سنرس�ل قريب�اً وفداً إىل 
بغ�داد للتباح�ث )م�ع الكتل السياس�ية 

األخرى(، لتشكيل الحكومة املقبلة«. 

التفاصيل ص3

اخلارطة الكردية: الديمقراطي إىل بغداد لـ »ترتيب املناصب« 
و »التغيري« هيدد باملقاطعة
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        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت هيئ�ة الجم�ارك، أم�س االربع�اء، ان 
ب�«ال�وارد  او م�ا يع�رف  املت�ررة  الس�يارات 

االمريكي« غري مسموح دخولها للعراق.
وقال املتحدث باس�م الهيئة مصطفى الراغب 
ان »اللجن�ة االقتصادية بمجلس ال�وزراء قررت 
من�ع دخ�ول الس�يارات املت�ررة او م�ا يعرف 
بالوارد االمريكي اىل العراق«، مشريا اىل ان »جميع 
الس�يارات سسيس�مح بدخولها اذا كانت تحمل 

شهادة منشأ وفق الضوابط القانونية«.
واض�اف الراغب ان »هيئة الجمارك هي جهة 
تنفيذي�ة وليس�ت ترشيعية وبالت�ايل فانها تنفذ 

القرارات الصادرة من الجهات العليا«.
وتدخ�ل للعراق الكثري من الس�يارات الحديثة 
املتررة واملس�توردة من دول امريكا وكندا ليتم 

اصالحها يف العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرك�ز االعالم االمن�ي، أم�س االربعاء، 
ع�ن اعتق�ال »ارهابي« داخاللعراق متس�لال من 
منطقة س�ورية، مبينا ان املتهم اعرتف بإنتمائه 

لتنظيم »داعش«.
وقال الناطق باسم املركز العميد يحيى رسول 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »مف�ارز مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف 
الفرق�ة 15 وبعملي�ة نوعية اس�تباقية وبكمني 
محك�م القت القب�ض عىل اح�د االرهابيني دخل 
للحدود العراقية متس�لال من منطقة الدشيش�ة 

السورية«.
واض�اف رس�ول، أن »املته�م اع�رتف خ�الل 
التحقي�ق بانتمائ�ه لعصابات داع�ش االرهابية 
ومن العنارص البارزة فيه حيث تم احالته للقضاء 

وفق احكام املادة٤/1 إرهاب«.
يشار اىل ان مركز االعالم االمني يعلن بني فرتة 
واخرى عن اعتقال العديد من املطلوبني بعمليات 

دهم وتفتيش بمناطق متفرقة.

االعالم االمني 
يعلن اعتقال عنرص بـ »داعش« تسلل

 اىل احلدود العراقية

اجلامرك متنع دخول السيارات األمريكية 
»املترضرة« اىل العراق

         بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكمة االتحادي�ة العليا بردها دعوى يطل�ب فيها احد 
الن�واب الحك�م بالتعويض من نائب اخر، مؤك�دة أن ذلك يخرج عن 
اختصاصه�ا. وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت 
املحمود وحضور القضاة االعضاء، ونظرت دعوى اقامها احد النواب 
ض�د نائ�ب اخر، حيث ذك�ر املدعي يف دع�واه أن املدع�ي عليه وجه 
اتهام�ات إىل الحزب الذي ينتمي إليه املدع�ي وطلب تعويضاً وقدره 
ملي�اري دينار عن الرر الذي اص�اب حزبه«. وأضاف أن »املحكمة 
ردت الدع�وى كونها غ�ري مختصة بالنظر يف طلب�ات التعويض عن 
االفع�ال املخالفة للقانون، وذلك وفق اختصاصاتها املنصوص عليها 

يف املادة )93( من الدستور وقانونها رقم )30( لسنة 2005«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع عدد ضحايا تفجري الطارمية ش�مايل بغداد، أمس األربعاء، 
إىل س�بعة ش�هداء و25 جريحاً يف حصيلة نهائية. وقال مصدر أمني 
إن “انتحارياً فجر نفسه داخل مجلس عزاء بمنطقة حصيوة ضمن 
قضاء الطارمية ش�مايل العاصمة بغداد”. واض�اف املصدر أن »عدد 
الش�هداء ارتفع إىل س�بعة مدنيني, فيما وصل ع�دد املصابني إىل 25 
مدنياً«، مبيناً أن »القوات األمنية طّوقت مكان الحادث ونقلت الجثث 

إىل دائرة الطب العديل واملصابني إىل مستشفى قريب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة الجنائية املركزي�ة يف بغداد، أم�س األربعاء، 
حكما بالس�جن ملدة خمس عرشة س�نة بحق ثالث�ة مدانني بتهمة 
االتجار بالبرش.وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء  األعىل 
الق�ايض عبد الس�تار بريقدار، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »املحكمة الجنائية املركزية أصدرت حكماً بالسجن 
م�ع غرامة مالية بحق ثالثة متهم�ني اعرتفوا بالعمل يف بيع فتيات 
ورشائهن لغرض ممارس�ة الدع�ارة«. وأوضح بريق�دار، أن إحدى 
الفتي�ات اعرتفت بهروبها من أهلها لتعم�ل لديهم وتقوم باالتفاق 

معهم عىل بيعها ثم الهروب والعودة لهم لغرض بيعها مجدداً.

االحتادية ترد دعوى لنائب طالب فيها 
تعويضًا من نائب آخر

تفجري الطارمية خيلف )7( شهداء 
و)25( جرحيًا 

جنايات بغداد: احكام بالسجن )15( عامًا 
بحق متاجرين بالبرش 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو مجل�س محافظ�ة االنب�ار محمود 
امني�ة  اس�باب  أن  األربع�اء،  أم�س  الدليم�ي، 
وعش�ائرية تقف حائال امام عودة اكثر من 7 االف 
ارسة نازحة اىل مناطق س�كناها املحررة . ونقلت 
وكالة »املعلومة« عن الدليمي القول إن “مخيمات 
النازح�ني يف مناط�ق الخالدي�ة وبزيب�ز واملدين�ة 

الس�ياحية يف الحباني�ة وعامري�ة الصم�ود تضم 
اكث�ر من 7 االف ارسة ل�م يتمكنوا من عودتهم اىل 
مناط�ق س�كناهم املحررة ك�ون ان البعض منهم 
انخ�رط احد ابناءه�ا اىل تنظيم داع�ش االجرامي 
مما ول�د حالة من الغضب لدى س�كان مناطقهم 
ورف�ض عودتهم تحت اي اع�ذار كانت”.  واضاف 
ان “البع�ض االخر مطلوب عش�ائريا ومتهم بقتل 
ع�دد من اهايل املنطقة ويتع�ذر عودتهم خوفا من 

وق�وع عمليات ثأرية داخل املناط�ق املحررة فيما 
يتع�ذر ع�ودة القس�م االخ�ر اىل مناطق س�كناها 
املح�ررة ج�راء تدم�ري منازله�م بالكام�ل نتيجة 
العمليات العسكرية واالرهابية وعدم قدرتهم عىل 
اعادة اعم�ار منازله�م املدمرة”. واش�ار الدليمي 
إىل أن “املوجدي�ن حاليا يف مخيم�ات النازحني من 
مناطق الفلوجة والرمادي وراوه والقائم والرطبة 

ومناطق اخرى من مدن االنبار”.

        بغداد / المستقبل العراقي

علق زعيم التيار الصدري الس�يد 
األربع�اء،  أم�س  الص�در،  مقت�دى 
عىل التغري�دة التي نرشها الس�فري 
الس�عودي الس�ابق يف الع�راق ثامر 
الس�بهان، إضاف�ة إىل قضية وجود 
السفري األمريكي لدى بغداد سيليمان 

دوغالس يف مفوضية االنتخابات.
ووص�ف زعي�م التي�ار الصدري 
تدخل املبع�وث األمريكي يف الش�أن 

العراقي ب� “القبيح”.
بحس�ب  الص�در  الس�يد  وق�ال 
وثيق�ة ملكتب�ه تلق�ت، خ�الل رده 

ع�ىل استفس�ار م�ن أح�د أنصاره، 
بخصوص تواج�د املبعوث األمريكي 
داخل العراق لتحديد مس�ار العملية 
السياس�ية للمرحل�ة املقبل�ة قب�ل 
إعالن نتائج االنتخاب�ات, إنه “ليس 
من املس�تغرب تواج�ده يف العراق.. 
أال أن القبيح هو تدخله يف الش�ؤون 
العراقية، وإذا استمرت صار تواجده 

قبيحاً يف العراق”.
وق�ال الس�يد الص�در يف رد ل�ه 
عىل س�ؤال بش�أن تغريدة السبهان 
مش�ابهة  بتغري�دات  والخنج�ر 
لتغريدته )الصدر( بشأن التحالفات 
االنتخابية، قال إن “قرارنا عراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املكت�ب اإلعالمي يف رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية، 
أمس األربعاء، ب�أن محكمة الجنايات 
يف املحافظة أص�درت حكمني باإلعدام 
عىل متهم أدين بقت�ل وإصابة مدنيني 

عام�اً.   11 قب�ل  دي�اىل  محافظ�ة  يف 
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »محكم�ة 
الجناي�ات يف الب�رصة أص�درت حكماً 
باإلعدام ش�نقاً حتى املوت بحق متهم 
وف�ق أح�كام امل�ادة الرابع�ة وبداللة 
امل�ادة الثاني�ة م�ن قان�ون مكافح�ة 

اإلرهاب رقم 13 لس�نة 2005«، مبيناً 
أن »الحك�م صدر بحق�ه لقيامه يف )6 
حزي�ران 2006( باالش�رتاك واالتفاق 
مع متهمني آخرين بالهجوم عىل قرية 
عب�د الكري�م النارص يف ناحي�ة كنعان 
ضم�ن محافظ�ة دي�اىل، مم�ا أدى اىل 
مقتل خمسة مواطنني وإلحاق أرضار 

بدور وممتلكات عدد من املواطنني«.
ولف�ت املكت�ب ضمن البي�ان اىل أن 
»املحكم�ة ذاته�ا أصدرت حكم�اً آخر 
باإلعدام ش�نقاً حتى املوت بحق نفس 
املته�م«، مضيف�اً أن »الحك�م الثان�ي 
صدر بحق�ه لقيامه يف )٤ آيار 2007( 
باالتفاق واالشرتاك مع متهمني آخرين 

بالهجوم عىل قرية جعفر الصادق )ع( 
يف ناحي�ة كنعان، مم�ا أدى اىل إصابة 
ع�دد م�ن املواطنني بجروح«. وأش�ار 
املكت�ب اىل أن »املتهم أقدم عىل ارتكاب 
إرهابي�ة  لغاي�ات  تحقيق�اً  الجرائ�م 
وزعزعة األمن واالس�تقرار«، موضحاً 
أن »أوراق الدع�وى س�وف ترس�ل اىل 

محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة إلج�راء 
التدقيق�ات التمييزية عليها«. يذكر أن 
القوات األمنية يف البرصة ألقت القبض 
يف غض�ون األعوام القليلة املاضية عىل 
عدد من املتهمني باالنتماء اىل تنظيمات 
إرهابية، ومعظمهم ليسوا من البرصة، 
ونس�بة منهم دخلوا املحافظة بصفة 

نازحني من مناطق كان يسيطر عليها 
تنظي�م »داع�ش« قب�ل تحريرها، وقد 
أصدرت محكمة الجنايات يف املحافظة 
أحكام�اً باإلع�دام عىل بعضه�م، كما 
تتعام�ل املحكمة م�ع دع�اوى كثرية 
تخ�ص متهمني باإلرهاب ت�م القبض 

عليهم يف محافظات أخرى.

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  الج�وازات  مديرع�ام  اعل�ن 
الحقوقي ساالر  العميد  الس�ليمانية 
عبدالل�ه، أمس االربعاء، ان الحكومة 
االتحادية وافقت عىل منفذ بش�تة يف 

قضاء كالر التابع للمحافظة.

ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
عب�د الل�ه الق�ول ان »االجتماع�ات 
محافظ�ة  م�ن  وف�د  ب�ني  االخ�رية 
االتحادي�ة  والحكوم�ة  الس�ليمانية 
قب�ل اس�ابيع اثم�رت بمواف����قة 
الحكوم�ة املركزي�ة عن فت�ح منفذ 
بش�تة يف منطقة رستك التابع����ة 

اىل قضاء كالر بشكل رسمي«.
واضاف ان »الهيئة العليا للتنسيق 
ب�ني املحافظ�ات ق�د فاتح�ت هيئة 
الحدودي�ة، وننتظ�ر صدور  املناف�ذ 
كتاب من وزارة الداخلية االتحادية اىل 
قوات حرس الحدود لواء السليمانية 

لفتح املنفذ«.

»ه�ذه  ان  اىل  عبدالل�ه  واش�ار 
املرحل�ة س�تجعل املنف�ذ منف�ذ هو 
دويل م�ع ايران كمنفذ حاج عمران«، 
موضحا ان »املنفذ سيزيد من واردات 
الحكوم�ة االتحادية من خالل مرور 
البضائع وكذلك املسافرين بني ايران 

والعراق«.

احلكومة االحتادية توافق عىل فتح منفذ »بشتة« يف السليامنية

جملس االنبار يتحدث عن اسباب »امنية وعشائرية« متنع عودة )7( االف 
ارسة نازحة ملناطقها 

الصدر يعلق عىل تغريدة »السبهان« ووجود السفري األمريكي 
يف مفوضية االنتخابات

استئناف البرصة: حكامن باإلعدام عىل مدان بقتل مدنيني يف دياىل قبل )11( عامًا

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجل�س املفوض�ني يف مفوضية 
السياس�ية والقوائم  االنتخابات االحزاب 
االنتخابي�ة واملرش�حني اىل رفع الدعايات 
االنتخابي�ة م�ن الش�وارع، مبين�ة انه�ا 
بح�ق  عقابي�ة  اج�راءات  سس�تخذ 

املخالفني.
وقال املجلس يف بيان، تلقت “الرش�يد 
نيوز” نس�خة منه، انه “اس�تنادا لنظام 
الحمالت االنتخابية رقم 11 لس�نة 2018 
واالج�راءات الخاصة بتلك الحمالت يدعو 
مجل�س املفوض�ني االح�زاب السياس�ية 
اىل  واملرش�حني  االنتخابي�ة  والقوائ�م 
رف�ع الدعاي�ات االنتخابية من الش�وارع 
اعتماده�ا مواق�ع   ت�م  الت�ي  واالماك�ن 
لحمالتهم  االنتخابية وخالل مدة اسبوع 

م�ن تاريخ بدء عملية االق�رتاع يف 12 /5 
املفوضي�ة  س�تتخذ  وبعكس�ه   2018/
االجراءات العقابية بحق املخالفني والتي 

نص عليها النظام املذكور”.

وتاب�ع، ان “مجل�س املفوضني اصدر 
نظام الحم�الت االنتخابية رقم 11  ينظم 
فيه حمالت االحزاب السياس�ية والقوائم 

االنتخابية واملرشحي” .

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل، أم�س 
االربع�اء، ع�ن اعتق�ال اربع�ة مطلوبني 
للقض�اء احده�م بتهم�ة »االره�اب« يف 

مناطق متفرقة من املحافظة. 
وقال املتحدث اإلعالمي باس�م رشطة 
دي�اىل العقيد غال�ب العطي�ه إن »مفارز 
رشط�ة دي�اىل اعتقل�ت اربع�ة مطلوبني 
يف  االره�اب  بتهم�ة  احده�م  للقض�اء 
عمليات دهم جرت يف مناطق متفرقة من 
املحافظ�ة«. وأضاف العطيه ان »عمليات 
االعتقال جرت وفق معلومات استخبارية 
دقيقة ». وكان�ت االجهزة االمنية يف دياىل 
اعتقلت العرشات م�ن املطلوبني للقضاء 
خالل االش�هر املاضية يف مناطق متفرقة 

من املحافظة، بحسب مصادر امنية.

      البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة 
عن تش�كيل لجنة خاصة لتطوير قضاء شط 

العرب وتطوير الواقع الخدمي يف القضاء.
وق�ال محاف�ظ الب�رصة املهن�دس أس�عد 
العيداني، أن “ه�ذه اللجنة تتكون من الدوائر 
الخدمي�ة وعضوية معاون املحافظ لش�ؤون 

البلدية والبلديات” .
واش�ار العيداني اىل أن ” قضاء شط العرب 
من االقضية الكبرية والتي عانت بسبب النظام 

السابق اىل الدمار”
مؤك�دا أن ” الحكوم�ة املحلي�ة تعمل عىل 
تقدي�م الخدمات يف القضاء من خالل تش�كيل 
لجنة لتقديم الخدمات عىل املستويات كافة”.

م�ن جهت�ه ق�ال قائ�م مقام قضاء ش�ط 
الع�رب حي�در طعم�ة أن ” هن�اك توجيه من 
الحكوم�ة املحلي�ة برتقي�ع وتوس�يع طري�ق 
منطق�ة الصالحية الذي لم يش�مل بالخدمات 

منذ سنوات طويلة” .

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا االم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء، 
مه�دي الع�الق، االمم املتحدة اىل توس�يع 

دائ�رة تنفيذ مش�اريع إعادة 
املحررة  املناط�ق  االس�تقرار 
بحسب األولوية ضمن حزمة 
عدده�ا  البال�غ  املش�اريع 
202 مرشوع�ًا. وذك�ر مكتب 
العالق االعالمي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »االم�ني العام ملجلس 
الع�الق،  مه�دي  ال�وزراء، 
بح�ث مع منس�قة الش�ؤون 
األم�م  لربنام�ج  اإلنس�انية 
املتح�دة اإلنمائ�ي يف الع�راق 
مارتا روي�دس والوفد املرافق 
لها سبل تنفيذ قائمة مشاريع 
املح�ررة  املناط�ق  اس�تقرار 

خالل الفرتة القادمة«. 

وطال�ب العالق بحس�ب البيان، خالل 
االجتماع ب�«توسيع دائرة تنفيذ مشاريع 
إعادة االس�تقرار بحس�ب األولوية ضمن 
 202 عدده�ا  البال�غ  املش�اريع  حزم�ة 

مرشوعاً، فضال ع�ن توفري الدعم لتمويل 
قب�ل  م�ن  االس�تقرار  إع�ادة  مش�اريع 
املنظم�ات وال�دول ع�رب اتخ�اذ خطوات 
عملية ملموس�ة وم�ن اهمها م�ا يتعلق 
يف  اإلس�كان  قط�اع  بدع�م 
املوصل واس�تئناف الخدمات 
التعليمية والصحية وتشجيع 

عودة النازحني«. 
م�ن جانبها أك�دت مارتا 
تك�ون  ان  »أهمي�ة  ع�ىل 
االعم�ار  إع�ادة  مش�اريع 
االس�تقرار  موازية ملش�اريع 
وبدعم دويل كبري«، مشرية اىل 
القادم سيشهد  ان »األسبوع 
افتتاح ثالثة مشاريع شملت 
)القس�م الداخيل للطالبات يف 
جامعة املوصل، بناية مديرية 
املوص�ل،  رشق  يف  الكهرب�اء 
وبناية الحدباء التابع لجامعة 

املوصل(.

إجراءات عقابية تنتظر املرشحني الذين لـم يرفعوا 
دعاياهتم االنتخابية من الشوارع

حكومة البرصة املحلية تشكل جلنة لتطوير 
قضاء شط العرب

دياىل: اعتقال اربعة مطلوبني للقضاء احدهم
 بتهمة االرهاب

امانة جملس الوزراء تدعو االمم املتحدة اىل توسيع مشاريع 
إعادة استقرار املناطق املحررة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس األربعاء، عن مبارشة عدد من املطاحن العاملة 
بانتاج وتوزيع مادة الطحني الصفر املخصص ضمن حصة ش�هر رمضان 

املبارك.
ونق�ل بيان إلع�ام وزارة التجارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
عن مدير عام الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة، طه ياس�ني 
عباس قوله ان »عدداً من املطاحن املكلفة باالنتاج بارشت بتس�لم الحبوب 
املخصص�ة النتاج الطحني الصفر لتوزيعه عىل العوائل ضمن حصة ش�هر 

رمضان املبارك حيث سيكون التجهيز بواقع 5 كيلو غرام لكل عائلة«. 
وأض�اف انه »ت�م تكليف عدد م�ن املطاحن املهيئة النت�اج الطحني الصفر 
يف بغ�داد واملحافظات لتنفيذ خطة االنتاج والتوزي�ع ضمن الفرتة املحددة 

خال الشهر الفضيل«.

التجارة تقرر توزيع »طحني صفر« عىل املواطنني بمناسبة شهر رمضان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتهمت مفوضية االنتخابات اطرافا سياسية 
ان  وقال�ت  عليه�ا  بالضغ�ط  تس�مها  ل�م 
مس�لحني يحيطون بمراكز له�ا يف محافظة 
كركوك حيث يوجد موظفون لها حاليا هناك 
ه�م بحك�م الرهائن، وجاء ذل�ك فيما حصل 
تضارباً يف الترصيحات بني أعضاء املفوضية 

بشأن مخالفات أو عمليات تزوير.
وقال رئيس الدائرة االنتخابية رياض البدران 
خال مؤتمر صحايف يف بغداد ان جهة سياسية 
متنف�ذة -ل�م يس�مها- اس�تغلت موقعه�ا 
وتمارس ضغوطا قوية عىل املفوضية للتأثري 

عىل نتائج االنتخابات.
واش�ار الب�دران اىل ان مق�رات للمفوضية يف 
مدين�ة كرك�وك محاط�ة بمس�لحني تابعني 
لق�وى سياس�ية حيث يوجد فيه�ا موظفني 
ه�م بحك�م الرهائ�ن، داعي�اً القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة حي�در العب�ادي إىل التدخل 

لفك الحصار عنهم.
واوضح ان مركز املفوضية يف داقوق بكركوك 
مط�وق م�ن قبل مس�لحني يتبع�ون الحدى 

الجهات السياسية.
ورأى الب�دران ان مجل�س املفوضي�ن ال يرى 
رضورة للجوء اىل اعتماد عملي�ة العد والفرز 
الي�دوي لنتائج االنتخابات كما تطالب بعض 

التحالفات االنتخابية. 
وق�ال ان املنظوم�ة االلكرتوني��ة للعملي�ة 
االنتخابي�ة اثبت�ت كفاءتها وجمي�ع النتائج 
واملخرج�ات االلكرتونية والورقي�ة لصناديق 
االق�رتاع وع�دة التحق�ق خضع�ت للتدقي�ق 
واملطابقة. واكد املس�ؤول يف املفوضية العليا 
املس�تقلة لانتخاب�ات ان النتائ�ج النهائي�ة 
لانتخابات التي جرت السبت املايض ستعلن 

خال اليومني املقبلني.
وكان االف املواطن�ني الع�رب والرتكم�ان يف 
كرك�وك قد خرجوا ليل الثاث�اء يف تظاهرات 
احتجاج غاضبة ضد اع�ان املفوضية العليا 
لانتخابات فوز االتحاد الوطني الكردستاني 
يف انتخاب�ات املحافظ�ة، مؤكدي�ن رفضه�م 
للنتائ�ج التي اعلنتها مطالب�ني باعتماد العد 
والفرز اليدوي والكشف عن املزورين وتقديم 

موظفي مكتب كركوك للقضاء.
وحارص املحتجون مكتب املفوضية يف كركوك 
ومجمع العد والفرز فيما تجمع اخرون امام 
مخازن جمع صناديق االقرتاع وهم يرفعون 

اعام العراق وسط انتشار امني مكثف .
والثاث�اء، حمل رئيس الوزراء حيدر العبادي 
مفوضية االنتخابات مسؤولية االخطاء التي 
رافقت االنتخابات العامة التي جرت الس�بت 
املايض. ب�دوره، أكد عضو مجلس املفوضني 

س�عيد الكاكائ�ي أن لديه بع�ض املاحظات 
بشأن إجراءات االقرتاع وأجهزة العد والفرز.

وق�ال الكاكائ�ي يف مؤتم�ر صحف�ي عقده 
يف بغ�داد، إن »لدي�ه بع�ض املاحظ�ات عىل 
إج�راءات االق�رتاع وأجه�زة الع�د والفرز«، 
مبيناً أن »مجمل املاحظات تتعلق بإجراءات 
إع�ان النتائج«. وأضاف، أن »هناك ش�كوكاً 
وطعوناً حول نزاهة النتائج«، متابعاً »رفعنا 
مذكرة متكونة من ثاث نقاط، لكن لألس�ف 

لح�د هذا اليوم لم ي�رد أي جواب من مجلس 
املفوضية«.

ومىض الكاكائي إىل الق�ول، »أطالب زمائي 
الكيان�ات  وطل�ب  لش�كوى  باالس�تجابة 
ألوراق  االلكرتوني�ة  الص�ور  وتس�ليمها 

االقرتاع«.
باملقاب�ل، اك�دت املفوضية ان م�ا يظهر من 
ارقام بش�أن عدد مقاعد الكيانات ال يتس�م 
بالدق�ة وال عاقة للمفوضي�ة بما يظهر من 

ارق�ام بهذا الخصوص مش�ريا اىل ان النتائج 
النهائية غري املصادق عليها ستكون الخميس 
املقب�ل. وقال عضو مجل�س املفوضني حازم 
الردين�ي يف ترصيح صحفي الي�وم )16 ايار 
2018(، ان »األرقام املعلنة من قبل املفوضية 
مل�ا حازت�ه الكيانات ليس�ت نهائي�ة وقابلة 
للتغيري، ولكن ليس بنس�ب كبرية«. وأضاف، 
ان »األمر املستغرب اآلخر هو تداول األسماء 

الفائزة بأرقام غري دقيقة«.

وأش�ار الريديني اىل ان »األصوات املعلن عنها 
للقوائم التمثل نسبة مئة باملئة، ولكن بعض 
الفضائي�ات حاولت التأثري والتش�ويش عىل 
النتائج بشكل مس�بق من خال إعانها عن 

ارقام غري دقيقة«.
وأوض�ح، ان »النتائ�ج النهائية غري املصادق 
عليها س�تعلن الخميس املقبل، خال مؤتمر 
صحف�ي يعلن فيه عدد املقاعد و املرش�حني 

الفائزين وعدد األصوات التي حازوها«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ما يزال شكل الحكومة املقبلة غامضاً 
لجهة تعدد الس�يناريوهات املطروحة 
من أج�ل تش�كيل الحكوم�ة املقبلة، 
إال أن الواض�ح يف كل ه�ذا ه�و تواجد 
خي�ار تش�كيل كتلة معارض�ة داخل 
الربمل�ان، يف حال لم تدرج بعض الكتل 
السياس�ية الكبرية يف تحالف تش�كيل 

الحكومة.
وقد دع�ا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الجديدة  التحالف�ات  الص�در زعم�اء 
لإلجتم�اع ألجل بناء العراق وتش�كيل 
حكوم�ة تكنوق�راط نزيه�ة وأبوي�ة 
وذلك يف تغريدة عرب حس�ابه الرّسمي 

عىل »تويرت«.
وقال الصدر »عىل الرغم من خافاتنا.. 
فلنبح�ث عن مش�رتكاتنا وم�ن دون 
التنازل ع�ن ثوابتنا.. اذن )فلنتحاور( 
لذا أدع�و زعماء التحالف�ات الجديدة 
لإلجتماع وبابي مفتوح ويدي ممدودة 
ألج�ل بن�اء عراقنا وتش�كيل حكومة 

تكنقراط نزيهة وأبوية«.
وكان تحال�ف س�ائرون ال�ذي يتلقى 
الدع�م م�ن الص�در ق�د ح�ل باملرتبة 
االوىل يف انتخاب�ات الربمل�ان بحس�ب 
النتائج االولية التي اعلنتها املفوضية 
املستقلة لانتخابات وحصدت اصوات 
الناخبني يف معظم محافظات الوسط 

والجنوب.
ب�دوره، طلب رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي من الكت�ل السياس�ية عدم 
وض�ع رشوط مس�بقة يف التفاهمات 
السياس�ية؛ ألنها لن توصل إىل نتيجة، 
واإلرصار ع�ىل وض�ع رشوط يؤخ�ر 

تشكيل الحكومة.
وأض�اف العب�ادي يف منش�ورات ل�ه 

ع�ىل »فيس�بوك«، أن »م�ا نريده هو 
االتف�اق ع�ىل تواف�ق وطن�ي ضم�ن 
عمل وتش�اور لتحقيق جميع حقوق 
املجتم�ع العراق�ي«، مطالب�ا »الكتل 
السياس�ية عدم وضع رشوط مسبقة 
يف التفاهم�ات السياس�ية؛ ألنه�ا لن 
توصل إىل نتيجة، واإلرصار عىل وضع 

رشوط يؤخر تشكيل الحكومة«.
ويرى العب�ادي، أن الكتل السياس�ية 
الت�ي ف�ازت يف االنتخاب�ات، يجب أن 
قوي�ة  حكوم�ة  لتش�كيل  »تتع�اون 
تعمل عىل مكافحة الفس�اد، واالبتعاد 
ع�ن املحاصص�ة املذهبي�ة والقومية 

وق�ال،  الب�اد«.  وتمث�ل  والحزبي�ة، 
إن�ه تحدث م�ع جميع زعم�اء الكتل 
بضمنهم زعني التيار الصدري مقتدى 
الص�در، وأوض�ح رؤيته له�م، والتي 
تؤك�د عىل ع�دم بن�اء جماع�ات ضد 
بعضه�ا، وإبعاد املحاصص�ة الحزبية 

والفئوية.
وأكد رئيس ال�وزراء عزمه »توفري كل 
اإلمكان�ات للكتل السياس�ية من أجل 
املساعدة يف االتفاق، وتشكيل حكومة 
جدي�دة«، مضيف�ا »يجب أن نكس�ب 
شعبنا وتكون الدولة مفتوحة لجميع 
لألح�زاب،  فق�ط  ولي�س  املواطن�ني 

ونحم�د الله بأنن�ا حاربن�ا الطائفية 
نس�تمر  أن  ويج�ب  كب�ري،  بش�كل 
له�ذا  ونؤس�س  الفس�اد،  بمحارب�ة 
النجاح يف تش�كيل الحكومة القادمة، 
وأتمنى أن ال يتحول مجلس النواب إىل 
)خانات(«. ورحب العبادي بما سمعه 
م�ن تحالف »س�ائرون« ال�ذي رحب 
بمنه�ج ائتاف الن�رص، وأكد العبادي 
أنه يرف�ض تحركات بع�ض األطراف 
التي تريد تشكيل كتلة شيعية أو كتلة 
س�نية؛ ألنه�م يري�دون أن يس�تمروا 
بفس�ادهم ويتحدثوا باسم املكون أو 

الطائفة.

يف غض�ون ذل�ك، بحث رئي�س ائتاف 
دولة القانون ن�وري املالكي مع أمني 
عام حركة عصائب أهل الحق الش�يخ 
االنتخاب�ات  نتائ�ج  الخزع�ي  قي�س 
بتش�كيل  االرساع  وس�بل  الربملاني�ة 

الحكومة الجديدة .
وذك�ر بي�ان ملكتب املالك�ي ان األخري 
الش�يخ  الرس�مي  بمكتب�ه  اس�تقبل 
قيس الخزع�ي، وجرى خ�ال اللقاء 
بحث مس�تجدات اإلوضاع السياسية 
واألمنية، فضا عن نتائج االنتخابات 
الترشيعي�ة الت�ي اعلنته�ا مفوضي�ة 

العليا املستقلة لانتخابات.

البي�ان،  بحس�ب  الجانب�ان،  وش�دد 
ع�ىل رضورة توحيد الجه�ود والعمل 
عىل تنس�يق املواقف م�ع بقية القوى 
الوطنية لارساع يف تش�كيل الحكومة 

الجديدة.
بدورها، ورجحت عضو تحالف الفتح 
النائب�ة نهل�ة الهبابي توج�ه تحالف 
“س�ائرون” نح�و جبه�ة املعارض�ة 
يف مجل�س الن�واب، من اج�ل تحقيق 

هدفها يف محاربة الفساد. 
وقال�ت الهبابي ان “تحالف س�ائرون 
طالب يف عدة م�رات اصاح الحكومة 
ومحاس�بة املفس�دين، لذا فان جبهة 

املعارض�ة س�تكون افض�ل يف ح�ال 
انضمام سائرون لها”.

واضافت ان “تحال�ف الفتح بامكانه 
التحال�ف م�ع ائت�اف الن�رص ودولة 
الصغ�رية  الكت�ل  وباق�ي  القان�ون 
لتشكيل حكومة االغلبية، فيما يكون 
تحال�ف س�ائرون وباعتب�اره الكتلة 
الت�ي حقق�ت اكرب ع�دد م�ن مقاعد 
املعارض�ة  جبه�ة  ضم�ن  الربمل�ان، 
لتحقيق االصاح يف الدولة ومحاس�بة 
املفس�دين، وبالتايل يكون لدينا برملان 

مشابه للربملانات العاملية”.
واوضح�ت ان “التحالف�ات الجدي�دة 
لم تتض�ح بعد، ومن املس�تبعد تدخل 
املرجعية العليا يف تشكيل الحكومة او 
التحالفات الجديدة وخاصة انها قالت 
كلمتها قبل االنتخابات، حيث انها لن 
تتدخل يف العملية السياسية”، مؤكدة 
أن “املواطن س�يلتمس التغيري يف حال 
ذهب التيار الص�دري نحو املعارضة، 
الت�ي تعمل عىل محاس�بة املفس�دين 
ومعاقب�ة املقرصي�ن وبالت�ايل تقويم 

الدولة واصاحها”.
ح�زب  يف  القي�ادي  وص�ف  ذل�ك،  إىل 
الدعوة االسامية جاسم محمد جعفر 
اندماج ائتايف دول�ة القانون والنرص 

باالمر الصعب. 
اندم�اج  “اع�ان  ان  جعف�ر  وق�ال 
ائتاف النرص برئاس�ة رئيس الوزراء 
دول�ة  ائت�اف  م�ع  العب�ادي  حي�در 
القان�ون بزعام�ة ن�وري املالكي بات 
ام�را صعب�ا للغاية بس�بب الخافات 
جعف�ر  واض�اف  الجناح�ني”.   ب�ني 
أن “الخاف�ات ب�ني جناح�ي املالكي 
والعبادي بشأن تسمية زعيم القائمة 
هي أس�همت يف تعقيد االمور وحالت 

دون اندماج االئتافني”.

تضارب يف التصرحيات بني األعضاء بشأن »املخالفات«.. وتأجيل »النتائج النهائية« إىل اليوم

أحزاب سياسية حتتجز »رهائن« من موظفي مفوضية االنتخابات

لقاءات واتصاالت مستمرة بني الكتل السياسية

سيناريوهات عديدة لـ »تشكيل احلكومة«.. وأحزاب تلّوح باللجوء إىل »املعارضة الربملانية«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس حكومة إقليم كردس�تان نيجريفان 
بارزاني إن الكتل السياسية الفائزة باالنتخابات 
الربملاني�ة األخ�رية باإلقليم، سرتس�ل وفدا إىل 
بغداد، للتباحث حول تشكيل الحكومة العراقية 
املقبل�ة، ويأت�ي ذل�ك فيم�ا تس�تعد األح�زاب 
املعرتض�ة عىل نتائج االنتخابات لتدويل قضية 

الخروقات. 
وقال بارزاني، خ�ال مؤتمر صحفي عقده يف 
أربيل »سنش�ارك بجدية يف املحادثات يف سبيل 
تش�كيل الحكومة العراقية الجدي�دة«. وتابع: 

»نحن أمام مرحلة جديدة يف العراق«. 
وأردف »لم ندخل بش�كل رسمي يف مفاوضات 
تشكيل الحكومة. وحتى اآلن، نحن عىل مسافة 

واحدة من جميع الكتل السياسية يف بغداد«. 

ومىض يقول: »سنرس�ل قريباً وف�داً إىل بغداد 
للتباح�ث )م�ع الكت�ل السياس�ية األخ�رى(، 

لتشكيل الحكومة املقبلة«. 
وبارزان�ي؛ قي�ادي يف »الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني« الذي تصدر نتائج االنتخابات يف 
محافظتي أربيل ودهوك باإلقليم، وحل ثانيا يف 
محافظ�ة نينوى، بينما تق�دم رشيكه الحاكم 
يف اإلقلي�م، االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، يف 

محافظتي السليمانية وكركوك. 
وأثارت هذه النتائج معارضة أحزاب املعارضة 
يف اإلقلي�م، والت�ي اتهمت الحزب�ني الحاكمني 

ب�«التاعب« بالنتائج. 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  بارزان�ي  ودع�ا 
لانتخاب�ات إىل »النظ�ر يف دع�اوى األط�راف 
الرافض�ة لنتائ�ج االنتخابات يف الس�ليمانية، 
والقي�ام بكاف�ة اإلج�راءات حول عملي�ة العّد 

والفرز الخ�اص باألصوات موضوع اإلش�كال 
وعدم رضا«.  بدوره�ا، أفادت مصادر مطلعة 
ان األحزاب الكردية الستة املعرتضة عىل نتائج 
االنتخاب�ات يف محافظ�ة الس�ليمانية بإقلي�م 
كردستان ستقدم جملًة من »الخروقات« التي 
رافق�ت عملية االقرتاع الخاص والعام اىل األمم 

املتحدة والسفارة االمريكية يف العراق.
وقالت املصادر ان األحزاب الس�تة اجتمعت يف 
السليمانية غري انها لم تفصح للراي العام عما 

توصلت اليه من نتائج.
وبحس�ب املعلومات املتوفرة، فان تلك األحزاب 
قد هي�أت جملة م�ن الخروقات الت�ي رافقت 
االجتم�اع،  خ�ال  باملحافظ�ة  االنتخاب�ات 
والس�فارة  املتح�دة  األم�م  اىل  وس�تقدمها 
االمريكي�ة. واألح�زاب ه�ي كل م�ن: حرك�ة 
التغي�ري، واالتح�اد اإلس�امي الكوردس�تاني، 

والجماعة اإلسامية الكوردستانية، والتحالف 
م�ن اج�ل الديمقراطي�ة والعدال�ة، والح�زب 
االش�رتاكي الكوردس�تاني، والحزب الشيوعي 

الكوردستاني.
إىل ذل�ك، ل�ّوح املتحدث باس�م حرك�ة التغيري 
العملي�ة  ش�ورش حاج�ي باالنس�حاب م�ن 
جلس�ات  ومقاطع�ة  الع�راق،  يف  السياس�ية 
مجل�س النواب يف دورته الجديدة يف حال اذا لم 
يتم االس�تجابة ملطالبها بشأن »تزوير« نتائج 

االنتخابات يف إقليم كردستان.
ونق�ل بي�ان ص�ادر ع�ن الحركة ع�ن حاجي 
قول�ه، ان�ه »إذا كانت األدلة املتعلق�ة بالتزوير 
االنتخاب�ي لم يت�م تناوله�ا مع اج�راء اقرتاع 
جديد، فس�وف تنس�حب الحركة م�ن العملية 
السياسية بالعراق، ولن يحرض نوابها جلسات 

مجلس النواب بدورته الجديدة«.

»األحزاب املعرتضة« على النتائج تستعد لـ »تدويل اخلروقات«

اخلارطة الكردية: الديمقراطي إىل بغداد لـ »ترتيب املناصب«.. و »التغيري« هيدد باملقاطعة
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دعوات دولية إلنقاذ »الناشطني املعتقلني« بالسعودية واإلمارات

رمضان يطل عىل غزة وسط احلزن والظروف الصعبة عىل السكان 

       بغداد / المستقبل العراقي

قتل�ت قوات األم�ن اإلندونيس�ية، أم�س األربعاء، 
أربعة مس�لحين بعد هج�وم على مركز للش�رطة في 
ش�مال غرب الب�اد قضى فيه ش�رطي، على ما أفادت 

السلطات المحلية.
وأعلنت الش�رطة أن المهاجمين اقتحموا بشاحنة 
صغيرة بوابة مركز الشرطة في رياو بجزيرة سومطرة 
وهاجموا ش�رطيين بسيوف، بحسب ما نشرت وكالة 

“فرانس برس”.
وق�ال المتحدث باس�م الش�رطة الوطنية، س�يتيو 
واسيس�تو: إنه “قتل أربعة رجال وف�ر واحد”، بعدما 
كان�ت حصيلة س�ابقة ص�ادرة عن الش�رطة المحلية 

أفادت عن مقتل ثاثة مهاجمين.
كما أصيب شرطيان في الهجوم الذي يعقب سلسلة 
من العملي�ات االنتحاري�ة وقعت باألي�ام األخيرة في 
سورابايا، ثاني مدن إندونيسيا بجزيرة جاوا، أسفرت 

عن مقتل 13 شخصاً و13 مهاجماً.
ونفذت عائلة من خمسة أش�خاص بينهم فتاة في 
الثامن�ة، االثنين الماضي، عملية انتحارية اس�تهدفت 
مرك�زاً للش�رطة بس�ورابايا، غداة قي�ام عائلة أخرى 
تضم قاصري�ن أيضاً بمهاجمة ث�اث كنائس في هذه 

المدينة.
وتبن�ى تنظيم الدول�ة هجمات س�ورابايا في أكبر 

دولة إسامية عددياً في العالم.

إندونيسيا: مقتل رشطي
 و)4( مسلحني يف هجوم عىل 

مركز رشطة 
       بغداد / المستقبل العراقي

العربي�ة  الفيدرالي�ة  تقري�ر  طال�ب 
لحقوق اإلنسان بضرورة تدخل المجتمع 
بحق�وق  المعني�ة  ومنظمات�ه  الدول�ي 
اإلنس�ان، لإلفراج عن مئات من معتقلي 
الرأي في اإلم�ارات والس�عودية لمجرد 
نش�اطهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان 

والحريات العامة.
ونش�رت الفيدرالي�ة العربية لحقوق 
اإلنس�ان تقري�راً ف�ي مؤتم�ر “رايت�س 
ك�ون” الدولي المنعقد في مدينة تورنتو 

الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من 
دولتي اإلمارات والسعودية.

وذك�ر التقري�ر أن اإلم�ارات تعتق�ل 
بحس�ب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر 
م�ن 204 معتقلي�ن عل�ى خلفي�ة الرأي 
والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة هي: 
اإلمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، 
سوريا، فلسطين، لبنان، األردن، تونس، 
ج�زر القم�ر، الجزائ�ر، في حي�ن تفوق 
حاالت االعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 

2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.
وج�اء الناش�طون اإلماراتي�ون أوالً 

بواق�ع 108 معتقلي�ن؛ بينه�م 79 م�ن 
باإلصاح�ات  المطالبي�ن  النش�طاء 
عليه�م  الس�لطات  وش�نت  السياس�ية، 

حمات متعاقبة منذ 2012.
وج�رى الحك�م عل�ى 69 ف�ي أحكام 
ال�رأي  بحري�ة  تتعل�ق  فّج�ة  سياس�ية 
والتعبي�ر ف�ي الب�اد، ف�ي حي�ن ينتظر 
عش�رة آخرون محاكمته�م، كما تجري 
محاكمة واحد فقط منهم وهو الناش�ط 

أسامة النجار.
وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع 
حوادث االختفاء القس�ري في اإلمارات، 

واس�تمرار الس�لطات فيه�ا في تش�ديد 
قبضتها األمنية عل�ى منتقدي الحكومة 
لمحاكم�ات  وتقديمه�م  ومعارضيه�ا، 
جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين 
التش�هير الجنائ�ي ومكافح�ة اإلرهاب، 
وبتهم اإلساءة لقادة الدولة ومؤسساتها 
السياس�ية. كما تناول تقري�ر الفيدرالية 
العربي�ة اعتق�ال الس�لطات الس�عودية 
العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء 
دين ومفك�رون ومثقف�ون دونما تهمة 
أو قضي�ة أو محاكم�ة. وأش�ار إل�ى أن 
السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر 

العلم�اء  م�ن  ش�خصاً   76 نح�و   2017
والقض�اة  واألكاديميي�ن  والمفكري�ن 
س�لمان  الداعي�ة  أش�هرهم  البارزي�ن، 
العودة الذي يتابع صفحة تويتر الخاصة 
ب�ه 14 مليون ش�خص. ونب�ه إلى أن من 
بين المعتقلين في الس�عودية أش�خاص 
االقتص�ادي  التح�ول  برنام�ج  انتق�دوا 
للمملك�ة الذي يق�وده األمي�ر محمد بن 
سلمان، ليتوقف عن االعتماد على النفط 
فق�ط، وت�م اعتقالهم بش�كل تعس�في 
لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في شأن عام 

يمس مستقبل بلدهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

يحل ش�هر رمض�ان لهذا الع�ام على 
س�كان قط�اع غ�زة، وس�ط حال�ة من 
الحزن على ضحايا المجزرة اإلسرائيلية، 
وبالتزامن مع تردي األوضاع المعيش�ية 

واالقتصادية.
واعت�اد س�كان القطاع ف�ي كل عام، 
اس�تقبال شهر رمضان وس�ط حالة من 
الفرحة، حيث يتجهزون له قبل أس�بوع 

تقريبا من حلوله.
العائ�ات  عش�رات  وس�تفتقد 
الفلس�طينية أبناءه�ا أو معيليه�ا، الذين 
استش�هدوا مؤخرا برصاص إس�رائيلي، 

على موائد اإلفطار الرمضانية.
وارتك�ب الجيش اإلس�رائيلي اإلثنين 
المتظاهري�ن  الماض�ي، مج�زرة بح�ق 
الس�لميين على حدود قط�اع غزة ضمن 
مس�يرات العودة، حيث قتل 62 ش�خصا 
وجرح أكثر من 3188 آخرين بالرصاص 
الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المس�يل 

للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل 
الس�فارة األمريكية إلى مدين�ة القدس، 
ل�»النكب�ة«  ال��70  الذك�رى  ويحي�ون 

الفلسطينية.
 30 ف�ي  الع�ودة  مس�يرات  وب�دأت 
م�ارس/آذار الماض�ي، حي�ث يتجمه�ر 
آالف الفلس�طينيين في عدة مواقع قرب 
السياج الفاصل بين القطاع و)إسرائيل(، 
للمطالبة بعودة الاجئين الفلس�طينيين 

إل�ى قراهم ومدنه�م التي هج�روا منها 
عام 1948.

 110 استش�هد  الي�وم،  ذل�ك  ومن�ذ 
فلسطينيين وأصيب نحو 12 ألفا آخرين، 
برص�اص إس�رائيلي قرب ح�دود قطاع 

غزة، وفق آخر اإلحصاءات.
م�ن جانب آخ�ر، تخلو أس�واق قطاع 
غ�زة من المواطنين )المش�ترين( خافا 
لما اعتادت عليه خال السنوات الماضية 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ومنذ بداية العام الجاري، يعاني التجار 
الفلس�طينيون في غزة تكّدسا للبضائع 
داخل مخازنهم التجاري�ة جراء التراجع 
الكبير للقدرة الش�رائية ل�دى المواطنين 

بفعل سوء األوضاع االقتصادية.
ولجأ هؤالء التجار إلى إعان عروض 
البضائ�ع  أس�عار  ف�ي  »التخفيض�ات« 
المعروضة للبيع لجذب الزبائن، لكن تلك 
المحاوالت لم تكن ناجحة كفاية، بسبب 

انعدام السيولة لدى المواطنين.

ورغ�م أن ظاه�رة الع�روض ليس�ت 
نح�و  من�ذ  تعمق�ت  لكنه�ا  بالجدي�دة، 
ش�هرين، جراء توقف الحكومة )مقرها 
رام الل�ه( عن دفع روات�ب موظفيها في 

غزة بشكل كامل.
ورغ�م ع�دم وج�ود إع�ان رس�مي 
م�ن الحكومة حول قط�ع الرواتب، لكن 
مراقبين يؤكدون أن القيادة الفلسطينية 
ف�ي رام الل�ه، تس�عى م�ن خ�ال ه�ذه 
الخط�وة إلى إجبار حركة »حماس« على 

التخلي عن سيطرتها على القطاع.
وس�بق للرئيس الفلسطيني »محمود 
عباس« أن اتخذ إجراءات في نيس�ان من 
الع�ام الماضي، به�دف »إجب�ار« حركة 
»حماس« عل�ى تس�ليم إدارة قطاع غزة 
بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص 
الروات�ب بنح�و الثل�ث، ووق�ف إمدادات 

الكهرباء عن القطاع.
ويعتبر ش�هر رمض�ان من الش�هور 
المكلف�ة للمواطني�ن، وفي ظل تفش�ي 
البطالة والفقر، وضعف القدرة الشرائية 
للمواطنين، يتوقع مراقب�ون المزيد من 

تردي الوضع االقتصادي.
المركزي لإلحصاء  وبحس�ب الجهاز 
الفلس�طيني )حكوم�ي(، ف�إن أكثر من 
نصف س�كان غزة خال الع�ام الماضي 

2017، عانوا الفقر بنسبة 53%.
الع�ام  المتح�دة  األم�م  فيم�ا قال�ت 
الماضي، إن %80 من سكان غزة يتلقون 
مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى 

سوء األوضاع اإلنسانية.
ويش�هد القطاع في الفت�رة الحالية، 
بحس�ب الغرف�ة التجاري�ة والصناعي�ة 
)غير حكومية(، »كسادا تجاريا لم يسبق 
ل�ه مثي�ل، حي�ث تتراك�م البضائ�ع لدى 

المستوردين والتجار«.
وخ�ال الرب�ع األول من ع�ام 2018، 
انخفضت قيم�ة الواردات إلى قطاع غزة 
مقارنة بالربع األول من عام 2017 بنسبة 
%15، نتيج�ة لع�دم طلب المس�توردين 

بضائع جديدة بسبب الوضع.

       بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل القوات الليبية المس�لحة تقدمها ف�ي مدينة درنة 
معق�ل الجماعات االس�امية المتش�ددة، محقق�ة المزيد من 
المكاسب الميدانية على طريق تحرير المدينة من التطرف في 
عملية عس�كرية واس�عة كان قد أطلقها قائد الجيش الوطني 
الليبي المش�ير خليفة حفتر في اآلونة األخيرة بعد عودته من 

رحلة عاج في باريس.
وق�ال مس�ؤولون عس�كريون إن قوات الجي�ش هاجمت 
أهداف�ا للمعارض�ة بمدينة درنة في ش�رق الباد باس�تخدام 
طائرات ومدفعية وأنها س�يطرت على صومعة للقمح وقرى 

على مشارف المدينة.
وكان ه�ذا أول هج�وم رئيس�ي من�ذ أن أعل�ن حفت�ر في 
األس�بوع الماضي أنه سيس�يطر على آخر معق�ل للجماعات 

المتطرفة والخارجة على القانون في شرق الباد.
وحاصر الجيش الوطني الليبي المدينة الواقعة على الطريق 
الرئيسي الساحلي بين بنغازي ومصر ويهدد منذ فترة طويلة 

ببدء عمليات برية هناك.
واقتص�ر هجومه هناك في الس�ابق عل�ى توجيه ضربات 
جوي�ة وقصف مدفع�ي بين الحين واآلخر فيما كان منش�غا 

بتطهير جيوب أخرى من اإلرهاب في شرق ليبيا.
درنة تعتبر معقا تاريخيا للتشدد وتحتضن حاليا جماعات 

موالية للقاعدة
ويب�دو أن الجيش الوطني الليبي انتق�ل الى مرحلة جديدة 
بع�د االنتص�ارات الت�ي حققه�ا في بنغ�ازي ودح�ره معظم 

الجماعات المتشددة واعادة األمن واالستقرار إلى المنطقة.
ويسيطر على درنة تحالف من إساميين ومعارضين قدامى 

يعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها.
كما تحتضن المدينة جماعات متش�ددة مثل تنظيم أنصار 
الش�ريعة وهو خليط م�ن مقاتلي�ن محليين وأجان�ب بينهم 
تونس�يون. وبعد انقسام ليبيا بين معس�كرين متناحرين في 
الشرق والغرب في عام 2014، ظهر حفتر بالتدريج كشخصية 
قوية في الش�رق في مواجهة الجماعات اإلرهابية التي كانت 
تروع س�كان المنطقة وتفرض أحكاما متشددة وتهيمن على 

قوت الناس وأرزاقهم.
ويدع�م برلمان طبرق )ش�رق( وحكوم�ة مؤقتة يقودها 
عبدالل�ه الثني جهود قائد الجي�ش الوطني الليبي، فيما التزال 
الخاف�ات عميق�ة بي�ن الس�لطة المتمرك�ز في ش�رق الباد 
وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج والمدعومة 
م�ن األمم المتحدة والمتمركزة من�ذ نهاية مارس/اذار 2016 

في العاصمة طرابلس.
وتق�ود األم�م المتح�دة جه�ودا لتحقي�ق االس�تقرار في 
ليبي�ا وانهاء الخافات واالنقس�امات السياس�ية وتعد الباد 

لانتخابات قبل نهاية العام.
وشنت مصر التي تدعم الجيش الوطني الليبي عدة هجمات 
جوي�ة على درنة ض�د ما وصفته�ا بأنها معس�كرات تدريب 

ترسل متشددين إلى أراضيها.
وق�ال عبدالكريم صبرا المتحدث باس�م العملية إن القوات 
تتقدم على خم�س جبهات مدعومة بضرب�ات جوية وقصف 
مدفع�ي. وقالت مصادر بالجي�ش الوطني الليب�ي إن القوات 

تقدمت نحو قرى تبعد نحو أربعة كيلومترات من المدينة.
ول�م يق�دم صب�را أرقام�ا بع�دد المصابي�ن، لك�ن مواقع 
الكترونية مقربة من مجلس ش�ورى مجاهدي درنة قالت إن 

خمسة قتلوا في الضربات الجوية.
وتب�دو معركة تحرير درنة معركة النفس الطويل وتحتاج 
إلى تركيز الجهود في مواجهة الجماعات المتشددة المسلحة 
تسليحا جيدا والتي لها ارتباطات بجماعة االخوان المسلمين 

وجهات خارجية تدعمها.

اجليش الليبي يف طريقة إىل درنة: 
ال توقف حتى »التحرير الشامل«

         بغداد / المستقبل العراقي

قصف�ت مقات�ات أميركي�ة وافغاني�ة مواقع 
لحركة طالبان في مدينة فرح في غرب افغانستان 
بعدم�ا ش�ن المتم�ردون هجوما للس�يطرة على 
عاصمة الوالية التي تحمل االسم ذاته وسط حالة 
ذعر بين السكان الذين هرعوا اليجاد ماذ آمن في 

ظل االنفجارات وإطاق النار.
والعملي�ة ه�ي االول�ى التي تس�تهدف خالها 
طالب�ان مدين�ة عل�ى نط�اق واس�ع من�ذ أطلقت 

الحركة نهاية نيسان هجوم الربيع.
واس�تولى المتمردون خال الهج�وم الذي بدأ 
نحو منتصف الليل على منطقة وجزء من منطقة 
اخ�رى، وفق ما أف�ادت عضو المجل�س االقليمي 

جميلة آمني لفرانس برس من فرح.
وقالت آمني في وقت سابق ان “معارك عنيفة 
تتواصل داخل المدينة وبدأت طائرات لتوها قصف 

مواقع طالبان”.
وأعلن�ت ق�وة “الدعم الح�ازم” لحلف ش�مال 
االطلسي في افغانس�تان من كابول عبر “تويتر” 
أن الجي�ش االفغاني ينفذ “عملية هجومية” بدعم 
من القوة الجوي�ة األميركية بما في ذلك مقاتات 
من ط�راز “ايه10- ثاندربولت” مؤكدة أن المدينة 

“ال تزال خاضعة لسيطرة الحكومة”.
وذكر المتحدث باسم وزارة داخلية كابول نجيب 
دانش أن الق�وات الجوية االفغانية تش�ارك كذلك 

في القتال، مؤكدا أن المتمردين “سيفشلون”.
وأفاد مس�ؤولون افغ�ان أنه تم إرس�ال قوات 
شرطة خاصة من قندهار وعناصر “كوماندوس” 

من هرات إلى الوالية المحاذية اليران.
وأف�اد المتح�دث باس�م وزارة الدف�اع محمد 
رادمنيش أن عشرة متمردين وعنصرين من األمن 

االفغاني قتلوا حتى اآلن.
وق�ال المس�ؤول القبل�ي س�تار الحس�يني ان 
“الوض�ع بال�غ الس�وء”، واض�اف ان “المع�ارك 
العنيفة تتواصل وطالبان باتت داخل المدينة لكنها 
لم تسيطر بعد على مقري الشرطة واالستخبارات 
االفغانية”. لكنه لفت الى ان “قوات االستخبارات 
االفغانية تخوض من مقرها مواجهات عنيفة مع 

طالبان”.
وأك�د أح�د اعض�اء المجل�س المحل�ي للوالية 
يدع�ى داد الل�ه قان�ي تصريحات الحس�يني فيما 

ُسمع أصوات إطاق النار واالنفجارات.
واورد حاك�م والية فرح عبد البصير س�لنجي 
ان بع�ض المتمردين تحصنوا ف�ي منازل ما يمنع 
الق�وات االفغاني�ة من اس�تخدام الس�اح الثقيل، 
متداركا “لكننا نس�تعيد رغم ذل�ك المواقع واحدا 

تلو آخر”.
ودعا متم�ردو طالب�ان في بيان الس�كان الى 
مازم�ة منازله�م و”الحف�اظ عل�ى هدوئه�م”. 
ونش�روا صورا عبر وس�ائل التواصل االجتماعي 

أشاروا إلى أنها تظهر عناصرهم داخل المدينة.
ف�ي هذه االثن�اء، أوقف�ت عدة قن�وات تلفزية 
واذاعات محلية البث خش�ية على حي�اة العاملين 

فيه�ا، وفق م�ا نقلت جمعي�ة “ن�اي” للدفاع عن 
وسائل االعام.

ويأت�ي الهجوم الجديد بعد ب�دء طالبان هجوم 
الربيع مكثفة عملياتها ضد قوات االمن االفغانية 
م�ا يعكس رفضا ضمنيا لع�رض قدمته الحكومة 

اخيرا الجراء مفاوضات سام.
وفراه والية نائية في افغانس�تان تنتشر فيها 
زراع�ة االفيون. وكانت طالب�ان تعهدت بالتعاون 
للس�ماح بإتمام مش�روع أنبوب غاز مشترك بين 
تركمنستان وافغانستان وباكستان والهند بكلفة 

مليارات الدوالرات يمر عبرها.
لكنه�ا ش�هدت مع�ارك عنيف�ة في الس�نوات 
األخي�رة حي�ث ح�اول المتم�ردون ث�اث م�رات 
الس�يطرة على عاصم�ة الوالية من�ذ العام 2017 

بحسب “شبكة المحللين االفغان”.
واعتب�ر المحلل العس�كري والجنرال الس�ابق 

عتيق الله امرخيل ان الهجوم على فرح “كان يجب 
اال يفاجىء القوات الحكومية”.

وقال “حتى الس�كان كانوا يدركون ان طالبان 
تتق�دم تدريج�ا وتصبح قوة كبيرة ف�ي الوالية”، 
مضيف�ا ان الحكوم�ة والجي�ش “تجاه�ا” هذه 
الوقائ�ع حت�ى تمك�ن المتم�ردون م�ن دخ�ول 

المدينة.
وفرح والية نائية في افغانس�تان تنتشر فيها 
زراعة االفيون وسبق ان شهدت معارك عنيفة في 

االعوام االخيرة.
وحاول المتمردون ثاث مرات الس�يطرة على 
العاصم�ة االقليمية العام 2017 بحس�ب “ش�بكة 
المحللي�ن االفغان”. ومن المق�رر ان يعبرها جزء 
من انب�وب اليصال الغاز يربط بين تركمانس�تان 
وافغانس�تان وباكس�تان والهند. وس�بق ان ابدى 
متمردو طالبان استعدادهم للتعاون في المشروع. 

وواجهت قوات األمن االفغانية صعوبات للسيطرة 
على تمرد طالبان منذ انسحاب معظم قوات حلف 

شمال األطلسي القتالية في نهاية العام 2014.
وح�اول المتمردون عدة مرات الس�يطرة على 
عواص�م واليات خال الس�نوات األخي�رة بما في 
ذلك قندز ولش�كر غاه حيث نشر الجيش االفغاني 
أعدادا كبيرة من القوات للسيطرة على هده المدن 

وإخراج المسلحين منها.
وتع�د قن�دز خام�س كب�رى الم�دن االفغانية 
وعاصمة الوالية الشمالية التي تحمل االسم ذاته. 
وس�قطت في قبضة طالب�ان لفت�رة وجيزة عام 

.2015
وكثف�ت كل م�ن طالب�ان وتنظي�م “داع�ش” 
هجماتهما على العاصمة كابول التي تش�ير األمم 
المتحدة إلى أنها أصبحت بين أخطر مناطق الباد 

بالنسبة للمدنيين.

احلركة اإلرهابية تستغل االرتباك األمين بأفغانستان

طـالبـان فـي طريـقـهـا إلـى مـديـنـة االفـيـون

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در دبلوماس�ي عربي أن 
اجتماع�اً  س�تعقد  العربي�ة  الجامع�ة 
الخارجي�ة،  وزراء  مس�توى  عل�ى 
الخمي�س، بطلب من الس�عودية لبحث 
تصاع�د االعت�داءات اإلس�رائيلية ضد 
الفلس�طينيين. وش�يع س�كان قط�اع 
غ�زة، الثاثاء، 60 مواطناً استش�هدوا 
بنيران قوات االحتال اإلس�رائيلي في 
أدمى يوم بالقطاع خال س�نوات، في 
احتجاج�ات عل�ى الح�دود تزامنت مع 
افتتاح الواليات المتحدة س�فارتها في 
الق�دس. ونقل�ت وكال�ة أنباء الش�رق 
األوسط الرسمية المصرية عن مصدر 

دبلوماس�ي عربي لم تذكر اسمه، قوله 
إن االجتماع يهدف “لمواجهة العدوان 
اإلس�رائيلي على الش�عب الفلسطيني، 
والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني 
المتح�دة  الوالي�ات  اتخذت�ه  ال�ذي 
األمريكي�ة بنقل س�فارتها إل�ى مدينة 

القدس المحتلة”.
وم�ن المتوق�ع أن تعق�د الجامع�ة 
العربية اجتماعاً األربعاء على مستوى 
الممثلي�ن الدائمي�ن. ورداً على خطوة 
للق�دس  األمريكي�ة  الس�فارة  نق�ل 
والمجزرة، أعلنت تركيا الحداد الوطني 
لمدة 3 أيام، واس�تدعاء سفيريها لدى 
واشنطن و”تل أبيب” للتشاور، ودعوة 
منظم�ة التع�اون اإلس�امي الجتماع 

طارئ الجمع�ة المقبل. وه�ذا الحراك 
الدبلوماس�ي يأتي بعدما ارتكب جيش 
االحتال اإلس�رائيلي، االثنين الماضي، 
الس�لميين  المتظاهرين  مجزرة بح�ق 
على ح�دود قطاع غزة، حي�ث قتل 60 
ش�خصاً وجرح أكثر من 2270 آخرين، 
بالرصاص الح�ي، والمطاطي، وقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاه�رون يحتج�ون على 
نقل السفارة األمريكية لمدينة القدس، 
ويحي�ون الذك�رى ال��70 ل�”النكب�ة” 
الفلسطينية. كما أعلنت جنوب أفريقيا 
اس�تدعاء س�فيرها في تل أبيب “حتى 
إش�عار آخ�ر” عل�ى خلفي�ة المج�زرة 

اإلسرائيلية.

اليوم.. وزراء اخلارجية العرب جيتمعون لبحث العدوان اإلرسائييل
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الحاقا باإلعالن املرقم )10637( يف 2018/3/29 وبالنظر لحصول كرس 
قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار 
)العقار( املدرج اوصافه ادناه وذلك بعد مرور )7( يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف  احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني 
معه�م وصل التأمينات القانونية البالغ�ة 30% من القيمة املقدرة لكامل 
فرتة االيجار ونس�خة م�ن هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان 
تبق�ى امان�ات الضم ضمانا لس�المه املأج�ور ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم 
عطله رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة مبارشة وال يجوز 
الدخول باملزايده اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي 
قانون�ي وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 
املعدل ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفاله 

عقارية ضامنة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  574 / 2015 
التاريخ 16 / 5 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف باحلضور 

اىل / محمد عبد الستار محمد / يسكن الحرية محلة 
428 زقاق 15 دار 17  

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة 
الحري�ة املرق�م خ / 2372 يف 2018/5/15 وتأيي�د 
املجلس املحيل لحي الحرية انك مجهول محل االقامة 
ل�ذا تق�رر تبلي�غ املوم�ا اليه املذك�ور هويت�ه اعاله 
بالحض�ور اىل ه�ذه املديرية خ�الل 60 ي�وم اعتباراً 
من اليوم الت�ايل للتبليغ وذلك لغرض تس�ديد النفقة 
واملرتاك�م اس�تناداً اىل امل�ادة 43 فقرة 9 م�ن قانون 

االحوال الشخصية النافذ
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  /397/ب2016/1

التاريخ  /2018/5/10
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم 3/9803 حي ص�دام يف النجف 
عليه  تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب 
صك مص�دق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االع�الن يف ه�ذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 3/9803 حي ص�دام يف النجف عبارة 
ع�ن دار بواجه�ة 13 م�رت ن�زال 20 مرت عىل ش�ارع 
بع�رض 25 مرت يتك�ون من طابق�ني الطابق العلوي 
يتكون من ثالث غرف نوم وصالة وسطية اما الطابق 
االريض يتك�ون من كراج وصحي�ات خارجية وصالة 
واس�تقبال ومطب�خ وحمام عدد1 وغ�رف نوم عدد2 
ال�دار بالكام�ل )بطابقيه�ا مبلط بالكايش مس�قف 
بالكونكريت مجهز باملاء والكهرباء مشغول من قبل 
احمد صاحب وموىس صاحب وعيىس صاحب وعقيلة 
صاحب وهناء صاح�ب وافراد عائلتهم وهم يرغبون 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرين درجة 
عم�ران الدار دون الوس�ط املس�احة الكلي�ة للعقار 
260 م�رت مرب�ع وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 
)260,500,000( مائتان وستون مليون وخمسمائة 

الف دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

االتحادية
دار القضاء يف الوركاء

محكمة االحوال الشخصية 
العدد : 105/ش/2018

التاريخ 2018/5/15
اعالن

كري�م  جاس�م   / املفق�ود  اىل 
غوييل

املدع�وه  زوجت�ك  ح�رت 
)رجاح غياض مجييل( اىل  هذه 
املحكمة وقدمت دعوى قضائية 
بالع�دد 105/ش/2018 تروم 
فيها الحصول ع�ىل قرار حكم 
بالوفاة وذلك كونك مفقود منذ 
ع�ام 2006 ولم يعرف مصريك 
لح�د االن ففي ح�ال كونك حيا 
علي�ك مراجعة ه�ذه املحكمة 
او اقرب  مركز الرشطة وكذلك 
م�ن لديه معلومات عن املفقود 
اعاله مراجعة هذه املحكمة او 
اقرب مركز رشط�ة لألدالء بها 
وبخالف ذلك سوف تقوم هذه 
املحكم�ة بإص�دار ق�رار حكم 

وفاة بحقك
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
1655 يف 2018/4/18 االع�الن الخ�اص 

بالعقار املرقم3/ 89578 حي العروبة 
املدي�ن حي�در وف�راس  � ذك�ر اس�م   1
ومرت�ى وعالء اوالد راس�م جميل خطأ 
والصحي�ح ه�و حيدر وف�راس ومرتى 
وعالء اوالد راسم شهيد اضافة اىل رشكة 

مورثهم راسم شهيد
2 � يف حق�ل ش�اغل الج�زء الثان�ي م�ن 
العق�ار لم يذكر ان العقار كان ملغا اثناء 

الكشف لذا اقتى التنويه
 �������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد  /355/ب2018/2
التاريخ  /2018/5/7

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزالة شيوع العقار املرقم 3/7388 حي 
صدام يف النجف عليه  تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العقار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكم�ة خالل 
)خمس�ة عرش( يوما م�ن الي�وم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مص�دق ألمر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرق�م 3/7388 حي 
ص�دام يف النجف عبارة عن دار مفرزة اىل 
ثالث اجزاء بصورة غري رس�مية يقع عىل 
ش�ارع بعرض 10 مرت بمساحة اجمالية 
266,5 م�رت الج�زء االول بمس�احة 50 
مرت يتكون من س�احة امامية وصحيات 
وكلدور ومطبخ صغري وغرفة نوم واحدة 
مبل�ط بالصب غري املس�لح مش�غول من 
قبل سيف محمد مشكور اما الجزء الثاني 
يتكون من غرفة ن�وم وصحيات وكلدور 
ومطبخ وس�احة امامية مبل�ط  بالصب 
واالش�تايكر يف غرفة النوم  مش�غول من 
قب�ل ك�رار محم�د مش�كور   ام�ا الجزء 
الثالث يتكون من غرف نوم عدد4 وحمام 
وصالة ومطبخ ومكشوفة وساحة امامية 
ومس�احة الج�زء املذك�ور 166,5 مبلط 
بالصب والكايش واالشتايكر مشغول من 
قب�ل ذو الفق�ار محمد مش�كور وجميع 
الش�اغلني ال يرغب�ون بالبق�اء يف العقار 
بعد البيع مس�قف بالكونكريت املس�لح 
مجه�ز بامل�اء والكهرباء درج�ة عمرانه 
وس�ط وان القيم�ة املق�درة للعقار مبلغ 
)180,325,000( مائ�ة وثمانون مليون 
وثالثمائة وخمس�ة وع�رشون الف دينار 

فقط ال غريها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/5/14
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزاي�دة لرشاء 
العقار تسلس�ل سهام املدين كزار عبد 
الله محس�ن 2/8م23 بساتني الغربي 
الرببوت�ي الكائ�ن  يف الس�ماوة العائد 
للمدي�ن كزار عب�د الله محس�ن لقاء 
طل�ب الدائن منعم جبار منش�د البالغ 
س�تة واربعون مليون دينارا 80% من 
القيمة املق�درة لذا تقرر تمديد املزايدة 
ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
للن�رش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل امل�دة املذكورة 
مس�تصحبا  معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�وم التس�جيل والداللي�ة عىل 
املشرتي وذلك اس�تنادا للمادة 98 من 

قانون التنفيذ
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب 
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات : 
1 � موقعه ورقمه : 2/8م23 بس�اتني 
الغربي الرببوتي /مقابل حي الحسني 
2 � جنس�ه ونوع�ه / ارض زراعي�ة 
مش�يدة عليه�ا دور س�كنية ممل�وك 

للدولة / حق الترصف
3 � حدوده واوصافه :

4 � مش�تمالته : ارض زراعية مشيدة 
عليها دور سكنية

5 � مساحته :  75 مرت مربع /  9 اولك 
/ 11 دونم

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشكاء 

8 � القيمة املقدرة : حصة املدين كزار 
عبد الله محس�ن بالعق�ار اعاله مبلغ  

ثالثمائة الف دينار 
9  � بدل املزايدة االخري :

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

فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية 
 2017  /  1  / املرق�م 956639 يف 24 
واثن�ان  اربعمائ�ة   452500 بمبل�غ 
وخمس�ون ال�ف وخمس�مائة دين�ار 
بأس�م / مالك زاه�د محمود فعىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .
�������������������������������

فقدان
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية 
 2017  /  1  / املرق�م 956640 يف 24 
واثن�ان  اربعمائ�ة   452500 بمبل�غ 
وخمس�ون ال�ف وخمس�مائة دين�ار 
بأس�م / مالك زاه�د محمود فعىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/5/14
اعالن

نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
العقارسهام املدين كزار عبد الله محسن  
تسلسل 2/8م4 بساتني السماوة الغربية 
الكائ�ن  يف الس�ماوة العائ�د للمدين كزار 
عبد الله محس�ن لقاء طلب الدائن منعم 
جبار منشد البالغ س�تة واربعون مليون 
دين�ارا 80% من القيمة املق�درة لذا تقرر 
تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من 
اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة 
مس�تصحبا  مع�ه التأمين�ات القانونية 
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم 
التس�جيل والداللي�ة عىل املش�رتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقم�ه : 2/8م4 بس�اتني 
الس�ماوة الغربي�ة /س�ماوة يق�ع خلف 

مستشفى الحسني التعليمي 
� جنس�ه ونوع�ه / بس�تان تس�قى   2
بالواسطة مملوك للدولة /حق الترصف 

3 � حدوده واوصافه :
4 � مشتمالته : بستان تسقى بالواسطة 
ومجموع�ة دور س�كنية ومنها اش�جار 

النخايل 
5 � مساحته :  17 دونم

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشكاء 

8 � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدين كزار 
عبد الله محس�ن بالعقار اعاله خمسون 

مليون دينار 
9  � بدل املزايدة االخري :

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

فقد الوصل الصادر م�ن بلدية النعمانية 
املرق�م 902481يف 7 / 4 / 2015 بمبل�غ 
0000 19 مائة وتسعون الف دينار  بأسم 
/ مال�ك زاهد محمود فعىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 586 / ب / 2015 
م / اعالن 

تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة 
 29 مقاطع�ة   963  /  1 املرق�م  العق�ار 
بطلي�ة يف الصوي�رة – املوص�وف ادن�اه 
باملزاي�دة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة بداءة 
الصوي�رة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
التامين�ات  ظه�را مس�تصحبني معه�م 
القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 
البالغة ) 000000 45 ( خمسة واربعون 
ملي�ون دين�ار عراقي فقط وعن�د انتهاء 
املدة املذكورة س�وف تجري املزايدة وفقا 
لالصول مع العلم ان الدفع نقدا ويتحمل 
املش�رتي الداللية والنرش واذا صادف يوم 
االحالة عطلة رس�مية فيكون اليوم الذي 

يليه موعدا لذلك .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
االوصاف :

1 – ن�وع العقار : قطعة ارض خالية من 
املشيدات .

2 – رق�م القطعة : 1 / 963 مقاطعة 29 
بطلية يف الصويرة .

3 – املساحة الكلية : 4 أولك .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 1069/ب/2018
التاريخ 2018/5/14

اعالن
اىل املدع�ى عليه ) عبد الس�الم صبار زب�ري( مجهول 

محل اقامته حاليا
اقام املدعي )امني بغ�داد / اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بفسخ 
العق�د  لع�دم التزامك ببن�ود العقد امل�ربم بينك وبني 

املدعي /اضافة لوظيفته 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
ي�وم 2018/5/23 الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينبو عن�ك قانونا س�تجري بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 202/ب/2018

التاريخ 2018/5/9

اعالن
اىل املدعى عليه :  ايامن حمسن هذال

بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام 
ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعي امني بغ�داد /اضافة 
لوظيفته والتي يطالب فيها بأبطال قيد العقار املرقم 
8794/3 م14 وزيرية غزالية واعادة تس�جيله باسم 

امانة بغداد 
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/5/27 وعند عدم الحضور او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�تقوم املحكم�ة املرافعة غياب�ا وعلنا 

حسب االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 606/ب/2018

التاريخ 2018/5/9

اعالن
اىل املدعى عليه :  حممود فاضل عيل

بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام 
ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعي امني بغ�داد /اضافة 
لوظيفته والتي يطالب فيها بازاله التجاوز عن العقار 
املرقم )14/8/3( وزيرية غزالية وتسليمه خاليا من 

الشواغل    
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/5/28 وعند عدم الحضور او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا س�تقوم املحكمة باملرافع�ة غيابا وعلنا 

حسب االصول

 الرسمية املصادف 2018/6/1 التي ستجرى يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل شعبة الخدمات السكنية  

11104 /39 /5 /1
2018 /5 /15    

حمافظة كربالء املقدسة 
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

جلنة البيع واالجيار

م.ر.مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة /وكالة

اعالن
العدد : 15466

التاريخ 2018/5/16

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقن العقار وموقعهت

1
حانوت رقم 6/جزء 

من 23 عباسية 
غربية

4,630,000 اربعة ماليين 8,5م2
3 سنواتوستمائة وثالثون الف دينار سنويا
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    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار، م�ع مدير عام 
منظمة اليونسكو الدولية يف باريس، مرشوع إدراج بابل عىل 
الئحة الرتاث العاملي.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي، ان »وفد وزارة الثقافة والسياحة واآلثار الذي ترأسه 
وزي�ر الثقافة فرياد روان�دزي وضم بعضويته قيس رش�يد 
وكيل الوزارة لش�ؤون اآلثار، ورعد عالوي مدير عام الشؤون 
اإلدارية رئيس الفري�ق الوطني ألدراج بابل عىل الئحة الرتاث 
العامل�ي وقحطان العبيدي املرشف عىل كتابة امللف، عقد عدة 
اجتماعات مع مدير عام منظمة اليونسكو الدولية يف باريس 
وعدد من مس�ؤويل املنظمة ملناقشة ملف مرشوع إدراج ملف 
باب�ل عىل الئح�ة ال�رتاث العاملي ال�ذي تم قبول�ه مؤخرا من 

الناحية التقنية والفنية كمرحلة أوىل«.
واضاف�ت ان�ه »ت�م خ�الل االجتم�اع بح�ث موض�وع امللف 
ومناقش�ة الخط�وات املطلوب�ة إلنج�اح م�رشوع اإلدراج يف 
االجتم�اع القادم«، الفت�ة اىل ان »امللف الخاص ب�إدراج بابل 
عىل الئحة اليونس�كو والجهود املبذولة م�ن قبل فريق وزارة 

الثقافة حاز اهتمام املسؤولني املختصني بهذا الشأن«.
وم�ن جانبها اثنت املنظمة عىل »جهود فريق اإلدراج املتميزة 

يف أع�داد وكتابه امللف، وأبدو اهتمامهم بموضوع إدراج بابل 
عىل الئحة الرتاث العاملي«.

ومن جانب آخر، عقد الوفد الثقايف لقاءات أخرى مع س�فراء 
ع�دد م�ن ال�دول األعض�اء يف منظم�ة اليونس�كو الدائم�ني 
وتسليمهم نسخة من امللف، وهم كل من سفراء الدول )كوبا، 
اسبانيا، أذربيجان، البحرين(، مؤكدين »اهتمامهم ودعمهم 

ملرشوع أدراج بابل عىل الئحة الرتاث العاملي يف اليونسكو.

الثقافة تناقش مع اليونسكو مرشوع إدراج بابل 
عىل الئحة الرتاث العاملي

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وزارة الصناع�ة واملع�ادن اجتماعا ضم 
اعض�اء جمعي�ة مصنع�ي الس�منت يف الع�راق 
وممثيل رشكات ومعامل السمنت للقطاعني العام 
والخ�اص لبحث الس�بل وااللي�ات املمكنة لدعم 
صناع�ة الس�منت يف العراق وتوفري مس�تلزمات 
النهوض بها ومناقش�ة املش�اكل واملعوقات التي 
تعرتض ديموم�ة عمل املعامل املنتجة للس�منت 
يف القطاع�ني الحكومي والخ�اص بحضور وكيل 
الوزارة للتخطيط محمد هاشم عبداملجيد ومدير 
ع�ام الدائ�رة الفني�ة يف ال�وزارة رئي�س جمعية 
مصنعي الس�منت يف العراق نارص ادريس املدني 
ومدي�ر ع�ام دائرة االس�تثمارات س�عدي محمد 

عايش وعدد من املسؤولني يف الوزارة«.
وافاد بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ومناقش�ات  مباحث�ات  تن�اول  االجتم�اع   « ان 
وم�داوالت مفصل�ة ح�ول موضوع انت�اج مادة 
الكلنكر وامكانية توفري هذه املادة لبعض معامل 
الس�منت بمايضمن  انس�يابية وديمومة عملها 

وانتاجها لدع�م حركة وحمالت البن�اء واالعمار 
التي تش�هدها البالد الس�يما يف املناط�ق املحررة 
». واض�اف »حي�ث جرى االتفاق ع�ىل اعداد آلية 
مح�ددة لتزويد معامل الس�منت بم�ادة الكلنكر 
واس�عارها من قبل جمعية مصنعي الس�منت يف 
العراق لغرض دراس�تها من قبل املعنيني يف وزارة 
الصناعة واملعادن كما وتضمن االجتماع مناقشة 
مش�كلة ع�دم تجهي�ز بع�ض معامل الس�منت 
بالطاق�ة الكهربائي�ة الكافية لتش�غيلها والغاء 

شمولها بالقطع املربمج ».
واك�د االجتم�اع بحس�ب البي�ان ع�ىل »اهمي�ة 
التنس�يق مع وزارة الكهرب�اء عىل آلية لحل هذه 
املش�كلة كما تط�رق االجتماع اىل مش�كلة زيادة 
اسعار النفط االس�ود املجهز اىل معامل السمنت 
وتأثرياته�ا الس�لبية ع�ىل امل�ؤرشات االنتاجي�ة 
واملالي�ة له�ذه املعام�ل كم�ا ج�رى االتفاق عىل 
رضورة متابعة املوضوع مع لجنة شؤون الطاقة 
يف االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء لتج�اوز هذه 
املش�كلة وحلحلتها للنهوض بقطاع الس�منت يف 

العراق.

الصناعة تناقش سبل دعم صناعة السمنت 
يف العراق

   بغداد/ المستقبل العراقي

قررت وزارة النفط، تجهيز املناطق املحررة 
خالل الش�هر الحايل، ب� 20 و10 وخمس�ة 
ل�رتات م�ن م�ادة ال�كاز ل�كل ]1 ك�ي يف[ 
للمولدات الس�كنية باملناطق واعتمادا عىل 
ساعات تجهيز الكهرباء لهم، فيما جهزت 
املحافظ�ات االخ�رى ب� 10 ل�رتات لكل ]1 
كي يف[ مقاب�ل ثمن.وقال مدير عام رشكة 
توزيع املنتجات النفطي�ة التابعة للوزارة، 
املهن�دس كاظم مس�ري ياس�ني يف ترصيح 
ان  العراق�ي«  »املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت 

»الرشكة ق�ررت تجهيز االقضية والنواحي 
املحررة بمحافظات نينوى واألنبار وصالح 
الدين، ب� ]20[ لرتاً لكل ]1 كي يف[ من مادة 
]الكاز[ للمولدات السكنية باملناطق التي ال 
تجه�ز بالكهرباء، و]10[ ل�رتات للمناطق 
التي تجه�ز ب�]15[ س�اعة كهرباء، و]5[ 
ل�رتات للمناط�ق التي تجه�ز بمعدل ]20[ 
س�اعة كهرباء يوميا. واض�اف ان مولدات 
دوائ�ر الدول�ة باملحافظات املذك�ورة، يتم 
تجهي�زه�ا ب� ]10[ ل�رتات لكل ]1 كي يف[ 
م�ن املنتوج وحس�ب الضواب�ط ، كما يتم 
تجهي�ز مولدات دوائ�ر الدول�ة التي توجد 

فيها كهرباء وطنية حسب ساعات القطع، 
عىل ان يتم تجهيز تلك الكميات مقابل ثمن 
وحسب الضوابط وبعد التأكد من عمل تلك 
املولدات.وب�ني مس�ري ان الرشك�ة جهزت 
ايضا منتوج زيت الغاز للمولدات الس�كنية 
يف بغ�داد وف�روع الرشك�ة يف محافظ�ات 
باب�ل والديوانية واملثنى وكربالء املقدس�ة 
والنج�ف األرشف والبرصة وميس�ان وذي 
قار ودياىل وكركوك وواس�ط، بحصة شهر 
آي�ار الح�ايل م�ن امل�ادة املذك�ورة وبكمية 
]10[ ل�رتات لكل ]1 ك�ي يف[ ومقابل ثمن. 
واك�د ان الرشك�ة جهزت املول�دات العائدة 

لدوائ�ر الدولة يف نفس املحافظات املذكورة 
باإلضاف�ة اىل بغ�داد الت�ي ت�م تجهيزه�ا 
بكمية ]5[ لرتات لكل ]1 كي يف[ وبالس�عر 
الرسمي، عالوة عىل تجهيز مولدات القطاع 
الخاص واملختلط لبغداد واملحافظات أعاله 
من الراغب�ني بكمية ]5[ لرتات لكل ]1 كي 
يف[ من زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ 
]700[ دينار لكل لرت.يذكر أن رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية مس�تمرة بإعداد خطة 
شهرية لتجهيز املولدات باملحافظات كافة 
بحصصها من املش�تقات النفطية وحسب 

حاجة كل منها.

توزيع املنتجات النفطية جتهز املناطق املحررة بالكاز لتشغيل املولدات األهلية

ذي قار: وصول نسبة تسويق حمصول احلنطة 
اىل »36« الف طن يف سايلو املحافظة

التعليم تكشف عن تأسيس هيئة اعتامد 
وطنية لتقييم جودة مؤسسات الدولة

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ،األربعاء، وصول 
نس�بة تس�ويق محصول الحنطة يف س�ايلو النارصية اىل 36 الف 

طن تم استالمها من قبل املزارعني .
واوضح الدخييل، ان »اللجنة الزراعية قامت بمتابعة مستمرة مع 
مراكز االستالم يف عموم املحافظة واىل اليوم بلغت نسبة املحاصيل 
املس�تلمة للحنط�ة م�ا يقارب ال�� 36 ال�ف طن مع االس�تمرار 

باستالمها من املزارعني وتسويقها يف سايلوات املحافظة«.
وش�دد عىل »رضورة حث املزارعني من قبل الشعب الزراعية عىل 
االرساع بتس�ويق محاصيلهم كون الوزارة لم تحدد نهاية موسم 
التسويق وان الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع ذي قار استلمت 
املس�تحقات املالية للمس�وقني التي بلغت ما يقارب ال� 20 مليار 

دينار عراقي ».
وتوق�ع الدخييل انى »تكون نس�بة التس�ويق هذا الع�ام أقل من 
العام املايض بس�بب أزمة شح املياه ومتغريات الجو التي رضبت 

املحافظة مؤخراً أثرت عىل العملية الزراعية .

    بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي عبد ال�رزاق العيىس، 
عن تأس�يس هيئة اعتماد وطنية إلعداد معايري جودة مؤسسات 

الدولة بكافة اختصاصاتها وتقييم مخرجاتها.
وق�ال العيىس خ�الل املؤتم�ر الخاص بإط�الق معاي�ري االعتماد 
املؤس�ي ملؤسس�ات التعليم الع�ايل يف العراق، إن ال�وزارة »دأبت 
ع�ىل إعداد وإط�الق معايري االعتماد املؤس�ي الوطنية من خالل 
تش�كيل لجنة وزارية مختص�ة يف مجال الجودة«، بحس�ب بيان 

تلقته »املستقبل العراقي«.
واضاف أن »ه�ذه الخطوة جاءت بالتزامن م�ع مرشوع الوزارة 
الجدي�د ال�ذي ص�وت علي�ه مجلس ال�وزراء لرتص�ني املخرجات 
الرتبوي�ة وال�ذي يتضم�ن اختيار خريج�ي اإلعدادي�ات من ذوي 
املع�دالت من 90% فما فوق ضمن س�قف ال يتجاور االلف طالب 

وقبولهم يف كليات الرتبية والرتبية االساسية«.
واش�ار اىل ان املرشوع الجدي�د يتضمن »تخصي�ص منحة مالية 
ألولئك الطلبة عىل مدى س�نوات الدراسة وضمان أسبقية التعيني 
له�م ممن يحجزون منهم مكانا ضم�ن الربع االول مع املتفوقني 
ليكون�وا معلمني ومدرس�ني عىل مس�توى عال من األداء املتس�م 

بالجودة«.
وتاب�ع العيىس ب�أن »اإلرصار ع�ىل صناعة بيئة علمي�ة معيارية 
أس�فر عن نجاح غري مس�بوق يتمث�ل بالرشوع بتأس�يس هيئة 
اعتماد وطنية مس�تقلة بإرشاف وزارة التعلي�م العايل وبالتعاون 
مع هيئة املستش�ارين يف مجلس الوزراء تحمل عىل عاتقها إعداد 
معايري االعتماد والتقييم لكل مؤسس�ات الدولة العراقية وبكافة 

اختصاصاتها«.
من جانبه، أوض�ح رئيس جهاز االرشاف والتقوي�م العلمي نبيل 
األعرج�ي، بحس�ب البيان، أن »إع�داد معايري االعتماد املؤس�ي 

استغرق ثالث سنوات من العمل املتواصل«.
ولفت اىل أن »االهتمام العاملي املتزايد بالجودة بات رضورة ملواجهة 

املتطلبات والتحديات االقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت هي�أة املنافذ الحدودي�ة غلق أي 
منفذ بحري يف املوانئ العراقية.

وذكر يف بيان للهيأة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان�ه« انطالقاً من دور هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة املرس�وم له�ا وفق 
القانون رقم 30 لسنة 2016 وخاصًة 
ال�دور الرقاب�ي وحرصاً ع�ىل تطبيق 
احكام القوان�ني ذات العالقة وخاصًة 
قان�ون الكمارك رقم 23 لس�نة 1984 
ن�ود ان نبني انه ال يوج�د أي غلق ألي 
منف�ذ بح�ري يف املوان�ئ العراقية وان 

جمي�ع الجه�ات الحكومي�ة العامل�ة 
تمارس اعمالها اليومية وفق القانون 
املعام�الت  جمي�ع   « ان  ».واض�اف 
الكمركية تم انهائها بأنسيابية عالية 
ما دامت مستكملة للرشوط القانونية 
، كما ان هيأة املنافذ الحدودية س�عت 
واستجابت للطلبات الرسمية املقدمة 
العالق�ة  ذات  الجه�ات  جمي�ع  م�ن 
التجاري�ة  الغ�رف  اتح�اد  وخاص�ًة 
العراقية اىل ب�ذل الجهود بغية االرساع 
يف حسم موضوع البضائع املتكدسة يف 
املوان�ئ منذ اكثر من عرشة ايام والتي 
لن تس�تكمل اجراءاتها القانونية رغم 

ان ذلك خارج اختص�اص هيأة املنافذ 
».واوضح البي�ان ان » املوضوع حالياً 
من اختصاص الهيأة العامة للكمارك، 
حيث ت�م مفاتحته�ا بموج�ب كتابنا 
املرقم 5679 واملؤرخ يف 15/5/2018 
لرسعة حس�م املوضوع وف�ق احكام 
القان�ون وباآلليات املعتم�دة لدى تلك 

الهيئة«.
وخت�م البيان » لذا تهي�ب هيأة املنافذ 
واملخلص�ني  بالتج�ار  الحدودي�ة 
تل�ك  انج�از  رسع�ة  اىل  الكمركي�ني 
املعامالت ومراجعة املكاتب الكمركية 

املختصة .

املنافذ احلدودية تنفي غلق أي منفذ بحري
يف املوانئ العراقية

   بغداد/ المستقبل العراقي

ناقش�ت  أنه�ا  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
دين�ار  تريلي�ون   1.5 مبل�غ  تخصي�ص 
لتأمني مفردات البطاقة التموينية ورشاء 
الحنط�ة والش�لب املحلي�ني خ�الل العام 

الحايل.
وق�ال وكي�ل وزارة التجارة االق�دم وليد 
امل�دراء  م�ع  اجتم�اع  خ�الل  املوس�وي 
واملالي�ة  االداري�ة  الدوائ�ر  يف  العامي�ني 
والرقاب�ة التجارية والتخطي�ط واملتابعة 
ورشكات الغذاء واملعنيني يف اقسام املالية 
الت�ي  »التخصيص�ات  ان  والتخطي�ط، 
اقرت يف املوازنة العام�ة والبالغة ترليون 
وخمس�مائة مليار لتأمني م�واد الحصة 
التمويني�ة م�ن الحنط�ة والرز والس�كر 
والزي�ت وحلي�ب االطف�ال باالضاف�ة اىل 
رشاء محصويل الحنطة والش�لب املحليني 

لدعم املزارعني«.
وأض�اف ان »االجتم�اع تط�رق كذلك اىل 
ما ت�م تجهيزه من تل�ك الحصص خالل 
االشهر االوىل من العام الحايل وفق خطط 
التجهي�ز التي اعدته�ا الدوائر والرشكات 
املعني�ة بال�وزارة والحص�ص الت�ي يتم 
توزيعه�ا خ�الل االش�هر القادم�ة م�ن 
رشاء املنتج املحيل واملس�تورد لتأمني تلك 

املواد«.
ودع�ا ال�رشكات اىل اع�داد خط�ة مالية 
متكامل�ة وفق املبلغ املخص�ص باملوازنة 
تحم�ل رؤية واضح�ة بإدارة امل�ال العام 
واالس�تفادة م�ن التج�ارب الس�ابقة يف 
الخط�ط من اجل تج�اوز العقب�ات التي 
اثرت نوعاً ما عىل تلك الخطط وبما يتطلبه 
الواقع وطموح الوزارة يف تحقيق وتنفيذ 
امله�ام امللقاة عىل عاتقه�ا والتي يكفلها 

قانون الوزارة )37( لسنة 2011.

التجارة: ختصيص مبلغ 
»1.5« تريليون دينار لتأمني 

مفردات البطاقة التموينية

    المستقبل العراقي / ميالد مؤيد

قامت املالكات الهندسية يف دائرة صحة بغداد / الكرخ وبالتعاون 
مع الش�عبة الهندس�ية يف مدينة االمام�ني الكاظمني )ع( الطبية 
بتصليح املصاع�د الخاصة باملواطنني والبالغ�ة )10( وحصولها 
عىل ش�هادة الس�المة املهنية من قبل رشك�ة متعمدة يف الفحص 

بعد ان كانت خارج الخدمة 
وبني مدير قسم الهنديس يف الدائرة عالء خليل ان »مدينة االمامني 
من املستش�فيات الك�ربى يف جانب الكرخ ويق�دم خدمات طبية 
وصحي�ة وعالجي�ة لكافة املواطن�ني ويحتاج اىل اهتم�ام وعناية 
خاص�ة من خ�الل التاهي�ل االبني�ة وتصليح املصاع�د واالجهزة 

الطبية وحصولها عىل شهادات متخصصة يف السالمة املهنية«.
 واضاف ان »افتتاح هذه املصاعد من شأنه ان يسهم يف انسيابية 
حركة املالكات الطبية والتمريضية واملرىض وتحقيق االس�تجابة 
الرسيع�ة الس�عاف واغاث�ة امل�رىض الس�يما وانها تش�هد زخما 
كبريا من املراجعني وجرحى الحش�د الش�عبي والقوات املس�لحة 

واألمنية«.
 واكد خليل عزم الدائرة وس�عيها الدؤوب عىل اس�ناد ودعم دائرة 
املدين�ة الطبية باعتباره�ا واحدة من كربي�ات الرصوح الصحية 
يف عراقنا الحبيب وبما يتناس�ب والزخم الكبري الذي تش�هده من 
امل�رىض واملراجع�ني وبما يؤمن تقدي�م خدمات طبي�ة وعالجية 

كفوءة تنال رىض واستحسان املواطن الكريم .

صحة الكرخ: طفرة نوعية تقوم هبا املالكات اهلندسية 
لتصليح املصاعد يف مدنية االمامني الكاظمني »ع«

    بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  برعاي�ة 
الفه�داوي, افتت�ح وكي�ل الوزارة لش�ؤون 
التوزي�ع والنق�ل  عبد الحمزة ه�ادي مركز 
س�يطرة النج�ف االرشف, بحضور محافظ 
النجف االرشف لؤي اليارسي, وعضو لجنة 
الطاقة س�عد الحارس, و مدي�ر عام توزيع 
كهرباء الفرات االوسط رضا حسون وناس, 
وعدد م�ن املدي�ري العامون)االنتاج والنقل 

والتوزيع(«.
وتح�دث وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون التوزي�ع 
والنقل اثناء االفتتاحية بحسب بيان للوزارة 

ورد ل«املستقبل العراقي«، عن اهمية انجاز 
ه�ذا املرشوع واالهداف التي س�وف تتحقق 
بعد انجازه من خالل السيطرة الكاملة عىل 
االحم�ال ومتابعتها وادارته�ا مركزياً, كما 
اش�ادة بجهود امل�الكات املنف�ذه للمرشوع 
والجهود التي بذلوها من اجل انجازة يف مدة 

محددة .
 Lsis (كم�ا القى ممث�ل الرشك�ة املنف�ذه 
( كلمت�ه باملناس�بة حي�ا فيها عم�ل وزارة 
الكهرب�اء م�ن اج�ل النهوض بعم�ل قطاع 
الكهرباء كما ش�كرة الوزارة ومالكاتها عىل 
تعاونهما مع مالكات الرشكة من بالعمل يف 

قطاعات وزارة الكهرباء .

الكهرباء: افتتاح مركز سيطرة كهرباء النجف االرشف

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت هي�أة النزاهة، 58 إضبارًة لق�روٍض زراعيٍَّة بقيمة 
َفت ألس�ماء وهمي�ٍة يف محافظة  ِ ثالث�ة ملي�ارات دينار رصرُ

ميسان.
وذكر بيان للنزاهة تلقته »املستقبل العراقي«، انها »تمكنت 
ة بالق�روض الزراعيَّ�ة التي تمَّ  م�ن ضبط األضاب�ري الخاصَّ
منحه�ا خالف�اً للضواب�ط والتعليم�ات ع�ىل وف�ق املبادرة 
الزراعيَّ�ة يف امل�رصف الزراعيِّ بمحافظة ميس�ان ومديرية 
�ت  بيِّن�ًة أنَّ »عمليَّ�ة الضب�ط تمَّ الزراع�ة يف املحافظ�ة،« مرُ

رة قبٍض قضائيٍَّة«. ذكَّ بموجب مرُ

وأف�ادت دائرةرُ التحقيقات يف الهي�أة، يف معرض حديثها عن 
تفاصيل عمليَّة الضبط، بحس�ب البيان »ب�أنَّ فريق مكتب 
تحقيق ميس�ان الذي انتق�ل إىل املرصف الزراع�يِّ ومديرية 
ًة  ن م�ن ضبط )58( إضبارًة خاصَّ الزراعة يف املحافظة تمكَّ
بالقروض«. وأوضحت الدائرة أنَّ »قيمة القروض املضبوطة 
بيِّنًة أنَّ  بلغ�ت مليارين و803 مالي�ني و450 ألف دين�اٍر،« مرُ
»بع�ض املقرتضني ال توجد لديهم أي�ة أولياٍت يف املرصف أو 

مديرية الزراعة أسماء وهمية«.
وأضاف�ت أنَّ�ه »ت�مَّ تنظي�م محرض ضب�ٍط أص�ويلٍّ بجميع 
امل�ربزات املضبوطة، وع�رض األوراق التحقيقيَّة عىل قايض 

. التحقيق املرُختصِّ

    بغداد / المستقبل العراقي

رأس وزي�ر امل�وارد املائي�ة حس�ن الجنابي 
اجتماع�ا مش�رتكا بحض�ور ممث�ل قيادة 
عملي�ات بغداد ووكيل أمانة بغداد ملناقش�ة 

الزال�ة  ال�وزارة  م�ع  والتنس�يق  التع�اون 
نه�ر  ح�وض  ع�ىل  الحاصل�ة  التج�اوزات 
دجلة يف محافظة بغداد املتمثلة بالتكس�ية 
الحجرية وأنش�اء الدور الس�كنية واملطاعم 
والكازينوهات ومرىس الزوارق«.وافاد بيان 

للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انه »يف مستهل اللقاء قدم الوزير رشحاً 
مفص�اًل عن الوضع املائي للب�الد واجراءات 
الوزارة ملواجهة الشحة املائية خالل املوسم 
الح�ايل واملفاوض�ات املتواصلة م�ع الجارة 

املائي�ة«.  الع�راق  تركي�ا لضم�ان حق�وق 
واضاف البيان انه »خ�رج املجتمعون بعدد 
من التوصيات مؤكدين خاللها حرصهم عىل 
تكات�ف الجهود والتع�اون الزالة التجاوزات 

والحفاظ عىل جمالية النهر.

النزاهة: ضبط إضبارات لقروض زراعية ومهية يف ميسان بقيمة »3« مليارات دينار

املوارد املائية تناقش التعاون إلزالة التجاوزات عىل هنر دجلة يف بغداد
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اعالن دعوة دائنني
 اني املصفي قاسم خنجر عبد الله 
لرشكة روعة خليج العرب للتجارة 
العام�ة محدودة املس�ؤولية ادعو 
كل من له حق او دين عىل الرشكة 
مراجعت�ي عىل العنوان التايل بغداد 

الشعب م ٣٢٧ ز ٢٧ د ٢٢ 
املصفي 

قاسم خنجر عبد الله
����������������������������

اعالن دعوة دائنني
 ان�ي املصفي املحامي محمود عبد 
الحلي�م لرشكة ال�زوارق للخدمات 
البحرية املح�دودة ادعو كل من له 
حق او دين عىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العن�وان الت�ايل الب�رة حي 
االندل�س قطاع ٧ تسلس�ل ١٢٦ / 

 ١٦
املصفي املحامي 

محمود عبد الحليم
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانيه 
رقم االضبارة ٢4/خ /٢0١8 

  إعالن 
النعماني�ه  تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ 
معم�ل طاب�وق املصطف�ى الواقع 
يف النعماني�ه العائ�د للمدين حميد 
فليح فرح�ان  املحجوز لقاء طلب 
الدائن صالح حس�ن جاب�ر البالغ 
ثلثمائ�ه واثنان ملي�ون وثمنمائه 
وعرشون ال�ف دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ع�رشة ايام تب�دءا من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

١- موقعة ورقمه / حسب االجازة 
املرقم�ه ٦8٢58يف ١١/١5/٢0١5 

النعمانيه      
٢-  نوعه / معمل طابوق عادي  

 ٣- مش�تمالته / ١- كاصوص�ه 
لقط�ع اللب�ن ٢- خب�اط ٣- حزام 

ناقل 4- مولد ديزل ومكوناته 
5- مس�قفات ع�دد )٣( ٦-  دف�ه 
لقط�ع اللب�ن ومكائن ح�رق عدد 

)٦(
٧- مروحه عدد )١( 8- خزان ماء 
كبري )١( 9- خزان ماء صغري )٣(

١0- خ�زان كاز ١١- خ�زن املعمل 
يحتوي عىل ثالثون خانه للجهتني 
١٢- غرف�ه االدارة وث�الث غ�رف 
وصحيات مش�يده  م�ن الطابوق  

وثالثون 
غرفه  للعمال مشيده من الطابوق 
واللبن ومس�قفه ع�كاده وتوجد 

لبن مليونني قطعه
4- حاله املعمل / حالته جيده  

ثلثمائ�ة    / املق�دره  القيم�ة   -5
مليون دينار 

٦- الشاغل / حميد فليح فرحان 
٧- املساحه / عرشة دونم 

املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 50/ب/٢0١8

التاريخ: ١4/٢0١8/5 
اعالن

ش�فاء   -١ عليه�م:    املدع�ى  اىل 
طعم�ه عبدالس�الم  ٢- ميعاد طعمه 
طعم�ه  هن�ادي   -٣ عبدالس�الم  
عبدالسالم  4- وائل طعمه عبدالسالم 
5- اس�ومة عبدالس�الم محم�ود ٦- 
ناج�ي توفي�ق اليوس�ف ٧- توفي�ق 
ناجي توفيق 8- س�مري ناجي توفيق 

9- رقية ناجي توفيق. 
طعم�ه  عبدالس�الم  املدع�ي  اق�ام 
عبدالسالم وجماعته الدعوى البدائية 
املرقم�ة 50/ب/٢0١8 امام محكمة 
بداءة ابي الخصيب والتي يطلب فيها 
الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 
45٧ مقاطع�ة ٧ نه�ر خ�وز ولثبوت 
مجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
بالحضور اىل ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق ٢0١8/5/٢٢ الساعة 
التاس�عة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني 
يوميت�ني يف حالة ع�دم حضوركم او 
حضور من ينوب عنكم قانوناً سوف 
تجري املرافعة بحقك�م غيابياً وعلناً 

وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / مظلوم لفته صعيب   
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود

طالب حجة الحجر والقيمومة زوجته 
)حياة طعمه ثامر ( 

املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه 
)مظلوم لفته صعيب(

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدع�وة )حي�اة 
طعمه ثامر( والتي تطلب االعالن عن 
فقدان املدع�و )مظلوم لفته صعيب( 
والذي فق�د بتاريخ ٢0١4/٦/١٢ وال 
تع�رف عن�ه اي خرب يدل ع�ن حياته 
او ممات�ه  تق�رر  تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم 
حض�ورك اواعالم ه�ذه املحكمة عن 
حياتك خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
النرش س�يتم اعالن فقدان�ك والحجر 
علي�ك ونص�ب املدع�و زوجتك)حياة 
طعمه ثامر ( قيما عليك الدارة اموالك 
وفق قانون رعاية القارصين رقم ٧8 

لسنة ١980 
مالحظة 

ع�ىل م�ن يمل�ك اي معلوم�ات ع�ىل 
املفق�ود اع�اله يرج�ى اب�الغ ه�ذه 

املحكمة  
القايض 

����������������������������
فقدان 

فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن جامعة 
الب�رة / كلي�ة الطب بإس�م / زيد 
ع�ي خالد. فمن بعثر عليها يس�لمها 

اىل جهة اإلصدار.
����������������������������

فقدان 
فقدت الهوي�ة الصادرة م�ن جامعة 
البرة / كلية الطب بإس�م / شفق 
ف�ارس محم�د. فم�ن بعث�ر عليه�ا 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  9٢٢/ب /٢0١8 
اىل املدع�ى عليه�م / فاضل بطي 
م�وىس  بط�ي  وجعف�ر  م�وىس 
وجمعة بطي م�وىس وحتو بطي 

موىس
أقام املدع�ي عماد عبدالله س�مه 
الدعوى املرقمة أعاله والتي يطلب 
فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحكم 
بالزامك بدفع مبلغ قدره خمس�ة 
واربعون ملي�ون دينار مع املدعي 
عليها خديجة عبد مراد وملجهولية 
إش�عار  حس�ب  إقامتك�م  مح�ل 
مخت�ار محل�ة الرشقي�ة واملرفق 
بكتاب مرك�ز رشطة البلدة بالعدد  
48٧4 يف ٢0١8/4/١0 عليه تقرر 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغك�م 
بالحض�ور  رس�ميتني  محليت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم  
تاس�عة  الس�اعة   ٢0١8/5/٢٧
صباحا وعند عدم حضوركم أومن 
ين�وب عنكم قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 

عدنان نهري الزامي
����������������������������

وزارة الداخليه
مديريه االحوال املدنيه والجوازات 

واالقامه 
مديريه االحوال املدنيه والجوازات 

واالقامه ملحافظة واسط 
قس�م ش�ؤون جنس�يه محافظة 

واسط 
العدد 4١84

بناء  عىل الدعوى املقامه من قبل 
املدع�ي بزون ع�ودة فه�د يطلب 
تبديل اسمه من بزون اىل سعدون 
فم�ن ل�دي  ه اع�رتاض مراجعه 
ه�ذة املديري�ه م�ن خ�الل م�ده 
اقصاها ١5 يوما وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذة املديري�ه يف الدع�وى 
وف�ق احكام امل�ادة ٢٢ من قانون 
البطاق�ه الوطني�ه رق�م ٣ لس�نه 

 ٢0١٦
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدني�ه والجوازات 

واالقامه العام / وكاله 
����������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف الحي 

اىل / ورث�ه املواط�ن املتويف كاظم 
مط�رش جاس�م ال�ذي كان يملك 
55٦5/١م١٢  املرق�م  العق�ار 
الغريباوي�ه والكائ�ن يف محافظة 
واسط / قضاء الحي ونظرا لتعذر 
معرفه محل س�كناكم لذلك تقرر 
تبليغك�م بالحض�ور ش�خصيا او 
من ين�وب عنك�م قانون�ا بوكاله 
مخول فيها حق البيع والقبض اىل 
دائرة التس�جيل العقاري يف قضاء 
الحي مس�تصحبني معهم نسخه 
مصدقه من القسام الرشعي ذلك 
التمام اجراءات بيع العقار العائد 

ملورثكم اعاله

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  ٢١5/ب /٢0١8 

اىل املدعي / حمدي كريم هادي
بتاري�خ ٢0١8/١/٣0  اص�درت ه�ذه املحكمة 
بالع�دد اعاله قرارا غيابيا يق�ي بالزام املدعى 
علي�ه حم�دي كري�م ه�ادي بتأديت�ه للمدع�ي 
حس�نني امجد كاظم مبلغ قدره خمسة ماليني 
دين�ار  وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار عليه تقرر تبليغك 
بواس�طة الصحف املحلية وعند ع�دم اعرتاضك 
عىل القرار ضمن املدة القانونية س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية   
القايض 

عمار حسن عبد عي
���������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: ٢٣٧/ب/٢0١8
التاريخ: ١0/٢0١8/5

اعالن 
اقام املدعني / احمد ومؤيد وفوزي وفوزية أبناء 
خال�د احمد واحمد ووليد أبناء يعقوب يوس�ف، 
الدع�وى البدائية املرقم�ة ٢٣٧/ب/٢0١8 امام 
هذه املحكمة بحق املدعى عليهم حمد عبدالعزيز 
احم�د والس�يد رئيس دي�وان الوقف الس�ني يف 
البرة إضاف�ة لوظيفته، والت�ي يطلبون فيها 
الحكم بتصفية الوقف الذري للعقارين املرقمني 
٢٢ و٢٧5 مقاطع�ة ٣١ املطيحة. فمن له عالقة 
بالوق�ف املذك�ور مراجع�ة املحكم�ة يف موع�د 

املرافعة املوافق 4/٦/٢0١8.
القايض/ فيصل سلمان عطار

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

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة – 
الرشكة العامة لتجارة املوارد االنشائية بأسم / 
فوزية حسن عاتي فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
���������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف شيخ سعد  

مجلس القضاء االعىل 
العدد / 4/ حجة حجر وقيمومه /٢0١8  

التاريخ ١4/5/ ٢0١8 
اعالن 

اىل / املفق�ود / مش�تاق حميد حس�ني صالح / 
يس�كن ناحيه شيخ سعد س�ابقا مجهول محل 

االقامه حاليا 
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل طال�ب الحجر 
والقيموم�ة املدع�و حميد حس�ني صالح والذي 
يطل�ب اعالن ع�ن فقدان لبن�ه املدعو مش�تاق 
حميد حس�ني والذي فق�د بتاريخ ٦/١0/٢0١4 
وال يع�رف اي خرب ي�دل عىل حيات�ه ومماته لذا 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني ويف حال عدم 
حضورك او اعالم هذة املحكمة عن حياتك خالل 
عرشة ايام من تاريخ النرش سيتم اعالن فقدانك 
والحجر عليك ونصب املدعو حميد حسني صالح 
قيم�ا علي�ك الدارة اموال�ك وف�ق قان�ون رعايه 
القارصين رقم ٧8لس�نه ١980 لذا تقرر تبليغك 

بالقرار اعاله بواسطه صحيفتني محليتني  
القايض 

هادي حمود حليحل   
���������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) ان�ور صاح�ب عي�ى ( توج�ب 
حضورك�م اىل مبنى البلدية لغرض اصدار اجازة 
بن�اء للعق�ار املرقم 5٧١05 حي الن�داء وخالفه 

سوف يتم اصدار اجازة البناء بغيابك
فارس الرماحي

 0٧8١٣١5٣٧٣٢
���������������������������������������

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: ٢8٧٣

التاريخ: ٦/٢0١8/5
اعالن

بناء ع�ىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي ) 
رحي�م عبد الحس�ني ابراهيم ( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل لقبه من ) الشيباني( اىل ) الخزعي( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها ) ١5 يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة )٢٢( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )٣( لسنة ٢0١٦ .
الفريق

مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العام

���������������������������������������
اعالن

اىل الرشكاء حسن حسوني جابر وارساء حسوني 
جابر وهالة حسوني جابر اقتىض حضوركم اىل 
صندوق االس�كان العراقي/ ف�رع النجف خلف 
مديرية ماء النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيككم الس�يد ) طاهر عباس نارص 
( رشيككم يف العقار املرقم )9٢/٣٢9/النجف/ 

املناذرة/ الحرية(  مع الشكر والتقدير.
���������������������������������������

فقدان
فقد مني املس�تند املرقم 0٣٣١٢9 تاريح املستند 
٢00٧/١٢/١8 بمبلغ تس�عما ئه وس�تون الف 
دين�ار باس�م )ش�اكر محم�ود ع�واد(  الع�ا ئد 
للرشكه العامه ملوا نى العراق عىل من يعثر عليه 

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

فقدان
فقد مني املستند  املرقم ٣40١0٧ تاريخ املستند 
٢008/٢/٢4 بمبل�غ تس�عمائه وس�تون ال�ف 
دينار باس�م ) عبد الحس�ن عبد الس�يد سلمان 
( العائ�د للرشكه العامه ملوا ن�ى العراق عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فقد مني املس�تند املرقم ٣40095 تاريخ املستند 
٢008/٢/٢4 باس�م )نصي�ف جاس�م س�عد ( 
بمبل�غ تس�عما ئه وس�تون ال�ف دين�ار العا ئد 
للرشكه العامه ملوانى العراق عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد : ١٢٦/ب/٢0١8
التاريخ : ١٦/٢0١8/5

اىل / املدعى عليه /احمد عي جاسم  
اعالن

اص�درت محكم�ة ب�داءة املقدادية بحقك 
املرق�م ١٢٦/ب/٢0١8 يف  الحك�م  ق�رار 
٢0١8/4/١٧ والقايض برد دعوى املدعي 
الثان�ي لع�دم توجيه الخصوم�ة والحكم 
بال�زام املدع�ى علي�ه احم�د عي جاس�م 
بتأديت�ه مبلغ قدره س�تون مليون دينار 
للمدعى االول حسني ابراهيم حسن ومبلغ 
ثالثون مليون دينار معلقا عن النكول عن 
اليم�ني عند االعرتاض واالن�كار وتحميلك 
واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل  الرس�وم 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وكتاب 
مركز رشط�ة الوجيهية بالع�دد ٣٧05 يف 
٢0١8/5/١5 واش�عار مخت�ار منطق�ة 
بهبس�ه الصغرية الوجيهي�ة واملصدق من 
املجل�س املح�ي لناحية الوجيهي�ة والذي 
يؤي�د ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة وعليه 
ق�رر تبليغكم بالحكم الغيابي بصحيفتني 
يوميتني محليت�ني بقرار الحكم اعاله ويف 
حاله عدم االع�رتاض واتباع طرق الطعن 
القانوني س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية حسب القانون
القايض

عي يوسف رايض
������������������������������������

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

العدد : 5٢/ش/٢0١8
التاريخ : ١٦/٢0١8/5

اىل املدعى عليه )محي الدين خالد حسني( 
مجهول محل االقامة

اقام�ت املدعي�ة )بي�داء كاظم ج�واد( يف 
الدع�وى املنظ�ورة ام�ام ه�ذه املحكمة 
واملرقم�ة بالع�دد 5٢/ش/٢0١8 والت�ي 
تطلب فيها الحكم بالنفقة لها والطفالها  
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اش�عار املختار ورشح القائ�م بالتبليغ لذا 
قرر تبليغ�ك نرشا يف صحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة يف 
الساعة التاسعة صباحا يف ٢8/٢0١8/5 
وبعكس�ه س�وف ينظر يف الدع�وى غيابا 

وعلنا حسب القانون
القايض

عي سلمان ابراهيم
������������������������������������

فقدان
فقدت هوية الطالب )محمد موىس جميل( 
الصادرة من املعهد التقني يف البرة قسم 
املحاسبة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطالب )احمد كريم حامد ( 
الصادرة من املعهد التقني يف البرة قسم 
تقني�ات االلكرتون ع�ىل من يعث�ر عليها 

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

فقدان
فقد وصل قبض حكومي )امانات( صادر 
من بلدية البرة املرقم )٦440٣4( مؤرخ 
 ( بأس�م   540000 بمبل�غ   ٢0١5/١٢/٧
صبيح حبي�ب زغري( عىل م�ن يعثر عليه  

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

فقدان
فق�دت هوية غرف�ة تجارة باس�م )عماد 
رمض�ان حميدان( ع�ىل من يعث�ر عليها 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : ٣44/ب/٢0١8
التاريخ ١٦/٢0١8/5

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )عبد الل�ه عيى محمد 
دف�ار(  بتاري�خ ٢0١8/5/٧ اقام املدعي 
جابر جاسم محمد الدعوى املرقمة )٣44/

ب/٢0١8( ل�دى ه�ذه املحكم�ة  يطالبك 
فيه�ا بالزامك بتس�ديد مبل�غ الدين الذي 
بذمت�ك والبال�غ ثمانية وع�رشون مليون 
ومائت�ي ال�ف دينار وق�د عني فيه�ا يوم 
٢0١8/5/٢9 موعدا للمرافعة وملجهولية 
محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة الخربطلية 
انتقالك�م اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغكم 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
ع�دم حضوركم تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابا وعلنا 
القايض

جعفر كاظم املالكي

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) وس�ام 
هادي قاسم( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( 
م�ن )العطب�ي( اىل ) املوس�وي( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة ٢٢ من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

٣ لسنة ٢0١٦ 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة األحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد  :١٢4/ش/٢0١8
التاريخ ١5/٢0١8/5

اعالن
اىل / املدعى عليها /  رباب شنان عبد الله / 

مجهولة محل االقامة
بناء عىل الدع�وى الرشعي�ة املرقمة ١٢4/

ش/٢0١8 والتي اقامها املدعي صدام جهاد 
فهد والذي يطلب فيها تصديق زوجه وطالقه 
منك واثبات نسب الطفلة )نور صدام جهاد( 
وق�د ح�ددت املحكم�ة ي�وم ٢9/٢0١8/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة 
ونظرا ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
باملوعد اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني 
وبعكسه سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : ٢5٦/ب٣/٢0١8

التاريخ ١٦/٢0١8/5
اعالن حكم غيابي

اىل املدعى عليه / حسن نعمان حسني
بتاريخ ٢0١8/4/٢9 اصدرت هذه املحكمة 
قرارها املرقم اعاله واملتضمن الزامك بتخلية 
املحل املش�يد عىل القطع�ة املرقمة 4٦٢/١ 
رساي واملتخ�ذ م�ن قبلك كمح�ل للصريفة 
وتس�ليمه اىل املدع�ي )عباس عب�د الرحمن 
الش�واغل وتحميل�ك  م�وىس( خالي�ا م�ن 
املصاريف والرسوم وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املبلغ ) احمد 
محم�د كام�ل( يف مرك�ز رشط�ة الرشق�ي 
بكتابهم املرقم ٦989 يف ٢0١8/5/١5 قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني واسعتي النطاق ولك حق 
االعرتاض ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية 
القايض 

راغب سلمان عيدان 
������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : ٣٢0٦
التاريخ ١5/٢0١8/5

ق�دم املواط�ن )صادق ج�الب ع�واد( طلبا 
لغرض تبدي�ل لقبه وجعل�ه )البديري( بدال 
م�ن ) الجمي�الوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مده اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم ( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)٢٢( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم ٣ 
لس�نة ٢0١٦  واالم�ر االداري املرقم ٢4١95 

يف ٢0١٦/٦/١٢
الفريق

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 قدم املواط�ن )فاضل هادي جاس�م( طلباً 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحجامي( 
ب�دال من الفراغ واس�تناداً اىل اح�كام املاده 
)٢4( م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم ٣ 
لسنه ٢0١٦ املعدل ولغرض نرش هذا االعالن 
يف الجريدة الرسمية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش  .
الفريق

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

������������������������������������
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 قدم املواطن )اسعد داود سلمان( طلباً يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )املوس�وي( بدال 
م�ن الفراغ واس�تناداً اىل احكام املاده )٢4( 
م�ن قان�ون البطاقه الوطنيه رقم ٣ لس�نه 
٢0١٦ املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش  .
الفريق

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

تعل�ن رشك�ة الفاو الهندس�ية العامة اح�دى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 
واالش�غال العام�ة عن اعالن  املناقص�ة املرقم�ة )٢0١8/4( للمرة الثاني�ة الخاصة بتجهيز 
القابل�وات واملح�والت الكهربائية مل�رشوع ماء الدجي�ل وللحصول عىل مس�تندات املناقصة 
والرشوط الخاصة بها مراجعة مقر الرشكة )شعبة العقود( الكائن يف منطقة التاجي مقابل 
معه�د النفط العربي لقاء مبلغ قدره )500,000( خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد وعىل 
الراغب�ني من الرشكات واملقاول�ني ذوي االختصاص واملصنفني من الدرجة )الرابعة فما فوق 
ميكانيك / كهرباء او غرفة تجارة / ممتازة / استرياد  وتصدير او شهادة  التأسيس للرشكات 
العربية واالجنبية ( تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولني )سارية املفعول � نسخة اصلية 
( عن�د رشاء املناقص�ة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدي�ر املفوض للمكتب او الرشكة 
الت�ي تروم رشاء العطاء مع مراعاة اي�داع عطاءاتهم داخل  ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه 
اسم ورقم املناقصة وموعد غلقها واسم صاحب العطاء )الرشكة او املكتب( ويحتوي بداخله 
عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع املستمس�كات املطلوبة ويتضمن 
الظ�رف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث ع�ىل العرض التجاري مع صك مصدق 
)بقيم�ة التأمين�ات االولية ( بمبلغ )١١,٧50,000( دينار عراق�ي او خطاب ضمان نافذ ملدة 
)ثالثة اشهر( من تاريخ الغلق  ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيده 
من الجهات املستفيدة مع تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني 
آلخر س�نتني وي�ودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة الكائ�ن يف التاجي علما ان الرشكة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري مستويف للمستمسكات املطلوبة وعدم 
قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة 
وج�ود ع�ذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موع�د لتقديم العطاءات ي�وم )الثالثاء( 
املوافق ٢0١8/5/٢9 الساعة الثانية عرش ظهرا ويف حالة  مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية 
يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن 
االطالع عىل موقع الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ 
الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون )١,١٧5,000,000( مليار ومائة وخمسة وسبعون 

مليون دينار عراقي ال غريها.
املدير العام

 http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة
رشكة الفاو اهلندسية العامة

اعالن املناقصة املرقمة 
)2018/4( للمرة الثانية
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أمـبـرتـو إيـكـو.. الـمـتـجـذر فـي الـشـرق

ق�د  الكاثوليكي�ة  البابوي�ة  وكان�ت 
بلغت م�ن تش�ددها ض�د األبيقورية 
الرومانية التي تجل�ت فضائحيتها يف 
اس�تخدام الروم�ان الحمام�ات التي 
نس�ميها يف ال�رق بالرتكي�ة، وه�ي 
التيني�ة، وكان الروم�ان ق�د بالغ�وا 
كث�را يف امللذات املرتبط�ة بالحمامات 
إذ جعلوا الحمامات مكانا لالس�تمتاع 
بكل ملذات الحياة من نساء، وغلمان، 
يعم�دون  وكان�وا  ورشاب،  وطع�ام، 
عن�د االمتالء بالطع�ام والراب الذي 
ق�د يمتد إىل أس�بوع أو اكث�ر، فإذا ما 
تضايق أحدهم م�ن الطعام والراب 
عم�د إىل امل�ي إىل البالوع�ة، فق�ام 
بإقي�اء صناع�ي يعود بعده�ا خفيفاً 
منفتحاً عىل ملذات الجسد من فم وما 

يتلوه.
وحني انترصت الكنيسة املتشددة عىل 
روم�ا اإلبيقورية حرم�ت الحمامات، 
وحرمت حت�ى االغتس�ال، وليس من 
الغريب أن فرنس�ا بنت البابوية البكر 
ليس يف قص�ور ملوكها حمامات، وال 
تواليتات فكيف ببي�وت العامة منها، 
وليس من الغريب أن فرنسا عمدت إىل 
اخ�رتاع أنواع العط�ور تغطي بها عىل 
روائ�ح الفرنس�يني الناتج�ة من عدم 
االستحمام، أو االسترباء واالستنجاء، 
يف  املبالغ�ة  الكنيس�ة  حرم�ت  كم�ا 
الطع�ام، وحرم�ت ممارس�ة الجنس 
إال إلنج�اب م�ن دون ش�هوة معلنة« 
حت�ى يف ال�زواج الرع�ي«، وكان�ت 
الطواعني تختطف الس�كان س�نوياً، 
وكانت دورات القحط تحيل أوروبا إىل 
بالد املردين الجوال�ني يبحثون عما 
يقيم�ون به أودهم، وكانت الكنيس�ة 
ال تمل�ك إال التبش�ر بجنة يعيش�ون 
فيه�ا يف الحي�اة األخرى م�ع األطهار 

واملالئكة!
وكان�ت الحروب الت�ي دفعت البابوية 
املؤمن�ني إليه�ا يف بالد الش�ام، والتي 
يف  وكهنته�م  مؤرخوه�م  س�ّماها 
عجرفة حروب الصليب بينما س�ّماها 
بح�روب  الضحاي�ا  م�ن  املس�لمون 

الفرنجة... ترى، ه�ل عرف املفكرون 
املسلمون املعارصون لتلك الحروب أنها 
حرب اإلقطاع األوروبي عىل الحركات 
العامية يف الغرب، واملحولة إىل املسلمني 
الكف�ار، وفضلوا تصدير مصائبهم إىل 
ال�رق بدالً من حله�ا محلياً، وكانت 
الكنيس�ة معادي�ة ورافض�ة تأثرات 
القف�زة العلمية والفكرية يف األندلس، 
فق�د جعل�وا من ط�رد املس�لمني من 
فجّيش�وا  األول،  اله�دف  إس�بانيا 
الجي�وش األوروبية العائ�دة مخفقة 
م�ن الرق لعون اإلس�بان وم�ا زالوا 
يف حرب جعلوها دينية حني س�ّموها 
بالحروب »الصليبية« يف إسبانيا حتى 
هزم�وا املس�لمني يف األندلس املمزقني 
وس�موها  الداخلي�ة،  حروبه�م  يف 
كان  وربم�ا  االس�رتداد«،  »ح�روب 
املس�لم الوحيد الذي كت�ب عن حروب 
الفرنج�ة يف الش�ام »الصليبي�ة« هو 
األمر أس�امة ابن املنقذ وهو املعارص 
لح�روب الفرنجة الذي اهتم به الغرب 
اليوم، ومن ومظاهر اهتمامه بكتابه 
»االعتبار«ال�ذي وج�دوا نس�خة منه 
تعود إىل الق�رن الثاني عر يف مكتبة 
»االس�كوريال« فحققوه�ا ونروها 
كش�هادة عن الحروب الفرنجية بقلم 
مس�لم معارص لتلك الحروب، ويف هذا 
الكتاب يقول أسامة: أما الفرنجة فال 
يشء يميزه�م إال الق�وة والش�جاعة، 
وهما موجودتان لدى الحيوان كاألسد 
والنمر، أما اإلنس�ان فيتميز بالحكمة 

ويعني »الفلسفة« والشعر!
املقول�ة ع�ىل بس�اطتها  م�ن ه�ذه 
يتكش�ف لنا الدافع العميق غر املعلن 
للح�روب الفرنجي�ة يف ال�رق  وهي 
البحث ع�ن الحكمة والفلس�فة التي 
كانت ق�د أخذت تغزو أوروبا عرب نقل 
التالمي�ذ األوروبي�ني الذين درس�وا يف 
املدارس األندلسية الكتب التي علمتهم 
الغ�رب  إىل  واملخربي�ة...  الحكم�ة 
الخاضع لسيطرة الكنيسة والتي كان 
من أش�د أعدائها الفيلسوف اإلغريقي 
»أرسطو« الذي ترجمه، ورشحه، ابن 

رشد، فاعتربه متشددو املسلمني من 
الفقهاء املالكي�ني تماما كما اعتربته 
الهراطق�ة  م�ن  أي  الكاثوليكي�ة... 
الوثني�ني، وهذا املرتج�م الحكيم الذي 
إىل  تس�للت  ق�د  ترجمات�ه  أن  يب�دو 
العق�ول األوروبي�ة ع�رب ترجماته إىل 
الالتينية، فصارت الكنيس�ة واقعة يف 
حرج امتالك نس�خ من كتب أرس�طو 
منثورة يف مكتبات أديرتها، ويف الخوف 
من ترسب أفكاره عن أهمية العقل يف 
تفس�ر الس�لوك البري، ويف الخوف 
من تأثراته هذه يف العوام. وربما كان 
من العوامل الرسية للحروب الفرنجية 

محاولة قتل هذا الفكر يف موطنه.
وهنا تب�دأ رواية أمبرتو ايكو »اس�م 
الوردة«الت�ي يختار لها ه�ذه الزاوية 
الحرج�ة فكري�اً، فعقدته�ا الك�ربى 
كامنة يف أن دي�راً كاثوليكياً يعترب من 

أه�م األدي�رة ملا في�ه من رج�ال دين، 
وخدم يخدمونهم، وما فيه من مكتبة 
ك�ربى تحت�وي ع�ىل آالف املجل�دات، 
وع�رات الناس�خني م�ن أه�ل الدير 
ومن األديرة األخرى الباحثني عن نقل 

العلم إىل أديرتهم.
من ه�ذه الكت�ب الن�ادرة كان كتاب 
أرس�طو »الضحك« وه�و املفكر الذي 
تق�ف من�ه الكنيس�ة، ككل،  موق�ف 
املع�ادي مل�ا يدع�و إىل األرضي�ة بعيداً 
عم�ن رغب�ات الكنيس�ة، وتحريضها 
عىل العب�ادة الجادة، واعتب�ار الحياة 

الدنيا مرحلة صعبة عىل املؤمن...
يف  الرسع�ة  علي�ه  الواج�ب  وم�ن 
الذن�وب  الت�ورط يف  مغادرته�ا قب�ل 
الوثنية، ومن  األرضي�ة والخزعب�الت 
ه�ذه الذن�وب »الضحك« فه�و بداية 

طريق السقوط يف أحضان الشيطان.

يف رواية إيكو ثالثة موتيفات استعارها 
إيك�و من الحضارة اإلس�المية وأولها 
ال�ذي  الدي�ر  إىل  باس�كرفيل  وص�ول 
اكتش�فت جثة واحد من رهبانه تحت 
غرف نوم الرهبان املتقش�فة، فيقوم 
باستدعاء الكاهن الشهر باسكرفيل 
للبحث عن سبب موت الراهب الشاب 
وتب�دأ الدرام�ا يف الرواي�ة والت�ي ل�ن 
تتوق�ف إال عن�د كش�ف رس العصور 
الوس�طى الت�ي كان للكنيس�ة فيه�ا 
ال�دور األس�ايس يف حي�اة املجتمعات 

الغربية.
وص�ول  عن�د  ه�و  األول  املوتي�ف   
باس�كرفيل قريب�اً م�ن الدي�ر ليج�د 
مجموع�ة من العامل�ني يف الدير وهم 
قلقون يفتش�ون عن حص�ان رئيس 
الدير الذي اختفى، وقد توقفوا لتحية 
الكاه�ن املحق�ق باس�كرفيل، ولك�ن 

باسكرفيل يحدثه صادماً: شكرا لك يا 
س�يدي القّيم، فقد توقفت عن البحث 
عن الحصان الضائع من أجل تحيتنا، 
ولكن�ك لن تعثر ع�ىل الحصان األعور 
بس�هولة، وال�ذي يظل�ع إىل اليم�ني، 
وال�ذي ل�ن يس�تطيع االبتع�اد بعيداً 
من الدي�ر، فاملنحدر الذي س�يواجهه 
والذي يقع عىل هاوية الزبل س�يمنعه 
من متابعة السر، وس�يعود! وعندئذ 
قاطع�ه القي�م: عذراً يا س�يدي ولكن 

متى رأيته؟ ولم تركته يبتعد؟
ويفاجئ باس�كرفيل الجمي�ع عندما 
يق�ول إنه ل�م ي�ره يوم�اً، وال يعرف 

طريقة للوصول إليه!
هذا املوتيف س�يذكرنا بقوة بالحكاية 
املنس�وبة إىل كاهن قبل اإلس�الم عند 
قدوم إخوة ثالثة يطلبون من الكاهن 
العدل يف ما وضع�ه أبوهم الراحل من 
رشوط لوراثته، وتك�ون لدى الكاهن 
قضية أخ�رى يبّت فيه�ا وهي ضياع 
جمل من القبيل�ة فيقول االبن األكرب: 
ألعل�ه أع�ور؟ فيق�ول الكاه�ن: هذا 
صحيح، ويقول األوس�ط: ألعله أعرج 
صاح�ب  فيق�ول  الي�رسى؟  الس�اق 
الجمل وهو يتعلق بهم: إنه هو، ولكن 
الصغر يقول: لعله أبرت الذيل؟ ويقول 
الكاهن: أنتم تعرفون مكانه! ولكنهم 
ينك�رون، وح�ني يس�ألونهم فكي�ف 
عرفتم بصفاته؟ يقول الكبر: الحظت 
أن العشب حيث كان يسر مأكول من 
جهة اليمني ومهمل من جهة اليسار! 
فعرف�ت أن�ه أع�ور، ويق�ول الثاني: 
الحظ�ت بصمات قدميه وكانت ثقيلة 
عند اليمنى وت�كاد تكون ممحوة عند 
اليس�ار، فأدرك�ت أن�ه أع�رج، وقال 
الثال�ث: وأنا الحظت أن ب�رازه مكوم 
ع�ىل األرض كتلة واح�دة فعرفت أنه 
أب�رت الذيل، فالجمل يوزع برازه بذيله 
برضب�ه للرباز بذيله فيتطاير، وعندئذ 
يقتنع الشاكي بأن الشبان ليسوا من 
رسق الجم�ل، ويب�دأ دور الكاه�ن يف 
اإلبانة عن أبناء الزواج الرعي، وعن 

االبن املولود ألب مغاير.

ه�ذا املوتي�ف اس�تخدمه إيك�و من�ذ 
مفتت�ح الرواي�ة، للحدي�ث ع�ن ذكاء 
املحق�ق يف قراءت�ه ما يبدو متش�ظياً 
عند وصفه الحصان الهارب وعاهاته 

التي دلت باسكرفيل عليه .
املوتي�ف الثان�ي وه�و عق�دة الرواية 
الكربى فهي منتزعة من رواية العرب 
الك�ربى أل�ف ليل�ة وليلة وه�ي التي 
تحكي حكاية الطبيب الذي يس�تطيع 
إنق�اذ املل�ك م�ن دون دواء يبتل�ع أو 
يده�ن، بل يطل�ب منه اللع�ب بالكرة 
والصولجان حتى ينهك ألسبوع وهي 
لعبة املل�ك املفضلة، ويأخذ امللك يلعب 
بها حتى يتع�رق، ثم يعود إىل القرص، 
فيس�تحم إىل أن يزول املرض، ويعجب 
املل�ك بالطبي�ب حتى يقرب�ه ويرفعه 
فوق الوزراء والحكماء، فيغارون من 
الطبيب ويدسون للملك أن من يشفي 
باللع�ب بالك�رة والصولج�ان حت�ى 
التعرق ق�ادر عىل القت�ل باملصافحة، 
وبالهواء املتنفس ومالمس�ة الجواري 
الحس�ان، ويب�دأ املل�ك بالخ�وف، وال 
يزال�ون يف ال�دس عليه حت�ى يكرهه، 
ويأمر بقتله تخلص�اً من أذى ممكن، 
وح�ني يع�رف الطبي�ب باألم�ر بقتله 
يطل�ب لقاء الس�لطان، ويقول له: أنا 
أع�رف أال فائدة من التوس�ل، ولكني 
إكراماً للطب الشايف سأقدم للسلطان 
كتاب�اً فيه نصائح وإرش�ادات العمر، 
ف�إن أصبت بمرض ما، فم�ا عليك إال 
استش�ارة الكت�اب وه�و س�يقدم لك 
الدواء، وأعطى الكتاب للسلطان الذي 
ل�م يرتاج�ع عن أم�ر القت�ل فقتلوه، 
وبعد شهور أصيب السلطان بعارض 
عج�ز أطب�اء الق�رص ع�ن ش�فائه، 
فطلب الكت�اب، وحاول الق�راءة فيه 
ولكن صفح�ات الكتاب أبت االنفتاح، 
فاضط�ر آلي�ا إىل لع�ق إصبع�ه وفتح 
الصفحة األوىل، فإذا بها نصائح عامة 
وح�ني يحاول فت�ح الصفح�ة التالية 
تتأبى، فيضط�ر إىل لعق إصبعه وفتح 
الصفحة، وهكذا حتى يسقط رصيعاً 
بالسم املدهونة به صفحات الكتاب!!

خيري الذهبي 
يف القرن الخامس عر، كانت أوروبا التي شاخت دينياً؛ فالكاثوليكية وصلت إىل نهاية التطرف معتمدة عىل صمت املؤمنني أمام وعظ القومسرية الدينية 
البابوية، وخوفهم من بطش�ها، وبطش امللوك واإلقطاعيني الذين كانوا ينرصون البابوية، فتنرصهم البابوية ضد أية محاولة ش�عبية للتفلت من الكهنوت 

املتشدد واملعادي لكل تقدم، 

حممد احلرز يصدر »غيابك ترك دراجته اهلوائية عىل الباب« 

»صورة شخصية للحب« جديد الشاعرة هتاين فجر

»مـحـادثـة مـن املـسـتـقـبـل«: تـأقـلـم لـتـنـجـو
م�ن  سلس�لة  عن�وان  املس�تقبل«  م�ن  »محادث�ة 
املح�ارضات ينّظمه�ا غال�ري »هاي�وورد« يف لن�دن 
اعتب�اراً م�ن الس�ابعة والنصف من مس�اء األربعاء، 
حي�ث تبدأ م�ع الفنان�ة الفرنس�ية مارغري�ت أومو 
والقّي�م واألكاديم�ي كلي�ف لوس�ون، املتخّصص يف 
الفن املعارص، كما تش�ارك بمح�ارضة أخرى ضمن 
السلسلة الفنانة الكورية املعارصة يل بول. املحاورات 
ُتقام يف ضوء املعرض الح�ايل املقام يف الغالري تحت 
عن�وان »تأقل�ْم لتنجو: مالحظ�ات من املس�تقبل«، 
وهو معرض جماعي ُيش�ارك في�ه كّل من مارغريت 
أوم�و، وأندري�اس أنجليداكيس، وجوليان ش�ارير، 
ويومنا شالال، وراينر غانهل، وآن ليزليجارد، وبويدر 
ويليامز، وتتطرق األعمال املش�اركة إىل س�ؤال: كيف 

قد يبدو عاملنا يف املستقبل؟
يف محارضته�ا تتناول أومو الفك�رة التي تقف خلف 
كّل مش�اريع وتجهي�زات الفنانة الفرنس�ية املقيمة 
يف لن�دن، إذ تس�عى من خ�الل تجهيزاته�ا إىل تفكيك 
العالق�ة ب�ني الحقيقة والخي�ال، والتاري�خ واملخّيلة 

الجمعية، والخرافة والعلم.
تعود الفنانة إىل فكرة التأقلم كرضورة للنجاة، وتقدم 

تجهيزاً يعكس األشكال املهجنة والجديدة يف مجاالت 
العم�ارة، والتكنولوجيا، والبيولوجي�ا، واللغة. حيث 
تبني عملها عىل الخيال العلمي واألس�اطر القديمة، 
لتبتك�ر تأّم�الت غ�ر مس�تقرة وال واضح�ة ح�ول 
الس�فر يف الزم�ن، والرقابة املعارصة، وش�كل العالم 
يف املس�تقبل. تعرف أومو نفسها دائماً بأنها »إنديانا 
جون�ز يف زمن غوغل«، وتق�وم أعمالها عىل التواصل 
م�ع خ�رباء م�ن حق�ول العل�وم، واألنثروبولوجي�ا، 
واألركيولوجيا، وقد عرضت أعمالها سابقاً يف متحف 
»تي�ت« و«ق�رص طوكي�و« وغال�ري »رسبانت�ني«، 
و«نوتينغهام املعارص«، و«متحف فكتوريا وألربت«، 
وحصلت عىل جائ�زة »جمعية النحاتني الربيطانيني« 
لع�ام 2014. مح�ارضة األول م�ن حزي�ران/ يونيو 
املقبل س�تكون مع الفنانة الكورية املعارصة يل بول، 

حيث تناقش التأثرات التي تقف خلف أعمالها.
تستكشف يل أسئلة الحميمية والجندر والتكنولوجيا 
والطبق�ة من خالل الرتكي�ز عىل الجس�د، باالعتماد 
عىل الخيال العلمي والهندس�ة املعمارية والهندس�ة 
البرصي�ة، باإلضافة إىل املانغا والرس�ومات املتحركة 

اليابانية، فإن عملها يتضمن أداء ورسماً وتجهيزاً.

ص�درت حديث�اً عن منش�ورات املتوس�ط – إيطاليا، 
مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر الس�عودي محمد 
الح�رز، بعن�وان »غيابِك ت�رك دراجت�ه الهوائية عىل 
الب�اب«. يف كتابه الجديد ُيجرُِّد الش�اعر محمد الحرز 
املشاعر واألشياء، ليمنحها مس�احَة وجوٍد وصفاٍت 
جدي�دة، كما ل�و أّن�ه يخلق عامل�اً رسيالي�اً بعنارص 
واقعي�ة، يهدِّم�ه، ثمَّ يعيد بن�اءه مرَّة أخ�رى؛ إىل أن 
يصل إىل تلك النافذة املضيئة يف جدار العالم، املنفتحة 
عىل إش�اراٍت ورموز يلتقطها الشاعر بحرفية ليكتب 
قصيدته. من خالل تلك النافذة أيضاً، تعود الذكريات 
واملشاهد القديمة وحاالت الغياب واالنتظار والخيبة 
واملوت. عن تهمة الش�عر ولعنت�ه األبدية كتب محمد 

الحرز: أّمي ال تعرُف أّني شاعر
أبي لم يقرأ قصيدًة يل قّط

وإذا ما رأى أحُد اخوتي حمامًة تفّر
من قفِص كلماتي؛ ظّن أنها للجران.

بعد موتي ستعوُد الحمامة إىل القفِص ذاِته

ألنها سمعْت أبي يقوُل ألّمي:
كان جدُّه شاعراً.

يف قصائ�د محم�د الحرز نتب�ُع قطار ال�رّسد الذي ال 
يتوقف إال لكي يأخذ نفس�ًا ش�عرياً ويمي، عرباٌت 
مليئ�ٌة بالقص�ص والرغبات واألحالم املنس�ية، تميُل 
ع�ىل الس�كة دون أن تفقد حمولته�ا، ويف كل محطٍة 
يلتقُط الش�اعر املزيد من التفاصيل التي يحتاجها يف 

رحلته الطويلة.
عر« نقرأ: ويف بداية قصيدة »قلب الشِّ

ْعُر، ال ثالَث بيننا، يف هذه الغرفِة املعزولِة عن  أنا والشِّ
أعنِي العالم. الشيطاُن الذي لم يجرْؤ أحٌد عىل إزعاِجِه، 
وهو يناُم يف أرض املَرِوّيات، يقطُف الكالَم كلّما نضَج 
يف ُحُقولَِها، يرسُج منها عىل ُخُيولَِها الرسيعة؛ لتذهَب 
�ُدوِر، دون أن َتتيَه يف صحراء، أو  ُؤوِس أو الصُّ إىل ال�رُّ
تتعثَّر بعالمِة اس�تفهام، أو ُسؤاٍل هارٍب من ُسُجوِنِه 
دون ِعل�ْم ُحرّاِس�ه. وهو الواق�ُف عىل الب�اِب الكبِر 
ُع َعَطاي�اُه عىل الداخل�ني والخارجني.  للغواية، ُي�وزِّ

لم ُيزعْج�ُه أحٌد قّط ويقْل له: هناك ش�يطاٌن آخُر قد 
ُولَد يف هذه الغرفِة، وعليَك أن ُتعدَّ له الس�الَل؛ لرتميِه 
يف النه�ِر، أو ترتَك�ُه وحي�داً أم�ام الذئب؛ لئ�ال ينجَو 
ن  بنفِس�ه. بني اس�تعادِة الرتاث واألس�اطر وما يدوَّ
م�ن مالحظاٍت يومية عادية؛ أبواٌب كثرة تفتح، وإن 
كانت لغرفٍة واحدة، ونحن نقرأ قصائد محمد الحرز، 
ويصعب س�دُّها ح�ني يتعلّق األمر بالح�ب، والروائح 
وامل�دن واملقاه�ي والخس�ارات. بينما ونح�ن كذلك، 
نتب�ع ما يضاُء من عتمة الطريق، وكيف يرتك الغياُب 
دراجته عىل الباب، نلمح موتى يتجولون يف الشوارع، 
قبل أن ندخل يف غيبوبة طويلة وقد نتحّول إىل س�يارة 
�ل ُمحرِّكه�ا. »غيابك ترك دّراجت�ه الهوائية عىل  تعطَّ
الباب« مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر السعودي 
محم�د الح�رز، ص�درت يف 160 صفحة م�ن القطع 
الوسط، ضمن سلس�لة »براءات« التي تصدرها الدار 
وتنترص فيها للشعر، والقصة القصرة، والنصوص، 

احتفاًء بهذه األجناس األدبية.

ص�درت حديث�اً عن منش�ورات املتوس�ط – إيطاليا، 
مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعرة الكويتية تهاني 
فجر حملت عنوان »صورة ش�خصية للحب«. تجلُس 
تهان�ي فجر يف ركٍن ما من هذا العالم، معيدًة صياغَة 
مفاهيم كثرة باس�م الحب. كما لو أنَّها تصنُع ألبوَم 
صوٍر ش�خيص بما تلتقطه من مش�اهد حميمة وما 
تكش�ف عن�ه من رغباٍت حّس�ية يف مواجه�ة الفقد، 
الح�رب، والبش�اعة املاثل�ة أمام باب البي�ت كصورٍة 
لحي�اة مس�تهلكة. لُيم�ي االنتظ�ار مس�افًة لزجة 

تتحاي�ُل عليها الش�اعرة بكتابة تفاصي�ل يومياِتها، 
بم�ا يجعُل القصيدة مرآًة تعك�س ذاتها املتمرِّدة عىل 
التقاليد واألفكار املس�بقة يف زمٍن متس�ارٍع ونمطي 
يلتهُم مالمحنا، ويحيلنا إىل وجوه خالية تسقُط منها 
مش�اعر الخوف والدهش�ة حتى ونحن نسُر بخطى 

واثقة إىل الهاوية.
تتع�دَُّد الص�ور الت�ي تجَمُعها تهاني فج�ر من خالِل 
ك  اش�تغالها ع�ىل املفردة الواح�دة يف القصي�دة، ُتفكِّ
بطريقته�ا  تركيَبه�ا  لتعي�د  والكلم�ات  الح�روف 

الخاصة:
تماماً كلوحٍة ل� »موديلياني«

لِة أبدو برأٍس َمحشوٍّ بأغنيَِّتَك املُفضَّ
بُعُنٍق طويٍل ُمبلٍَّل

ِبِريِق ُقبلَِك بفٍم ُيشبُه كلمَة »أحبَُّك«
ِة يف كلمِة »أشتهيَك« بعيَننْي واسَعَتنْي لهما لوُن الُبحَّ

ان بساَقنْي عارَيَتنْي تلتفَّ
حول خرِصَك

كي أُبرَِّر خويف من العالِم.

كائن�ات تهاني فجر يف مجموعتها الش�عرية »صورة 
ش�خصية للحب« ال تختلف كثراً عن الحبِّ يف حاالت 
الخيب�ة واالنكس�ار، كما يف حاالت االنتش�اء واملتعة، 
يصب�ُح للقلب أكثر من فم ويد، أكثر من خرص وقدم، 
تصب�ُح الكلمات س�كاكني ح�اّدة، والف�راغ فقاعات 
نلم�ُح يف إحداه�ا الش�اعرة وه�ي تتأّم�ل العالم من 
غشاٍء شّفاف، لكن رغم هش������اشتِه له أن يقهَر 
العتمة بالس�خرية ويلتقط ص�ورًة يمكن االحتفاظ 

بها إىل األبد.

نمر سعدي

غيٌم في الماء 
؟ هل سُيغمى يف الطريِق  َ َ يفَّ؟ هل يشٌء تكرسَّ غيٌم دمي يف املاِء، هل يشٌء تغرَّ
ُر، نسوٌة  ُر.. ال أُفكِّ عىل األغاني؟ هل سيخفُق وردًة فوَق الصليِب دمي؟ أُفكِّ
�ُد َشعرها بالضوِء، آنيٌة  دٌة تمسِّ اِح، س�يِّ يعربَن يف املعنى، وال ينصعَن للتفَّ
، غيٌم مالٌح، ما الفرُق بنَي اللفِظ والرؤيا وبنَي أصابِع  لحفِظ تنهدَّاِت الظلِّ

التأويِل واملرآِة؟ أو ما الفرُق بنَي قصيدٍة رعويٍَّة وبكاِء أنكيدو؟ 
وب�نَي زنابِق ال�وادي وبنَي فمي؟ دمي غيٌم وأش�جاري التماعاُت الظنوِن، 
ُر ام�رأٌة قصيدتها ألنس�اها، وتفرُك جس�مها ب�اآلِس أو بالزنجبيِل  تك�وِّ
، موس�يقاَي باردٌة وهذا اللي�ُل ال ُيصغي إىل جرِح ال�كالِم وال يميُط  الح�يِّ
ع�ن الجميالِت اللثاَم، الليُل وغٌد، كالرجاِل الخائننَي وكالنس�اِء العاهراِت، 
ضج�رُت من نفي ألنَك لم تكن يا آخري يف عزلتي هجي، ألنِك لم تكوني 
مرًَّة قمري وال ش�مي، ألني لم أُرتِّْب فيِك فوىض األبجديَِّة وانس�حبُت من 
الظ�الِل كأنني ش�بٌح يكابُد فيِك رغبت�ُه، ويبني من بقاي�ا دمعٍة حجريٍَّة 
منف�اُه، طوَّح�ْت املعلَّقُة األخ�رُة بي عىل م�رأى امرِئ القي�سِ الذي لفَّ 
ِع عندما أخفى الثياَب وعندما أرخْت  اس�تداراِت األُنوثِة بالرساِب وبالتوجُّ
�ُع خرصه�ا بالزعفراِن  ، أو راحْت تلمِّ ضفائره�ا ع�ىل موٍج فت�اُة الح�يِّ

وبالقرنقلِة األخرِة نهدها.

مطر الغريب 
مطٌر ال يثُر املش�اعَر أو ال يقوُل الحقيقَة يف الخارِج اآلَن، لن أستعَر قناَع 
الصعالي�ِك حت�ى أرى ما وراَء الس�طوِر وال معطَف املرسح�يِّ ألكتَب عن 
ْت عىل ش�فتي نحلٌة وعىل  حائ�ٍط خائٍف يف الروايِة، ال يشَء.. ال يشَء، حطَّ
ِل الليِل للبيِت، سبُّورٌة  اٌت ثالُث وال يشَء، زوجا حماٍم يعوداِن يف أوَّ لغتي قربَّ
غ�ُر مرئيٍَّة يف الظالِم، ه�واٌء معاىف، وتعويذٌة للصغ�ِر، تركُت الغياَب عىل 
حالِه ثمَّ نمُت، تركُت الكتاَب لفنجاِن ُبنِّ املس�اِء وأبحرُت يف التيِه، ال مطٌر 
س�يقوُد خط�اَي وال وتٌر يف الكناي�ِة أو يف صدى النهونِد، س�أطوي النهاَر 
ادٍة وس�أكتُب نثراً إلحدى حفيداِت طاغوَر، أو ش�بَه مرثيٍَّة لنس�اٍء  كس�جَّ
تس�لَّلَن من لوحٍة فوَق حائِط مش�فى ومن حبٍق أُنث�ويٍّ لفروغ فرخزاَد، 
�رَن كالخلِّ يف املزهريَِّة، أو ذبَن مثَل  ، ثمَّ تقطَّ أو من حروٍب س�تأتي عليهنَّ
ِة أو يف الراينِي، دمعاً عىل أربع�اِء الرماِد، رماداً عىل  الن�داءاِت فوَق األرسَّ

وردٍة يف األحْد.

بعد منتصف الليل 
بع�َد منتصِف الليِل، أقصُد بعَد الهزيِع األخِر من الليِل، بعَد ذهاِب الجميِع 
إىل الن�وِم، بعَد الحن�نِي لصلصاِل حوَّاَء، بعَد انطف�اِء النجوِم التي يف دمي، 
، وأغفو وحي�داً عىل غيمِة القمِح، أفت�ُح نافذتي كي  بع�َد أن أق�رأ املثنويَّ
تمرَّ طيوٌر مهاجرٌة ورياٌح خريفيٌَّة ال تنادي عىل أحٍد ضلَّ منُذ زماٍن بعيٍد، 
وأت�رُك ناَي الرعاِة ألغنيٍة يف الجباِل، وأنىس الصدى يف املرايا، وموَج الهديِل 
عىل غصِن ليمونٍة، والضباَب عىل الس�طِح، واألسطوانَة والفيلَم والورَد يف 
املزهريََّة واللغَة الس�يميائيََّة والتب�َغ واملاَء، من أجِل أن أتقرَّى بكفيَّ حزَن 

السكارى الوحيديَن جدَّاً ووأقرأَ ما يكتبوَن هنا بعَد منتصِف الليِل.

احلب خبط خطى
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ألني حلود: أعشق التحدي
ح�ني تراج�ع ألني لحود م�ا حققته يف الس�نوات 
األخ�رية، تنظر إليه بع�ني كبرية لكنه�ا تعترب يف 
الوق�ت نفس�ه ان الطريق أمامها الت�زال طويلة 
وبالت�ايل اليزال هن�اك الكثري من املش�اريع التي 
يف وده�ا تنفيذه�ا. من هذا املنطل�ق، ينتظر ألني 
عمل مرسحي جديد وفيلم س�ينمائي تخوض به 
غمار الكتاب�ة واإلخراج، أما الغناء فحارض دوما 
يف موازاة املرسح والسينما هي الباحثة دوما عن 

أغنيات غري تقليدية تقارب الغرابة والجنون.
»األنب�اء« التق�ت لح�ود يف ه�ذا الح�وار، ف�إىل 

التفاصيل:
إذا ع�دت إىل الوراء يف تقيي�م للفرتة األخرية، ماذا 

تقولني عن أبرز ما حققته خاللها؟
٭ ثم�ة إنج�ازان أولهم�ا وق�ويف ع�ى خش�بة 
مهرجانات بعلبك للمرة الثانية وهذا إنجاز أفتخر 
به وأضيف�ه إىل رصيدي الفن�ي، وثانيهما تقديم 
مرسحي�ة »بنت الجب�ل« يف ب�ريوت ودوري فيها 
كان تحديا كبريا يل سواء عى الصعيد التمثييل أو 
ع�ى الصعيد الغنائي، الس�يما أن والدتي الراحلة 

سلوى جسدت الدور عينه وتألقت فيه.
يف جعبتك مرسحية جدي�دة بعنوان »واصل« من 

كتابة غربيال يمني وإخراجه، ماذا عنها؟
٭ املرسحية تنتم�ي إىل الكوميديا الس�وداء أقف 
فيه�ا عى الخش�بة بمفردي وأجس�د ش�خصية 
ام�رأة يف حالة انتظار وتروي معاناتها يف الحياة، 

يف ه�ذا العم�ل أتح�دى نف�ي كثريا كون�ي أمثل 
بمف�ردي، لكني أعش�ق التح�دي وأحب من حني 

آلخر ان أفاجئ نفي قبل أن أفاجئ اآلخرين.
م�اذا أيضا ع�ن الفيلم ال�ذي تكتبين�ه منذ فرتة 

وتسعني لتأمني اإلنتاج الالزم له؟
٭ الفيل�م هو أش�به بالحلم بالنس�بة يل، فكوني 
أحب املوس�يقى والسينما يف آن أحببت أن أضمن 
الفيلم املوس�يقى م�ن دون أن نك�ون أمام فيلم 

غنائ�ي، يف الع�ام امل�ايض س�افرت إىل الوالي�ات 
املتحدة وهناك التقيت صديقة يل هي أمريكية من 
أصل لبناني، فحدثته�ا عن الفيلم وأجوائه وكان 
رده�ا أنه يحتاج إىل إنتاج كب�ري مماثل إلنتاجات 
األفالم األمريكية، طبع�ا رحبت بالفكرة عى أمل 
أن يص�ار قريب�ا إىل التوقيع عى العق�ود الالزمة 

ملبارشة التنفيذ.
ستخرجني الفيلم وتقومني ببطولته؟

٭ يف البداية فكرت أن ألعب الشخصية األساسية 
يف الفيل�م كوني من ابتكر هذه الش�خصية، بعد 
ذل�ك ق�ررت أن أخرج الفيلم كون�ي تخصصت يف 
التمثيل واإلخراج عى أن تسند البطولة إىل ممثلة 

أخرى.
مل�اذا ل�م تعمدي حت�ى الي�وم إىل كتاب�ة أغنياتك 

بنفسك؟
٭ أشعر بس�هولة أكرب يف التعبري والكتابة باللغة 
الفرنس�ية، ال أنك�ر ان ل�دي مح�اوالت باللغ�ة 

العربي�ة لكني أخىش دائما أال تكون القفالت 
صحيحة.

هل الس�هولة يف التعبري بالفرنسية هي 
التي تربر مش�اركتك يف العام 2014 يف 
 The« النسخة الفرنسية من برنامج

Voice«؟
٭ ب�ل الس�بب هو حب�ي للمغامرة 
وبحثي عن انتش�ار خ�ارج نطاق 
بل�دي، التجرب�ة أعطتن�ي الكثري 
إيل  الجمه�ور األوروبي  وعرف�ت 
وفتحت أمام�ي أبوابا كثرية، ال 

أنكر ان مش�واري يف الربنامج 
لم يكن طويال لكني اكتسبت 

الكثري.
فاج�أك خروجك املبكر من 

الربنامج؟

زينة ختتار أنغام لغناء شارة 
مسلسلها اجلديد

كش�فت الفنانة زين�ة، عن اختي�ار املطربة أنغام 
أو  االق�رتاب  »ممن�وع  مسلس�ل  ش�ارة  لغن�اء 
التصوي�ر«، املقرر عرض�ه ضمن ماراث�ون دراما 
رمض�ان 2018، علًم�ا ب�أّن الراب�ط الوحيد الذي 
ا من  جمع بني النجمتني س�ابًقا، ه�و الزواج رسًّ
الفن�ان أحمد عز، وهذا ه�و اللقاء الفني األول 

بينهّن بعد انتهاء األزمة.
زينة نرشت تغريدة عرب حس�ابها عى تويرت، 
تضمنت صورة له�ا وللفنانة أنغام، وعلقت 
عليه�ا قائل�ة: نجم�ة الغن�اء األوىل يف مرص 
والوطن العربي النجم�ة أنغام، أحى صوت 
وأرق إحساس انتظروا املفاجأة ترت مسلسل 
»ممن�وع االقرتاب أو التصوي�ر«، قريًبا”، كما 
ألحقت الصورة بهاش�تاق »100 صورة« والذي 

ُيعتقد بأنه اسم أغنية الترت.
مسلس�ل من�وع االق�رتاب أو التصوير، تدور 
أحداثه ح�ول فنانة صاعدة تصل للنجومية، 
لتتورط بع�د ذلك يف جريمة قتل، واملسلس�ل 
من بطول�ة: زين�ة، ونرسين أم�ني، وفتحي 
عبد الوهاب، ومحمد ش�اهني، وأحمد فؤاد 
س�ليم، وعايدة رياض، وم�ن تأليف محمد 
الصفتي، وإنتاج أمري شوقي، وإخراج زياد 

الوشاحي.

شريين رضا تثري اجلدل جمددًا
ش�اركت الفنانة شريين رضا جمهورها صورة 
حديث�ة لها عرب حس�ابها الرس�مي عى موقع 
التواص�ل االجتماع�ي انس�تقرام، وظه�رت يف 
الصورة وهي ترتدي فستان سواريه، وبجوارها 
دراجة بخارية. وأث�ارت اإلطاللة الجديدة جدالً 
عى مواق�ع التواصل االجتماع�ي خصوصاً أن 
ش�ريين بدت فيها بمالمح ش�ابة وأصغر س�ناً 
األم�ر الذي دف�ع البعض للحديث ع�ن إجرائها 
عمليات تجمي�ل حديثاً.ونفت مص�ادر مقربة 

م�ن الفنانة إجراءه�ا أي عملي�ات حيث أكدوا 
أنها تتب�ع حمية غذائية نباتي�ة وراء حفاظها 
عى برشتها ونضارتها وشبابها بهذه الطريقة 
فهي تمتنع تماماً عن تناول اللحوم منذ ما يزيد 
ع�ن العرشين عاماً كما تحرص عى ممارس�ة 
الرياض�ة بش�كل مس�تمر وتن�اول املزي�د من 
الخرضوات الطازجة بشكل يومي. كما تحرص 
أيضاً عى رشب كميات كبرية من املياة بش�كل 
مس�تمر .حبيب غلوم لش�ريين رضا: احرتمي 

األدي�ان والناس.الصورة ت�م التقاطها 
يف إح�دى حفالت الش�اي الت�ي أقامتها 

إح�دى رشكات االتص�االت الت�ي تق�وم 
شريين ببطولة حمالتها الدعائية وذلك من 

أجل تكريم النجوم الذين يشاركون يف دعاية 
الرشكة.يذك�ر أن ش�ريين تش�ارك يف بطولة 
فيلم »ت�راب الن�اس« مع آرس ياس�ني وعدد 
كب�ري م�ن الفنانني ومن إخراج م�روان حامد 

واملقرر عرضه يف موس�م عيد الفطر املقبل.

باسم ياخور مذيعًا
يف رمضان

يضع املمثل الس�وري باسم ياخور اللمس�ات األخرية عى برنامجه 
الجديد »كاش مع باس�م« عى الفضائية الس�ورية الرس�مية، وهو 
الربنام�ج الذي يظهره كمقدم برام�ج، حيث يقّدم جوائز مالية من 

خالل املشاركة يف الربنامج.
وه�ذه التجربة األوىل لياخور يف مجال التقديم التلفزيوني، إذ س�بق 
وأن ق�دم برنامج »مس�اكم باس�م« عرب الفضائية الس�ورية خالل 
رمض�ان 2010، كم�ا أن�ه قدم برنام�ج »أمري الش�عراء« بأكثر من 

موسم عى قناة »أبو ظبي«.

رغم االزم�ة التي يمر بها العمل وذلك بعدما خرج من املنافس�ة 
املرصية يف ش�هر رمضان، كش�ف املمثل املرصي محمد هنيدي 

عن االعالن الرتويجي الرسمي ملسلسله »أرض النفاق«.
هنيدي كش�ف عن اإلعالن الرس�مي عرب حسابه الخاص عى 

أحد مواقع التواصل اإلجتماعي، وعلق عليه بالتايل:
»حب الناس دايما أكرب من اي حاجة ..ارصار الجمهور انه 

يش�وف املسلس�ل رجعنا نصور من تان�ي وهنعرض عى 
القنوات العربية يف الس�عودية وتون�س واملغرب والدول 
عربية ويوتيوب عشان كله يشوف املسلسل.. مارضتش 

ارجع اال باإلعالن الجديد وان شاء الله يعجبكم«.

حممد هنيدي يعود لتصوير
»أرض النفاق«

يف سابقة لم تعهدها السيدة جوليا بطرس، وبعدما 
نفذت بطاقات حفلها املقّرر يوم الس�بت يف 21 تموز 

2018 يف ص�ور، بأقّل من 24 س�اعة عى طرحها للبيع، 
وهو حدث اس�تثنائي لم يعهده لبنان، وافقت الس�يدة 
جولي�ا عى إقامة حفل ثاٍن، وذل�ك يوم األحد 22 تموز، 

نزوالً عند رغبة محّبيها وتمنياتهم لعدم تمكنهم من حجز 
بطاقاته�م، خصوص�اً أهل صور والجن�وب، الذين أعطي�ت األولوية 

له�م لحجز عدد م�ن املقاعد. ويمك�ن للراغب�ني، رشاء البطاقات عرب 
مراكز البيع التالية: فندق املوريس�س صور، مكتب ضاهر للسفريات 
يف النبطي�ة ومكتب�ة اإلتحاد يف صي�دا، باإلضاف�ة إىل كل فروع فرجني 
ميغاستور . إشارة إىل أن بيع التذاكر يبدأ اعتباراً من األربعاء 16 أيار.

نادي�ن  اللبناني�ة  املمثل�ة  ن�رشت 
الرايس عدة صور ألبنائها، ارفقتها 

بأبي�ات ش�عرية ع�رّبت م�ن خاللها 
عن حّبها لهم، مش�رية اىل انها ستبقى 

بجانبهم مهما كانت الظروف.
وعلقت نادين عى الصور عرب حس�ابها 

الخ�اص ع�ى اح�د مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي قائلة: »ش�عور األمومة 

يف  ومبه�ر  ممي�ز  ش�عور  أكث�ر 
الحياة«.

وكان�ت ق�د انترشت ش�ائعة 
تشري اىل ان نادين واالعالمي 

رج�ا ن�ارص الدي�ن ق�د 
ارتبط�ا، اال انه�ا نفت 

ه�ذا  الف�ن  ملوق�ع 
انها  الخرب واّك�دت 

مجرد مزحة.

جوليا تستجيب ملحبيها

نادين الرايس 
برسالة مؤثرة 

ألبنائها

اعرتض�ت الفنان�ة املغربي�ة دني�ا بطم�ة عى 
فوز املش�رتكة العراقية دموع تحس�ني بلقب 
»ذا فويس«، حيث اش�ارت اىل املشرتك املغربي 

عصام رسحان كان يجب ان يفوز باللقب.
بطمة نرشت عرب حس�ابها الخ�اص عى أحد 

مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي ص�ورة لرسحان 
وعلق�ت عليه�ا بالتايل: »م�ع احرتام�ي لجميع 

الجنس�يات واحرتام�ي لجمي�ع األص�وات التي 
ش�اركت بربنام�ج the voice عصام رسحان 
كان والزال و س�يظل نج�م ذافويس بدون 
من�ازع ص�وت ال ن�زاع علي�ه وتعودن�ا 
عى ه�ذا منك يا شاش�ة mbc تحطيم 
األصوات املغربية الجبارة فاالصوات 
املغربية اكرب بكثري من اي مشاركة 
يف اي برنام�ج ه�واة ولكن هذه 
فقط البداية ي�ا عصام واللقب 
لي�س بمعي�ار النج�اح وان�ا 
أمامك اك�رب دليل بالتوفيق 
ي�ا اب�ن املغ�رب الصوت 
الوحيد والنادر بالعالم.

ومربوك دموع أتمنى 
كالم  يك�ون  ان 
الرشك�ة املنتج�ة 
ويفون  صحي�ح 
بوعوده���م اي 

)األلبوم(«.

شريين عبد الوهاب تطلق جمموعة ازياء
تستعد املمثلة املرصية شريين عبد الوهاب 
إلط�الق مجموعة ازياء خاصة بها تميل اىل 
»الكاج�وال« وذلك بالتعاون م�ع دار ازياء 

عاملية تعلن عنها الحقاً.
من جهة اخرى تعرضت ش�ريين إلنتقادات 
خ�الل زيارتها االخ�رية لدبي حي�ث خلعت 

االس�ود ووضعت مكي�اج وبدت وكانه�ا انهت 
الحداد عى والداها الذي تويف منذ اقل من شهر.

يذك�ر ان الفنانة ش�ريين عبد الوه�اب وجهت 
رس�الة للنس�اء الس�عوديات دعته�ن خالله�ا 
للمش�اركة يف حفلها األول املرتقب يف السعودية 
يف 19 حزيران/يوني�و املقب�ل. وجاء يف رس�الة 

ش�ريين التي نرشتها عرب حسابها الخاص عى 
أحد مواقع التواصل اإلجتماعي التايل: »س�يدات 
ج�دة والس�عودية الجم�ال، مبس�وطة إن أول 
حفلة ليا يف الس�عودية هتكون معاكم إن ش�اء 
الله ي�وم 19 حزيران/يوني�و يف الصالة املغلقة 

امللك  عبد الله الرياضية«.بمدينة 

يرسا مكتئبة وترفض احلديث
حتى انتهاء االزمة

يف هذا الوقت من كل عام اعتادت املمثلة املرصية 
يرسا أن تعيش اجواء السعادة والفرح والقلق 
والرتق�ب ايض�ا قبل ب�دأ عرض مسلس�لها 
الجديد.لكن هذا العام ومع تصاعد ازمات 
مسلس�لها الجديد »ل�دي اقوال اخرى« 
 ON وال�ذي تم منع عرض�ه عى قناة
E ليع�رض فق�ط ع�ى التلفزيون 
السعودي بش�كل حرصي وهو 
م�ا يش�كل قلق�ا من نس�ب 

املش�اهدة يف مرص، وايض�ا الهجوم عى غناء 
فضل شاكر ألغنية الترت وهو ما جعل رشكة 
االنتاج تق�وم بتعديل االم�ر مؤكدين يف بيان 
ب�أن املمثلة ي�رسا تفهمت األم�ر، علم موقع 

»الفن« بأن يرسا تشعر بإكتئاب شديد وترفض 
التواصل خالل هذه الفرتة مع اي شخص حتى 

ال تدخل يف اي خالف�ات او جدل، وقررت االنعزال 
لف�رتة ولحني تس�وية األم�ور او االطمئنان عى 

مسلسلها الجديد.

دنيا بطمة تعرتض عىل فوز 
دموع بـ »ذا فويس«
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اليوم.. انطالق مباريات اجلولة »26« 
من الدوري العراقي املمتاز

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�تنطلق الي�وم الخمي�س مباري�ات 
الجول�ة )26( م�ن ال�دوري العراق�ي 
الجول�ة  لق�اءات  اول  الممت�از وف�ي 
س�يلتقي فريق نفط الجن�وب بضيفه 
فريق الش�رطة على ملعب الزبير ،كما 
سيلتقي فريقا الحسين ونفط الوسط 
على ملعب التاجي وف�ي ثالث لقاءات 
س�يلتقي  الجول�ة  م�ن  االول  الي�وم 
فري�ق الديواني�ة ضيف�ه النج�ف على 
ملعب عفك وس�تقام جمي�ع مباريات 

 )  4:30( الس�اعة  ف�ي  االول  الي�وم 
عصرا”.وي�وم غ�دا الجمع�ة س�تقام 
ارب�ع مباري�ات تجم�ع االول�ى بي�ن 
فريق�ي البح�ري والطلب�ة على ارض 
ملع�ب الزبي�ر، وف�ي المب�اراة الثانية 
س�يلتقي الكهرب�اء فريق بغ�داد على 
المباريتين  التاج�ي وس�تجري  ملعب 
في الس�اعة الرابعة والنصف عصرا”.

كما س�يجمع ملع�ب الش�عب الدولي 
فريق�ا ال�زوراء وزاخ�و ف�ي المباراة 
الثالثة لي�وم الجمعة والمباراة الرابعة 
مرب�اء  فري�ق  س�يلتقي  واالخي�رة 

بضيف�ه الس�ماوة عل�ى ارض ملع�ب 
كرباء وستقام المباريتين االخيرتين 
يوم الجمعة الساعة العاشرة والنصف 
ليا”.وس�تختتم الجول�ة منافس�اتها 
ي�وم الس�بت بث�اث لق�اءات يجم�ع 
االول فري�ق النفط بفري�ق الصناعات 
الكهربائي�ة على ملع�ب الصناعة في 
الساعة الرابعة والنصف عصرا”.كما 
س�يلتقي فريق الجوي�ة بفريق نفط 

ميس�ان في ملعب الش�عب وفريقا 
الميناء والحدود في ملعب 

الرياضية  المدين�ة 

هازارد يفصح عن رشطه الوحيد 
لالستمرار مع تشيليس

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف البلجيكي إيدين هازارد، عن الش�رط الذي 
وضع�ه، قب�ل تجدي�د عقده م�ع ناديه تشيلس�ي 
اإلنجلي�زي، ف�ي ظ�ل الش�ائعات الت�ي تربط�ه 
باالنتق�ال لعمالقة أوروب�ا، الميركات�و الصيفي 

المقبل.
وق�ال ه�ازارد، في تصريح�ات نقلته�ا صحيفة 
ميرور”أنا منفتح الكتش�اف أشياء جديدة، ولكن 

من ناحية أخرى، أنا سعيد للغاية في تشيلسي”.
وأضاف صاحب ال� 27 عاما “إنه ش�عور مزدوج، 
مهما حدث، س�أكون سعيدا، سنرى، هناك الكثير 
من التكهنات، لكنني أريد أن أعرف أيضا، الاعبين 
البارزين، الذي سينجح تشيلسي في استقدامهم”.

وختم هازارد حديثه بقول�ه “أنا في انتظار، ضم 
مجموعة جي�دة من الاعبين، أريد صفقات جيدة 
وممي�زة للبل�وز، ألنن�ي أرغ�ب في الف�وز بلقب 

البريمييرليج الموسم المقبل.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

بارك وزير الش�باب والرياضة، عبد الحسين 
عبط�ان، بلوغ فري�ق القوة الجوي�ة نهائي 
منطقة غرب آسيا في كأس االتحاد اآلسيوي 
العه�د  م�ع  تعادل�ه  رغ�م   ،2018
اللبنان�ي بهدفين لمثلهما في 
اللقاء الذي اقيم على ملعب 
المدين�ة الرياضية في 

العاصمة بيروت.وأكد عبطان في بيان تلقته 
“المس�تقبل العراقي”، ان “وزارة الش�باب 
لاتح�ادات  دعمه�ا  س�تواصل  والرياض�ة 
والمنتخبات واالندية حتى تحقق النجاحات 
المنشودة والوقوف فوق منصات التتويج” 
مش�يرا الى ان “ما انج�زه القوة الجوية من 
نتائج ايجابية في االستحقاق القاري مدعاة 
فخر واعتزاز والس�يما انه يدافع عن اللقب 

االسيوي للعام الثالث على التوالي.

عبطان: ما انجزه اجلوية مدعاة فخر 
واعتزاز وسنواصل دعمنا

جوارديوال حيصد جائزة أفضل 
مدرب يف إنجلرتا

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

حصل اإلس�باني بيب جواردي�وال، المدير الفني 
لنادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب، 
في إنجلترا، خال الموسم المنقضي مؤخًرا، والتي 
يقدمها اتحاد مدربي الدوري اإلنجليزي.وقاد بيب جوارديوال، مانشستر 
س�يتي لتحقي�ق لقب ال�دوري اإلنجلي�زي، بعدم�ا جم�ع 100 نقطة، 
متفوًقا على مانشس�تر يونايتد أقرب ماحقيه بفارق 19 نقطة.وتفوق 
جواردي�وال )47 عام�ا( على يورج�ن كلوب مدرب ليفربول وش�ون دايك 
مدرب بيرنلي ونونو إس�بيريتو سانتوس مدرب وولفرهامبتون واندرارز 
وني�ل وارن�وك مدرب كارديف س�يتي وج�ون كولمان م�درب أكرينجتون 
ستانلي.وذكر الموقع الرس�مي لنادي مانشستر سيتي، أن جوارديوال أصبح 
أول مدرب للس�يتزينز ينال تلك الجائزة التي بدأت موسم 1993 - 1994، ويتم 
منحها من قبل الرعاة والصحفيين والعبين س�ابقين.وأوضح الموقع أن بيب 
حصل على الجائزة في أحد الفنادق بمدينة لندن، كما أنه مرشح لجائزة أخرى 
باس�م الس�ير أليكس فيرجس�ون، مدرب مانشس�تر يونايتد األس�طوري، التي 

سوف يكشف عن الفائز بها الليلة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أبدى مدرب المنتخ�ب األولمبي عبد الغني 
ش�هد، ، تذم�ره، لع�دم وض�وح الرؤي�ة، 
للمش�اركة ف�ي دورة األلعاب اآلس�يوية، 
وضعف إعداد الفريق، لاستحقاق المقبل.

وقال ش�هد، ف�ي تصريح صحف�ي اطلعت 
علي�ه “المس�تقبل العراق�ي”، ان “الجهاز 
الفني للمنتخب األولمب�ي، يعاني من عدم 
وضوح اله�دف من المش�اركة ف�ي دورة 
األلع�اب اآلس�يوية، ليتم دع�وة الاعبين، 
وفًقا لم�ا تخطط له اللجن�ة األولمبية مع 

اتحاد الكرة “.
وأشار إلى أن “ الجهاز الفني، تابع الدوري 
المحل�ي، وراق�ب مجموعة م�ن الاعبين، 
منوها أن القائمة س�تختلف حسب الهدف 
المنتظر من البطولة، مما س�يحدد س�قف 

أعمار الاعبين”.
المنتخ�ب  تجم�ع   “ أن  ش�هد،  وأوض�ح 
األولمبي، أمر صعب، وس�ط ضغط جدول 
ال�دوري العراقي، مما يعطل إعداد الفريق، 
مش�ددا على أن الوقت الفاص�ل بين نهاية 
الدوري ودورة األلعاب اآلسيوية، ال يسعف 
أس�ود الرافدي�ن”. وطال�ب ش�هد، اللجنة 

األولمبي�ة واتحاد الكرة، بض�رورة تحديد 
سقف الطموحات، من المشاركة في دورة 

األلع�اب اآلس�يوية، لتتض�ح للجهاز 
الفن�ي، الرؤي�ة الكامل�ة ووض�ع 

قائمة الفريق.

شهد: األوملبي يعاين من عدم وضوح الرؤية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حددت إدارة ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني، 
قيم�ة مكافآت العبي الملكي، حال التتويج 
بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا، للم�رة الثالثة 
عل�ى التوالي.وم�ن المق�رر أن يلتقي ريال 
مدريد، نظيره ليفربول اإلنجليزي، يوم 26 
مايو/آيار الجاري، في نهائي دوري أبطال 
أوروبا، في مدينة كييف األوكرانية.وقالت 
الكتالونية،  ديبورتيف�و”  صحيفة “موندو 
إن كل العب في ريال مدريد س�وف يحصل 

على 600 ألف يورو ستصبح 300 
ألف يورو صافية من الضرائب 

إذا توج الفريق الملكي 
دوري  بلق�ب 

أبطال أوروبا.وأضافت أن المقابل المذكور 
س�لفا تم االتفاق عليه بين كل من سيرجيو 
راموس وكريس�تيانو رونالدو ومارس�يلو 
وكري�م بنزيما، قادة ري�ال مدريد مع إدارة 

الفريق الملكي.
وأش�ارت إل�ى أن كل الع�ب ف�ي ري�ال 
مدري�د حصل ف�ي الموس�م الماضي 
عل�ى 750 أل�ف ي�ورو بع�د التتوي�ج 
باللق�ب ال�12، بزيادة 150 ألف يورو 
عن المقابل الذي وضعته اإلدارة هذا 
العام.وأب�رزت الصحيف�ة أن نج�وم 
ريال مدريد حصلوا على 1.5 مليون 
يورو في الموس�م الماضي نظير 
ودوري  ال�دوري  بلق�ب  الف�وز 

ابطال أوروبا.

ريال مدريد يغري العبيه باملكافآت
إلسقاط ليفربول

           المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف األس�طورة األرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أنه 
سيصبح رئيسا لنادي دينامو برست البياروسي ومسؤوال 
ع�ن كل م�ا يتعلق بكرة الق�دم في النادي.وكت�ب مارادونا 
عبر حس�ابه الش�خصي عل�ى ش�بكة )إنس�تجرام(: “لقد 
وقعت العقود وأصبحت رئيس نادي دينامو برس�ت. شكرا 
عل�ى الثقة وعل�ى التفكير في ش�خصي. س�نحقق إنجازا 
آخ�ر س�ويا”.من جانبه، كت�ب محامي ووكيل األس�طورة 
األرجنتيني، ماتياس مورال، عبر حسابه على شبكة )تويتر( 
“س�عيد بالتوص�ل التفاق مع دينامو برس�ت البياروس�ي 
عل�ى تعيي�ن مارادونا كرئيس للنادي ومس�ؤول عن كل ما 
يتعل�ق بكرة الق�دم. مارادون�ا بصدد تحد جدي�د كما اعتاد 
دائم�ا طيلة حياته”.وأرفق ماتياس رس�الته بصورة للنجم 
األرجنتين�ي وهو يوق�ع العقود وعلم الن�ادي في الخلفية.

ومن المنتظر أن يتس�لم بطل العالم مع “األلبيسيليس�تي” 
في 1986 بالمكس�يك المهمة الجديدة بعد مونديال روسيا 

الذي سيعمل خاله كمحلل إلحدى القنوات التليفزيونية.

مارادونا رئيسًا لدينامو 
برست البيالرويس

البحرين وأوزبكستان ترغبان بمواجهة أسود الرافدين
             بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد االتح�اد العراقي لكرة القدم، 
واوزبكس�تان  البحري�ن  بطل�ب 
خوض مباراتين وديتين امام منتخبنا 
الوطني، فيما طلب من ش�ركة لتنظيم 
المباريات بتحديد موعد جديد للمباراة 
التي كان م�ن المفت�رض اقامتها بين 
منتخبنا الوطن�ي ونظيره الكاميروني 
الت�ي كان لها ان تجري في البصرة في 
الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وق�ال امي�ن س�ر االتحاد صب�اح رضا 

في بيان له، ان “رغبة الش�ركة باقامة 
المب�اراة م�ع الكامي�رون اصطدم�ت 
بتعليم�ات االتح�اد الدول�ي للعبة التي 
اس�تحصال  ض�رورة  ال�ى  اش�ارت 
موافقت�ه قب�ل 21 يوماً م�ن اجراء أية 

مباراة”.
واضاف رض�ا ان االتحاد بعث باجابته 
الى الشركة المنظمة بغية تحديد موعد 

جديد للمباراة المذكورة.
واش�ار الى ان االتح�اد البحريني لكرة 
الق�دم ابدى رغبته باقام�ة مباراة بين 
منتخبه الوطن�ي ومنتخبنا تجري في 

العاصمة المنام�ة في المدة المحدودة 
من الثاني عش�ر ولغاية العش�رين من 
ش�هر تش�رين الثاني المقبل في اطار 

تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا.
وتاب�ع ان االتح�اد االوزبك�ي ارس�ل 
ايض�اً رغبته باقامة مب�اراة دولية بين 
المنتخبين تجري في ايلول او تش�رين 
االول او تش�رين الثاني بشرط اقامتها 
ف�ي ايام الفيفا دي، مش�يرا الى ان كل 
الدعوات الرس�مية توضع على طاولة 
لجن�ة المنتخب�ات من اجل مناقش�تها 

مع الجهاز الفني للمنتخبين.

          المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية، ع�ن اتفاق 
نادي برش�لونة اإلس�باني، إلبرام صفقة 
دفاعي�ة، خ�ال فت�رة االنتق�االت الصيفية 

المقبلة.

وقال�ت صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو، إن 
إدارة برش�لونة، اتفقت بالفعل مع الفرنسي 
كليمون�ت لينجلي�ت، قل�ب دف�اع إش�بيلية، 
لانضم�ام للفريق الكتالون�ي، في الميركاتو 

المقبل، بعقد لمدة 5 مواسم.
وأش�ارت الصحيفة، إلى أن إدارة البلوجرانا، 

نجحت في إقناع الاعب الفرنسي، صاحب ال� 
22 عاما، باالنضمام لصفوف بطل الليجا، رغم 
أنه كان مترددا، وذلك بس�بب وجود مواطنه 
صاموي�ل أومتيتي، وهو ما قد يؤثر بالس�لب 
على حظوظه في المش�اركة كأساس�ي، مع 

فريق المدرب إرنستو فالفيردي .

برشلونة يتفق عىل صفقة دفاعية

           المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر إعامية ع�ن موقف 
رونال�دو،  كريس�تيانو  البرتغال�ي 
نج�م ري�ال مدري�د، من المش�اركة 
م�ع فريق�ه، أمام فياريال، الس�بت 
المقبل، في ختام منافسات الدوري 

اإلسباني.
 El وبحس�ب م�ا نش�ره برنام�ج 

Chiringuito TV، ف�إن زي�ن الدي�ن زيدان، 
م�درب ري�ال مدري�د، اتف�ق م�ع رونالدو، 
على مش�اركة الاعب، لم�دة 60 دقيقة ضد 
فياري�ال، من أجل االس�تعداد لنهائي دوري 

األبطال، أمام ليفربول.
وكان رونال�دو، ق�د ش�ارك مؤخ�را، ف�ي 
تدريب�ات ري�ال مدري�د، للمرة األول�ى، منذ 
إصابته أمام برشلونة، في كاسيكو الليجا، 

الذي أقيم 6 مايو/آيار الجاري.

حتديد موقف كريستيانو رونالدو 
من املشاركة أمام فياريال

         المستقبل العراقي / متابعة

آرس�ين  المخضرم،  الم�درب  ك�د 
فينج�ر، ال�ذي رح�ل ع�ن قي�ادة 
آرس�نال اإلنجلي�زي، بع�د قض�اء 
22 عام�ا مع الفري�ق اللندني، أنه 
يرتبط بعاقات قوية مع مسئولي 

باريس سان جيرمان.
تصريح�ات  ف�ي  فينج�ر،  وق�ال 
أبرزتها صحيفة لو باريسيان “أنا 
قري�ب من س�ان جيرمان بش�كل 
دائم، لقد شجعت اإلدارة القطرية 
الن�ادي  ش�راء  عل�ى  الحالي�ة، 
بعم�ل  قام�وا  لق�د  الباريس�ي، 

رائع”.

الكثيري�ن  أن  “أعتق�د  وأض�اف 
س�ان  م�ع  بقس�وة  يتعامل�ون 
جيرم�ان، ألنه رغ�م التتويج ب� 4 
ألق�اب هذا الموس�م، فإن�ه ال يعد 

أمرا كافيا بالنسبة للبعض”.
وأوض�ح فينج�ر “ال يمك�ن بن�اء 
فريق، على أس�اس أن�ه إذا لم يفز 
كل  ف�إن  األبط�ال،  دوري  بلق�ب 

شيء بات سيئا”.
وبس�ؤاله عن إمكاني�ة العمل في 
س�ان جيرمان، يوما ما، رد مدرب 
آرسنال السابق “ال أعلم، لقد تركت 
الجانرز، منذ أيام قليلة، ولم أحسم 
ق�راري بش�أن الخط�وة القادمة، 

ولم أتواصل مع أي مسئول.

فينجر يتعاطف مع باريس سان جريمان
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

قد تحبدث مفاجبآت يف حياتبك وتكبر الطموحات 
اإليجابيبة جبداً، قبد يتحبدث النباس عنبك وتشبتد 
شعبيتك، إو تطل عر بعض الوسائل اإلعالمية لرشح 

موقف أو اإلعالن عن جديد.

تبحبث يف عملية بيع أو اسبتحصال عبى عائدات لك 
ومطالبتك برد دين سابق.

تحيبا فيبك اآلمبال وتجعلك أكثبر حماسبة عى كل 
األصعدة.

قد تبدأ بمغامرة عاطفية أو اجتماعية.

سبعيدا  وتببدو  اإليجابيبة  األجبواء  مبن  تسبتفيد 
باملستجدات.

تنعبم بطاقبة إيجابيبة وانطالقة تتبلور يف األشبهر 
القادمة.

تتبدل األحوال وتنتقل إىل منعطف آخر من حياتك.

تدخبل يف رشاكة او تعباون يلوح باالفبق. قد تلتقي 
بالحبيبب اذا كنبت خاليبا، وتحبدث مفاجأة سبارة 

وظروف مفاجئة تسعدك.
حافظ عى متانة أعصابك والترتك الغضب يسبيطر 

عليك.

يعبود القمر إىل برجك ويسبلط الضوء عليك، تدعمك 
االفبالك، فيكبون تأثرك كببراً عى املحيبط، وربما 
تكون هذه الفرتة مثمبرة عى الصعيد املادي واملايل، 

تتحسن االحوال بني اآلن وآخر الشهر.

تتوفر لك طاقة جديدة للعمل وقد تأتيك مسباعدة يف 
مهمتك من أشخاص كفوئني.

إذا كنبت عبى عالقبة مبع أحبد مواليبد الجبوزاء 
فقبد تخططبان معبا ملبرشوع أو تراجعبان بعبض 

الحسابات.

يسبجل التاريخ األفضل بالنسبة إليك، وهو يشر إىل 
خروج كوكب أورانبوس من مربع مع برجك لينتقل 
إىل ببرج الثبور، فيصبح حليفباً مخلصباً ويقدم لك 

املساعدة والحلول ويفتح أمامك الطرقات.

ترتاح لوجبود أصدقاء إىل جانبك وبعض االنفراجات 
يف شؤونك الشخصية.

مزاجك يكون طرياَ ومساملاً، وقد تسمع خراً جيداً يف 
هذين اليومني، لكن كن متحسبباَ لكل يشء فالتغير 
الفلكبي ضخبم وشبديد وقد تعانبي منه شبخصياً 

وتواجه بعض التوتر والشعور بالالستقرار.

تسبهل االتصاالت مع الزبائن والزمبالء واملقربني يف 
هذه األثناء وتتبدد مخاوف سابقة.

تشعر بأنك مفهوم ومحبوب.
عليبك التأنبي يف إعطباء أي ثقبة، قد تتفاجبأ بمالم 

تتوقع ابدا.

يكبون القمبر مكتمباًل يف الثبور يف يف حبني يلتحبق 
أورانبوس ببه، قبد ترافق هبذه التحبركات الفلكية 
أحداث عاملية أو تحركات كبرة وتسمع بأخبار تشد 

اآلذان واألبصار ويتحدث عنها كل الناس.

احلوتالعذراء

دراسة عن »سواد املوز«!
ينصبح األطباء ببب املوز عبادة ملختلف 
األمراض، ملا له من فوائد صحية تشمل 
أعضباء جسبم اإلنسبان كافبة، حيث 
يرتكب املبوز من عنبارص غذائية غنية 
وفيتامينبات وأليباف، كما أنبه يحوي 

وبكثرة عنرص البوتاسيوم.
»املوز األسود«

هنباك عبادة خاطئة سبارية ومتداولة 
بني الناس، فمنهم من يعتقد أن سبواد 

املبوز يعنبي »عفنه«، وأنبه أصبح غر 
صالبح لألكل وعلينا رميه، لكن حقيقة 

الدراسات أثبتت عكس ذلك.
وأكدت الدراسبات أن هذه البقع البنية 
تدّل فعلياً عى نضوج املوز، وكلما ازداد 
وجودها زادت نسبة احتوائه عى مادة 

.TNF يطلق عليها رمز
وترمبز تسبمية هبذه املبادة يف اللغبة 
 Tumor Necrosis اإلنجليزيبة إىل عبارة

Factor، أي »عامبل النخبر الورمبي«، 
مبا يعنبي أنهبا مبادة محارببة ملرض 
الرسطبان وتكّون الخاليا غر الطبيعية 

يف أجسامنا.
وخلصبت التجبارب إىل أن تنباول املوز 
»املسبود« والحصول عبى كمية كافية 
مبادة البTNF من شبأنه أن يصد خاليا 
البورم الرسطانبي، ويحبد مبن نموها 

وتكاثرها بشكل الفت.

فرصة ملشاهدة »الكويكب املفقود«
الكويكبب  مبرور  الفلبك  علمباء  ينتظبر 
»2010WC9« عى بعد مسبافة قصرة جدا 
من األرض، الثالثاء، بعد نحو 8 سبنوات من 
اعتباره يف عداد األجرام السماوية املفقودة، 
يف حدث سبيبث عى الهبواء عر عدة مراصد 

فضائية.
وسبيمر الكويكبب البذي يبلغ قطبره نحو 
130 مبرتا عبى بعبد نحبو 203 كيلومرتات 
من كوكبنبا، دون أي فرصبة لالصطدام به، 

حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.
ويعتقبد العلمباء أن هذه الظاهرة سبتمثل 
املرور األقبرب للكويكب خالل البب300 عام 

املقبلة.
وتبم رصبد الكويكبب ألول مرة عبام 2010 
عبن طريق مرصد »كاتالينا« يف والية أريزونا 
األمركيبة، ثم بدأ يتوارى عبن أنظار العلماء 

حتى فقد تماما.
وظبل الكويكبب مختفيبا حتى شبوهد مرة 

أخبرى يف مايو الجباري، قبل أن يتبم التأكد 
تماما من هويته.

وقال غاي ويلز من املرصد الوطني الريطاي 
فبرع نورثهولبت يف العاصمبة لنبدن: »نحن 
نخطبط لنقبل مبرور الكويكب عبى الهواء 
عر صفحتنا عى فيسببوك يف حال سبمحت 

األحوال الجوية بذلك«.
وتابع: »سوف يستمر البث لنحو 25 دقيقة، 

وسيتم تحديث البث كل 5 ثوان«.

»X لينوفو هيزم »آيفون
نبرش تشبانغ تشبينغ، نائب رئيبس رشكبة »لينوفو« 
صورتبني لهاتف الرشكبة الصينية املقببل »Z5«، الذي 
يتميز بشاشة تمأل مساحة واجهة الهاتف تماما.وتنبأ 
خبراء يف مجال التكنولوجيا ببأن يكون الهاتف الجديد 
األول مبن نوعبه بشاشبة كاملبة مبع تفبادي »الحز« 
املوجبود يف هاتبف »آيفبون X«، البذي يضبم الكامرا 

األمامية ومجسات االستشعار.
ويعتقبد أيضبا أن الهاتبف الجديبد لبن تكبون ببه أي 
مسباحات أسبفل الشاشبة، مخصصبة لوجبود زر أو 
 »X بصمة إصبع.وكانت املسباحة الداكنة أعى »آيفون
نقطة سبلبية يف الهاتف، الذي رأى كثرون أنه لم يقدم 

جديدا بارزا عن األجيال السابقة من هواتف أبل.

سودوكو

؟؟هل تعلم
• يمكن ممارسبة التماريبن الرياضية بانتظام 
إليقاف انخفاض كتلة العضالت وقوتها املرتبطة 
بالعمر ، وتحسبني التوازن واملرونة والقدرة عى 
التحمبل ، ويقلبل من خطر السبقوط لدى كبار 

السن.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن 
تساعد يف منع أمراض القلب ، السكتة الدماغية 
، ومرض السبكري ، والسمنة ، و ارتفاع ضغط 

الدم.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن 
يساعد الذين يعانون من التهاب املفاصل املزمن 
يف تحسني قدرتها عى أداء األنشطة اليومية مثل 

القيادة ، وصعود الساللم.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن 
تسباعد يف زيادة احرتام الذات والثقة بالنفس ، 
وتقليل التوترو القلق ، وتعزيز املزاج ، وتحسني 

الصحة العقلية العامة.

ما عالقة قبضة اليد القوية بالذاكرة؟
أثبتت دراسبة علمية حديثة أن هنباك بعض الحقيقة يف 
مقولبة: “العقل السبليم ىف الجسبم السبليم”.وتوصلت 
الدراسبات إىل أن األشبخاص، مبن أصحاب قبضبة اليد 
األقبوى، يكونبون أفضبل يف حبل املشبكالت واختبارات 
الذاكبرة واالسبتدالل، وأن زمن رد فعلهبم يكون أرسع، 
بحسب صحيفة “دييل ميل” الريطانية.وأظهرت قاعدة 
بيانات تضم أكثر من 475 ألف شبخص أن من يتميزون 
بقوة عضلية أكثبر يف أيديهم، بدا أنهم يتمتعون بأمخاخ 
أفضل.وتشر الدراسبة، التي أجرتها جامعة مانشسرت، 
إىل أن التمرينات الرياضية يمكن أن تكون وسبيلة جيدة 
لتعزيز القبدرات العقلية.فيما أظهرت نتائج سبابقة أن 
أصحباب قبضة اليد األقل تأثرا، ربمبا يعانون أيضا من 
مزيبد من التدهور يف املبادة البيضاء، وهبي الخاليا التي 
تعمل مثبل الكابالت للرببط بني مناطبق املخ.وتبني من 
أحبدث الدراسبات أن األشبخاص ذوي القبضبة األقوى 
يتمكنون من حل املزيد من املشباكل املنطقية يف غضون 
دقيقتبني، كما يتذكبرون املزيد من األرقبام ىف قائمة ما، 

باإلضافة إىل تفاعلهبم بقدر أكر من الرسعة للمحفزات 
البرصية.ويقول املؤلبف الرئييس، دكتور جوزيف فرث، 
وهبو أحبد الباحثبني الفخريبني يف جامعبة مانشسبرت: 
“يمكننا أن نرى وجود عالقة واضحة بني القوة العضلية 

وصحة املخ.ولكن ما نحتاجه اآلن هو املزيد من الدراسات 
الختبار ما إذا كنا قادرين عى جعل أمخاخنا أكثر صحة، 
مبن خبالل القيام بأشبياء تجعبل عضالتنا أقبوى، مثل 
تدريبات حمل األثقال”.وبالنسبة للقبضة الضعيفة لدى 
كبار السبن، والتى جرى قياسبها باستخدام آلة القبضة 
الهيدروليكيبة، فقد تم الربط بينها وببني زيادة مخاطر 

التعرض للسقوط والضعف والعظام املكسورة.
وأظهرت دراسات سابقة أن القبضة الضعيفة تعد أفضل 
عنبد املقارنة مع ضغبط الدم ىف مجال التنببوء باحتمال 

تعرض شخص ملشاكل قلبية.
ولكبن بينما تربط الدالئل بني قبضة اليد والقوة العقلية، 

فإن األبحاث السابقة شملت يف الغالب كبار السن.
دوريبة  يف  نبرشت  التبي  النتائبج  أحبدث  وتظهبر 
“Schizophrenia Bulletin”، أن قبضبة اليبد يمكبن أن 
تتنبأ بالقدرات العقلية لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم 
ببني 40 إىل 55 سبنة، باإلضافة إىل أولئبك الذين تجاوزوا 

سن 55 عاًما.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكفبي شبخصني« - 4 رشائح توسبت أبيبض - 2 بيضة - نصف 
كوب حليب سائل - 2 ملعقة كبرة »ملعقة طعام« زبدة - 2 ملعقة 
كببرة »ملعقبة طعام« سبكر أبيبض - 1 ملعقة صغبرة »ملعقة 
شباي« قرفة ناعمة - نصف ملعقة صغرة »ملعقة شباي« فانيليا 

سائلة - رشة جوزة الطيب مطحونة - عسل أبيض للتقديم
ملحوظة:

يجب أن تكون كل املقادير بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضر:

يف بولة متوسبطة، نضع البيض والحليب والسبكر والقرفة وجوزة 
الطيب والفانيليا، ونخلطهم جيداً.

نغمس التوست األبيض يف الخليط من الجانبني.
يف مقباله واسبعة غر قابلبة لإللتصاق وعى نار متوسبطة، نضع 

الزبدة حتى تذوب وتسخن.
نضبع التوسبت يف املقاله ملدة دقيقبة وحتى يحمر، ثبم نقلبه عى 

الجانب اآلخر.
نرفع التوست عى الطبق، ونوزع فوقه العسل األبيض.
نقدم فرنش توست بالقرفة دافئ مع املرشوب املفضل.

فرنش توست بالقرفة



األملاسة »امللكية« ختالف التوقعات
بيع�ت أملاس�ة زرق�اء، تناقلته�ا 
عائالت مالك�ة أوروبية ملدة 300 
ع�ام، يف م�زاد بس�عر 6.7 مليون 
ملي�ون   6.7( س�ويرسي  فرن�ك 
دوالر( لتتج�اوز بذلك توقعات دار 
س�وذبيز للمزادات، التي تراوحت 

بني 3.5 و5 ماليني فرنك.
ه�ذه  له�ا  أهدي�ت  م�ن  وأول 
الجوه�رة، ذات الزرق�ة الداكن�ة، 
الت�ي ت�زن 6.16 ق�راط كان�ت 
إليزابيث فارنيزي ابنة دوق بارما، 
عندم�ا   1715 ع�ام  ذل�ك  وكان 
تزوجت امللك فيليبي الخامس ملك 

إسبانيا. 
وفيما بعد انتقلت األملاس�ة، التي 

اس�تخرجت من مناجم يف الهند، 
ع�ر أكث�ر م�ن س�بعة أجي�ال، 
وس�افرت م�ع س�اللتهما الت�ي 
تزوج�ت م�ن عائ�الت أوروبي�ة 
أخ�رى م�ن إس�بانيا إىل فرنس�ا 

وإيطاليا والنمسا.
وبيعت أملاستان أخريان، الثالثاء، 
يف م�زار س�وذبيز بمدينة جنيف، 
بأس�عار أعىل متجاوزت�ني أيضا 
التوقعات الخاصة بهما، إذ وصل 
س�عر خاتم به أملاس�ة بيضاوية 
 8.1 إىل  ق�راط   50.39 ووزن�ه 
ملي�ون فرنك، كما بيعت أملاس�ة 
مس�تديرة وزنه�ا 51.71 قراط 

بسعر 9.26 مليون فرنك.

كامريات مراقبة ترصد »أغرب« لص يف العالـم
ألقت الس�لطات األمنية يف والية كاليفورنيا 
األمركي�ة القبض عىل من ُع�رف ب�«اللص 
الراقص«، وذل�ك بع�د أن التقطته كامرات 
املراقب�ة وه�و يرقص بع�د اقتح�ام مكتب 

محاماة بغرض رسقة محتوياته.

وانترش مقطع مصور لديفيد سيل، األسبوع 
املايض، خ�الل وصلة راقصة بع�د اقتحامه 
املبنى، الذي يضم مكتب املحاماة املستهدف 

رسقته، ويقع يف مدينة فريسنو.
ووفقا ملوقع »فريسنو بي« قبضت السلطات 

عىل س�يل بعد بضعة أيام، عىل بعد مس�افة 
قص�رة م�ن مبن�ى املكت�ب، وكان بحوزته 
كمبيوت�ر محم�ول )البتوب( م�ن ضمن ما 
رسقه، إىل جانب »مفاتيح عدة« لفتح املبنى 

الذي تعرض للرسقة.

اس�تدعيت عنارص الرشطة األملانية يف مدينة فيس�بادن، عاصمة والية 
هيس�ن لتفرقة حشد من نحو ألربعة آالف ش�خص تدفقوا عىل مطعم 
يقدم ش�طائر برغر رخيصة للغاية. وق�ال منظمو الحدث، الذين أعلنوا 
عن حفل ملوسيقى الراب وتقديم شطائر الرغر بسعر يبلغ سنتاً واحداً، 
أنه�م لم يتوقعوا مثل هذا الحش�د املهول من الناس يف مناس�بة افتتاح 
املح�ل. من جهته�ا، أوضح�ت رشطة املدين�ة لصحيف�ة »فرانكفورته 
روندش�او« أنها اضطرت للتدخل بعد وص�ول آالف الزبائن الذين أرادوا 
الوصول إىل شطائر الرغر الرخيصة، وأنها قامت بإغالق شارع مجاور 
للمطع�م من أجل إعادة توجيه عش�اق الرغر. وكان أح�د مغني الراب 
املحليني »إنو 183«، والذي كان من املقرر أن يؤدي يف االحتفال، قد كتب 
عىل حس�ابه يف موقع »إنس�تغرام« عق�ب وصول الرشط�ة: »لقد قلبنا 

فيسبادن رأساً عىل عقب«.
وكان أصح�اب املطع�م قد توقعوا حض�ور نحو مائتي ش�خص فقط، 

ولكنهم اضطروا لوقف االحتفال مبكراً بعد تدفق اآلالف.

»اهلمربغر« يدفع الرشطة إىل التدخل!
م�ن املنتظ�ر أن تصل املس�تخدمني قريبا ميزة جديدة م�ن غوغل تتيح 

تصفح »جي ميل« Gmail، دون االتصال باإلنرتنت.
وظه�رت امليزة ألول مرة للمس�تخدمني كجزء من إع�ادة تصميم »جي 
 Google« ميل«، خالل مؤتمر غوغل يف س�ان فرانسيس�كو بكاليفورنيا
I/O«. وتق�وم الخدمة عىل حفظ رس�ائل الري�د اإللكرتوني عىل جهاز 
املس�تخدم ليتصفحه�ا الحق�ا دون الحاج�ة لإلنرتن�ت، وتمك�ن امليزة 
املس�تخدم م�ن كتاب�ة رس�ائل إلكرتوني�ة أو أرش�فة أو ح�ذف بعض 
املحتويات يف وضعية عدم االتصال، ومن ثم يقوم التطبيق بإتمام املهام 

حاملا يتصل باإلنرتنت.
وامليزة متاحة حاليا ملس�تخدمي »جي ميل« عر متصفح كروم بنسخة 
»Chrome 61« أو أح�دث، ولتفعيلها يجب القيام بتغير اإلعدادات عر 
التطبي�ق واختيار وضع »Offline«، ومن ث�م وضع عالمة بجانب خيار 
»Enable offline mail«، وع�ىل املس�تخدم بعد ذلك تحدي�د املهام التي 
يرغ�ب فيها أثناء ع�دم توفر االتصال باإلنرتنت، مث�ل التواجد عىل متن 

الطائرة أو يف الجامعة أو غرها من الوضعيات.

تصفح »جي ميل« دون انرتنت

االتحادي�ة  املحكم�ة  ق�ررت 
العليا يف أملانيا قبول تسجيالت 
كام�رات الس�يارات الصغرة 
-عىل نطاق مح�دود- يف حالة 
وق�وع ح�وادث كدلي�ل أم�ام 
املحاكم. وبالرغم من أن القرار 
للكثري�ن مم�ن  يع�د مفي�داً 
يتعرضون لحوادث سر، إال أن 
هنالك مخ�اوف تتعلق بحماية 
البيانات وانتهاك الخصوصية.

العلي�ا  املحكم�ة  وأص�درت 
وس�محت  حكمه�ا  أملاني�ا  يف 
باستخدام الكامرات الصغرة 
املعروفة ب�� Dashcam كدليل 
يف املحكم�ة للفص�ل يف قضايا 
بحس�ب  املروري�ة،  الح�وادث 
موقع فوك�س األملاني. وقالت 

املحكم�ة العلي�ا ومقرها مدين�ة كارلرسوه: 
»ق�د تس�تخدم داش�كام كدلي�ل يف ح�وادث 
امل�رور«. ولكن ه�ذا ال يعني الس�ماح تلقائيا 
بالتصوير املتواصل بهذه الكامرات، ألن ذلك 

ينتهك قانون حماية البيانات.
وكان�ت املحكمة ق�د نظرت يف قضية س�عي 

س�ائق س�يارة إىل إثبات براءته يف حادث سر 
بمدين�ة ماغدب�ورغ األملانية، بن�اء عىل صور 
التقطته�ا كام�را س�يارته، إال أن محكمتني 
يف ماغدبورغ ل�م تأخذا هذه اللقطات يف عني 
االعتب�ار، مررت�ني ذلك ب�أن ه�ذه اللقطات 
تنته�ك لوائ�ح حماي�ة البيان�ات وال ينبغ�ي 

استخدامها كدليل.

ويطال�ب املس�ؤولون يف املرور 
بوض�ع الئحة قانونية واضحة 
ع�ىل أس�اس قان�ون حماي�ة 
ت�ويص  األوروب�ي،  البيان�ات 
إثبات  ب�«التوازن بني مصلحة 
الحق�وق  وحماي�ة  الح�ادث 
الشخصية«. إذ أوضح أندرياس 
كرام�ر، وه�و مح�اٍم مختص 
بش�ؤون الس�ر، أن�ه يجب أن 
تكون مقاطع الفيديو مصورة 
حادث�ة«،  كل  أس�اس  »ع�ىل 
أو  مث�ل االنته�اكات الخطرة 
الحوادث الوش�يكة. ومع ذلك، 
ينبغ�ي معاقبة من يس�تغلون 
اإلنرتن�ت  ع�ىل  بالن�رش  ذل�ك 

وغرها من وسائل التشهر.  
إىل  املحكم�ة  أش�ارت  كم�ا 
أن التس�جيل الدائ�م ش�به الش�مويل لحركة 
امل�رور ليس رضورًيا، مؤك�دة أنه: »ليس من 
الرضوري تس�جيل دائم لجميع األحداث عىل 
طول مس�ار رحلة املدع�ي، ولكن يمكن عمل 
تس�جيل قصر يرتب�ط بالح�ادث مبارشة«، 

وفقا ملا ذكره املوقع.

أعلن�ت صحيف�ة »نيويورك تايم�ز« عن رقم 
ص�ادم لع�دد الوفي�ات لس�ائقي الس�يارات 
الحديث�ة الت�ي ال تس�تخدم مفتاح تش�غيل، 
وصل ل�28 عىل األقل، ماتوا جراء التسمم من 

انبعاثات املحرك.
ون�رشت الصحيف�ة تقري�را أش�ار إىل أن 28 
ش�خص ق�د قت�ل باإلضاف�ة إىل إصاب�ة 45 
آخرين، من�ذ ع�ام 2006، يف الواليات املتحدة 
فق�ط، أث�ر تس�ممهم بانبعاث�ات املحركات، 

بسبب نسيانهم إطفاء زر تشغيل املحرك.
وتعم�ل غالبي�ة الس�يارات الحديث�ة بنظ�ام 
يعمل بزر تشغيل، عوضا عن مفتاح السيارة 

الكالسيكي، الذي يدور املحرك.
وفق�ا لإلحصائية، هذا األمر عرض الكثر من 
الس�ائقني لنس�يان إطفاء الس�يارة وتركها 
تعم�ل، مم�ا يعرضهم للتس�مم بع�د العودة 
أكس�يد  أول  غ�از  انبعاث�ات  بس�بب  إليه�ا، 

الكربون السام.
ويق�وم ع�دد م�ن وح�دات الدف�اع املدني يف 
الوالي�ات املتح�دة، بن�رش ملصق�ات توع�ي 
ومخاط�ر  املح�ركات،  بإطف�اء  الس�ائقني 
»توي�وت�ا«  ش��ركة  الس�ام.وق�الت  الغ�از 
للس�يارات يف بيان: »منظومة زر التش�غيل يف 

س�يارات تويوتا تتوافق مع مواصفات الهيئة 
الفيدرالي�ة للمح�ركات، وتوف�ر مراحل عدة 
تنبيهية يف حال اس�تمرار املحرك بالعمل عند 

مغادرة السائق«.
وم�ن األمثلة عىل الح�وادث القاتلة، قاد فريد 
ش�وب س�يارته م�ن ن�وع تويوت�ا إىل مرآبه 
الخ�اص، ونيس إغ�الق املح�رك. ووج���دته 

الرشط�ة مقتوال يف اليوم الت�ايل، داخل منزله، 
بعد أن تعرض للتسمم من انب����عاثات أول 
أكس�يد الكرب��ون التي غ����طت منزله من 

الداخل.
وتك�ررت ح�االت الوف�اة بس�بب الس�يارات 
الواقفة يف املرآب بمحرك يعمل، يف مدن أخرى 

بالواليات املتحدة.

السيارات ذات »زر التشغيل« قد تتسبب بالقتلاملانيا تعتمد كامريات السيارات كدليل يف احلوادث

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1674
 الخميس 17 آيار 2018

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يارا محمود
أحب اإلنس�ان الرس�م وخلد رس�وماته عىل الجدران منذ القدم ليظهر ما 

بداخله فلقد كانت لغة التعبر آنذاك.
وبعد تطور البرشية باتت العديد من الشعوب تلجأ لتلك الرسومات لتميز 
نفس�ها عن اآلخرين، فأصبح الرس�م عىل جلد البرشة، اي الوش�م، رمزاً 
ممك�ن أن تتعرف منه ع�ىل قبيلة الفرد أو موطنه وهكذا إىل أن عادت تلك 
الرسومات بتقنيات حديثة تجذب إليها حتى من كان ينتقدها يف املايض.   
الس�يد بويا زاري يعمل يف مجال الرس�م التاتو منذ عرش سنوات مهندس 
وفنان احب الرس�م من�ذ الطفولة؛ درس الهندس�ة املعمارية وكان يقوم 
برسم الوجوه يف لوحات معرة، وبعد ظهور تقنية الوشم لجأ إليها ليجسد 
موهبت�ه عىل الجلد االدمي والوجه الحقيقي  بدالً من الورق،  مس�تخدماً 
خياله الفني كرس�ام ومهارته العلمية كمهندس يف تصميم الرس�ومات. 
يق�ول إن�ه يجد الس�عادة يف رضا األش�خاص عن رس�وماته الت�ي يقوم 
بوش�مها لهم أو يف ترتيب الحاجبني ليكونا اكثر تناغماً مع ش�كل العني،   
فهو يجد االبعاد الهندسية يف تصميم الرسمة. مع تقديم النصيحة للبعض 
م�ن الس�يدات يف حالة عدم حاجته�ن للتاتو خاصة فيما يتعلق برس�مة  
الحاجبني أو الش�فاه أو العني حس�ب قوله ويضي�ف أن جمال الوجه اذا 
تزامن مع جمال القلب بنس�ب متساوية تحقق الكمال البرشي... اما عن 
اإلقب�ال يف الوقت الحايل، أجاب زويا أن وش�م االس�ماء ه�و األكثر رواجاً 
هذه األيام فضال عن رس�م الحواجب بتقنية املايكروبليدنك الحديثة التي 
ال تحتاج اىل اس�تخدام ليزر أو التش�فر العميق بل فقط تشفر سطحي 
بش�فرة خاصة باس�تخدام اصب�اغ ذات ج�ودة عاليه تس�اهم يف إظهار 
الحاجب بش�كل طبيعي. وهذه التقنية ال تس�بب األلم أو الورم بل كل ما 
عىل الش�خص عمله هو االبتع�اد عن  املاء ملدة 2_3 اي�ام ودهن الحاجب 
بش�كل مس�تمر كي ال يجف وتتم إعادة الرس�مة بعد اس�بوعني لتعميق 
الل�ون ولضمان بقائه م�دة أطول ترتاوح من عام إىل ع�ام ونصف، وهي 
تقنية تعتمد عىل مهارة املس�تخدم ودقته يف العمل... يضيف السيد زاري 
أن هن�اك القليل من الرجال ممن تعرضوا لجروح أو حروق وفقدوا بعض 
أو كل الحاجب أو من خضعوا للعالج الكيميائي يقومون برس�م الحاجب 
بتقنية املايكروبليدنك وأنه يس�تطيع أن يشعر بالتخطيطات الهندسية يف 
ه�ذه الح�االت اكثر اذا انها تحت�اج إىل ترميم. لديه زبائ�ن يأتونه من كل 
أنحاء العالم يبحثون عن طريقته املميزة يف تشكيل الرسمة وتطعيمها أو 
رسم الحاجب فهو يقيض الكثر من الوقت يف التأمل وتصور ما يليق بكل 
شخص ويحاول اقناع البعض ممن يرغيون بوشم معني أو رسمة ال تمثل 
ش�خصيتهم ليختاروا ما يتماىش مع الذوق العام.. ريماس فتاة ثالثينية 
تعي�ش يف فنلن�دا جاءت اىل اس�طنبول برحلة عالجية وتجميلية س�التها 
عن تجربتها أش�ارت إىل أنها وشمت اس�م ابنتها عىل يدها وقامت برسم 
حاجبيها باملايكروبليدنك تقنية ال تس�توجب التخلص من شعر الحاجب 
كم�ا كان يف التات�و العادي بل تعمل عىل م�لء الفراغات وتثخني الحاجب 
وجعله طبيعياً، فضال عن الس�عر املناس�ب والذي اليعد مكلفاً، لقد جئت 
باحثة عن املهندس الذي يس�تخدم أداوات الهندسة وقياساتها يف رسمات 

الوشم وفعال وجدت عمالً بتكتيك هنديس ملفت يظهر االبداع والتميز.

هندسة الوجوه والبرش

ت�كاد الصورة تتض�ح فيما يتعلق بمخرج�ات االنتخابات. 
فلم نخ�رج بحزب يتبوأ مقعد االغلبي�ة املطلقة يف الرملان.

واالغلبي�ة املطلقة تعني النصف زائ�د واحد من العدد الكيل 
العضاء الرملان سواء من حرض منهم ولم يحرض.

ما نتج عن االنتخاب احزاب متوسطة الحجم او صغرة او 
حتى مجهرية ال تكاد ترى بالعني املجردة.

وه�ذا يعن�ي ان�ه ال يوج�د ح�زب يس�تطيع ان يش�كل 
حكومة االغلبية السياس�ية لوحده كم�ا يحصل يف انظمة 

الديمقراطيات التمثيلية كريطانيا.
ولهذا س�وف نضط�ر اىل الذه�اب اما اىل صيغ�ة الحكومة 
االئتالفية لتش�كيل اغلبية سياس�ية تلفيقية، او الحكومة 
اس�اس  ع�ىل  جماعي�ة  حكوم�ة  لتش�كيل  التوافقي�ة 

املحاصصة.
والس�بب يف ذلك هو الكثرة املفرط�ة يف الكيانات واالحزاب 
السياس�ية.صحيح ان الديمقراطي�ة نظام س�يايس يقوم 
عىل التعددية، لكن املقصود هو التعددية املوضوعية املعرة 
عن مصال�ح متباينة ج�دا لرشائح اجتماعي�ة محددة، او 
املعرة عن اختالف ب�نينّ يف الرؤى ووجهات النظر واملناهج 
السياس�ية.لكن الح�ال ليس  كذلك يف ه�ذا العدد املفرط يف 
عدد الكيانات واالحزاب السياسية. ان بعض هذه االحزاب 
ال تعدو ان تكون مش�اريع ش�خصية الصحابه�ا ما تلبث 
ان تختفي من املشهد الس�يايس-املجتمعي بمجرد اختفاء 
صاحبها، او انها تعك�س اختالفا جزئيا طفيفا يف وجهات 
النظر، ال يتطلب االنفراد بتشكيل حزب. انها تعر عن حالة 
عميقة من التشظي يف املجتمع العراقي وعدم قدرة افراده 
م�ن الطامحني بدور س�يايس عىل االئت�الف وااللتقاء عىل 
املش�رتكات والعمل الجماعي. انها حالة عميقة من النزعة 
االنفرادية التي ال تصلح للعمل السيايس الديمقراطي الذي 
يتغ�ذى عىل اصوات الناخب�ني. والتعددية املفرطة تؤدي اىل 
تش�تت اصوات الناخب�ني وعدم تجميعه�ا يف قنوات كبرة 

مؤثرة.
وما هو الحل؟

يتمثل الحل الجوهري يف ان تس�عى هذه االحزاب املجهرية 
او الصغ�رة ج�دا اىل االلتقاء واالئتالف والتوحد اس�تعدادا 

لخوض انتخابات عام 2022. 
هذا اضافة اىل النضال من اجل اقرار قانون االنتخاب الفردي 

الذي سوف يساعد عىل تقليل عدد االحزاب السياسية.

غـيـاب حـزب االغلبيـة 
بسبب التعددية املفرطة
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