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االمام الكاظم )عليه السالم(

ينادي مناد يوم القيامة أال من كان له

 على اهلل أجر فليقم فال يقوم إال من عفا 

وأصلح فأجره على اهلل

ص3»جلسة استثنائية«: حماولة جديدة لـ »الربملان القديم« من أجل »إلغاء« نتائج االنتخابات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 غضب فرنيس من ماكرون: هل يرتاجع عن »اإلصالحات«؟

السعـوديـة واالمـارات تشتـريـان ذخـائـر مـن أميـركـا تبـرعــا لليمنـيـيـن

حتالف الفتح يرفض »التدخالت األمريكية« يف تشكيل احلكومة املقبلة

بدء العد التنازيل إلعالن »الكتل األكرب« يف الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م يبَق أمام الكتل السياس�ية الفائزة يف 
االنتخاب�ات الكثري م�ن الوقت للتفاوض 
برسعة من أجل تش�كيل التحالف الكبري 
داخ�ل الربمل�ان ال�ذي سيش�كل ب�دوره 
الحكوم�ة، لك�ن نربة واثقة م�ن تحالف 
»سائرون« تيش بالتوصل إىل اتفاقات يتم 
بموجبها تش�كيل الكتل�ة األكرب يف البيت 
الترشيعي. ويعقد زعي�م التيار الصدري 
مقت�دى الصدر، عددا م�ن اللقاءات التي 
م�ن املف�رض أن يت�م بموجبه�ا الكتلة 
األكرب داخل الربملان. وأمس األربعاء، بحث 

الصدر م�ع املمثل الخ�اص لالمني العام 
لالمم املتح�دة يان كوبيت�ش، مرحلة ما 
بعد االنتخابات الترشيعية واالستعدادات 
لتش�كيل الحكومة املقبل�ة. وذكر املكتب 
االعالم�ي لزعيم التي�ار الصدري، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الصدر استقبل يف مقر اقامته ببغداد، 
املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، 
ي�ان كوبيتش، وأطلعه عىل رؤيته ملرحلة 
ما بع�د االنتخاب�ات وش�كل الحكومة«. 
واضاف البي�ان، ان »الص�در عرض عىل 
كوبيتش آخر ما توصلت اليه النقاش�ات 
والح�وارات املس�تفيضة ح�ول تش�كيل 

الحكوم�ة املقبل�ة«. وقال الص�در خالل 
اللقاء، ان »رؤيته للمرحلة القادمة نابعة 
من رغب�ة جماهريي�ة ورضورة املرحلة 
الن الش�عب قد عانى الكثري من الفس�اد 
وسوء الخدمات«. مجدداً تأكيده عىل ان 
»يكون القرار  وطنياً عراقياً  فيما ش�دد 
عىل أهمية زيادة دعم ومساندة املجتمع 
الدويل واالمم املتح�دة لخروج العراق من 
نفق الطائفية املحاصص�ة املقيتة ومنع 
التدخ�ل يف مل�ف االنتخاب�ات حكومي�ا 

واقليميا«.

التفاصيل ص3

حمرم انجة.. 
»بطل« املعارضة الرتكية

 يف وجه اردوغان

الربملان اللبناين
 ينـتـخـب بـري رئيسـًا للمـرة 

السادسة بـ)98( صوتًا

املنافذ تعقد اجتامعها
 الشهري مع ممثيل الوزارات واهليئات 

واملحافظات املعنية

»سائرون« يتحدث عن »إعالن قريب« للتحالف احلكومي اجلديد.. واالحتادي الوطين يلتحق بالدميقراطي يف بغداد
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جملس بغداد يقرر منع حتويل األرايض »الزراعية املروية« إىل سكنية ويستثني »املصفرة«األركان الروسية تعلن حترير مجيع ضواحي دمشق من االرهابيني
مرشحة فائزة تنفي صلتها بحـزب العمـال الكردستـاين: أنـا عـراقيـة احلكيم من الـكـويـت: جـادون بتشكيـل »حكـومـة خـدمــة«

رسـمــيــًا.. 
آرسنـال يعلن التعاقـد 

مـع إيـمـري
ص4 ص4 ص6

الزعيم الكوري يطالب بـ »ضامنات أمنية« مقابل التخيل عن النووي
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الخارجية األمريك�ي مايك بومبيو، 
أم�س األربع�اء، أن الزعي�م الك�وري الش�مايل 
كي�م جونغ أون أبل�غ األمريكي�ني بوضوح أنه 
ينتظ�ر »يف مقابل« التخيل عن الس�الح النووي 

»مساعدة اقتصادية« و«ضمانات أمنية«.
وخالل جلس�ة اس�تماع أمام لجن�ة يف مجلس 
الن�واب، أك�د بومبي�و أن القم�ة »التاريخية« 
ب�ني دونالد ترامب وكي�م »ال تزال مقررة يف 12 
حزيران » بعدما تحدث الرئيس األمريكي للمرة 
األوىل ع�ن احتم�ال إرجائه�ا. والتق�ى بومبيو 
الزعيم الكوري الش�مايل مرتني يف بيونغ يانغ، 

أوال كمدير لل�«يس آي إيه« ثم كوزير. وأضاف 
أمام النواب »تحدثنا عن ماهية أهدافنا املتبادلة 
وعم�ا يطلبه العالم وأمريكا وعم�ا تريد كوريا 
الش�مالية الحصول عليه أيض�ا«. وتابع »ثمة 
موضوع�ات ال ت�زال تتطل�ب كثريا م�ن العمل 
إليجاد أرضية تفاهم، لكنه أوضح أنه يدرك أن 
النمو االقتصادي وتحسني حياة شعبه يبقيان 
رهنا بتغيري اس�راتيجي )...( نأمل بأن يكون 
مستعدا لذلك«. وأوضح بومبيو أن »مطالبنا يف 
املقابل ل�م تكن ملتبس�ة. إن موقفنا لن يتغري 
م�ا دمنا لم نش�هد خط�وات ذات صدقية نحو 
تخل كامل وال تراجع عنه ويمكن التحقق منه 
عن الس�الح النووي يف شبه الجزيرة الكورية«. 

وأضاف »حني تحدثت إىل كيم جونغ أون، كنت 
واضح�ا إىل أبعد حد بالنس�بة إىل م�دى عملية 
التحق�ق الرضورية وبالنس�بة إىل كل العنارص 
املطلوبة لتالحظ أمريكا أن نزع السالح النووي 
حصل فعال«. كذلك، لفت إىل أن الزعيم الكوري 
الشمايل »قال بوضوح إنه يف املقابل، ويف الوقت 
املالئ�م، حني يت�م تحقيق هذه األه�داف، يريد 
مس�اعدة اقتصادية م�ن أم�ريكا« وخصوصا 
يف القط�اع الخاص و«مس�اعدة دولية«. وقال 
كيم أيضا إن�ه »يريد ضمانات أمنية من جانب 
العال�م« م�ع »احتم�ال التوص�ل إىل معاه�دة 
س�الم« تضع حدا للح�رب الكورية التي انتهت 

فقط بهدنة، وفق بومبيو.

الغانمي يبحث مع نائب قائد قوات املهام األمريكي 
التدريب والتجهيز للجيش

وزير الداخلية: مفارز األدلة اجلنائية تبحث عن أسباب 
2حريقي جامعة بغداد وسوق الرمحة 2

       بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس 
األربع�اء، توضيحاً للمفهوم الدس�توري 
للكتلة النيابّية األكثر عدداً، فيما اش�ارت 
اىل ان ع�ىل الفائ�ز تخط�ي ع�دة مراحل 

ليصبح نائبا.
وادن�اه نص توضي�ح املحكمة االتحادية 

للمفهوم الدستوري للكتلة النيابّية األكثر 
عدداً:

نّص�ت امل�ادة )76/ أوالً( م�ن الدس�تور 
عىل )يكلّ�ف رئيس الجمهورية، مرش�ح 
الكتل�ة النيابي�ة األكث�ر عدداً، بتش�كيل 
مجلس الوزراء، خالل خمس�ة عرَش يوماً 
م�ن تاريخ انتخاب رئي�س الجمهورية(، 
ويظه�ر جلي�اً أن هذه املادة الدس�تورية 

حس�مت موضوع تشكيل الحكومة ومن 
يكلف بتشكيلها وذلك من خالل التايل:

أوالً:- أن مفه�وم »الكتل�ة النيابية االكثر 
ع�دداً«، وجدته املحكم�ة االتحادية العليا 
امل�ادة )76( م�ن  يف  واضح�اً ورصيح�اً 

الدستور.

التفاصيل ص3

توضيح من االحتادية: الكتلة األكرب هي األكثر عددًا 
داخل الربملان
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        بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق نينوى املختصة بقضايا 
اإلرهاب اعرتافات خمس�ة إرهابيني احدهما يشغل 
منص�ب  مس�ؤول األم�ن االقتصادي واخر يش�غل 
منص�ب مس�ؤول  مف�ارز والي�ة نين�وى يف تنظيم 
داعش اإلرهابي. وقال القايض عبد الس�تار بريقدار 
املتح�دث الرس�مي ملجل�س القضاء األع�ى يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »جهوداً 
قضائية اس�تثنائية لقضاة محكمة تحقيق نينوى 
املختص�ة بقضاي�ا اإلره�اب بالتع�اون م�ع خلية 
الصق�ور االس�تخباراية تمكن�ت م�ن القبض عى 
اإلرهاب�ي  أبو الرباء مس�ؤول األم�ن االقتصادي يف 
والية نين�وى مع أربع�ة إرهابيني آخري�ن«. وتابع 
املتهم�ني  أق�وال  صدق�ت  »املحكم�ة  أن  بريق�دار 
اآلخرين  وهم كل من مس�ؤول  مفارز والية نينوى 
ومس�ؤول  مفرزة الس�احل األيرس ومس�ؤول نقل 
وتوزي�ع العب�وات  إضاف�ة إىل »املخت�ص بصناعة  
أجهزة التفج�ري وتوزيعها مع زوجته«. وأش�ار إىل 
أن »اإلرهابي�ني  تم تصديق اعرتافاتهم  وفق أحكام 
املادة الرابعة /1 م�ن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

13 لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة املختصة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االربعاء، ان 
كمينا استخباريا محكما اوقع بخاطفة لألطفال 
يف احدى مناطق العاصمة. وقالت القيادة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »القوات 
األمنية يف قيادة عملي�ات بغداد تمكنت من القاء 
القبض عى امرأة تقوم بخطف األطفال، وتحرير 
طف�ل يبل�غ م�ن العم�ر 10 س�نوات س�بق وان 
اختطفت�ه من مدينة الص�در«. واضافت القيادة 
ان »ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة«، 
مشرية اىل انه »تم تسليم الطفل اىل ذويه واملتهمة 
اىل الجه�ات املختصة«. وتش�هد العاصمة بغداد، 
ب�ني حني وآخر حاالت س�لب ورسق�ة وخطف يف 
مناطق متفرقة، يف وقت تس�عى األجهزة األمنية 
بتفعي�ل جهدها االس�تخباري ملس�ك العصابات 

واألفراد املسؤولة عن تلك الجرائم.

القوات األمنية توقع القبض بـ »كمني 
حمكم« عىل »خاطفة لألطفال«

حتقيق نينوى تصدق اعرتافات مسؤويل 
األمن االقتصادي يف »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت املرشحة الفائزة يف االنتخابات يرسى رجب كمر، أمس 
االربعاء، أي صلة لها بالحزب العمال الكردس�تاني، مؤكدة عى 
ان حرك�ة حرية املجتمع الكردس�تاني هي الجه�ة »الوحيدة« 

التي رفضت استفتاء استقالل كردستان عن العراق.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن رجب القول إن »االنباء 
التي نرشت عن صلتي بالحزب العمال الكردس�تاني ال اس�اس 
له�ا م�ن الصحة«، مؤك�دة »أنا انتم�ي لحركة حري�ة املجتمع 
الكردس�تاني وحرك�ة سياس�ية مرخص�ة من قب�ل الحكومة 

العراقية«.
وأضافت رجب، أن »حركة حرية املجتمع الكردس�تاني هي 
الوحيدة التي رفضت اس�تفتاء اس�تقالل اقليم كردس�تان عن 

العراق«، مؤكدة »أنا عراقية وااليام املقبلة ستثبت ذلك«.
وذكرت صحيفة يف تقرير نرش يف عدد من وس�ائل االعالم ان 
حزب العمال الكردس�تاني حجز مقعدا داخ�ل الربملان العراقي 
م�ن خ�الل يرسى رج�ب كمر مرش�حة قائم�ة الجي�ل الجديد 
الكردي�ة التي يتزعمها رجل األعمال الكردي الش�اب شاس�وار 
عبد الواحد يف مدينة الس�ليمانية، مبينة ان هذه الحركة كردية 
برزت مطلع العام املايض كحركة معارضة للحزبني الرئيس�ني 

يف إقليم كردستان.

         بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش مجلس محافظة بغداد، أم�س األربعاء، منع تحويل 
األرايض الزراعي�ة املروي�ة إىل س�كنية, مش�ريا إىل ان الق�رار 

سيستثني األرايض املصفرة.
ونقلت وكالة »موازين نيوز« عن عضو املجلس سعد املطلبي 
الق�ول، إن »مجلس املحافظة ناقش منع تحويل جنس األرايض 

الزراعية إىل سكنية«.
وأض�اف أن »قرار املن�ع سيش�مل األرايض الزراعية املروية 

والقريبة من النهر، فيما سيستثني األرايض املصفرة والبور«.
وأش�ار املطلبي إىل أن »املجلس بح�ث أيضا أزمة الكهرباء يف 
العاصمة«، مش�ريا اىل أن »ازمة الكهرباء الوطنية س�تحل يوم 

السبت املقبل«.
وناقش مجلس النواب قبل عدة أشهر تحويل جنس األرايض 
الزراعي�ة اىل س�كنية بع�د اقتطاع رضائب تحويل من س�اكني 

الدور املشيدة عى تلك القطع.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس االربعاء، الحادث 
االليم الذي اودى بحياة طفلة عراقية عى يد الرشطة البلجيكية، 
فيم�ا طالب�ت الجهات الدولي�ة بالحفاظ عى س�المة الالجئني 
العراقي�ني. وق�ال وزي�ر الهجرة جاس�م محمد يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه »نستنكر الحادث الذي تعرضت 
ل�ه عائل�ة عراقية الجئ�ة يف بلجيكا عى يد الرشط�ة البلجيكية 
وال�ذي راحت ضحيت�ه الطفلة )مه ودا( والت�ي تبلغ من العمر 
سنتان«. وش�دد محمد »عى رضورة محاس�بة املتسببني بهذا 
الحادث املؤلم«، مطالبا الجهات الدولية ب�«الحفاظ عى سالمة 
الالجئني العراقيني ومراعاة حقوق االنسان يف التعامل معهم«.

وأعلنت وس�ائل إع�الم بلجيكية الخميس امل�ايض عن وفاة 
طفل�ة عراقية تبلغ من العمر عامني، وذلك يف طريقها إىل إحدى 
املستش�فيات بعد إصابته�ا برصاص خالل مط�اردة الرشطة 

لشاحنة تقل عرشات الالجئني غربي البالد.
وعل�ق وزي�ر الداخلي�ة البلجيك�ي ج�ان جامب�ون الجمعة 
املاضية بالقول إن »الحادث مأساوي عواقبه وخيمة والتحقيق 

جار ملعرفة األسباب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت عمليات بغداد، أمس األربع�اء، القبض عى عصابتني 
للرسق�ة وتج�ارة املخ�درات يف العاصم�ة . وذك�ر بي�ان العالم 
العمليات تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »تمكنت القوات 
األمني�ة يف قي�ادة عمليات بغ�داد ووفق معلومات اس�تخبارية 
ومتابع�ة دقيق�ة من إلق�اء القبض ع�ى عصاب�ة لرسقة دور 

املواطنني يف منطقة الضابطية غربي بغداد«.

مرشحة فائزة تنفي
 صلتها بحزب العامل الكردستاين: 

أنا عراقية

جملس بغداد يقرر منع 
حتويل األرايض »الزراعية املروية«

 إىل سكنية ويستثني »املصفرة«

اهلجرة تستنكر »حادث أليم« أودى بحياة 
»طفلة عراقية« عىل يد الرشطة البلجيكية

عمليات بغداد تلقي القبض عىل عصابتني 
للرسقة وجتارة املخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

ابدى تحالف الفتح، أمس األربعاء، رفضه من 
التدخالت األمريكية يف تشكيل الحكومة املقبلة, 
مبينا أن جميع الناقشات مازالت يف بدايتها ولم 

ترتق إىل مستوى التفاهمات السياسية .
ونقلت وكالة »املوازين نيوز« عن النائب عن 
التحالف عامر الفايز القول، إن »تحالف الفتح 
يرف�ض التدخالت الخارجية يف الش�أن الداخيل 

سيما يف تشكيل الحكومة املقبلة«.
املفاوض�ات  أن »جمي�ع  الفاي�ز،  وأض�اف 
السياس�ية مازال�ت يف بدايته�ا ول�م ترت�ق إىل 
مستوى التفاهمات النهائية لتشكيل الحكومة 

املقبلة«.
وأش�ار الفايز، إىل أن »الخالفات السياس�ية 
تتمحور حاليا يف تس�مية رئيس حكومة مقبل 
وتثبي�ت برنام�ج وطني ش�امل الدارة البالد يف 

املرحلة املقبلة«.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان اللقاءات 
األخرية التي جمعت أطراق العملية السياس�ية 
يف الع�راق، ال ت�كاد تخرج عن كونه�ا »لقاءات 

بروتوكولية« ألغراض »جس النبض«.
وصوت العراقيون، السبت املايض )12 آيار(، 
إلختيار برملان جديد، وتعد هذه اإلنتخابات األوىل 
بعد هزيم�ة تنظي�م »داعش« اإلرهاب�ي، فيما 
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، أن 

نسبة املشاركة يف اإلنتخابات بلغت %44.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجي�ة، أمس االربعاء، عن 
تصوي�ت الع�راق لصالح تش�كيل لجن�ة دولية 
للتحقيق يف انتهاكات االحت�الل االرسائييل ضد 

الفلسطينيني.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
الدائ�م  »املمث�ل  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
لجمهوري�ة العراق لدى مكت�ب االمم املتحدة يف 

جنيف الس�فري مؤيد صالح ش�ارك يف الجلسة 
الخاص�ة ملجل�س حق�وق االنس�ان ملناقش�ة 
انته�اكات ق�وات االحتالل االرسائي�يل يف قطاع 

غزة املحتل«.
وع�رب املمث�ل الدائ�م يف كلم�ة القاها خالل 
الجلسة، بحس�ب البيان عن »دعم العراق لعقد 
الجلس�ة وإدانت�ه النته�اكات ق�وات االحتالل 
االرسائييل ضد املدنيني الفلس�طينيني«، مجددا 
»موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة«.
وتاب�ع البي�ان ان »املجلس ع�رض مرشوع 
ق�رار قدمته املجموع�ة االس�المية واملجموعة 
العربية وعدد من الدول، يتضمن إرس�ال لجنة 
مس�تقلة للتحقي�ق يف جمي�ع االنته�اكات يف 
االرايض الفلسطينية بما فيها القدس الرشقية 
والوقوف عى مالبسات االنتهاكات والتجاوزات 
التي حدثت يف غزة، إذ تم اعتماد القرار بأغلبية 

29 صوتا لصالح القرار يف مقدمتها العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  أعل�ن 
األعرجي، أم�س األربعاء، عن إخماد 
حريقني اندلعا يف جامعة بغداد وسوق 
الرحم�ة بمنطق�ة بغ�داد الجدي�دة، 
مبيناً أن مفارز األدلة الجنائية تبحث 

عن أسباب الحريقني.
وق�ال األعرجي يف بي�ان مقتضب 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، إن »فرق الدف�اع املدني تتمكن 
من إطفاء الحريقني يف جامعة بغداد 
وس�وق الرحم�ة يف بغ�داد الجديدة، 
ومفارز األدل�ة الجنائي�ة تبحث عن 
أس�باب ذلك«.يذكر أن بغ�داد وعددا 
م�ن املحافظ�ات تش�هد ب�ني ف�رتة 
وأخرى ان�دالع حرائق عدة، الس�يما 
يف دوائ�ر الدولة واألس�واق التجارية 
الكبرية، فيما تعزو فرق الدفاع املدني 

غالبيتها إىل حدوث تماس كهربائي.

وزير الداخلية: مفارز األدلة اجلنائية تبحث عن أسباب حريقي
 جامعة بغداد وسوق الرمحة

حتالف الفتح يرفض »التدخالت األمريكية« يف تشكيل احلكومة املقبلة

العراق يصوت لصالح تشكيل جلنة دولية للتحقيق بانتهاكات 
االحتالل االرسائييل ضد الفلسطينيني

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس التحال�ف الوطن�ي، زعيم تي�ار الحكمة 
الوطني، عمار الحكيم، المري دولة الكويت الشيخ صباح 
االحم�د الجابر الصباح، أمس األربعاء، ان العراق القوي 

املستقل واملستقر رضورة ألمن واستقرار املنطقة.
وذكر بيان ملكتب الحكيم تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »الس�يد عمار الحكيم التقى يف مستهل 
زيارته لدولة الكويت الشقيقة امري البالد الشيخ صباح 
االحم�د الجابر الصب�اح، وبحث معه س�موه العالقات 
الثنائية بني البلدين الش�قيقني وس�بل تطويرها فضال 
ع�ن التط�ورات السياس�ية يف املنطقة والعالم، وس�بل 

تخفيض االحتقان والتصعيد«.
وثمن الحكيم، بحسب البيان، »موقف الكويت يف دعم 
واس�تضافة مؤتمر اعم�ار العراق«، مؤك�دا ان »العراق 
اليوم مختل�ف عن أي مرحلة مضت حي�ث االنتصارات 
العس�كرية والسياس�ية واملجتمعية ونجاح�ه ايضا يف 
تمس�كه باملس�ار الديمقراط�ي عرب اج�راء االنتخابات 

الربملانية االخرية يف البالد«.
واكد الحكيم ان »العراقيني جادون يف تشكيل حكومة 
خدمة ق�ادرة عى تج�اوز االزمات، دون اس�تعداء ألي 
ط�رف وبناء افض�ل العالقات م�ع دول العالم واملنطقة 
والج�وار عى اس�اس املصالح املش�رتكة«، الفت�ًا إىل أن 
»العراق القوي املستقل واملستقر رضورة ألمن واستقرار 
املنطق�ة«. وعن الواق�ع االقليمي، أش�ار الحكيم اىل ان 
»املنطق�ة تعيش حالة من التصعي�د يف املواقف والتي ال 
تخدم أي طرف«، داعيا الجميع اىل »تحمل مسؤولياته يف 
درء االخطار املحتملة من جراء هذا التصعيد والعمل عى 
جمع االطراف االقليمية عى طاولة حوار مشرتك«. من 
جهته، اش�اد امري دولة الكويت ب�«طروحات الحكيم«، 

معربا عن »دعم بالده للعراق لتجاوز ازماته«.

احلكيم من الكويت: جادون بتشكيل »حكومة خدمة«
الصباح جدد دعم بالده للعراق

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س أركان الجي�ش الفريق 
أول الرك�ن عثم�ان الغانم�ي, األربع�اء, 
م�ع نائب قائ�د ق�وات امله�ام األمريكية 
يف الع�راق الجن�رال والرت بي�ات، التعاون 

ع�ى  الجانب�ني  ب�ني  والتنس�يق 
 . والتجهي�ز  التدري�ب  مس�توى 
وذكر بي�ان لوزارة الدف�اع تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
إن »رئي�س أركان الجيش الفريق 
الغانم�ي،  عثم�ان  الرك�ن  أول 
اس�تقبل قائ�د الفرق�ة العارشة 
يف الجيش األمريك�ي ونائب قائد 
ق�وات امله�ام يف الع�راق الجنرال 
)والرت بيات(, وجرى خالل اللقاء 
مناقش�ة التعاون والتنس�يق بني 

الجانبني عى مس�توى التدريب والتجهيز 
ودعم ق�وات الجيش العراق�ي يف املرحلة 
املقبلة«. وبحس�ب البيان، فان »الجنرال 
بي�ات هن�أ الع�راق حكومتاً وش�عباً عى 
نجاح االنتخابات الربملانية«. مشيداً بدور 
» الق�وات األمنية يف تام�ني وحماية هذه 

املمارسة الديمقراطية ووقوفها بمسافة 
واح�دة م�ن الجمي�ع،«. واض�اف بيات، 
أن »الع�راق الي�وم هو بلد آمن ومس�تقر 
بعد القض�اء عى داع�ش, ونحن كقوات 
تحالف س�عداء وفخورين بتطور قدرات 
الق�وات األمني�ة العراقي�ة ووصوله�ا إىل 
هذا املس�توى العايل م�ن الكفاءة 
بمواصلة  واملهني�ة ومس�تمرون 
الدعم واإلسناد والتدريب وتقديم 
للق�وات  والخ�ربات  املش�ورة 
العراقي�ة«. وكان رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي أعلن الس�بت )9 
تحري�ر   ،)2017 االول  كان�ون 
الس�ورية،   � العراقي�ة  الح�دود 
مؤك�دا أن االرايض العراقية باتت 
محررة من سيطرة تنظيم داعش 

االرهابي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة باب�ل، أم�س 
األربعاء، عن القاء القبض عى 42 متهما 
يف  مخالف�ة  ناري�ة  دراج�ة   50 وحج�ز 

املحافظة.
وقال املتحدث االعالمي للقيادة العقيد 
الحقوقي عادل العناوي الحسيني، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»حملة امنية شّنتها مفارز أقسام القيادة 
كاف�ة ودوريات النج�دة وكانت بالتعاون 
مع األجهزة االس�تخبارية، اس�فرت عن 
إلقاء القب�ض وتوقيف 42 م�ن املتهمني 
بحقه�م  ص�ادرة  للقض�اء  املطلوب�ني 
مذك�رات قب�ض أصولي�ة م�ن املحاك�م 
املختصة بجرائم جنائي�ة مختلفة بينهم 
وف�ق جرائ�م ال�رشوع بالقت�ل، وآخرين 

بجرائ�م التهدي�د والرسق�ات واإلحتي�ال 
والتزوير واملتاجرة وتعاطي املواد املخدرة، 

ومخالفات قانونية أخرى«.
واض�اف الحس�يني، ان�ه »ت�م إحالة 
جمي�ع املتهم�ني اىل الجه�ات املختص�ة 
القانونية  تمهيداً إلس�تكمال االج�راءات 
بحقهم«. من جانبه، أوضح مدير رشطة 

النج�دة العقيد ياس�ني الغذيني بحس�ب 
البي�ان، ان »دوري�ات النج�دة وبالتعاون 
والتنس�يق مع أجه�زة امل�رور تكّثف من 
إجراءاته�ا ملحاس�بة أصح�اب الدراجات 
الناري�ة واملركبات الت�ي ال تلتزم بقوانني 
امل�رور وتمكن�ت خ�الل ممارس�ة أمنية 
مس�ائية نف�ذت يوم أمس م�ن حجز 50 
دراج�ة مخالفة باإلضاف�ة اىل 2 عجلة ال 
تحمل لوحات تسجيل«، الفتاً إىل أن »هناك 
العديد من الش�كاوى تصل الينا عن قيام 
بعض اصحاب الدرجات النارية بمختلف 
الش�باب واملراهق�ني  أنواعه�ا وخاص�ة 
بإزع�اج املواطنني والت�ي أصبحت خطراً 
عليهم مما اقتيض التشديد للحد من هذه 
املمارسات«. ودعا الغذيني، جميع أولياء 
األم�ور اىل »التعاون م�ع األجهزة األمنية 

لردع هكذا ترصفات التليق باملحافظة«.

الغانمي يبحث مع نائب قائد قوات املهام األمريكي 
التدريب والتجهيز للجيش

رشطة بابل تعلن إلقاء القبض عىل )42( متهاًم بجرائم 
جنائية بينها القتل 
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد مرصف الرافدين، أمس األربعاء، مدة تس�ديد منح القروض للمواطنني 
واملوظفني لرشاء سيارات حديثة بالتقسيط.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مدة تس�ديد قروض السيارات تصل اىل خمس سنوات بضمنها فرتة ثالثة 

أشهر إمهال«.
وأش�ار اىل »تحديد نوع القرض املمنوح لرشاء السيارات بالتقسيط من فروع 
املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات وبإمكان املواطن واملوظف االطالع عىل 

الرشوط لرشاء السيارة من خالل الذهاب لفروع املرصف«.
وكان مرصف الرافدين قد أطلق يف 22 نيس�ان املايض قروض رشاء س�يارات 
حديث�ة بكاف�ة انواعها للمواطنني واملوظفني بالتقس�يط ع�ن طريق فروعه 

املخصصة لذلك.

الرافدين حيدد مدد تسديد قروضه لرشاء السيارات احلديثة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م يب�َق أم�ام الكت�ل السياس�ية الفائزة يف 
االنتخاب�ات الكث�ر م�ن الوق�ت للتف�اوض 
برسع�ة من أج�ل تش�كيل التحال�ف الكبر 
داخل الربملان الذي سيشكل بدوره الحكومة، 
لكن نربة واثقة من تحالف »س�ائرون« تيش 
بالتوص�ل إىل اتفاقات يتم بموجبها تش�كيل 

الكتلة األكرب يف البيت الترشيعي.
ويعقد زعيم التي�ار الصدري مقتدى الصدر، 
عددا من اللقاءات الت�ي من املفرتض أن يتم 

بموجبها الكتلة األكرب داخل الربملان.
وأم�س األربع�اء، بح�ث الص�در م�ع املمثل 
الخ�اص لالم�ني الع�ام لالم�م املتح�دة يان 
االنتخاب�ات  بع�د  م�ا  مرحل�ة  كوبيت�ش، 
الترشيعية واالس�تعدادات لتشكيل الحكومة 
املقبل�ة. وذكر املكتب االعالم�ي لزعيم التيار 
الصدري، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »الص�در اس�تقبل يف مق�ر 
اقامته ببغ�داد، املمثل الخ�اص لألمني العام 
لألم�م املتحدة، ي�ان كوبيت�ش، وأطلعه عىل 
رؤيت�ه ملرحل�ة م�ا بع�د االنتخابات وش�كل 
»الص�در  ان  البي�ان،  واض�اف  الحكوم�ة«. 
ع�رض ع�ىل كوبيتش آخ�ر ما توصل�ت اليه 
ح�ول  املس�تفيضة  والح�وارات  النقاش�ات 

تشكيل الحكومة املقبلة«.
وقال الصدر خالل اللقاء، ان »رؤيته للمرحلة 
القادمة نابعة من رغبة جماهرية ورضورة 
املرحل�ة الن الش�عب ق�د عان�ى الكث�ر من 
الفساد وسوء الخدمات«. مجدداً تأكيده عىل 
ان »يك�ون القرار  وطنياً عراقياً  فيما ش�دد 
ع�ىل أهمي�ة زيادة دع�م ومس�اندة املجتمع 
الدويل واالمم املتحدة لخروج العراق من نفق 
الطائفية املحاصصة املقيتة ومنع التدخل يف 

ملف االنتخابات حكوميا واقليميا«.
وش�دد ع�ىل رضورة تقديم الدع�م يف املجال 
املح�ررة  املناط�ق  يف  والخدم�ي  االنس�اني 
وباألخ�ص  املوص�ل ومس�اهمة املنظم�ات 
الدولي�ة عىل اخذ العراق وضع�ه الطبيعي يف 

العيش الحر الكريم.
واض�اف البيان، ان كوبيتش م�ن جهته قال 
ان زيارت�ه تأتي قبيل اع�داد التقرير الخاص 
ح�ول الع�راق والذي م�ن املؤم�ل تقديمه اىل 

األمم املتحدة يف وقت الحق«، واثنى كوبيتش 
ع�ىل نجاح العملي�ة الديمقراطي�ة يف العراق 
التي جرت االس�بوع املايض معلنا اس�تعداد 
االمم املتحدة لتقديم املساعدة التي يحتاجها 

الع�راق فيم�ا اع�رب ع�ن امل�ه ان تس�فر 
التفاهمات والنقاش�ات اىل تش�كيل حكومة 

وطنية تدعم مسرة االستقرار يف البلد.
وقب�ل ذل�ك، ق�ال زعيم التي�ار الص�دري ان 

الرئاسات ليست مغنما وال مطلبنا، مؤكدا ان 
االوان ان للبن�اء واالنحناء للش�عب واالعتناء 
بالخدم�ات. وق�ال الص�در يف تغري�دة ع�ىل 
حسابه الخاص يف موقع التواصل االجتماعي 

»تويرت«، »اتقولون عىل العراق ما ال تعلمون 
وللش�عب  تحب�ون..  الحزابك�م  انك�م  ام   ..
التنظرون.. ولرأي املرجعية ال تنتظرون!!؟..« 
واض�اف الصدر يف تغريدت�ه، »افما ان االوان 

لكي نبني، وللشعب ننحني، وللصعاب نثني، 
وبالخدم�ات نعتن�ي.. )فالرئاس�ات( لي�س 
مغنمن�ا وال مطلبنا- انما نحن كبار الوطن- 
وكب�ر القوم خادمه�م، وللش�عب عاملهم، 

ولالقليات نارصهم«.
وبح�ث الص�در م�ع وف�د االتح�اد الوطن�ي 
الكردستاني الذي التحق بالحزب الديمقرايط 
الكردس�تاني إىل بغداد االوضاع السياسية يف 

العراق وتشكيل الحكومة املقبلة.
وذكر بي�ان صادر عن املكتب الخاص للصدر 
ان�ه »جرى خالل اللقاء يف محل اقامة الصدر 
يف بغ�داد بحث تط�ورات العملية السياس�ية 
والتفاهم�ات حول ش�كل الحكوم�ة املقبلة 
والتأكي�د ع�ىل الثواب�ت االساس�ية يف ابوية 
مختل�ف  ب�ني  املس�اواة  ومب�دأ  الحكوم�ة 
اطياف الش�عب العراقي واالرت�كاز عىل مبدأ 

املواطنة«.
واضاف البيان، ان »وف�د االتحاد هنأ الصدر 
عىل الفوز الكبر الذي حققه تحالف سائرون 
الوطني يف االنتخابات الربملانية لعام 2018«.

كم�ا وثمن الطرف�ان الدور امله�م الذي لعبه 
رئيس الجمهورية الراحل جالل الطالباني يف 
التعايش وحل املش�اكل وكيفية التعامل مع 

جميع االطراف العراقية دون تفرقة.
وض�م وف�د االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
كل من م�ال بختيار مس�ؤول الهيئة العاملة 
للمكتب السيايس وعضوية رزكار عيل وخالد 

شواني وفرياد راوندوزي وسعدون فييل.
ويبدو أن لق�اءات الصدر اقرتب�ت من إعالن 
الكتلة األكرب داخل الربملان، إذ كش�ف رئيس 
تحالف س�ائرون حس�ن العاق�ويل عن قرب 

االعالن عن تشكيل الكتلة األكرب.
وق�ال العاقويل إن »الح�وارات التي جرت مع 
الكت�ل السياس�ية كان�ت فيها تق�ارب كبر 
يف ال�رؤى الوطنية واملتبني�ات لبناء حكومة 
تكنوقراط«. وأضاف أن »جميع تلك اللقاءات 
لم تثمر عن اتفاق رسمي نهائي مع اي جهة 
سياس�ية”، مش�را اىل ان “التقارب الجاري 
س�ينبثق عن�ه إع�الن الكتل�ة االك�رب قريب�ا 
لتشكيل الحكومة«. وأكد العاقويل »استمرار 
الحوارات من قبل س�ائرون مع جميع الكتل 
العراقي�ة  اإلط�راف  ومنفتح�ة ع�ىل كاف�ة 

الوطنية«.

       بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، 
أم�س األربع�اء، توضيح�اً للمفه�وم 
الدستوري للكتلة النيابّية األكثر عدداً، 
فيما اش�ارت اىل ان عىل الفائز تخطي 

عدة مراحل ليصبح نائبا.
وادناه نص توضيح املحكمة االتحادية 
النيابّية  للمفهوم الدس�توري للكتل�ة 

األكثر عدداً:
نّص�ت املادة )76/ أوالً( من الدس�تور 
الجمهوري�ة،  رئي�س  )يكلّ�ف  ع�ىل 
مرش�ح الكتل�ة النيابية األكث�ر عدداً، 
بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة 
ع�رَش يوماً من تاري�خ انتخاب رئيس 
الجمهوري�ة(، ويظه�ر جلي�اً أن هذه 
امل�ادة الدس�تورية حس�مت موضوع 
تشكيل الحكومة ومن يكلف بتشكيلها 

وذلك من خالل التايل:
أوالً:- أن مفهوم »الكتلة النيابية االكثر 
ع�دداً«، وجدت�ه املحكم�ة االتحادي�ة 
العليا واضح�اً ورصيحاً يف املادة )76( 

من الدستور.
ونص املادة )76( من الدس�تور أش�ار 
إىل )الكتلة النيابية(، وهي الكتلة التي 
تتكون من ن�واب يف تجمع معني يعلن 
عنه يف مجلس النواب، والنائب هو من 

يتخطى املراحل التالية:
1- الفوز يف انتخابات عضوية مجلس 

النواب.
2- املصادق�ة من املحكم�ة االتحادية 

العليا عىل توفر الرشوط فيه.
3- ترديده القس�م املنصوص عليه يف 

املادة )50( من الدستور.
وعندها يتصف بالصفة النيابية وينال 

الحصانة وبقية االمتي�ازات الربملانية 
املنص�وص عليه�ا يف امل�ادة )63( من 
الدس�تور، فقبل إكمال هذه الرشوط 
ال يس�تطيع الفائ�ز يف االنتخاب�ات أن 
يم�ارس دوره الترشيع�ي والرقاب�ي 
املنصوص علي�ه يف الدس�تور، ذلك أن 
مج�رد الف�وز وح�ده ال يكف�ي لكي 

يأخذ الفائ�ز صفة )النائ�ب(. ثانياً:- 
أن تس�مية الكتلة النيابي�ة ب�)األكثر 
عدداً( تنطبق عىل الكتلة النيابية التي 
تتفوق عىل بقي�ة الكتل من حيث عدد 
الن�واب التي تضمها. ثالث�اً:- أن إرادة 
املرشع الدس�توري لم تكن متجهة إىل 
من�ح القائمة االنتخابية حق تش�كيل 

الحكوم�ة بمج�رد فوزه�ا عددي�اً يف 
االنتخاب�ات، ولو أراد ذل�ك لنص عليه 
رصاح�ة كأن يأتي النص ع�ىل النحو 
اآلت�ي:- )يكل�ف رئي�س الجمهوري�ة 
مرش�ح القائم�ة الفائ�زة او الكي�ان 
االنتخابي الفائ�ز عددياً يف االنتخابات 
بتش�كيل مجلس الوزراء...«، كما هو 

موجود يف دس�اتر بعض ال�دول، وان 
منح حق ترش�يح من يش�كل الوزارة 
إىل مرش�ح الكتلة النيابية األكثر عددا 
وضع عن قص�د قد يتعل�ق بالظروف 
املحيطة بكتابة الدس�تور، وخلق نوع 
من التوازن�ات والتفاهم�ات بني كتل 
مجل�س الن�واب. رابع�اً:- ال يوجد ما 

يمن�ع دس�تورياً أن تش�كل القائم�ة 
الفائزة باالنتخاب�ات الوزارة، إذا بقت 
ه�ي الكتل�ة األك�رب ودخل�ت مجلس 
الن�واب وأصب�ح الفائزون فيه�ا نواباً 
وبع�دد يفوق ع�ىل نواب بقي�ة الكتل، 
وحينها س�يتحول وصفه�ا القانوني 
من قائمة فائ�زة إىل )الكتل�ة النيابية 

األكثر عدداً(، وُتكلّف بتش�كيل الوزارة 
عىل أس�اس عدد نوابها. خامساً:- ان 
املحكمة االتحادية العليا عندما أصدرت 
حكمها بالرقم )25/ اتحادية/ 2010( 
املتضمن تفسر )الكتلة النيابية األكثر 
ع�دداً(، فأنه�ا اس�تندت إىل رصاح�ة 
ودالل�ة نص املادة )76( من الدس�تور 
واىل مفهوم النائب ورشوط صرورته 
)نائباً( وال يحق لها أن تستبدل نصها 
تخط�ي  تس�تطيع  وال  مفهومه�ا  أو 
قصد املرشع الدس�توري الذي توضح 
عنه؛ ألنها ملزمة بتفسره استناداً إىل 
اختصاصه�ا املنص�وص عليه يف املادة 
)93/ ثاني�اً( من الدس�تور، وعىل هذا 
االس�اس تم تكليف د ..حيدر العبادي 
بتش�كيل الحكومة عام 2014، بعدما 
جرى ترش�حيه م�ن التحالف الوطني 
الذي كان يشكل الكتلة النيابية األكثر 
عدداً. سادساً:- أن املحكمة االتحادية 
بخص�وص  ضابط�اً  وضع�ت  العلي�ا 
)الكتلة النيابية االكثر عدداً( بأنها التي 
تتشكل يف الجلسة االوىل ملجلس النواب 
التي تنعقد برئاسة اكرب االعضاء سناً، 
وتس�جل ه�ذه الكتل�ة رس�مياً بأنها 
االكث�ر ع�دداً، وه�ذا يعال�ج موضوع 
يف غاي�ة االهمي�ة، ف�ال يمك�ن لكتلة 
ما االدع�اء بأنها تحمل ه�ذه الصفة 
ملج�رد االعالن يف وس�ائل االعالم، انما 
توثي�ق ذلك رس�مياً يف مجلس النواب.  
س�ابعاً:- ال يوج�د ما يمن�ع أن يكون 
املكلف بتش�كيل الوزارة من )القائمة 
الفائ�زة يف االنتخابات( إذا ما اريد ذلك 
اذا عدل�ت امل�ادة )76( الدس�تور عىل 
النحو املطلوب وفق االليات املنصوص 

عليها يف املادة )142( منه.

»سائرون« يتحدث عن »إعالن قريب« للتحالف احلكومي اجلديد.. واالحتادي الوطين يلتحق بالدميقراطي يف بغداد

بدء العد التنازيل إلعالن »الكتل األكرب« يف الربملان

أكدت أن على الفائز ختطي عدة مراحل ليصبح نائبًا

توضيح من االحتادية: الكتلة األكرب هي األكثر عددًا داخل الربملان

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف محاولة ثالثة من أجل إلغاء نتائج االنتخابات 
الت�ي أدت إىل خس�ارة ع�دد كبر م�ن النواب، 
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة 

استثنائية للربملان عرص اليوم الخميس.
وذكرت الدائرة اإلعالمية للربملان، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان رئاس�ة 
مجلس النواب قررت عقد جلس�ة اس�تثنائية، 
وذل�ك ي�وم الخمي�س املوافق ل� 24 أي�ار، عند 

الساعة الرابعة عرصا.
 وكان رئيس مجلس النواب، س�ليم الجبوري، 
دعا خالل الجلس�ة التداولي�ة األخرة للربملان،  
إىل رضورة »إبع�اد كل الش�بهات الت�ي اعرتت 
العملي�ة االنتخابي�ة والحفاظ ع�ىل نزاهتها«، 
مبينا ان »االنتخابات وس�يلة من الشعب نحو 
تحقيق االستقرار وال بد من الحفاظ عىل نزاهة 

هذه الوسيلة وابعادها عن كل الشبهات«.
ويذكر ان مجلس النواب عقد الس�بت املايض، 
جلس�ة تداولية، برئاس�ة رئيس الربملان سليم 

الجب�وري، وذلك بحضور 105 ن�واب، دون ان 
تحقق الجلسة النصاب القانوني.

وترّسبت وثيقة من الربملان تش�ر إىل تش�كيل 
لجنة برملانية لتقيص الحقائق بشأن االتهامات 
الت�ي وجه�ت إىل املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخابات بخصوص االنتخابات النيابية التي 

جرت السبت 12 أيار. 
وجاء يف الوثيقة التي تحمل توقيع نائب رئيس 
لجن�ة النزاهة، طالب الجعف�ري، وموجهة إىل 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، »استناداً 
للصالحية املخولة لنا تم تش�كيل لجنة تقيص 
حقائ�ق م�ن اعض�اء لجن�ة النزاه�ة واللجنة 
القانوني�ة ولجنة الهج�رة واملهجري�ن لزيارة 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات للوقوف 
ع�ىل الحقائ�ق بخص�وص االنتخاب�ات الت�ي 
جرت يف 10 و12 /اي�ار/2018 والتي رافقتها 
اعض�اء  بع�ض  م�ن  متضارب�ة  ترصيح�ات 
املفوضي�ة واالتهام�ات املوجه�ة اىل املفوضية 

حسب الشكاوى واألدلة املقدمة الينا«.
ودع�ا النائ�ب الجعف�ري، بحس�ب الوثيق�ة، 

إىل  لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة 
»التع�اون م�ع اللجن�ة للوص�ول إىل حقائ�ق 

األمور«.
وتش�ر الوثيق�ة، إىل أن »اللجن�ة تتك�ون من 
املتحدث الرس�مي للجنة النزاه�ة عادل نوري 
محمد، بوصفه رئيس�اً، وعبد الكريم عبطان، 
س�ميعة محمد غالب، عض�و اللجنة القانونية 
حمدية عباس الحسيني، عضو لجنة املهجرين 
احمد عطية الس�لماني، عضو لجنة املهجرين 

لقاء وردي، بوصهم أعضاء«.
إىل ذل�ك، دع�ا املتح�دث باس�م لجن�ة النزاهة 
وعضو لجنة تقيص الحقائق الربملانية ِبش�ان 
الخروق�ات يف االنتخابات عادل نوري رئاس�ة 
الربمل�ان اىل اس�تضافة مفوضي�ة االنتخاب�ات 
بجلس�ة الخميس، فيما اتهم املفوضية برفض 

استقبال اللجنة.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن نوري 
القول انه »تم تش�كيل لجن�ة لتقيص الحقائق 
بشأن الخروقات التي حصلت يف االنتخابات من 
لجان النزاه�ة والقانونية والهجرة واملهجرين 

الربملاني�ة«، مبينا »اننا كن�ا نتصل باملفوضية 
من�ذ يومني دون اي رد م�ا جعلنا نتوجه اليوم 
نح�ن خمس ن�واب لتس�ليم املفوضي�ة كتابا 

بشأن عمل اللجنة«.
واض�اف نوري ان�ه »ت�م منعنا م�ن الدخول، 
حيث عقد مجلس املفوض�ني اجتماعا ليخرج 
بق�رار بع�دم التعامل معنا باي ش�كل ومنعوا 
اي ش�خص من االتصال بنا، كما حصل تدافع 
وكالم غ�ر الئ�ق بحقن�ا«، مش�را اىل »انن�ي 
اخربتهم بعدم ترشيحي لالنتخابات كي تكون 
عن�دي مصلحة خاص�ة، كم�ا ان عملنا مازال 
قائما كاعضاء برمل�ان اىل الثالثني من حزيران 
املقبل بحس�ب الدس�تور والقان�ون ورغم هذا 
ل�م يتم اس�تقبالنا م�ن اي عضو م�ن مجلس 

املفوضني«.
واكد ن�وري، عىل »رضورة اس�تضافة الربملان 
ملفوضي�ة  غ�د  ي�وم  االس�تثنائية  بجلس�ته 
االنتخابات، كون املفوضية انقلبت عىل كل قيم 
النزاهة والش�فافية والعهود والوعود والقسم 

الذي اقسمته حني تشكيلها امام الربملان«. 

شكل جلنة لـ »تقصي احلقائق« بشأن االتهامات املوجهة للمفوضية

»جلسة استثنائية«: حماولة جديدة لـ »الربملان القديم« من أجل »إلغاء« نتائج االنتخابات
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حمرم انجة.. »بطل« املعارضة الرتكية يف وجه اردوغان

الربملان اللبناين ينتخب بري رئيسًا للمرة السادسة بـ)98( صوتًا

       بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تاكيدها أن إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس 
مراجع�ة بيع أكث�ر من 12 ألف�ا من الذخائ�ر الدقيقة 

التوجيه إلى الحليفتين السعودية واإلمارات.
وأك�دت مص�ادر ب�اإلدارة والكونغ�رس أنه تجري 
حاليا عملية مراجعة غير رس�مية مدتها 40 يوما لبيع 

الذخائر للدولتين، وفقا لرويترز.
وت�م إط�الع لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة بمجلس 
الش�يوخ ولجنة الش�ؤون الخارجية بمجل�س النواب 
عل�ى األمر، وطلب المش�رعون م�ن اإلدارة مزيدا من 
المعلوم�ات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم 

تقدم بعد.
ورفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.

ولم ي�رد المس�ؤولون الس�عوديون واإلماراتيون 
بع�د عل�ى طلب�ات للتعلي�ق. وال تعل�ق وزارت�ا الدفاع 
والخارجية على مبيعات األسلحة المقررة قبل إرسال 

إخطار رسمي للكونغرس.
و”رايثيون” أكبر مصن�ع للذخائر الدقيقة التوجيه 

في الواليات المتحدة. رفض مسئول فيها التعليق.
وس�تثار القضية على األرجح هذا األس�بوع عندما 
يدل�ي وزي�ر الخارجي�ة مايك بومبي�و بش�هادة أمام 
لجنتي العالقات الخارجية والش�ؤون الخارجية للمرة 
األولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة 
المخابرات المركزية )س�ي.آي.إيه( الس�ابق لمنصبه 

الجديد الشهر الماضي.
ووافق�ت إدارة ترام�ب العام الماض�ي على بيع ما 
تبل�غ قيمته نحو س�بعة مليارات دوالر من األس�لحة 

الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأث�ارت تل�ك الصفق�ة مخ�اوف بع�ض أعض�اء 
الكونجرس بش�أن اس�تخدام األس�لحة األمريكية في 
الحملة التي تقودها السعودية في اليمن  ومقتل آالف 

المدنيين هناك منذ مارس 2015.
وجرى الس�ماح ألعضاء رئيسيين في الكونفرس، 
بم�ن في ذل�ك رئيس�ا اللجنتي�ن، ب�أداء بمراجعة غير 
رس�مية لمبيع�ات األس�لحة الكب�رى ل�دول أخ�رى، 
واعترضوا في بعض األوق�ات على صفقات وأجلوها 
ألش�هر، فقد عطل الس�ناتور ب�وب كورك�ر، الرئيس 
الجمه�وري للجنة العالقات الخارجية، صفقات كبرى 
للسعودية واإلمارات ودول خليجية أخرى معظم العام 
الماضي بشأن خالف مع قطر قبل أن يرفع “تجميده” 

في مطلع هذا العام.
بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على 
الرغم من اعتراض المش�رعين، فال يمك�ن إيقافها إال 
إذا أق�ر الكونغرس تش�ريعا يعرق�ل الصفقة. ولم يقر 

الكونجرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.

السعودية واالمارات تشرتيان ذخائر 
من أمريكا تربعًا لليمنيني

       بغداد / المستقبل العراقي

بتعيين�ه مرش�حا معروف�ا بخطب�ه 
لهج�ة  اس�تخدام  عل�ى  ق�ادرا  الناري�ة 
ح�زب  يس�عى  ألمي�ركا،  مناهض�ة 
المعارضة الرئيس�ي الترك�ي إلى تعزيز 
موقعه أمام الرئيس رجب طيب أردوغان 
ف�ي االنتخابات الرئاس�ية المق�ررة في 

حزيران.
والق�ى ح�زب الش�عب الجمه�وري، 
معق�ل تركي�ا العلماني�ة الت�ي أسس�ها 
مصطف�ى كم�ال أتات�ورك، صعوبة في 
السنوات األخيرة للتعبئة ولم يتخط ربع 

عدد األصوات في االنتخابات.
وسعيا لعكس التيار خالل االنتخابات 
الرئاس�ية ف�ي 24 حزي�ران، ق�رر زعيم 

ال  ان  اوغل�و  كليتش�دار  الح�زب كم�ال 
يرش�ح نفس�ه. وعه�دت ه�ذه المهم�ة 
إلى النائب محرم انجة األس�تاذ الس�ابق 
في الكيمي�اء والفيزياء ال�ذي حاول في 
الماضي اإلطاحة بكليتشداراوغلو عندما 

كان رئيسا للحزب.
وأس�لوب هذا الخطيب البارع يختلف 
تماما عن أسلوب كليتشدار اوغلو المتكم 
الذي أصبح رئيس�ا للحزب في 2010 من 
دون أن يثي�ر قل�ق أردوغ�ان الذي يحكم 

تركيا منذ 2003.
ومنذ تعيينه مرشحا زار انجة مناطق 
عدة في البالد ليس�ت المعاقل المعهودة 
لحزب الشعب الجمهوري ملقيا خطابات 
نارية وملتقطا صور على دراجة هوائية 
أو على جرار ليظهر انه قريب من الشعب. 

وقال تانجو توس�ون األستاذ في جامعة 
ايجه “كان حماس�يا جدا خالل مس�يرته 
السياس�ية وهو قريب من الشعب تماما 
كأردوغ�ان وهو مس�ل ومتس�امح أكثر 
م�ن األخي�ر”. وأض�اف “إنه�ا العناصر 
األساس�ية الت�ي تجعل م�ن انجة خصما 

مناسبا لمواجهة أردوغان”.
خالل تجمع انتخابي منتصف أيار في 
كوروم شرق أنقرة، بأسلوب بات خاصا 
ب�ه خاط�ب انج�ة الجماهير س�ائرا من 

طرف من المنصة إلى الطرف اآلخر.
وليبعد نفسه عن االعتبارات الحزبية، 
فان شعار حزب الشعب الجمهوري غير 
ظاهر خالل التجمعات االنتخابية ويرفع 

مناصروه خصوصا األعالم التركية.
وق�ال “أري�د أن اجم�ع وأصالح هذه 

األم�ة تحت مظلة واحدة كبيرة”. وانتقد 
خط�اب أردوغ�ان مؤك�دا انه ل�ن يكون 
هو رئيس�ا “يصرخ”. وخالل االنتخابات 
التش�ريعية األخي�رة في تش�رين الثاني 
2015 ص�وت أكث�ر م�ن 61 بالمئ�ة من 
ناخب�ي ك�وروم لح�زب أردوغ�ان لك�ن 
حزب الش�عب الجمهوري يؤكد انه أحرز 

تقدما.
في طريق�ه إلى التجم�ع اعتبر اردال 
التركي�ة  اللي�رة  انهي�ار  أن  اوزونكاي�ا 
وارتف�اع أس�عار البنزين يب�رران تغييرا 
عل�ى رأس الدول�ة. وأوض�ح أن “انج�ة 
شخص شجاع ويجعلني اشعر بالفخر”.

لك�ن خطابه لم يقن�ع الجميع. يقول 
عدنان أرج�ان وهو تاجر انه لم يحس�م 
موقفه بعد قائال “س�تتضح األمور أكثر 

م�ع الوق�ت”. ويبح�ث انج�ة ع�ن دعم 
خارج األوساط المعهودة لحزب الشعب 
الجمه�وري مؤك�دا ان�ه يري�د أن يكون 

“رئيسا لثمانين مليون تركي”.
وبعد تعيينه مرش�حا ن�زع رمزيا عن 
س�ترته شعار حزب الش�عب الجمهوري 

واستبدله بالعلم التركي.
بعد أيام زار مرش�ح حزب الش�عوب 
الموال�ي لألك�راد ص�الح  الديمقراط�ي 
الدي�ن دميرتاش المس�جون حاليا، رغم 

العالقات المعقدة بين الحزبين.
مرك�ز  م�ن  كيم�ان  ف�ؤاد  وي�رى 
“اس�طنبول بوليس�ي س�نتر” أن انج�ة 
اكس�نر  مي�رال  القومي�ة  والمرش�حة 
“اظهرا انفتاحا” حول المس�ألة الكردية 

خالل الحملة لجذب الناخبين األكراد.

       بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد البرلمان اللبنان�ي للرئيس نبيه 
بري لوالية سادس�ة على رأس الس�لطة 
التش�ريعية، وذل�ك بعد جلس�ة حضرها 
األعضاء ال�128 الذين يشكلون المجلس 
النياب�ي المنتخ�ب في الس�ادس من أيار 

الجاري.
وترأس جلسة االنتخاب النائب ميشال 
المّر بصفت�ه النائب األكبر س�ّناً، عاونه 
النائب�ان األصغ�ر س�ّناً طون�ي فرنجية 

وسامي فتفت.
الحاض�رون  الن�ّواب  ص�ّوت  وق�د 
ال�128جميعاً، حيث انقس�مت األصوات 
بين 98 صوت�اً للرئيس ب�ّري و29 ورقة 

بيضاء، وورقة ملغاة.
وكذلك انتخب النائب إيلي فرزلي نائباً 
لرئيس البرلمان بحصوله على 80 صوتاً 

مقابل 32 لمنافسه النائب أنيس نصار.
كما تّم انتخ�اب هيئة مكتب المجلس 
وتألفت من أالن ع�ون، ومروان حمادة، 
وميشال موسى، وسمير الجسر، وأغوب 

بقرادونيان. 
وم�ن المالحظات التي س�جلت خالل 
الجلس�ة امتن�اع وزي�ر الداخلي�ة النائب 
نهاد المشنوق عن المشاركة في انتخاب 
نائب رئيس البرلمان، فيما صوتت النائب 

ب�وال يعقوبي�ان للفنانة اللبناني�ة نادين 
لبكي التي حصلت مؤخراً على جائزة من 

مهرجان كان السينمائي.
انتخاب�ه، ش�كر ب�ري  وبع�د إع�ادة 
رئي�س الس�ن ميش�ال المر، والش�كر 6 
مرات للزمالء النواب على ثقتهم بتجديد 

انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس”.
وقال بري: “يجتمع مجلس�نا النيابي 
الجديد بعد تحقيق اإلستحقاق اإلنتخابي 
النيابي ليش�كل أجمل هدية لش�عبنا في 

ذكرى ال�18 للتحرير”. 
المع�ارك  غب�ار  “انجل�ى  أض�اف: 
االنتخابية وأقدم لكم التهاني، وباسمكم 
الس�تجابته  اللبنان�ي  الش�عب  أش�كر 
للمش�اركة ف�ي االنتخاب�ات النيابي�ة”، 
مؤكداً “ثقتك�م بتجديد انتخابي رئيس�اً 
للس�لطة التش�ريعية يحملني مسؤولية 
أكب�ر للمحافظة على ه�ذا المجلس وكل 

لبنان”.
بري أش�ار إلى أن “المجل�س النيابي 
كان دائماً حاضراً في مواجهة استهداف 
اإلره�اب وحدودنا، وكان ل�ه إلى جانب 
الحك�م والحكومة خطوات لرفع التهديد 

عن لبنان وشعبه”.
وتاب�ع: “لق�د قدن�ا خالل الس�نوات 
الس�ابقة مس�يرة االتحادين البرلمانيين 
العربي واإلسالمي، وأسهمنا في توطيد 

مس�ار الديمقراطية في الوط�ن العربي 
وخفض التوترات على الساحتين العربية 

واإلسالمية”. 
وأعلن بري أن أول�ى المهام التي تقع 
على عاتق المجلس “تشكيل نائب رئيس 

المجلس وهيكلته ومن ثم اللجان النيابية 
ورؤسائها ومقرريها، والتزام المشاروات 
النيابي�ة الختيار رئيس حكومة وتكليفه 
مجلس�نا  وأم�ام  الحكوم�ة.  لتش�كيل 
سلس�لة امور تش�ريعية ومنه�ا، اقتراح 

اإلداري�ة، حص�ول  الالمركزي�ة  قان�ون 
المجلس النيابي على قاعدة بيانات حول 
تعث�ر نمو اإلقتص�اد ومكافحة الفس�اد 
والرشوة واالحتكار واقرار قانون انشاء 
الهيئة العامة لمكافحة الفس�اد، وإصدار 
القوانين الس�تقاللية القض�اء والرقابة، 
وإنج�از كل م�ا يتص�ل بقط�اع النف�ط 
وإنشاء شركة البترول الوطنية، وإغالق 

ملف التعويضات في شتى المجاالت”. 
وشدد على حماية الدستور وخصوصاً 
العي�ش  بصيغت�ة  المتعلق�ة  مقدمت�ه 
أي مش�روع  تمري�ر  ومن�ع  المش�ترك، 
الح�دود  وتحصي�ن  بالتوطي�ن،  يتعل�ق 
السيادية البرية والبحرية والجوية دولة 
وجيش�اً وش�عباً ومقاومة من اعتداءات 
إس�رائيل. كما ش�دد على ترسيم الحدود 
ودعم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة 
وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة 
الق�دس، ورف�ض صفق�ة  وعاصمته�ا 
العص�ر وم�ا يتصل به�ا، ودع�م الحلول 

السياسية.
وخت�م ب�ري: “أنا متأك�د أن المجلس 
التشريعية  سيتصرف لممارس�ة مهامه 
والرقابي�ة الزده�ار االنس�ان وتعمي�ق 

االستقرار”.
ه�ذا وتمتد والية البرلمان الحالي إلى 

أيار/ مايو من العام 2022.
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هاج�م وزير الطاقة االس�رائيلي يوفال ش�تاينيتس، أمس 
االربع�اء، االتحاد االوروبي قائال: “ليذه�ب االتحاد االوروبي 

الى الجحيم”، وذلك بسبب مواقفه الداعمة لقطاع غزة.
وقبل أسبوعين فقط، أشاد شتاينيتس بعالقات إسرائيل مع 
االتح�اد األوروبي خالل احتف�االت 9 مايو في يوم أوروبا في 

مقر إقامة سفير االتحاد األوروبي في الكيان اإلسرائيلي.
ويوم الثالثاء أدان االتحاد األوروبي الحملة التي قامت بها 
الش�رطة اإلس�رائيلية ضد المتظاهرين العرب ف�ي حيفا بعد 
الذي�ن خرجوا رفضا لما يجري من مجازر ضد الفلس�طينيين 
في قطاع غزة.وقال االتحاد األوروبي إنه من المهم أن تجري 
إس�رائيل “تحقيقا سريعا في مالبس�ات األحداث التي وقعت 
األسبوع الماضي في حيفا والتي يبدو أنها أسفرت عن إصابة 

خطيرة لجعفر فرح، مدير منظمة مساواة غير الحكومية”.
وقال الوزير االسرائيلي إلذاعة عبرية “دعوهم يذهبون إلى 
ألف ألف جحيم” معتبرين االتحاد األوروبي بأنه منافق، وقال 
“االتحاد االوروبي يصب ايران حاليا وسيساعد )طهران( في 

معاقبة الواليات المتحدة.”
وزعم ستاينيتز من أن االتحاد األوروبي “يضايق” إسرائيل 
بينم�ا “تنفذ إي�ران عمليات إع�دام وتعذب المثليي�ن وتنتهك 
حق�وق الم�رأة وتدعم اإلرهاب واألس�د الذي ينش�ر أس�لحة 

كيميائية لشعبه”.

وزير ارسائييل هياجم
 االحتاد األوريب لدفاعه عن غزة: 

ليذهب اىل اجلحيم 
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أعلنت هيئة األركان الروس�ية، أمس األربع�اء، أن القوات 
الحكومي�ة الس�ورية أنهت عملي�ات تحرير جمي�ع ضواحي 

دمشق، من اإلرهابيين المتبقين فيها.
وأعلن رئيس إدارة العملي�ات العامة التابعة لهيئة األركان 
العام�ة للق�وات المس�لحة الروس�ية، الفري�ق أول س�يرغي 
رودسكوي، اليوم، أنه تم تحقيق إنجاز كبير في تحرير سوريا 

من اإلرهابيين المتبقين.
وقال رودس�كوي: “من�ذ بداية هذا الع�ام، حققت القوات 
الحكومية الس�ورية، بدعم من سالح الجو الروسي، نجاحات 
كبي�رة ف�ي تحرير المناطق الرئيس�ية في س�وريا م�ن بقايا 
الجماع�ات اإلرهابي�ة”. وأض�اف الفري�ق: “ الجزء الش�رقي 
م�ن محافظة إدلب، ضواحي دمش�ق، ش�رق الغوطة، ش�رق 
القالم�ون، اليرموك، وكذلك المناطق الش�مالية من محافظة 

حمص، التي أصبحت اآلن تحت سيطرة الحكومة بالكامل”.
واض�اف رودس�كوي: “الي�وم جمي�ع مس�لحي داع�ش 
الناش�طين في الجزء الغربي من اليرم�وك تم القضاء عليهم، 

والمنطقة انتقلت الى سيطرة الحكومة”.
وأش�ار رودس�كوي إلى أن كل الظروف قد أنش�ئت إلحياء 
س�وريا، ولكن من الضروري هنا ليس مساهمة روسيا فقط، 

ولكن هناك حاجة أيضا إلى دول أخرى في المجتمع الدولي.
وقال: “في الوقت الحالي، تم خلق جميع الش�روط إلحياء 
س�وريا كدولة واحدة غير قابلة للتجزئ�ة، ولكن لتحقيق هذا 
اله�دف، من الض�روري بذل جهود ليس فقط لروس�يا، ولكن 

أعضاء آخرين في المجتمع الدولي”.

األركان الروسية تعلن حترير مجيع 
ضواحي دمشق من االرهابيني

         بغداد / المستقبل العراقي

تظاه�ر موظف�و القط�اع الع�ام ف�ي فرنس�ا 
للرئي�س  لالحتج�اج عل�ى إصالح�ات مقترح�ة 
إيمانويل ماكرون الذي اعتبروا أنه يش�ن هجوما 

على الخدمات المدنية وأمنهم االقتصادي.
ووشهدت باريس اضطرابات واسعة في حركة 
النق�ل نتيج�ة للتظاه�رات الت�ي نفذه�ا موظفو 
القطاع العام من�ذ انتخاب ماكرون العام الماضي 
ال�ذي تعهد بخف�ض االنفاق الحكوم�ي وتقليص 

الوظائف واجراء اصالحات في قطاعات واسعة.
وشاركت جميع نقابات الموظفين الحكوميين 
في مش�هد تكاتف ن�ادر من نوعه ل�م يحصل منذ 
نحو 10 س�نوات في تظاهرة ف�ي باريس جمعت 

16 الف شخص.
وتخلل المس�يرة اش�تباكات بين عش�رات من 
المتظاهرين المقنعين والشرطة التي أطلقت الغاز 

المسيل للدموع واعتقلت عددا من األشخاص.
كما تظاهر االالف في مرس�يليا وليون ونانت 

وغرينوبل وغيرها من المدن.
وأثر اإلض�راب على الم�دارس ودور الحضانة 

الكهرب�اء  مراف�ق  وبع�ض  الطي�ران  ورح�الت 
فيم�ا وقع�ت اضطرابات ف�ي حرك�ة النقل حيث 
ش�ارك بعض الموظفين قبل الجول�ة المقبلة من 
اإلضراب�ات التي بدأ ليل الثالثاء وتس�تمر ليومين 

في الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية.
وقالت برنانديت غروازون من االتحاد النقابي 
الوح�دوي إن�ه “بفض�ل القط�اع الع�ام، جمي�ع 
النقاب�ات س�تكون متحدة”، مضيف�ة “هذا يظهر 

أهمية التحرك”.
وتعتزم الحكومة الوس�طية تطبيق اصالحات 
في القطاع العام اعتبارا من الس�نة القادمة يمكن 
أن ت�ؤدي إلى اس�تخدام أكبر للعم�ال المتعاقدين 
في بعض الخدم�ات الحكومية واقتطاع 120 ألف 

وظيفة من 5.6 ماليين بحلول 2022.
وجم�دت الحكوم�ة الرواتب في وقت يس�تعد 
فيه وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب 

إلجراءات لخفض النفقات.
ويخش�ى العدي�د م�ن الموظفي�ن الحكوميين 
أن تك�ون الحكومة تعتزم إلغ�اء وضعهم الخاص 
ومزايا ضم�ان توظيفهم مدى الحياة وهي تدابير 
ت�م إبالغ الموظفي�ن الجدد في الش�ركة الوطنية 

للس�كك الحديدية الفرنس�ية بها.وتسبب إضراب 
نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم 
باضط�راب حرك�ة الس�ير ف�ي الطري�ق الدائري 

المحيط بباريس.
لكن االحصائيات تش�ير إل�ى أن الحراك يحاول 
حش�د دعم واس�ع حيث أفاد 49 بالمئ�ة بأنهم ال 
يدعمون الموظفين المضربين وذلك في استطالع 
صحيف�ة  ونش�رته  “فيافوي�س”  معه�د  أج�راه 
لوفيغ�ارو الفرنس�ية فيم�ا أع�رب 40 بالمئة عن 

دعمهم للتحرك.
وتتزامن نتائج االس�تطالع م�ع تلك المرتبطة 
باإلصالح في قطاع س�كك الحديد الذي أثار أطول 

سلسلة إضرابات على اإلطالق في الشبكة.
وفي اس�تطالع أجرته شركة اي فوب ونشرته 
صحيفة جورنال دو ديمانش، اعتبر 42 بالمئة من 
المس�تطلعين أن اضراب الشركة الوطنية للسكك 
الحديد الفرنسية مبرر مقابل 58 بالمئة رأوا عكس 
ذلك.وينفذ موظفو سكك الحديد اضرابات ليومين 
م�ن خمس�ة كل أس�بوع من�ذ الثالث من نيس�ان 
وسيبدؤون جولة اضرابات جديدة الثالثاء. وأثرت 

تحركاتهم بشكل كبير على خدمة القطارات.

لك�ن ماكرون تعه�د بع�دم التراج�ع وتطبيق 
وعوده بإصالح الس�كك الحديد وتقليص النفقات 

الحكومية وهو جزء من برنامجه االنتخابي.
والقطاع العام في فرنسا من األكبر في أوروبا 
مقارن�ة بحج�م اقتصادها ولم تتمك�ن البالد من 
تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، ما 
أدى إل�ى دين عام بنس�بة تقترب م�ن 100 بالمئة 

من اجمالي الناتج المحلي.
لكن النقابات تتهم ماكرون المصرفي السابق، 
بالس�عي إل�ى تدمي�ر الخدم�ات العام�ة التي تعد 
مصدرا أساس�يا للوظائف وتوفير س�بل المعيشة 

في العديد من مناطق البالد.
ونظ�م الموظفون الحكومي�ون نحو 130 إلى 
140 تظاهرة في مختلف المدن الفرنسية الثالثاء 
فيما تأمل النقابات بأن تكون المش�اركة أكبر من 
التح�رك األخير ف�ي 22 اذار الذي حش�د 300 ألف 

متظاهر في أنحاء البالد.
وتأتي المس�يرات قبيل حراك دعت إليه السبت 
عشرات الجمعيات واألحزاب اليسارية والنقابات 
لدع�م الموظفي�ن المضربين ودف�ع ماكرون إلى 

التراجع.

موظفو القطاع العام يتظاهرون وعمال السكك يضربون عن العمل

غضب فرنيس من ماكرون: هل يرتاجع عن »اإلصالحات«؟
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تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل 
بلدية )العباس�ية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية 
املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة 
يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

وزارة الداخليه
مديريه االحوال املدنيه والجوازات 

واالقامه 
مديريه االحوال املدنيه والجوازات 

واالقامه ملحافظة واسط 
قسم ش�ؤون جنس�يه محافظة 

واسط 
العدد 4184

بناء  عىل الدعوى املقامه من قبل 
املدعية ربيعة كاظم ثجيل  يطلب 
تبديل اس�مها من ربيعة اىل عبري 
فم�ن لديه اعراض مراجعه هذة 
املديريه من خ�الل مده اقصاها 
15 يوما وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذة املديري�ه يف الدع�وى وف�ق 
قان�ون  م�ن   22 امل�ادة  اح�كام 
البطاق�ه الوطني�ه رقم 3 لس�نه 

 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدني�ه والجوازات 

واالقامه العام / وكاله 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة استئناف 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

النجف
العدد : 2589/ش2018/1

التاريخ 2018/5/20
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / حي�در بدر 
حسني 

عي�دان  )هي�ه  املدعي�ة  اقام�ت 
حس�ني( الدعوى بالعدد 2589/

ش2018/1 ام�ام هذه املحكمة 
تطلب فيه�ا تأيد حضانة الطفلة 
مح�ل  وملجهولي�ة  )حن�ني( 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامت�ك 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة 
 / القديم�ة  املدين�ة  العامري�ة 
النج�ف يف ال�دار املرقم�ة /58/ 
محل�ة )212( زق�اق /4/ قررت 
بخص�وص  تبليغ�ك  املحكم�ة 
الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2018/5/29 
ويف  صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة 
حالة عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

االصول

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

رقم االضبارة 1312 / 2018
التاريخ 23 / 5 / 2018 

اعالن 
اىل / املنفذ عليه محمد ثابت نجم يس�كن 
ال�دوره / الرشطة محل�ة 840 زقاق 17 

دار 21  
لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
رشط�ة الدورة / املبلغ املرقم 7364 يف 11 
/ 5 / 2018 ورشح املبلغ القضائي وتأييد 
املجل�س املحيل لحي املص�ايف انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار , يمكن اج�راء التبليغ 
عليه , واس�تناداً للمادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف 
مديري�ة التنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة 
ع�رش يوماً تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش 
ملب�اش رة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون 
اوصاف املحرر : 

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
املرق�م 13388 / ش / 2017 يف  البي�اع 
النفق�ة  زي�ادة  واملتضم�ن   2018/4/9
املس�تمرة الشهرية املستمرة البنة املدعية 
دينا محمد ثابت واملفروضة بالقرار املرقم 
 2006/6/29 يف   2006  / ش   /  1283
والصادر من محكمة االحوال الش�خصية 
يف الكاظمي�ة وبواق�ع 80,000 الف دينار 
لتصبح النفقة بعد الزيادة 130,000 الف 
دين�ار واعتباراً من تاري�خ اقامة الدعوى 

 2017 / 10 / 30
  ����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءه النجف 

العدد : 1922/ب2018/5
التاريخ 2018/5/21

اعالن
اىل املدعى عليها )رغد فالح عبد الحسني(  
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
)مصطفى حيدر خليفة(  الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
بتأديتكم�ا له بالتكاف�ل والتضامن مبلغا 
مقداره ) 2150 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ  يوم 2017/9/2( ونظرا ملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامتكم�ا  مح�ل 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة االسكان 
الصناع�ي املدعو عباس جمع�ة عالج لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافع�ة  2018/5/29 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارسال من ينبو عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م 13659/3 
/3 حي صدام  باس�م ) فالح حسن جبار 
( ع�ىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

تنويه 
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1672 وصحيف�ة العراق االخبارية بالعدد 
605 يف15/5/2018  اعالن تنفيذ النجف 
الخ�اص بالقطعه 77/5 ش�واطيء بحر 
النجف رقم االضب�اره 1050/2016 ذكر 
ع�دد الس�هام 13140 من اص�ل 13200 
خط�ا لق�اء طلب الدائ�ن توفي�ق بن عبد 
املحس�ن خطأ والصحيح الس�هام البالغه 
13140 م�ن اص�ل 13200 لق�اء طل�ب 
الدائن توفيق بن عبد املحس�ن بن حس�ن  
كما ذكر يف مشتمالت العقار تمام االرض 
لوزارة املاليه ول�م يذكر حق الترصف، لذا 

اقتىض التنويه
����������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) فؤاد مرتىض موىس  ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف 
لغرض اص�دار اجازة بناء للعق�ار املرقم 
42553 / 3 ح�ي الغري خالل عرشة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
 اس�م طال�ب االج�ازة ع�يل طال�ب عب�د 

الهادي
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 108 / ش / 2018 
م / تبليغ 

قررت هذه املحكم�ة تبليغ املدعى عليه ) 
قحط�ان فرحان عي�ى ( بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى املرقم�ة 108 
/ ش / 2018 واملقام�ة م�ن قب�ل زوجته 
املدعي�ة ) وس�ن حس�ني عن�اد ( بموع�د 
املرافع�ة املص�ادف ي�وم 28 / 5 / 2018 
املتضمن�ة دع�وى تصديق تايي�د حضانة 
مح�ل اقامته قرر ن�رش التبليغ بجريدتني 
محليتني للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم 

من قبلكم مع التقدير .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت 

العدد 554 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه ) مع�ن ابراهي�م محمد 
( اقام�ت املدعي�ة ) رج�اء زي�دان خل�ف 
( ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقمة 
554 / ش / 2018 تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالتفريق لل�رر النتم�اءه اىل عصابات 
داعش االرهابي�ة وملجهولية محل اقامتك 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
املختار لذا قررت املحكم�ة تبليغك بموعد 
املرافع�ة املواف�ق 12 / 6 / 2018 بالنرش 
يف صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

ضياء فائز املياحي

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 108 / ش / 2018 

م / تبليغ 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ املدعى 
علي�ه ) قحط�ان فرح�ان عي�ى 
( بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف الدع�وى املرقم�ة 108 / ش / 
2018 واملقام�ة م�ن قب�ل زوجته 
املدعي�ة ) وس�ن حس�ني عن�اد ( 
بموعد املرافعة املصادف يوم 29 / 
5 / 2018 املتضمنة دعوى تصديق 
تايي�د حضان�ة مح�ل اقامته قرر 
التبلي�غ بجريدت�ني محليتني  نرش 
للتفض�ل باالطالع واتخ�اذ مايلزم 

من قبلكم مع التقدير .
القايض 

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

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 442 /ب/2016

التاريخ: 2018/3/8
إعالن 

بالنظ�ر لعدم وج�ود راغب بالضم 
عىل العقار املرقم 369 مقاطعة 60 
العوج�ة، عليه تبيع محكمة بداءة 
أبي الخصيب العق�ار املرقم أعاله 
وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش 
من ظه�ر الي�وم )الخامس عرش( 
من اليوم الت�ايل لنرش هذا اإلعالن. 
فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور يف 
ديوان ه�ذه املحكمة مس�تصحباً 
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة وبصك 
مص�دق إن ل�م يك�ن رشي�كاً وان 
أج�ور املنادي ع�ىل املش�ري كما 

مبينة أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العق�ار املرق�م أع�اله عب�ارة عن 
بستان تس�قى س�يحا بمياه املد، 
مس�احته ) 7 دون�م و16 أولك 50 
م2( نوعه ملك رصف وانه يقع عىل 
ش�ارع فرعي مبلط. وانه خايل من 
املغروسات ومش�يد عليه عدد من 
الدور الس�كنية مش�غولة من قبل 
الغري ش�يدت تجاوزاً. ق�درة قيمة 
الدون�م الواح�د م�ن االرض مبلغ 
خمس�ة وس�بعون ملي�ون دين�ار 
فتك�ون القيمة العمومي�ة للعقار 
مبل�غ 574500000 ملي�ون دينار 
ال غريها. وان مبلغ الضم 70% من 

القيمة املقدرة اعاله.
�������������������������������

اعالن
مديرية ش�ؤون االح�وال املدنية يف 

الديوانية  
حم�زه  )رس�ول  املدع�ي  أق�ام   
كط�وف( دع�وى قضائي�ة لتبديل 
اس�م ابنه القارص وجعله )عقيل( 
بدال م�ن )يق�ني( فم�ن لديه حق 
االع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام امل�اده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

�������������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )صدام رياض هادي( 
اس�مه  لتبدي�ل  قضائي�ة  دع�وى 
وجعله )محم�د( بدال من )صدام( 
فمن لديه ح�ق االعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

�������������������������������
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة / 

الواقعات
العدد: 3414

التاريخ: 2018/5/21
اعالن

قدم املواطن ) توفيق عيل عبد عيل 
( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله 
) الش�جريي( ب�دال م�ن ) الحداد( 
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
 ( اقصاه�ا  املديري�ة خ�الل م�دة 
خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 
2016واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

دائرة الكاتب العدل يف ابي الخصيب 
العدد العمومي: 2356 السجل: 11

التاريخ: 2018/5/22
اعالن 

اىل املنذر اليه / خلف بن صكر 
قدم السيد رعد حامد عوده انذاراً اليكم 
طالب�اً في�ه حضورك�م اىل مالحظي�ة 
التس�جيل العق�اري يف اب�ي الخصيب 
بتاري�خ 2018/5/28 إلجراء معاملة 
بيع العق�ار املرق�م 403 مقاطعة 46 
ك�وت جفال والب�ز ولقد اعي�د التبليغ 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ كونك 
غري معروف يف املنطقة وحس�ب تأييد 
مخت�ار منطقة حم�دان، علي�ه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لغرض 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانوناً 
يف التاريخ املش�ار الي�ه يف اإلنذار امام 

الدائرة املذكورة للغرض أعاله.
كاتب العدل / انسام سلمان سالم

�������������������������������
محكمة جنح الفاو 

العدد:272/ج/2017
التاريخ: 2018/5/20

اعالن 
اىل املتهم / فؤاد عبدالرزاق لطيف

اإلقام�ة  مجه�ول  إن�ك  تب�ني  حي�ث 
والعن�وان، كون�ك مطلوب ام�ام هذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية املرقمة 
272/ج/2017 وفق احكام املادة )15 
/ رابع�اً( من قانون الجوازات. اقتىض 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املحاكم�ة املواف�ق 2018/6/24 
لتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجه�ة الي�ك 
وبخالف ذلك س�وف تج�ري املحاكمة 

غياباً حسب االصول.
القايض/احمد سعيد طعمة

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  189/ش /2018

اىل املدعى عليها/ هبه فتحي عبد
بتاري�خ 2018/4/15  أص�درت هذه 
املحكم�ة بالعدد اع�اله ق�رارا غيابيا 
يقيض بالحكم باس�قاط ح�ق املدعى 
عليه�ا هب�ه فتح�ي عب�د بالس�كني 
بالشقة التي تش�غلها مع املدعي عيل 
عبدالكاظم عجه الواقع يف الكوت حي 
الحوراء املف�روض له�ا بموجب قرار 
الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
  2016/10/17 يف  2691/ش/2016 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك علي�ه تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
رسميتني عىل القرار املذكور وعند عدم 
اعراضك ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض 

رائد كامل اليارسي

تنويه
تنفي�ذ  مديري�ة  اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
الس�ماوة رقم االضب�ارة 2014/314 يف 
2018/5/14 املنشور يف جريدة املستقبل 
العراق�ي بالع�دد 1678 يف 2018/5/23  
حي�ث ورد املس�احة 3/4/44 اولك خطأ 
والصحيح هو املساحة 3/4/77 اولك لذا 

اقتىض التنويه

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 51/ب/2018

تنويه 
ن�رش يف جري�دة الع�راق الع�دد: 602 وجري�دة 
املس�تقبل الع�دد: 1669 يف 2018/5/9 اع�الن 
اىل املدع�ى عليهم�ا 1- نائ�ل عبدال�رزاق احمد 
2- زمزم عبدالله العبدالح�ي خطأ )والصحيح 
1-نائ�ل عبدال�رزاق احم�د 2- زم�زم عبدالل�ه 

العبدالغني( ، لذا اقتىض التنويه.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 135

التاريخ:  2018/5/14

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ثالث سنواتالسوق العصري/ مقابل سوق الفواكه والخضر10م13/102 ـ  13/21حوانيت1

ثالث سنواتبناية سوق العباسية القديم14م14/42حانوت2

14/36 ـ  14/37 ـ  14/38 ـ 14/40 ـ  حوانيت3
ثالث سنواتالشارع الفرعي/مقابل كراج ال بدير18م14/442 ـ 14/45 ـ 14/47

سنة واحدة الشارع العام / مجاور مدرسة العباسية6,25م10/72كشك4

سنة واحدة مشروع ماء العباسية19,5م14/542بناية )جملون(5

الشارع العام / مجاور مستشفى االمام )3×4(مبالكشك6
ثالث سنواتالسجاد)ع(
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اليونيسف ختصص »74« مليون 
دينار للقطاع الصحي يف ذي قار

    ذي قار / المستقبل العراقي

كش�ف النائب االول ملحافظ ذي ق�ار عادل الدخييل عن تخصيص 
مبلغ 74 مليون دينار من منظمة االمم املتحدة اليونيسف لتأهيل 

بعض املؤسسات الصحية يف املحافظة.
وق�ال الدخييل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»منظم�ة اليونيس�ف خصص�ت مبالغ مالية ضم�ن خطة اعدت 
بالتنس�يق م�ع دي�وان املحافظ�ة لتأهي�ل ع�دد م�ن القطاعات 
الخدمي�ة ذات العالقة املبارشة باملواطن�ن » , مؤكداً » تخصيص 
)52( مليون دينار إلعادة تأهيل مخازن اللقاحات لقسم الصيدلة 
و )22 ( مليون لتأهيل مركزّي الرازي والحسن فضالً عن تأهيل 
املراف�ق الصحية ملستش�فى محمد املوس�وي لألطف�ال يف مركز 

املحافظة .
وعق�د نائ�ب محافظ ذي ق�ار   اجتماعات متكررة مع مس�ؤويل 
صحة ذي قار وممثلن عن منظمة االمم املتحدة اليونيسف لبحث 

الية توظيف االموال حسب حاجة القطاعات الصحية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت الهيئة العامة للكمارك، لرشيحة من التجار تذليل العقوبات 
يف منافذ وموانئ املنطقة الجنوبية.

وذكر بيان للهيئة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مدير 
عام الكمارك، منذر عبد االمري أسد، التقى يف مقر الهيئة هذا اليوم 
برشيحة من التجار واملستوردين العراقين، وتم مناقشة املشاكل 

واملعوقات التي تواجه عملهم«.
واض�اف »ونوقش خالل االجتماع الخط�وات العملية لغرض حل 
وتذلي�ل جميع هذه املش�اكل وخاصة يف مناف�ذ وموانئ املنطقة 
الجنوبي�ة، منوها اىل ان الهيئ�ة العامة للكمارك قدمت مقرتحات 
مهم�ة إىل مجلس ال�وزراء لغرض املصادق�ة عليها لحل موضوع 

تكدس الشحنات يف ميناء ام قرص الشمايل«.
واضاف البيان انه »ابدى التجار ارتياحهم العايل للمقرتحات التي 
تم طرحها من قبل مدير عام الهيئة، ومدى تفهمه ملا يعانوه من 

تأخري يف انجاز معامالتهم«.
وطالب اس�د بحسب البيان، إياهم »التعاون مع الهيئة والتواصل 
معها بشكل مستمر، باعتبار رشيحة التجار املستوردين الرشيك 
األس�ايس والرئييس يف تنمية وتطوير حركة التجارة واالس�تثمار 

يف العراق«.
يش�ار اىل ان مجلس ال�وزراء ناقش يف جلس�ته االعتيادية اليوم، 
برئاس�ة رئيس مجلس ال�وزراء، حيدر العبادي، مش�كلة تكدس 
الحاوي�ات يف مين�اء ام ق�رص، ووج�ه باتخ�اذ اج�راءات لح�ل 

االشكاليات الحاصلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن وص�ول باخرت�ن 
محملت�ن بكمي�ات كب�رية م�ن الحنطة 
األمريكي�ة واألس�رتالية ملين�اء أم ق�رص 
لتغطي�ة مفردات البطاق�ة التموينية من 
تل�ك امل�واد والتي تأت�ي ضم�ن تعاقدات 

الوزارة.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه ع�ن مدي�ر عام 
ان  قول�ه،  املكص�ويص  نعي�م  الرشك�ة 
يف  العامل�ة  للرشك�ة  الفني�ة  »امل�الكات 
ميناء أم قرص أستنفرت طاقاتها لتفريغ 
حمولة تل�ك الباخرتن بع�د ظهور نتائج 
الفحص املختربي بصالحية تلك الكميات 
البي�ان  وأك�د  الب�رشي«.  لألس�تهالك 
»اس�تمرار تفري�غ حم�والت بواخ�ر الرز 
والحنطة حيث تم تفريغ حمولة الباخرة 
بالحنط�ة  املحمل�ة   SEA NEPTUNE

االمريكي�ة والذي بلغ ماتم تفريغه 9005 
أطنان والباخ�رة CMB GIULIA املحملة 
بالرز االمريكي ت�م تفريغ 1881 طناً من 
اص�ل الحمولة«. وأش�ار اىل ان »الكميات 
التس�ويقية  الخط�ة  وضم�ن  املفرغ�ة 
للرشك�ة تم تحميلها بواس�طة اس�طول 
النق�ل ال�ربي واس�طول وزارة التج�ارة 
للمواقع والسايلوات املنترشة بمحافظات 
الب�الد لغ�رض تجهيزها ضم�ن مفردات 

البطاقة التموينية.

التجارة: وصول باخرتني حمملتني باحلنطة 
األمريكية واألسرتالية إىل ميناء أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن مجم�وع الكميات 
املص�درة للنف�ط الخ�ام واالي�رادات املتحققة 
لش�هر نيس�ان امل�ايض، بحس�ب االحصائي�ة 
النهائي�ة الصادرة ع�ن رشكة تس�ويق النفط 

العراقية »سومو«.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة عاص�م جهاد يف 

بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»مجم�وع الكميات املصدرة م�ن النفط الخام 
لش�هر نيس�ان املايض من الحقول النفطية يف 
وس�ط وجنوب العراق بلغ�ت 100 مليون 197 
ال�ف و197برمي�ال، بايرادات بلغ�ت 6 مليارات 
و501 ملي�ون و695 ال�ف دوالر ، يف ح�ن ل�م 
تس�جل االحصائي�ة اي ص�ادرات م�ن نف�ط 

كركوك«.

واض�اف ان »معدل س�عر الربمي�ل الواحد بلغ 
64,889 دوالر«، مبينا ان »الكميات املصدرة تم 
تحميله�ا من قبل 35 رشكة عاملية من مختلف 
الجنس�يات من موان�ئ البرصة وخ�ور العمية 

والعوامات االحادية عىل الخليج« .
يذك�ر ان ال�وزارة ومن خ�الل ايمانه�ا باطالع 
التصدي�ر واالي�رادات  الش�عب ع�ىل عملي�ات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري.

العراق يصدر اكثر من »100« مليون برميل وبإيرادات 
جتاوزت حوايل »6« مليارات دوالر

   بغداد/ المستقبل العراقي

وقعت رئيس مؤسس�ة الش�هداء ناجحة 
عب�د االم�ري الش�مري عق�داً م�ع رشكة 
مج�ال  يف  املتخصص�ة  الهي�الن  ش�مس 

تطوير األوراق الثبوتية وملدة 8 سنوات.
وذك�ر بيان للمؤسس�ة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »الرشكة ستزود 
كل وزارات الدول�ة والدوائ�ر الحكومي�ة 
بقارئ للمعلومات والتي تظهر فيه بيانات 
الش�هيد وذويه مم�ا يخفف العن�اء الذي 
يجري عن طريق املخاطبات الورقية، عىل 
أن تكون السريفرات الرئيسية يف مؤسسة 
الشهداء وغرف محصنة وذات مواصفات 
عالي�ة ويك�ون ال�كادر العام�ل ه�و من 
موظف�ي املؤسس�ة بعد التدري�ب واقامة 

الدورات لهم من قبل الرشكة«.
وأض�اف البيان ان »الرشكة تتكفل بجمع 
املديري�ات  كل  يف  والبيان�ات  املعلوم�ات 
التابعة للمؤسسة يف بغداد واملحافظات«.

مؤسسة الشهداء تتعاقد
مع رشكة متخصصة بإصدار 

اهلويات املعلوماتية

    بغداد / المستقبل العراقي

عقدت هيأة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، اجتماعها الش�هري 
الخام�س لعام 2018 لهياة املجلس وال�ذي يضم ممثيل الوزارات 

والهيئات واملحافظات املعنية يف عمل املنافذ. 
واف�اد بيان للهيأة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، ان » 
جلس�ة االجتماع ترأس�ها رئي�س هي�أة املناف�ذ الحدودية كاظم 
العقابي »مس�تعرضاً عمل املناف�ذ الحدودية واألس�باب املوجبة 
يف إس�تالم مهام املنافذ الربيةوالبحري�ة والجوية واملهام الرقابية 
واالرشافية بما يضمن تطبي�ق الصالحيات وفق القانون لحماية 

املنتج واملستهلك املحيل«.
  وناقش املجتمعون بحس�ب البيان جدول األعمال وفقراته املعدة 
إلعداد التوصيات التي من شأنها ضمان انسيابية العمل  يف املنافذ 
الحدودي�ة ووضع الحلول لحل األزمات فيم�ا يتعلق بالبضائع يف 

املوانئ الجنوبية وفق القانون.

املنافذ تعقد اجتامعها الشهري مع ممثيل 
الوزارات واهليئات واملحافظات املعنية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية السيطرة والتشغيل يف محافظة 
نين�وى، أم�س االربعاء، ع�ن اس�باب انخفاض 
تجهيز الطاقة الكهربائية باملحافظة ويف كركوك 

واجزاء شمال صالح الدين.
واوضحت املديري�ة ان »انخفاض تجهيز الطاقة 
الكهربائي�ة يف نين�وى وكرك�وك واجزاء ش�مال 
صالح الدين هو بس�بب زيادة الطلب يف املنطقة 

الجنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة«.

وقال مس�ؤول قسم الس�يطرة والتشغيل احمد 
محم�د ل�«الغ�د ب�رس«، ان »ارتف�اع درج�ات 
الحرارة يف الجنوب تس�بب بالضغط عىل مناطق 
رشق دياىل )نينوى، كركوك، شمال صالح الدين( 
وه�و الخ�ط الوحيد الذي يعمل بع�د تعطل خط 

بيجي اثر القتال مع داعش االرهابي«.
واضاف محمد ان »هبوط ضغط الغاز يف كركوك 
كان س�ببا آخر زاد م�ن االمر س�وءا«، مبينا انه 
»يج�ري العمل عىل اع�ادة التي�ار الكهربائي اىل 

وضعه السابق خالل ايام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد األم�ن العام ملجلس ال�وزراء، مهدي 
العالق، ع�ىل أهمية تقليل نس�ب التلوث 
الحاصل�ة يف املص�ادر املائية والس�يطرة 
عليه�ا نتيج�ة لترصي�ف املي�اه الثقيلة 

وطرحها بشكل مبارش يف نهر دجلة.
وذك�رت االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»األم�ن الع�ام ملجل�س ال�وزراء، مهدي 
العالق، ترأس اجتماع خلية إدارة االزمات 
املدنية ال�ذي عقد بمبن�ى األمانة العامة 
بحض�ور امين�ة بغ�داد، ذك�رى عل�وش 
ووكي�ل وزارة الصح�ة والبيئ�ة، جاس�م 
م�ن  العالق�ة  ذات  والجه�ات  الفالح�ي 
وزارات )الكهرب�اء، الصناع�ة واملعادن، 
املوارد املائية(، باإلضافة اىل امانة بغداد، 

ملناقش�ة مس�ببات التل�وث يف نهر دجلة 
وإمكاني�ة ازالته�ا، الس�يما يف العاصمة 

بغداد«.
بجمل�ة  خ�رج  »االجتم�اع  ان  واض�اف 
توصي�ات س�يتم عرضه�ا ع�ىل مجلس 
ال�وزراء، اهمه�ا اتخاذ إج�راءات عاجلة 
ملعالجة التلوث من خالل استخدام الطرق 
الحديثة يف معالجة مياه الرصف الصحي 
وانش�اء منظوم�ات معالج�ة متط�ورة 
تس�هم يف اإلفادة منها ضمن االستخدام 
األمثل للمياه حفاظاً عىل البيئة والصحة 

العامة للمواطنن«.
وتابع�ت »فضالً عن الحفاظ عىل االحياء 
املائية أبرزه�ا الثروة الس�مكية وتفعيل 
الرقاب�ة ع�ىل مص�ادر التل�وث لتجن�ب 
التداعيات الصحية الت�ي تنجم عن تزايد 

مؤرشات التلوث.

الكشف عن اسباب انخفاض جتهيز الكهرباء
يف نينوى وكركوك واجزاء من صالح الدين

أمانة جملس الوزراء تؤكد رضورة السيطرة عىل نسب التلوث يف املصادر املائية

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، محمد 
ش�ياع السوداني، مع وفد من وزارة النفط 
املش�اكل املتعلق�ة بتجهي�ز وس�عر م�ادة 
النفط االس�ود املجهزة للمعامل العائدة اىل 

القطاع الخاص.
وذك�ر مرك�ز االع�الم والعالق�ات العام�ة 
لوزارة الصناعة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »وزي�ر الصناع�ة واملعادن، 
محمد شياع السوداني، عقد اليوم اجتماعا 
ح�ره وفد م�ن وزارة النفط يضم وكيل 
وزارة النف�ط واملفت�ش الع�ام ومدير عام 
الدائرة الفنية فيها كما وحره مستشار 
وزارة الصناع�ة لش�ؤون التنمي�ة عباس 
ن�رص الل�ه مح�ان ومفت�ش ع�ام وزارة 
الصناعة عدنان كريم س�لمان ومدير عام 

الدائرة الفنية ن�ارص ادريس املدني ومدير 
ع�ام املديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعية 

سالم سعيد احمد«.
واضاف ان�ه »جرى خالل اللقاء مناقش�ة 

املشاكل املتعلقة بتجهيز وسعر مادة النفط 
االسود املجهزة ملعامل الطابوق واالسفلت 
املؤكسد والعائدة للقطاع الخاص، باضافة 
اىل مناقش�ة االثار املرتتبة عن رفع اس�عار 
الوقود من 100 اىل 150 دينار للرت وخفض 
الكميات املجه�زة اىل 50% من حاجة هذه 

املعامل«.
واوضح السوداني بحسب البيان، ان »عقد 
هذا االجتماع يف غاية االهمية وذلك ملناقشة 
املواضي�ع املتعلقة بأس�عار الغ�از املجهز 
ملصانع االس�مدة واس�عار الوق�ود املجهز 
ملعام�ل الطاب�وق واالس�فلت والحص�ص 

املقررة«.
واش�ار اىل ان »مصانع االسمدة حاليا تلبي 
كام�ل حاج�ة وزارة الزراعة من االس�مدة 
بعد اكمال اعمال التأهيل من خالل القرض 
الياباني وايقاف االسترياد ما يتطلب تقديم 

الدعم واالس�ناد من خالل تجهيزها بالغاز 
الطبيعي وبأسعار مخفضة«.

ووجه السوداني ب�«رضورة تشكيل لجان 
فنية مش�رتكة وبمس�تويات عالية لزيارة 
معام�ل الطابوق والتأكد م�ن ان الكميات 
املجه�زة م�ن الوق�ود يقابلها انت�اج فعيل 
وحسب املقرتح املقدم من قبل وكيل وزارة 
النف�ط«، مؤكدا عىل »رضورة التحول نحو 
اس�تخدام التكنلوجيا املتط�ورة لتخفيض 
الكمي�ات املس�تهلكة م�ن الوق�ود خ�الل 
العملية االنتاجية وزيارة معامل االس�فلت 
تكامله�ا  م�دى  ع�ىل  للوق�وف  املؤكس�د 
االنتاجي�ة  وطاقاته�ا  للم�ادة  وحاجته�ا 

الفعلية«.
ولف�ت اىل ان�ه »من ال�روري اس�تمرار 
اللق�اءات واالجتماعات لغرض التوصل اىل 

اتفاق بن الوزارتن.

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت رشكة نفط ]روسنفت[ الروسية، اليوم 
األربعاء إنها افتتح�ت حقال نفطيا جديدا يف 
العراق يدعى ]سلمان[، ما سيسهم يف زيادة 

إنتاج الخام للبلد.
وأفادت الرشكة الروس�ية يف بيان نرشته ان 

»رشكة ]باش�نفط انرتناش�يونال[، التابعة 
ملجموعة ]روس�نفت[، افتتح�ت حقل نفط 
جديد يسمى ]سلمان[، وذلك بناء عىل نتائج 
حفر البرئ االستكش�ايف األول يف الرقعة 12 يف 

العراق«.
وأضافت أنه تم اكتش�اف النف�ط الخام بعد 
حفر برئ تصل عمقها إىل 4277 مرتا، ما يعد 

مؤرشا عىل اكتشاف احتياطيات من الخام.
وتقع الرقعة االستكش�افية النفطية ال�12 
يف محافظ�ة املثنى جنوب غرب العراق بجزء 

غري مدروس.
ول�م تكش�ف ]روس�نفت[، الت�ي تعد كربى 
ع�ن  بيانه�ا  يف  الروس�ية،  النف�ط  رشكات 
حجم االحتياطي�ات املتوقعة للحقل الجديد، 

لكنها اكتفت بالقول إن الكش�ف يعد عالمة 
فارقة يف تطور مش�اريع التنقي�ب واإلنتاج 
الدولي�ة للرشكة.يش�ار إىل أن ]روس�نفت[ 
ليست رشكة النفط الروس�ية الوحيدة التي 
تنش�ط يف العراق، حيث تش�ارك »لوك أويل« 
و«غاوبروم نفط« يف مش�اريع نفطية أيضا 

يف هذا البلد الغني بموارد الطاقة.

الصناعة تناقش مع النفط املشاكل املتعلقة بأسعار الوقود املجهز ملعامل القطاع اخلاص

فتح حقل نفطي يف العراق يمثل سابقة دولية بالتنقيب

الكامرك تؤكد لرشحية من التجار تذليل 
العقوبات يف منافذ وموانئ املنطقة اجلنوبية
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وزارة النفط / رشكة تعبئة الغاز

 4L / 2018 اعالن املناقصة املرقمة
اعامل تطوير مجلون عامل  اهلندسة املدنية اىل قاعة اجتامعات ومناسبات يف مقر الرشكة

ي�ر ) وزارة النفط / رشكة تعبئة الغاز ( بدع�وه املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
العط�اءات ل� )اعمال تطوير جملون عمال الهندس�ة املدني�ة اىل قاعة اجتماعات 

ومناسبات يف مقر الرشكة ( مالحظة ما يأتي :
1 � ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات اضافية 

pd.taji@qfc.oil.gov.iq ) االتصال عى عنوان ) رشكة تعبئة الغاز رشكة عامة
2 � متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة ) قانونية ، فني�ة ، مالية ( املتضمنة يف القس�م 

الثالث من الوثيقة القياسية )التعليمات ملقدمي العطاءات الفقرة 38  �2( 
3  � بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائ�ق العط�اء بع�د تقديم طلب 
تحري�ري اىل العن�وان املحدد يف التعليم�ات ملقدمي العطاء وبعد دف�ع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )150,000 فقط مائة وخمسون الف دينار( يتم تسليم العطاءات 
اىل العن�وان االت�ي )بغ�داد /التاجي / مقاب�ل مديرية رشطة التاج�ي(  يف املوعد 
املح�دد )2018/6/10( لغاي�ة انتهاء الدوام الرس�مي العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحض�ور يف العنوان االتي )مقر الرشكة / هيئة ادارة املواد ( يف الزمان والتاريخ 

)2018/6/11( وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا .
4 � اذا ص�ادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغل�ق يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة 
5 � تقدي�م تأمين�ات اولية بمبل�غ )6,835,000( فقط س�ته مالي�ني وثمانمائة 
وخمس�ة وثالثون الف دينار الذي يمثل نس�بة 2% من الكلف�ة التخمينية البالغة 
)341,738,000( فق�ط ثالثمائ�ة وواح�د واربع�ون مليون وس�بعمائة وثمانية 

وثالثون الف دينار ال غريها 
6 � للدائ�رة الحق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اج�راء املفاضل�ة وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العام�ة وال يحق للمش�رتكني يف 

املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك
7 � مدة نفاذية العطاء 90 يوم من تاريخ غلق املناقصة

8 � ع�ى ان يت�م التزام مق�دم العطاء بتلبي�ة متطلبات الوثائق القياس�ية بكافة 
اقس�امها من ضمنها القس�م الرابع والخاص باس�تمارات العطاء من قبل مقدم 

العطاء وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
9 � تقديم هوية تصنيف مقاولني درجة تاسعة / نافذة لغاية 2018

10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد: 4316
التاريخ: 2018/5/21

اعالن
ق�دم املواطن ) عب�اس عيل عبد عيل 
( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله ) 
الش�جريي( بدال من ) الحداد( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها ) خمس�ة عرش 
ي�وم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم )3( لس�نة 2016واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

������������������������������
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
قدم املواط�ن ) محم�ود كمانة عيل 
( طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه ) 
الطالقان�ي ( وعم�ال باح�كام املادة 
)24( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رق�م )3( لس�نة 2016 تق�رر ن�رش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة ) عرشة ايام  ( من تاريخ 
ننظ�ر يف  الن�رش وبعكس�ه س�وف 

الطلب حسب االصول .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

������������������������������
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة يف النجف االرشف
 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد: 3496

التاريخ: 2018/5/22
اعالن

بن�اء عى الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) براق طال�ب عطية ( الذي 
يطلب تبديل لقبه من) العيس�اوي( 
اىل ) املوس�وي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
 ) ي�وم  ع�رش  خمس�ة   ( اقصاه�ا 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لس�نة 2016واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 

الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )عب�د الحس�ن كريم 
لتبدي�ل  قضائي�ة  دع�وى  محم�د( 
لقب�ه وجعله )العبس�اوي( بدال من 
)عاب�دي( فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

املدعي�ه )جاس�ميه عبي�س  أق�ام   
عبدحس�ن( دعوى قضائي�ة لتبديل 
اس�مها وجعل�ه ) زهراء( ب�دال من 
)جاسميه( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )كاظم حسني شناوه( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله 
)الفت�الوي( بدال م�ن )الناييل( فمن 
لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 
م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

 أق�ام املدعي )ح�ادي عن�اد خليل( 
دعوى قضائية لتبديل اسمه وجعله 
) ه�ادي( ب�دال م�ن )ح�ادي( فمن 
لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 
م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 869/ب/2017
التاريخ 2018/5/20

اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية 
العق�ار املرق�م 191/10م1 الجبيل�ة وان 
جن�س العقار  دار مع ابنيته�ا نوعه ملك 
رصف مساحته 2 اولك وهو عبارة عن دار 
سكن متكونة من طابقني درجة العمران 
جيدة ويحتوي  الطابق االريض عى طارمة 
امامية وكراج مكشوف مبلط باالشتايكر 
ويحت�وي ع�ى غرفتي اس�تقبال  وصالة 
صغ�رية وغرفت�ي  ن�وم وحم�ام ومطبخ 
ومرف�ق صح�ي ويف وس�طه درج ي�ؤدي 
اىل الطاب�ق العل�وي حيث يتك�ون الطابق 
العل�وي م�ن غرفتي نوم وصال�ة وحمام 
ومرفق صح�ي ومطبخ وان عموم العقار 
مشيد من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املس�لح ومبل�ط بالكايش املزاي�ك فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة 
يف بناية قر العدالة يف تمام الس�اعة 12 
م�ن ظهر يوم الخامس ع�رش التايل لنرش 
هذا االعالن مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن قيمة العقار 
البالغ�ة )32500000( ثالثمائة  املق�درة 

وخمسة وعرشون مليون دينار
القايض

عالء حسني صيهود

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم : 3643
التاريخ 2018/5/22 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عى الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/5/16 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل 1056 محلة الجمهورية بأسم / 
س�الم خالد مبارك مج�ددا باعتبار حائزا 
له بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض 
ثبي�ت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43( لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فعى كل من يدع�ي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عى ه�ذا العقار تقديم 
ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثني يوما من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل 
النته�اء م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

������������������������������
اعالن

بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد ) باقر 
خض�ري عب�اس( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( م�ن )العطبي  ( اىل )املوس�وي(  
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

/وكالة

مسامهي رشكة مرصف املوصل للتنمية واالستثامر – مسامهة خاصة 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة .... 
اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املع�دل وبناء عى قرار 
مجل�س االدارة املتخ�ذ بتاريخ 30 / 4 / 2018 م ، يرن�ا دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئ�ة العامة لرشكة ) مرف املوصل للتنمية واالس�تثمار – مس�اهمة خاصة ( 
الذي س�يعقد يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد ش�ارع النضال مجاور مطعم البهو يف 
تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 10 / 6 / 2018 وذلك ملناقش�ة 

جدول االعمال االتي : 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 

واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2016 م واملصادقة عليهما .
3 – تعيني مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الرشكة لسنة 2017 م وتحديد اجورهما 

حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

5 – انتخاب مجلس ادارة جديد للرشكة وفقا الحكام املادة ) 108 ( رابعا من قانون 
الرشكات اعاله .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب صك االنابة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب العدل م�ع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل مس�تصحبني معكم ش�هادة االس�هم ويف 
حال�ة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم االحد املصادف 17 / 6 

/ 2018 م يف نفس الزمان واملكان املعينني ... مع التقدير

اعالن
اىل / مسامهي رشكة مرصف الثقة الدويل االسالمي ) مسامهة خاصة ( 

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة امل�ؤرخ يف 9 / 8 / 2017 . ي�ر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي 
س�يعقد يف الس�اعة العارشة صب�اح يوم الخمي�س 21 / 6 / 2018 يف مقر الرشكة 
الكائن يف بغداد – ساحة التحريات م / 906 ز / 38 ملناقشة جدول االعمال التايل :

1 – مناقشة تقريري مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للفرتة من 1 / 1 / 2016 اىل 
9 / 3 / 2016 ) تحوي�ل م�ايل ( وللفرتة من 10 / 3 / 2016 اىل 31 / 12 / 2016 ) 

مرف ( واملصادقة عليهما .
2 – مناقش�ة تقري�ري مراقب الحس�ابات عن نش�اط الرشكة للف�رتة من 1 / 1 / 
2016 اىل 9 / 3 / 2016 ) تحويل مايل ( وللفرتة من 10 / 3 / 2016 اىل 31 / 12 / 

2016 ) مرف ( واملصادقة عليهما .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للرشكة للفرتة م�ن 1 / 1 / 2016 اىل 9 / 3 / 
2016 ) تحوي�ل م�ايل ( وللفرتة من 10 / 3 / 2016 اىل 31 / 12 / 2016 ) مرف 

( واملصادقة عليهما .
4 – اقرار تعيني مراقبي الحسابات للفرتة من 10 / 3 / 2016 اىل 31 / 12 / 2016 

وتحديد اجورهما .
5 – تعيني مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما .

6 – اقرار معالجة الخسارة .
راج�ني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة او وكالة الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كات�ب العدل مع مراعاة احكام امل�ادة 91 من القانون 
اع�اله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس 28 

2018 / 6 /
رئيس جملس االدارة 

سعدي امحد حبيب

رئيس جملس االدارة 
متكني عبد رسحان

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام
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رواية »رحالت« للبولندية توكاركزوك تفوز بجائزة »مان بوكر«

وكان�ت أكثر م�ن مائة رواي�ة قد تقدمت 
للجائ�زة يف مرحلته�ا األوىل له�ذا الع�ام. 
وتعّد توكاركزوك من بني أش�هر الروائيني 
البولندي�ني وق�د ح�ازت عىل ع�دة جوائز 
أدبي�ة، وت�دور رواي�ة توكارك�زوك حول 
حي�اة الرتحال التي نحياها اليوم يف عاملنا 
لنا املستمر فيه وإيقاع حياتنا العابر  وتنقُّ
إذ نرغ�ب يف قط�ِف ما نش�تهي ثّم نميض 
عىل عجٍل س�واء يف عالقاتنا اإلنس�انية أو 
حتى عىل مس�توى العالقات ب�ني الدول، 
كما تقول توكاركزوك. كما تتناول الرواية 
مس�ألة محدودية البرش وفناء أجسادهم 
التي تظلُّ دائماً مش�دودًة إىل األرض، كما 
أنه�ا تتأمل يف النفس البرشية متنقلًة بني 
قص�ص وحكاي�ات متنوعة مث�ل حكاية 
عالم الترشيح الهولندي الذي اكتشف وَتَر 
أخيل عند ترشيح س�اقه املبتورة، وقصة 
قلب ش�وبان الذي نقلته أخته من باريس 

إىل وارسو.
لي�زا  التحكي�م  لجن�ة  رئيس�ة  وقال�ت 
وص�ف  إىل  تش�ر  وه�ي  أبيغناني�ي، 
توكارك�زوك لروايتها بأنه�ا »كوكبة من 
غ�ر  رسداً  تق�دم  أولغ�ا  إنَّ  الرواي�ات«، 
تقليدي عرب خلقه�ا مداراً تطلِق قصصها 

يف فلكه تاركًة لقرائها اس�تنباط أش�كاٍل 
ذات مغ�زى. وأضافت »إنها ليس�ت قصة 
تقليدي�ة«. . »لق�د أحبننا ص�وت الرواية 
وكيف انتقلت من رسعة البديهة والشقاء 
إىل بناء نسيج عاطفي حقيقي مع براعة 
يف خل�ق الش�خصية برسع�ة الفت�ة...«. 
وقد أثن�ت أبيغنانيي عىل ترجمة الرواية 
م�ن قبل جينيفر كروف�ت، وهي مرتجمة 
أمريكية ُترتِجم من البولندية واإلس�بانية 
ملجل�ة  مؤسس�ة  ومح�ررة  واألوكراني�ة 

بوينس آيرس.
وقال�ت أبيغناني�ي إنَّ اختي�ار الرواي�ة 
الفائ�زة م�ن ب�ني األعمال املرش�حة كان 
»مهّمة شاقة، إالَّ أن توكاركزوك كاتبة عىل 
ق�در مذهل من الفطنة والخيال والحذاقة 
األدبية اس�تطاعت تقديم عدد من الكتب 
الرائعة التي لم ُترَتجم بعد. وإننا لنش�ُعر 
لي�ة، بمعنى  أنَّ جائزتن�ا ه�ي جائزة تدخُّ
أنها تتي�ح للكتاب أن يصبح�وا معروفني 
يف بريطاني�ا ويف اإلنكليزي�ة عام�ًة بقدٍر 

أكرب.«
وكان�ت القائم�ة القص�رة للجائ�زة ق�د 
ضّمت أربع روايات أخرى فضالً عن رواية 
توكاركزوك هي »فرانكش�تاين يف بغداد«  

و«فرن�ون  س�عداوي  أحم�د  للعراق�ي 
سوبوتيكس« للفرنسية فرجينى ديبانت 
و«الكت�اب األبي�ض« للكوري�ة الجنوبية 
هان كان�غ و«العال�م يس�تمر« للمجرى 
الزلو كراسناهوركاى و«مثل ظل باهت« 

لإلسبانى أنطونيو مونوز مولينا.
دار  ع�ن  »رح�الت«  رواي�ة  وص�درت 
فيتزكارال�دو وه�ي الثالثة م�ن بني عرش 

روايات للمؤلّفة س�تصدر باإلنكليزية من 
بينه�ا رواي�ة »ُج�رَّ محراثك ف�وق عظاِم 
 Drive Your Plow Over the املوت�ى« 
Bones of the Dead الصادرة عام 2009 
والت�ي م�ن املتوق�ع أن تص�در ترجمتها 

اإلنكليزية يف أيلول القادم.
عام�ة  ثقافي�ة  ش�خصية  وبوصِفه�ا 
وناشطًة اجتماعية، ُتعدُّ أولغا توكاركزوك 

من بني أش�دِّ منتقدي السياسة البولندية 
مضط�رداً  صع�وداً  فيه�ا  يلح�ظ  الت�ي 
للجناح اليميني، وق�د أثارت بعض آرائها 
ردود أفع�ال غاضب�ة أحيان�اً. وكان فيلم 
س�ينمائي بعن�وان )Pokot( وتعني »أثُر 
أقدام الحيوان« مأخوٌذ ع�ن روايتها »ُجرَّ 
محراث�ك فوق عظ�اِم املوتى« قد ُش�ِجَب 
م�ن قبل محط�ة أخبار بولندي�ة وصفته 

بأن�ه »عمل مغ�رٌق يف عدائه للمس�يحية 
يرّوج لإلره�اب البيئي«. وكان�ت الكاتبة 
ق�د َذَك�رت يف مقابل�ة له�ا ع�ىل إح�دى 
محط�ات التلف�زة البولندي�ة أنَّ »بولن�دا 
ارتكبت فظائع اس�تعمارية يف مراحل من 
تاريخها،« مما اضطر ناِشها إىل توظيف 
مرافقني شخصيني لحمايتها. ويف مقابلة 
مع صحيف�ة الغارديان الربيطانية، قالت 

أولغا: »لقد كنُت عىل درجٍة من الس�ذاجة 
إذ اعتقدُت أن بإمكان بولندا خوض نقاٍش 

حول املحطات املظلمة يف تاريخنا«. 
وذك�رت أبيغناني�ي أنَّ ترجم�ة األعمال 
الرسدي�ة »مهمة للغاية، ال س�ّيما يف هذا 
الوقت الذي نش�هد فيه انبعاثاً لرضٍب من 
النزع�ة القومية التي من ش�أنها تكريس 
االنعزال واالنغالق املحيل كأس�لوٍب لحياة 

العالم«.
وكانت لجنة تحكيم الجائزة التي رأستها 
أبيغناني�ي ق�د ضّمت الش�اعر واملرتجم 
مايكل هوفمان والروائيان هاري كونزرو 
وهيل�ني أوييم�ي والصحفي تي�م مارتن. 
وتحظ�ى الرواي�ات الفائ�ز بجائ�زة مان 
بوك�ر الدولية بفرص�ٍة ن�ادرة يف تحقيق 
انتش�ار واس�ع، وعىل س�بيل املث�ال فإن 
الرواي�ة الفائزة يف دورة عام 2016 »هانز 
النباتي« بزي�ادة بلغت نس�بتها 400٪ يف 
مبيعات األدب الكوري يف اململكة املتحدة، 
يف ح�ني ارتفع�ت مبيع�ات رواي�ة ديفيد 
غروس�مان »حصان يدخل البار« الفائزة 
ب�دورة عام بنس�بة 1.367٪ يف األس�بوع 
الت�ايل للجائزة وقد ُطِبع�ت عرش مرات يف 

نفس السنة.

ذك�ر وكيل الكات�ب األمريكي فيلي�ب روث أنه 
تويف يوم، الثالثاء عن عمر ناهز 85 عاما.

وق�ال وكيل�ه األدبي أن�درو وي�يل أن روث تويف 
يف مدين�ة نيوي�ورك يف الس�اعة 10:30 مس�اء 
الثالثاء بالتوقيت املحيل متأثرا بإصابته بفشل 

القلب االحتقاني.
وض�ع روث أكثر من 30 كتاب�ا، بينها مذكرات 
ع�ام 1991 تحمل اس�م »باتريمون�ي«، والتي 
تناولت عالقته املعقدة بوالده ونال عنها جائزة 

دائرة نقاد الكتب الوطنية.
ويف س�نواته األخ�رة، تح�ول روث إىل أزم�ات 
منتصف العم�ر الوجودية والجنس�ية دون أن 
يتخ�ىل عن التزامه باس�تعراض أرسار النفس، 

مثل الخزي واإلحراج، ولكن عادة ما خرج ذلك 
مصحوبا بجرعة كبرة من الدعابة.

وبعد 50 عاما م�ن الكتابة قرر روث أن روايته 
»نيميس�يز«، الت�ي كتبها ع�ام 2010 وتحكي 
قص�ة عن تفيش ش�لل األطفال يف ح�ي نيوارك 
الذي نشأ فيه بنيوجرزي، ستكون األخرة له.

ويف 2017 نرش مجموع�ة مقاالت وأعمال غر 
روائية كتبها بني 1960 و2013.

وأشهر أعمال روث روايته »بورتنويز كمبلينت« 
الت�ي ألفه�ا ع�ام 1969 وتناولت حياة ش�اب 

يهودي ينتمي للطبقة الوسطى يف نيويورك.
ول�د الروائ�ي األمركي فيليب ميلت�ون روث يف 
عام 1933 يف نيو آرك بوالية نيوجريس، وتلقى 

تعليمه يف مدارس ني�و آرك العامة وحصل عىل 
درج�ة البكالوريوس من جامع�ة باكنيل وعىل 
املاجس�تر م�ن جامعة ش�يكاغو ول�م يكمل 
دراس�ته لنيل درجة الدكت�وراه. عمل بتدريس 
اللغ�ة االنجليزي�ة، ث�م ق�ام الحق�اً  بتدري�س 
الكتاب�ة اإلبداعي�ة يف جامعي أيوا وبرنس�تون 
وتقاع�د من مهن�ة التدري�س يف 1992 ليتفرغ 

نهائياً للكتابة.
»وداع�اً  ه�و  روث  أص�دره  كت�اب  أول  كان   

كولومبوس«.
وحصد روث أكرب قدر م�ن الجوائز والتقدير يف 
تاريخ األدب األمركي الحديث، ابتداء من جائزة 
آغا خ�ان يف 1958 م�روراً بزمال�ة جوجنهايم 

وجائ�زة   1992 يف  فوكن�ر  وجائ�زة   1960 يف 
كارل كابي�ك يف 1994 وجائ�زة بوليتزر ألعمال 
الق�ص يف 1997 ولي�س انتهاء بجائ�زة فرانز 
كاف�كا يف 2001 وجائزة مديتيش الفرنس�ية يف 
2002 وميدالي�ة مؤسس�ة الكت�اب الوطنية يف 
العام نفس�ه وجائزة سايدوايز يف 2005 .وأول 
ما ن�رشه روث كان مجموع�ة قصص قصرة 
تحمل اس�م )جودباي كولومبوس( وفاز عنها 

بجائزة جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية.
وفاز روث بجائزة بوليتزر عن رواية )أمريكان 

باستورال( عام 1997.
وكان اسمه يرتدد دائماً يف بورصة الرتشحيات 

لجائزة نوبل لآلداب.

إبراهيم قعدوني
أعلنت لجنة تحكيم جائزة مان بوكر الدولية للرواية املرتجمة إىل اإلنكليزية عن فوز الروائية البولندية أولغا توكاركزوك بالجائزة لتكون أول بولندية تحصل 
عىل هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسرتليني ستذهب مناصفًة مع مرتجمة روايتها األمريكية جينيفر كروفت. وجاء اإلعالن عن الجائزة يف 

حفٍل أقيم يف متحف فيكتوريا وألربت يف لندن مساء الثالثاء 23 أيار 2018.

»القاموس البحري«.. حكايات السفن الرشاعية

كريم مروة يكتب عن رموز التجديد يف اإلسالم

الفيلم الياباين »شوب ليفرتز« يظهر »احلياة الدقيقة« لألرس

رحيل الروائي األمريكي فيليب روث

ف�از الفيل�م الدرامي الياباني )ش�وب 
ليف�رتز( للمخرج ه�روكازو كوري-

إيدا بجائ�زة الس�عفة الذهبية ألفضل 
الس�ينمائي  كان  مهرج�ان  يف  فيل�م 
الي�وم الس�بت. وأث�ار الفيل�م إعجاب 
للحياة  الدقي�ق  الجمه�ور لتصوي�ره 
األرسية والتطورات املفاجئة يف حبكته 

الدرامية.
وتحدى فوز هذا املخ�رج، الذي حصل 
ع�ىل جوائ�ز يف املهرج�ان يف س�نوات 
ام�رأة  التكهن�ات بحص�ول  س�ابقة، 
عىل الس�عفة الذهبية م�ع وجود ثالث 
مرش�حات بش�كل قوي يف س�نة كان 
الرتكي�ز فيه�ا ع�ىل قضي�ة التح�رش 

الجني يف هوليوود.
وفاز)بالك كالنزمان( للمخرج سبايك 
يل وال�ذي يتن�اول القص�ة الحقيقي�ة 
لرجل شطة أس�ود اس�تطاع اخرتاق 
جماعة ك�و كلوك�س كالن العنرصية 
يف الس�بعينات بالجائ�زة الكربى وهي 

الجائزة التي تيل السعفة الذهبية.
وف�از )كفر ناح�وم( وهو فيل�م دراما 

واقعي عن اإلهمال الذي يتعرض له األطفال يف أحياء 
لبنان الفقرة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة 
لجن�ة التحكي�م والت�ي تمثل بش�كل فع�يل امليدالية 
الربونزية. وفاز املخرج البولندي باول باوليكويسكي 

بجائ�زة أفضل مخ�رج ع�ن )كولد وور( وه�و فيلم 
رومان�ي ينتقل من حياة املزارعني يف بولندا إىل أندية 

الجاز يف باريس ويعود من األربعينات إىل الستينات.
وف�از فيل�م )ج�رل( البلجيك�ي الذي يتناول س�عي 
مراهق�ة متحولة جنس�يا ك�ي تصبح راقص�ة باليه 

ألفضل إخراج ألول مرة للمخرج لوكاس دونت.
وفيما ييل قائمة الفائزين:

- جائزة السعفة الذهبية: فاز بها الياباني هروكازو 
كوري-إي�دا ع�ن فيلم�ه »س�ارقو املح�ال / ش�وب 

ليفرتز«.

- الجائزة الك�ربى: للمخرج األمريكي 
»ب�الك  فيل�م  ع�ن  يل«  »س�بايك 

كالنسمان«.
- جائ�زة لجن�ة التحكي�م: ف�ازت بها 
اللبناني�ة نادين لبكي ع�ن فيلم »كفر 

ناحوم«.
- جائ�زة الس�عفة الذهبي�ة الخاصة: 
فاز بها جان لوك جودار - س�ويرسا/

فرنسا.
- جائ�زة أفض�ل مخ�رج: ف�از به�ا 

البولندي بافل بافليكوسكي.
لإليط�ايل  ممث�ل:  أفض�ل  جائ�زة   -
مارسيلو فونتي عن فيلم »دوجمان«.

- جائ�زة أفض�ل ممثل�ة: ف�ازت به�ا 
الكازاخية س�مال يسلياموفا عن فيلم 

»أياكا«.
- جائزة أفضل س�يناريو )مشرتكة(: 
املخرجة اإليطالية أليس روروترش عن 
فيل�م )هابي إز التس�ارو( واإليرانيان 
جعفر بناهي ونادر س�ايفار عن فيلم 

»ثري فيسيز/ ثالثة أوجه«.
- جائزة س�عفة أفض�ل تصوير لفيلم 
يعرض ألول مرة: ذهب�ت إىل البلجيكي لوكاس دونت 
ع�ن فيل�م »ج�رل / فت�اة«. - جائ�زة أفض�ل فيلم 
قصر: لألسرتايل تش�ارلز ويليام عن فيلم »آول زيس 

كريترشز/ كل هذه املخلوقات«.

كريم عبدالله

أجنحُة األفكاِر الزاهّية برّاقة ألوانها ُتزاحُم غنَج جدائل الش�مس تحلُّق 
عذراء ال يأَس يندسُّ تحَت ريش�ها ُيوقُف تغريَد فجرها القادم تتنفسُه 
األرواح الزاحف اليها ثلج الوحشِة األشعث تخفُق مضيئًة أمامها ينهزُم 
اللي�ل تج�رُّه هاربة عرباٌت تمأله�ا كوابيس يرصُخ اله�راُء فيها تجرتُّ 
غب�اَر خيوٍل عجفاء توّب�ُخ الطريق . القصائُد التجريدّية كتُل مش�اعٍر 
قوّية تبس�ُط أريَج توّهجها املتوّرَد تخرتُق األرواَح عالياً تشقُّ أجراسها 
عن�اَن الخمول تنّظُف الذاك�رة املرتّهلة صّدأها ضجي�ُج )الفيس بوك( 
تنبع�ُث ِمَن األعماق ثيابها حلم مزركش ب� العاطفِة تتالقفها الحناجر 
تخل�ُع عِن أوتارها الدموع وك� طائِر الحّس�ون رغبت�ُه التحليق يف هذا 
امل�دى األزرق تحلُّق النفوس الطاهرة . ال تعرُف الهجوَع روح الش�اعر 
العاشق وجُه الحبيبة آياٌت يرّتلها يومُه املطمنَئ استحوذْت عىل شغاِف 
خريفِه الراكَع اماَم عنجهّيِة الصيف الكالح تس�تنهُض أزهارُه الفتّية 
تمسُح عْن تويجاتها القنوط ُتلبسها بشائَر الربيع الدائم باسمة تّدخُر 
الف�رَح وابالً ِمَن الس�عادِة فوَق غي�وِم األحالِم تأخذُه بعي�داً ف� يمطُر 
زّخ�اَت ) بوس�اٍت ( يف حدائِق املحرومني اليابس�ة لذيذة الطعم مفعمة 

تتنّزُل قصائَد حرّة .

رحيم الربيعي

َرَفْعُت َيدْي ألَْحِمَل بْوَح قلٍب
وأتلو وْهَج فاتحِة الكتاِب 
أيا رباه أضنى الروَح ذنٌب
ونحُن اآلثموَن بال حساِب 
تحيط بنا عذاباُت الليايل 

فنقسوا بالتجايف والغياب 
حكيٌم باإلرادِة كْم جهلنا 
جناناً ُفّتحْت باباً لباِب 

يَك يجري  أياغيثاً ومْن كفَّ
فرتوي العاملنَي بال سحاِب
فأنَت مالذنا مهما نسينا

أَمنِّا كلَّ هوٍل يف عقاِب
فعفوَك نهُر إحساٍن و يرسي 

عصينا دوَن شكٍّ وارتياِب
اىل العمراِن تأمرنا إليها 
نلبِّي طاعًة نحَو الخراِب

سعيٌد من يلوذ بحصِن رٍب
يجيُب القلَب أنعم من مجاِب
شقي مْن أباح َ لغصِب حٍق
فكيف بمن تحّكَم يف الرقاِب
فنقتُل بعضنا بعضا ًبسوٍء

لنسكَن يف لظى سقِر العذاِب
مألنا االرض عدوانا وظلما 
مألناها شظافا يف إكتئاِب

فياغوثاً بحق الطاهرين َ
من الآلل ِاىل خر ِ الصحاِب

أعنا يف حياة نحن فيها 
ُنريق املاء سعياً للرساِب

تـحـلـيـق

رفـعـت يـدي

فاطمة الفالسي

كتاب »القام�وس البحري« هو أحد إص�دارات هيئة 
أبوظب�ي للثقاف�ة وال�رتاث للمؤل�ف ب�در ب�ن أحمد 
الكس�ادي، يأت�ي الكت�اب يف س�بعة فص�ول تحتوي 
عىل 351 مادة تناولت الس�فينة الرشاعية بالترشيح 
والتفكيك، ابتدأ بالس�فينة مع أول قطعة خش�بية يف 
بنائها حتى اس�توت س�فينة كاملة بأجزائها الثابتة 

واملنقولة. 
ومن الغرابة حقاً أننا يمكن أن نطلق عىل هذا الكتاب 
سفينة ُرسمت من الكلمات، إذ إن الكسادي لم يرشح 
األلف�اظ بل كّونه�ا لتصبح س�فينة شاعي�ة داخل 
كتاب، أعمدتها فصوله، ومساندها ألفاظه وساريتها 

ذكريات�ه عن تاريخها وش�كلها وغاياتها من اإلبحار 
والتنق�ل يف مياه الخليج الدافئة. اتبع الكتاب س�رة 
الس�فينة برشح نظام س�عيها والعالقات التي كانت 
قائمة حينذاك بني البحار والقبطان ومالك الس�فينة 
والتاجر واملس�افر والعوائد والتقالي�د والقوانني التي 
تحّكم�ت يف جوانب مهمة م�ن املالحة البحرية قديماً 

وحديثاً.
كم�ا كتب بدر الكس�ادي ما أنتجه الرتح�ال يف البحر 
عىل ظهر الس�فن الرشاعية من أس�اطر ومعتقدات 
خّيمت طيلة الوقت عىل عق�ول رجال البحر وذويهم 
الذين كان شأنهم شأن رجال البحر يف أرجاء مختلفة 
من العالم. اكتس�بت تلك األس�اطر حقيقتها بحكم 
تداولها الطويل، وربما كانت الزاد الروحي الذي يغذي 

ذهن البحارة ويشّده إىل واقع البحر واالنتماء إليه.
كما يش�ر الكت�اب إىل انق�راض الس�فن الرشاعية، 
وهي يف حد ذاتها حركة سلبية من حركات الحضارة 
الحتمي�ة، إزاء الس�فينة البخارية الت�ي هي مقيّض 
عليه�ا بال�زوال لتحل محله�ا الس�فينة النووية، بيد 
أن الس�فينة النووية يف مج�ال املواصالت البحرية لن 

تكون األخرة عىل أية حال.
الكت�اب خالص�ة تجرب�ة الكاتب املالحي�ة مما وعاه 
من ألف�اظ املالحة ومصطلحاته�ا يف جنوب الجزيرة 
العربي�ة وُعمان، حي�ث وثق فيه الكث�ر من األلفاظ 
الت�ي هي اآلن يف طريق االندثار، بعد أن بدأت الس�فن 
التقليدي�ة باالختفاء، ومن ث�م اختفاء األلفاظ الدالة 

عىل أجزائها واملناسبات التي ارتبطت بها.

قد يبدو العنوان غريباً »التجديد يف اإلسالم كالتجديد 
يف اإلشرتاكية« )الدار العربية للعلوم ناشون(، اال 
أن اإلصدار الجديد للكاتب كريم مّروة، يربط بشكل 
عضوي بني التجديد يف اإلشرتاكية واإلسالم. يتوزع 
املّؤلف عىل 4 أقسام، طارحاً مقاربة حول العالقة 
بني اإلسالم واإلشرتاكية، والربط يف التجديد بينهما 
»كرضورة تاريخية يف شوط العرص«. يرى مروة 

أن ه�ذا التحرر ينتش�ل املجتمع�ات، الغارقة منذ 
عق�ود يف رصاع�ات فكري�ة، وسياس�ية، وحروب 
أهلي�ة، وخاص�ة الح�ركات الس�لفية التكفري�ة 
التي تس�تند اىل اإلس�الم، الذي يناقضه�ا بطبيعة 
الحال كونه يضم »قيماً إنس�انية سمحاء«... مع 
ع�دم إغفال، ح�ركات التجديد يف اإلس�الم، وحتى 
املسيحية، مع اإلضاءة عىل تجربة املطران الراحل 

غريغوار حداد، الذي تبنى فكرة العلمانية، يف الدين 
وأكّد عىل مّدنية الدولة يف كتاباته التجديدية. 

عىل أربعة أقسام، يوزع مّروة كتابه، ليطل عىل سّر 
أربعة مجتهدين كبار ويلقي الضوء عىل محاوالت 
كل منهم يف اإلجتهاد، والتجديد يف اإلس�الم: السيد 
محس�ن األمني، الش�يخ عبد الله العالي�يل، اإلمام 
م�وىس الص�در، واإلم�ام محم�د مه�دي ش�مس 

الدي�ن، إضافة اىل وض�ع »إعالن مؤتم�ر األزهر«، 
وقراءتني حول اإلجتهاد والتجديد، ألنطوان قربان 
وخالد الدجيل. بقي القس�م الثالث، يضم نصوصاً 
إس�المية وآيات قرآنية، والقس�م الرابع، يتضمن 
ن�ص مداخل�ة للمؤلف كان قد ألقاه�ا يف »جامعة 
منوب�ة يف تونس« )2017(، تحت عن�وان »مئوية 

ثورة اكتوبر والعالم العربي«.
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تنويه
ورد س�هوا يف اع�ان مديري�ة تنفيذ الس�ماوة رقم 
املنش�ور   2018/5/14 يف   2014/314 االضب�ارة 
يف   1678 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  جري�دة  يف 
2018/5/23  حي�ث ورد املس�احة 3/4/44 اولك 
خط�أ والصحي�ح ه�و املس�احة 3/4/77 اولك لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������������

اعان
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد ) ع�ادل مهدي 
عيل( الذي يطلب فيه تبدي�ل )اللقب( من )العطبي  
( اىل )املوس�وي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية وف�ق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية    

العدد : 334/س/2016
التاريخ 2018/5/23

اعان
تبليغ املس�تأنف عليها / ناجية محمد عبد الرحمن 

السند
اس�تأنف املدع�ون )ابراهي�م محم�د عب�د الرحمن 
وجماعت�ه( قرار الحكم الص�ادر من محكمة بداءة 
اب�ي الخصي�ب بالع�دد 112/ب/2016 بالدع�وى 
والت�ي  334/س/2016  املرقم�ة  االس�تئنافية 
اعي�دت منقوض�ة م�ن محكم�ة التميي�ز بالقرار 
املرق�م 79/الهيئة االس�تئنافية  � عقار /2018 يف 
2018/2/14 ولتع�ذر تبليغك بالحضور امام هذه 
املحكمة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/6/12 او من ينوب عنك 
ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك 

حضورك وعلنا وفق القانون
القايض

احمد اشهيب احمد
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

������������������������������������������
فقدان هوية

فقدت الهوية عظم عاج الصادرة من رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية/هي�اة توزيع بغ�داد والخاصة 
باملوظف/عيل حسني موىس/راجني من يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها وشكرا.

مرصف الرافدين / القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين شذى عبد الرزاق قاسم  عنوانه م131  ز17  د6
الكفيل / خالد عيل سلامن     عنوانه 119   ز3  د22 

انذار
نظ�را لع�دم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتكم 
بالتكافل والتضامن عن قرض املمنوح للمدين اعاه والبالغ 
)4000000 ( دين�ار )اربع�ة ماي�ني(  وامللزم�ني بدفع�ه اىل 
مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من  قانون تحصيل الديون  
الحكومي�ة رق�م 56 لس�نة 1977 فاني وحس�ب الصاحية 
املمنوحة يل بموجب املادة الثاني�ة من القانون اعاه انذركم 
بوجوب تس�ديد مبل�غ الدين املش�ار اليه اعاه م�ع الفوائد 
املرتتبة عليه خال عرشة  ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم 
باالنذار وبعكسه فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الازمة 
وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور 
وذلك بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي ع�ى اموالكم املنقولة 
والغ�ر املنقول�ة وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين ولق�د اعذر من 

انذر

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين سعد جبار حسن  عنوانه م423  ز76  د35
الكفيل / مرهون مهدي مرهون عنوانه م635   ز73  د11 

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم 
بالتكاف�ل والتضام�ن عن ق�رض املمن�وح للمدين اعاه 
والبالغ )2625000 ( دينار    وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واس�تنادا اىل امل�ادة الثالثة م�ن  قانون تحصي�ل الديون  
الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحسب الصاحية 
املمنوح�ة يل بموج�ب امل�ادة الثاني�ة من القان�ون اعاه 
انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاه مع 
الفوائ�د املرتتبة عليه خال ع�رشة  ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات 
القانونية الازمة وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( 
من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي 
عى اموالكم املنقولة والغر املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين نور عبد عيل كاظم  عنوانه م514  ز40  د22
الكفيل / مرتضى عبد عيل    عنوانه م514   ز40  د22 

انذار
نظ�را لع�دم قيامك�م بتس�ديد مبل�غ الدي�ن املس�تحق بذمتك�م بالتكافل 
والتضام�ن عن قرض املمن�وح للمدين اعاه والبال�غ )2581000 ( دينار 
مليون�ان وخمس�مائة وواح�د وثمانون ال�ف دين�ار وامللزم�ني بدفعه اىل 
مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من  قان�ون تحصيل الديون  الحكومية 
رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحس�ب الصاحية املمنوح�ة يل بموجب املادة 
الثاني�ة من القانون اعاه انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه 
اع�اه م�ع الفوائد املرتتبة عليه خ�ال عرشة  ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الازمة وفقا 
الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة 
الحجز التنفيذي ع�ى اموالكم املنقولة والغر املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر

 2018/4/26
ت�م االنتق�ال اىل م514  ز40 تعذر علينا تبلي�غ املدين مرتىض عبد عيل كون 

الزقاق ال توجد فيه دور سكنية وتوجد فيه محات صناعية وتجارية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة منديل
العدد : 47/اعرتاضية / 2017

التاريخ 2018/5/21
اعان

عطف�ا عى الحكم الصادر م�ن هذه املحكمة 
بالعدد اعاه بتاريخ 10/4/ 2017 تبيع هذه 
املحكمة العقار رقم القطعة 6 قلعة جميل بيك 
باملزاد العلني ملدة ثاثون يوما من تاريخ اليوم 
التايل لن�رش هذا االعان  فعى الراغبني الرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية 
عرش ظهرا من اليوم التايل للنرش مستصحبني  
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
ع�رش  اثن�ا   12,000,000 البالغ�ة  املح�ددة 
مليون دين�ار وان لم يكن م�ن الرشكاء وعند 
انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة القطعية 
وفق االص�ول واذا صادف اليوم املذكور عطلة 

رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه
املواصفات :

قطع�ة ارض خالية من الش�واغل بمس�احة 
271م2 تقع يف منديل قلعة جميل بيك

 القايض
عدي نجم جمعة

�������������������������������������
اعان

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) مكي 
حمي�د عيل( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل )اللقب( 
م�ن )العطب�ي  ( اىل )املوس�وي(  فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

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

وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 

 �  89  : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
الجمهورية

الجنس / ارض الدار مع ابنيتها
النوع : ملك رصف 

رقم الباب :
رقم الطابق

رقم الشقة :
املساحة : 279.5 م2

املشتمات : 
املزروعات او املغروسات :

واردات البيع السنوية :
الشاغل : مالك العقار � باسم قاسم محمد

مقدار البيع :
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الزبر 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاه 
العائد للراهن باسم قاسم محمد لقاء طلب 
الدائن املرتهن مرصف املنصور لاس�تثمار 
البال�غ 150.000.000 دين�ار فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة 
خال 30 يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعان مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10   % من القيمة املقدرة للبيع البالغة 
وخمس�ون  )مائ�ة  دين�ار   150.000.000
املزاي�دة س�تجري يف  وان  دين�ار(  ملي�ون 

الساعة  12 ظهرا من اليوم االخر
نجم عبد الله 

ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 1811 
التاريخ 2018/5/21

نرش مفقود
تقدم املواطنة )س�ليمة مصطاف محمود( 
بطل�ب اىل محكمتن�ا لغرض نصبه�ا قيمة 
عى املفقود )رب�اح كنعان عفن( الذي فقد 
بتاري�خ 2014/2/10 لذا نرجو نرش اعان 
التبلي�غ املفق�ود بم�ا ي�يل ) تق�رر تبليغك 
بواسطة الصحيفة املحلية بوجوب حضورك 
امام محكمتنا خال )ع�رشة ايام( ويعترب 
هذا التبليغ قانونيا وان عدم حضورك خال 
الفرتة املذكورة سوف تمنح صاحب الطلب 
ح�ق ان يك�ون قيم�ا عليك واص�دار حجة 

قيمومة لها
القايض

منذر خالد خضر
�������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 2318
التاريخ : 2018/5/21

قدم املواطن )رعد محمد مرزه( طلبا لغرض 
تبدي�ل لقبه وجعل�ه )الش�جري( بدال من 
)الحداد( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خال مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

اإلداري املرقم 24195 يف 2016/6/12  
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3405

التاريخ : 2018/5/21
ق�دم املواطن )عب�د الرض�ا جواد كاظ�م( طلبا 
لغرض تبديل لقبه وجعله )الش�جري( بدال من 
)حداح�ده( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خال مده اقصاها )خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر اإلداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12  
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1597/ب2018/5
التاريخ 2018/5/15

اىل / املدعى عليهما ) جاسم محمد لفته واحمد 
هاشم عبد الرضا( 

اقام املدعي )مدير عام مرصف الرافدين اضافة 
لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة اعاه والتي 
يطل�ب الحكم فيها بتس�ديد مبلغ الدي�ن البالغ 
واربع�ة  ومائت�ان  ماي�ني  اربع�ة    4224250
وع�رشون الف ومئتان وخمس�ون دينار املرتتب 
بذمتكم�ا ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار املختار 
ن�ارص ع�يل للمدعى علي�ه االول واملخت�ار نعيم 
حسون للمدعى عليه الثاني قررت هذه املحكمة 
تبليغكما اعان�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/5/28 
وعند عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم�ا غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية 
العدد / 57

التاريخ 2018/5/22
اعان

بناء ع�ى الطلب املقدم من قبل املس�تدعي  
سمرة س�لمان خلف املتضمن نصبها قيما 
عى املفقود  )محمد فيصل عيل( والذي فقد 

بتاريخ 2005/11/7
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة الن�رش بصحيفت�ني 
محليت�ني بغية التحقيق م�ن حياته يف حال 
كونه حيا عليه مراجعة هذه املحكمة خال 
30 يوم لاس�تماع اىل دفوع�ه خال الفرتة 
اعاه وبعكس�ه سوف تصدر هذه املحكمة 

الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
�������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الوزاري�ة الصادرة من وزارة 

الكهرباء مديرية توزيع كهرباء البرصة 
باسم )ايمان خليل ابراهيم( من يعثر عليها 

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

فقدان
فقدت هوية الصادرة م�ن املعهد التقني يف 
البرصة � قس�م ادارة املوارد باس�م )افراح 
احمد ه�ادي( من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان
 1520894  / املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
والص�ادر م�ن مديري�ة بلدي�ة النج�ف يف 
2017/8/22 بمبل�غ )200,000( مائت�ان 
الف دينار باسم )منتظر ثامر سلمان( فعى 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

تنويه
بالع�دد 2938  املواط�ن  ورد س�هوا يف جري�دة 
وجريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1677 بتاريخ 
2018/5/22 حي�ث ان الجمل�ة الصحيحة هي 
كما ييل )بناء عى طلب وكيل الدائنة تمهلك مدة 
( والثاني�ة )ف�ان هذه املديرية وبن�اء عى طلب 
وكي�ل الدائن�ة تمهلك مدة( وكذل�ك تبلغك اعانا 
بالحض�ور يف مديري�ة بلدية  االس�كندرية خطأ 
والصحي�ح هو تنفي�ذ االس�كندرية الصادر من 
مديرية تنفيذ االس�كندرية بالعدد 243 /2017 

لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم�ة /1514050 والصادر 
م�ن مديري�ة بلدي�ة النج�ف يف 2016/12/28 
بمبلغ )1,420,000( مليون واربعمائة وعرشون 
الف دينار بأسم ) هادي رشيد حسون( فعى من 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيني ف�رع النجف االرشف بأس�م املهندس 
معت�ز عب�د الله اش�ذير فعى م�ن يعث�ر عليها 
تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او االتص�ال ع�ى 
الرق�م الت�ايل )07809190245( من يعثر عليها 

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

تنويه
جاء س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1674 يف 2018/5/17 املزاي�دة الثالثة 2018/3  
لبي�ع عق�ارات يف منطقة املعق�ل مقاطعة 39/
كوت االفرنكي رقم العقار 1457 مقاطعة 39/

كوت االفرنكي املساحة 200 م2 خطأ والصحيح 
هو رق�م العق�ار 1468/1 مقاطع�ة 39/كوت 
االفرنكي املساحة 200م2 للرشكة العامة ملوانئ 

العراق لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 1832 
التاريخ 2018/5/22

نرش مفقود
تقدم�ت  املواطنة )خالدة منديل جار الله( بطلب 
اىل محكمتن�ا لغ�رض نصبها قيمة ع�ى املفقود 
)ع�يل احم�د داود س�لمان ( ال�ذي فق�د بتاريخ 
2015/7/17 ل�ذا نرج�و ن�رش اع�ان التبلي�غ 
املفقود بما ييل ) تقرر تبليغك بواسطة الصحيفة 
املحلية بوج�وب حضورك ام�ام محكمتنا خال 
)ع�رشة اي�ام( ويعترب ه�ذا التبلي�غ قانونيا وان 
عدم حضورك خال الفرتة املذكورة س�وف تمنح 
صاحب الطل�ب حق ان يكون قيما عليك واصدار 

حجة قيمومة لها
القايض

منذر خالد خضر
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية 
العدد : 333/بس/67
التاريخ 2018/5/23

اعان
تبلي�غ املس�تأنف عليه�ا / ناجي�ة محم�د عب�د 

الرحمن السند
اس�تأنف املدعون )ابراهيم محم�د عبد الرحمن 
وجماعت�ه( ق�رار الحك�م الصادر م�ن محكمة 
اب�ي الخصي�ب بالع�دد 113/ب/2016  ب�داءة 
بالدعوى االس�تئنافية املرقم�ة 333/س/2016 
والت�ي اعي�دت منقوض�ة م�ن محكم�ة التمييز 
بالق�رار املرق�م 82/81الهيئ�ة االس�تئنافية  � 
عق�ار /2018 يف 2018/2/14 ولتع�ذر تبليغ�ك 
بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغ�ك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2018/6/12 او م�ن ين�وب عن�ك ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تجري املرافع�ة بحقك حضورك 

وعلنا وفق القانون
القايض

احمد اشهيب احمد
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

821/6/3
2018/3/12

1219/6/3
2018/4/11
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نفط الوسط والظفرة اإلمارايت يقصان رشيط 
بطولة اندية آسيا لكرة الصاالت

             بغداد/ المستقبل العراقي

ح�دد، ام�س األربعاء ، في مق�ر االتحاد اآلس�يوي ، جدول 
مباريات بطولة األندية اآلسيوية التي تستضيفها اندونيسيا 
مطلع شهر آب المقبل ، اذ يستهل ممثل العراق نفط الوسط 
مشواره في هذه البطولة بمواجهة نادي الظفرة اإلماراتي 
، فيم�ا يواجه ثاي س�ون نام الفيتنامي ف�ي اللقاء الثاني ، 
ويختت�م مواجه�ات المجموعة الثاني�ة بمقابلة جيون جو 
الك�وري الجنوب�ي .وقال مش�رف كرة الص�االت في نادي 
نفط الوس�ط هيثم عباس بعيوي في تصريح صحفي ان “ 
مشاركتنا هذا الموسم ستكون مختلفة عن الموسم الماضي 
، بعد ان وضعنا الخطط الكفيلة والناجعة ، مع االس�تفادة 

الكامل�ة من الس�لبيات الت�ي رافقتنا ف�ي البطولة التي 
احتضنته�ا فيتنام وخرجنا من دور ربع النهائي”. واكد 
بعيوي ان “ اندية اس�يا تعتبر اختبار حقيقي للكثير من 
الالعبين وه�ي محطة مهمة ومفصلية للتحضير لكأس 

أس�يا “، مش�يرا إلى أن “ قائمة الفريق ستكون معظمها 
من العناصر التي تمثل المنتخب الوطني “.يذكر ان ممثل 

العراق لك�رة الصاالت وقع في المجموعة الثاني الى 
جانب كل من } ثاي س�ون ن�ام الفيتنامي - الظفرة 
األمارات�ي - جي�ون ج�و الك�وري الجنوبي{ ضمن 
نهائيات اندية اس�يا لك�رة الص�االت 2018 بطولة 

ابطال الدوري اآلسيوي ، والتي تحتضنها اندونيسيا 
للفترة من 1 ولغاية 12 من شهر اب المقبل.

جوارديوال يزاحم برشلونة
عىل جوهرة هولندا

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت صحيف�ة “جاردي�ان” البريطانية ، ع�ن رغبة 
المدرب اإلس�باني بيب جوارديوال المدي�ر الفني لنادي 
مانشس�تر س�يتي اإلنجلي�زي، ف�ي التعاقد م�ع هدف 
النادي الكاتالوني برش�لونة الالعب الش�اب ماتيس دي 
ليج�ت مدافع ن�ادي أياك�س الهولندي، ف�ي الميركاتو 
الصيف�ي المقبل.ويع�د ماتياس دي ليغ�ت مدافع نادي 

أياك�س والبال�غ من العم�ر 18 عام�اً، من أب�رز العبي 
ال�دوري الهولن�دي ه�ذا الموس�م، لذل�ك يس�عى نادي 
برشلونة اإلسباني لضمه من أجل تدعيم خط الدفاع في 
الموس�م القادم.ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها 
األلكتروني الرسمي، فإن بيب جوارديوال معجب للغاية 
بالمداف�ع الهولن�دي الش�اب ماتيس دي ليج�ت بعد ما 
قدم�ه مع فريق�ه أياكس، وقد يدخل في صراع ش�رس 

مع برشلونة الذي يراقبه منذ فترة طويلة.

 المستقبل العراقي / متابعة
 

بدو أن تتويج بايرن ميونيخ، بلقب وحيد هذا الموسم، سيدفع إدارة 
النادي إلى إعادة ترتيب أوراقها والنزول بقوة في سوق االنتقاالت. 
نجم الفريق البافاري خاميس رودريجيز، كشف عن بعض مخططات 

النادي في فترة االنتقاالت الصيفية. 
قب�ل أيام قليلة، أكد أولي هونيس، رئيس فريق بايرن ميونيخ، أن 
الن�ادي لن يتعاقد مع العبين ج�دد في فترة االنتقاالت 
الصيفية.وأض�اف في تصريحات تناقلتها وس�ائل 
إعالم ألمانية، أن النادي البافاري، يعتزم التخلص 

من بعض الالعبين.
لكن، خسارة النادي البافاري المفاجئة لكأس 
ألماني�ا، أمام فرانكف�ورت، وإقصاء الفريق 
األلماني من نصف نهائي مس�ابقة دوري 
أبط�ال أوروبا أمام ريال مدريد، قد يدفع 
بايرن ميونيخ إلى إعادة ترتيب أوراقه 
من جدي�د، خاصة مع ق�دوم المدرب 

الجديد نيكو كوفاتش.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن 
العب ن�ادي بايرن ميونيخ، خاميس 
رودريجي�ز، أك�د لبع�ض أصدقائ�ه 
البولن�دي  المهاج�م  أن  المقربي�ن 
روبرت ليفاندوفس�كي، س�يغادر النادي 

البافاري.
وأضافت التقارير أن النادي البافاري سيتحرك 
بقوة، م�ن أجل تعويض رحيل ه�داف الدوري 

األلماني.
وأخبر خاميس أصدقاءه، أن النادي البافاري 
س�يحاول ضم نجم يوفنتوس باولو ديباال، 
الذي ال يعيش أحس�ن أيامه مع “الس�يدة 
العجوز”، فقد الزم النجم األرجنتيني دكة 
الب�دالء في أكثر من مرة ودخل في جدال 

مع مدرب الفريق ماسيمليانو أليجري.

خاميس يكشف خطط بايرن ميونخ
يف املريكاتو

           بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذرت دائ�رة التراخي�ص ف�ي اتح�اد 
الكرة, إدارات األندية من مغبة االستمرار 
بالالمب�االة تج�اه ع�دم اكم�ال المعايي�ر 
الت�ي تخ�ص الرخص�ة المحلية الت�ي حدد 
لها العش�رون من الش�هر المقبل اخر موعد 
لتسلم الملفات وبخالفه سيمنع ممثل النادي 
من المشاركة في المسابقات المحلية ويرفع 

به تقرير الى االتحاد االسيوي.
ونق�ل بيان الع�الم االتح�اد عن مدي�ر دائرة 
التراخيص س�يف القص�اب قوله “اس�تغرب 
كثي�را م�ن الالمباالة الت�ي تتعامل به�ا اغلب 

التراخي�ص  نظ�ام  االندي�ة بخص�وص  ادارات 
س�يما وان الفت�رة المتبقي�ة على غل�ق النظام 
بشكل نهائي ال تتجاوز الثمانية وعشرين يوماً, 
االم�ر الذي قد يجعل االندي�ة تقع في المحظور 
م�ن خ�الل ع�دم الق�درة عل�ى المش�اركة في 

االستحقاقات المحلية واالسيوية”.
وأوضح “سبق وان عممنا الى جميع االندية بان النظام 
افتتح في االول من ش�هر ايار الجاري على ان يغلق في 
ال�20 من الشهر المقبل, ولكن ما يثير الدهشة ان بعض 
االدارات حتى االن لم تفتح النظام اصال او توفر أي معيار 
م�ن معايير ألرخصة!”.وبين، ان “األغلب من األندية قد 

ال يس�عفها الوقت بع�د التاريخ المذك�ور, خصوصاً 
وان الفت�رة المتبقية باتت ضيقة جداً على غلق نظام 
التراخيص بعد انقضاء اثنين وعش�رين يوماً من بدء 
مرحلة رفع المعايي�ر في نظام “كالس” الفتا الى ان 
اللجنة سترس�ل اس�تمارات االندية لل�دوري المحلي 
موسم 2019-2018 الى االتحاد االسيوي والتي تبين 
م�ن خالله االندية المرخصة وغي�ر المرخصة”.وأكد 
القص�اب “ال يمكن بعد ذلك التاريخ تس�لم أي ملف او 
اج�راء أي اضافة, كما س�يتم اش�عار االتحاد القاري 
ب�ان االندية غير المرخصة ت�م معاقبتها بإنزالها الى 
درجة ادنى في ال�دوري المحلي”.ودعا “األندية التي 
بذمته�ا مبالغ مالي�ة تجاه العبي�ن او مدربين اطفاء 
جمي�ع الدي�ون قبل الح�ادي والثالثين من ش�هر اب 
من العام الحالي واش�عار االتحاد االسيوي قبل الحادي 
والثالثين من ش�هر حزيران باالجراءات التي ستتخذها 
من اجل االيفاء بتس�وية الديون الت�ي بذمتها وبخالف 
ذلك سوف تتعرض الى عقوبة عدم السماح بالمشاركة 

في المسابقات الرياضية للموسم 2018-2019.

السبت.. انطالق مباريات اجلولة »28« من الدوري العراقي املمتاز
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
س�تنطلق ي�وم الس�بت المقب�ل مباري�ات 
الجول�ة )28( من ال�دوري العراقي الممتاز 
وف�ي اول لق�اءات الجولة س�يلتقي فريق 
البح�ري بضيف�ه فري�ق بغداد عل�ى ارض 

ملعب الزبير  ،كما ستقام مباراة اخرى يوم 
الس�بت بين فريقي الديوانية والسماوة في 
ملعب عفك”.وفي يوم االحد ستقام خمس 
مباري�ات تجمع االولى فريقا نفط الجنوب 
ونفط الوسط على ملعب الزبير  وفي اللقاء 
الثاني سيلتقي فريق الصناعات الكهربائية 

م�ع الق�وة الجوية  عل�ى ملع�ب الصناعة 
والكهرب�اء والنف�ط عل�ى ملع�ب التاج�ي 
وسيس�تقبل فري�ق كرب�الء ضيف�ه فريق 
نفط ميس�ان على ارض ملعب كربالء وفي 
نهاية مباريات اليوم الثاني س�يجمع ملعب 
زاخ�و فريق�ا الطلب�ة وزاخو “.وس�تلعب 

مباراة واحدة يوم االثنين بين فريق النجف 
وضيف�ه الحدود على ملع�ب النجف، ويوم 
الثالث�اء س�يجمع ملع�ب الش�عب الدول�ي 
فريقا الش�رطة والميناء وفي ختام الجولة 
يوم االربعاء س�يلتقي فريق الزوراء بفريق 

الحسين على ارض ملعب الشعب الدولي.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن ن�ادي آرس�نال المنتم�ي لل�دوري اإلنجلي�زي 
الممت�از لكرة، الق�دم تعيين المدرب اإلس�باني أوناي 
إيمري، لقيادة فريق الكرة، وخالفة المخضرم أرسين 

فينجر، امس األربعاء.وكتب الحساب الرسمي للنادي 
اللندني، على موقع “تويتر”: “أوناي إيمري هو مدربنا 
الجديد، حقبة جديدة، عصر جديد، وفصل جديد”.ومن 
جانب�ه، قال إيم�ري، في تصريحات للموقع الرس�مي 
آلرس�نال: “أش�عر بس�عادة غامرة لالنضمام إلى أحد 

األندية الكبرى في اللعبة”. وأضاف: “آرسنال معروف 
ومحبوب في جميع أنحاء العالم بس�بب أس�لوبه في 
اللعب، والالعبين الش�باب، والملع�ب الرائع، وطريقة 
إدارة النادي، أنا متحمس جًدا لمنحي المسؤولية لبدء 

هذا الفصل الجديد المهم في تاريخ آرسنال.

رسميًا.. آرسنال يعلن التعاقد مع إيمري

        المستقبل العراقي / متابعة

يش�هد نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا المق�رر يوم 
الس�بت المقبل في الس�ادس والعشرين من مايو 
ف�ي العاصم�ة األوكراني�ة كيي�ف حض�ور آالف 
المش�جعين من جمي�ع أنح�اء العالم لمش�اهدة 
مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد اإلس�باني 

وليفربول اإلنجليزي.
وقدم االتحاد األوروبي لكرة القدم 16،000 تذكرة 
إلى ري�ال مدري�د وليفربول ، فيما ل�م يتم عالج 
مش�اكل لوجستية مهمة جداً مثل سوء االتصال 
وضعف إدارة الفنادق ف�ي العاصمة كييف التي 
يتم اعتبارها بأنه ليست أفضل مدينة الستضافة 

حدث من هذا العيار.
وس�اهم انخفاض الع�روض عل�ى الخدمات 
والطل�ب الش�ديد عل�ى الغ�رف الفندقية إلى 
إطالق العنان لألس�عار بشكل جنوني ، حيث 

إن السفر بالطائرة والحصول على ليلة فندقية يتجاوز 
األلف يورو للشخص الواحد ويمكن أن يصل إلى عشرة 

آالف يورو.
وأدى هذا الموقف إلى نقاش داخلي قوي داخل االتحاد 
األوروبي الجديد الذي يقوده ألكسندر سيفرين ، حيث 
يت�م الحدي�ث اآلن عما ينبغ�ي أن تكون عليه سياس�ة 
اليويف�ا ف�ي النهائي�ات المقبل�ة للحد م�ن التهور في 

األسعار وجشع بعض الجهات دون تسميتها.
وجرى خ�الل هذه المناقش�ة اقتراح س�يناريو ملفت 
للنظ�ر ، وهو نق�ل نهائي دوري أبط�ال أوروبا وكأس 
الس�وبر األوروب�ي إل�ى قارة أخ�رى ، ومن ش�أن هذا 
االحتمال أن يرفع قيمة اإليرادات إلى مستويات قياسية 
واس�تخدامه كس�الح إليقاف نوايا الفيفا وثورته في 

حرب كرة القدم الجديدة.
وأفادت هذه المعلومات أن ألكس�ندر س�يفرين رئيس 
اليويفا يس�عى إلقناع األوروبيين برفض بطولة كأس 
العالم لألندي�ة الجديدة وعصبة األمم العالمية الجديدة 

التي اقترحها الفيفا ورئيس�ه جيان�ي إنفانتينو ، لكن 
المشكلة هي أن الحصول على دعم الفرق الكبيرة دون 

المساهمة بالنقود أمر معقد.

االحتاد األوريب يبحث نقل هنائي دوري أبطال أوربا لقارة أخرى

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم، موافقته 
عل�ى المش�اركة ببطولة غرب آس�يا في 
نسختها التاس�عة التي تستضيفها مدينة 
البصرة.وجاء قرار االتحاد خالل االجتماع 
االول لمجلس إدارته الجديد عقده مس�اء 
الثالث�اء، بحض�ور رئيس مجل�س اإلدارة 
الش�يخ أحم�د اليوس�ف الصب�اح، ونائب 

الرئي�س أحم�د عقل�ة، واألعض�اء مع�ن 
الرش�يد وصبيح أبل وجابر الزنكي وفهد 
الهم�الن وخالد الش�مري وفهد المطيري 
والدكتور إبراهيم األنصاري وعلي حسين 
الديحاني وس�الم س�عدون وأحمد عجب 
وعبدالحميد الكندري وفاطمة حيات.وقرر 
المجلس إرس�ال خطاب إل�ى اتحاد غرب 
آس�يا، إلبالغه بالموافقة على المشاركة 
في بطولة غرب آس�يا، في البصرة.وكان 

إتح�اد غرب اس�يا لكرة الق�دم وافق على 
إناط�ة تنظي�م البطول�ة المقبل�ة لغ�رب 

القارة باالتحاد العراقي لكرة 
القدم والت�ي من المؤمل 

مدين�ة  تحتضنه�ا  ان 
الرياضي�ة  البص�رة 
الع�ام  نهاي�ة 

الجاري.

الكويت أول املوافقني عىل إستضافة البرصة 
لبطولة غرب آسيا

             بغداد / المستقبل العراقي
 

يواص�ل منتخب ش�باب الع�راق بكرة 
الطائرة، معسكره الداخلي في المدينة 
الش�بابية في مجم�ع وزارة الش�باب 
والرياض�ة اس�تعدادا للمش�اركة ف�ي 
بطولة آسيا للشباب بكرة الطائرة في 

البحرين.
واوقع�ت القرع�ة منتخبن�ا العراق�ي 
في مجموع�ة تضم منتخ�ب البحرين 

مضيف البطولة والمنتخب القطري.
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ووف�رت 
بحس�ب بي�ان له�ا تلقته “المس�تقبل 

العراق�ي”، “جمي�ع الس�بل الممكن�ة 
النجاح المعسكر التدريبي، اذ وضعت 
قاع�ة مركز الموهب�ة الرياضية بكرة 
لاللع�اب  الش�عب  وقاع�ة  الطائ�رة 
المغلق�ة من أج�ل رفع المس�توى 

ال�ى  الفن�ي لالعبي�ن والوص�ول 
تنفي�ذا  المطلوب�ة،  الجاهزي�ة 
الش�باب عبد  لتوجيه�ات وزير 
بتس�هيل  عبط�ان  الحس�ين 
الرياضية  االتح�ادات  مهم�ة 
والمنتخب�ات واالندي�ة التي 
س�ترفع أس�م الع�راق في 

المحافل الدولية.

الشباب هتيئ منشآهتا النجاح 
معسكر شباب الطائرة لبطولة آسيا

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�ف تقري�ر مجموع�ة “كيه.بي.إم.ج�ي” للخدم�ات 
المهني�ة لع�ام 2018، ال�ذي نش�ر أن ن�ادي مانشس�تر 
يونايتد اإلنجليزي، يتصدر قائمة أندية كرة القدم األعلى 

قيم�ة ف�ي أوروبا.وذك�ر التقري�ر أن قيمة نادي مانشس�تر 
يونايت�د تبلغ 255 .3 مليار يورو )817 .3 مليار دوالر(، ويليه 

في القائمة ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيان.
وتتضم�ن المراك�ز العش�رة األول�ى، 5 أندي�ة أخ�رى 
من إنجلترا ، هي مانشس�تر س�يتي وأرس�نال 
وتوتنهام.وتعتمد  وليفربول  وتشيلسي 
الدراس�ة على الموس�مين السابقين 
للموس�م المنقضي، 2015 / 2016 
عل�ى  وترتك�ز   ،2017  / و2016 
قي�م األرباح وعائ�دات بيع حقوق 
الب�ث، وحجم القاعدة الجماهيرية 
واإلمكانات الرياضي�ة وكذلك قيم 
ميون�خ،  باي�رن  االس�تادات.واحتل 

بطل البوندسليجا، المركز الرابع، بينما جاء 
يوفنتوس بطل إيطاليا، في المركز التاسع.

مانشسرت يونايتد النادي 
األعىل قيمة يف أوربا

إحتاد الكرة حيذر من إقصاء األندية العراقية آسيويًا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصحاب ب�رج الحم�ل حظك للي�وم مهنيا:تحظ�ى اليوم 
بالكثري م�ن اللقاءات املميزة والت�ى تمكنك من الحصول 
ع�ى صفقات مربح�ة عاطفيا:تعيش الي�وم تجربة حب 

كبرية مع شخص .

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان 
مهنيا:تواج�ه الكث�ري من الع�داوات من قبل رؤس�ائك يف 
العمل عليك أن تعرف كيف تتعامل معها عاطفيا:الحبيب 

يجذبك بكالمه املعسول وال تستطيعني مقاومته.

أصح�اب برج الثور حظك للي�وم مهنيا:تترصف بمزاجية 
الي�وم وال تب�دو لديك أية رغب�ة يف العم�ل عاطفيا:تواجه 
ظ�روف صعب�ة برفق�ة الحبي�ب وتح�اول أن تتخطاه�ا 

برفقته.

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنيا:عليك�ي أن تبحث�ي اليوم عن طريق�ة مثالية ألداء 
مهامك وبكفاءة عاطفي�ا:ال تهاجمي الحبيب و تفرتيض 

أمور قبل أن تتأكدي من الحقائق.

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء 
مهني�ا:ال تقومي بأية خطوات مصريي�ة قد تندمي عليها 
الحقا قبل أن تفك�ري جيدا عاطفيا:ال تنتقد الحبيب بكل 

ترصفاته فهذا سيبعده عنك.

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس 
مهنيا:تش�عرين باإلره�اق خالل هذه الف�رتة فال تحميل 
نفس�ك مس�ؤوليات إضافية عاطفيا:عليكي أن تتأقلمي 

مع طباع الحبيب إن كنت تريدين اإلستمرار.

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك لليوم:امل�رأة م�ن ب�رج 
الرسطان مهنيا:ق�د تواجهك بعض املصاعب اليوم تتعلق 
بم�دى قدرتك ع�ى تقييم الخس�ائر يف العم�ل عاطفيا:ال 
تس�تعجيل وامنحي نفس�ك الوقت لتتأكدي من مشاعرك 

تجاه الحبيب.

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي 
مهنيا:أنت مقدمه عى مرشوع عليك أن تدرسيه جيدا قبل 
املوافقة عاطفيا:مع الحبيب تش�عرين بالراحة النفس�ية 
واإلس�تقرار.الرجل م�ن ب�رج الجدي:مهنيا:الكث�ري م�ن 

األعمال املرتاكمة وتشعر أنك تائه اليوم

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د 
مهنيا:ركزي عى األمور األساسية وذات األولوية يف العمل 
واحريص ع�ى تنفيذها عاطفيا:تش�عرين بالحرية تجاه 

شخصني ولكن البد من اإلختيار.

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو 
مهنيا:تشعرين أن نمط العمل لم يعد مناسبا لك وتبحثني 
عن بدي�ل عاطفيا:الحبيب يعرض عليك�ي اإلرتباط اليوم 

مما يدخل الرسور اىل قلبك.

أصحاب ب�رج العذراء حظك لليوم:امل�رأة من برج العذراء 
مهنيا:عليكي أن تكوني أكثر قوة عى مواجهة الصعاب و 
التحديات عاطفيا:كوني إيجابية يف ترصفاتك مع الحبيب 
و اجعليه يش�عر بحبك.الرجل من برج العذراء:مهنيا:كن 

مستعدا فالكثري من األعمال و املشاريع

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت 
مهنيا:قد تضطري اىل الس�فر لحضور مؤتمر مهني مهم 
عاطفيا:ترسم خطواتك مع الحبيب و تخططي ملستقبلك 
معه.الرج�ل من برج الحوت:مهنيا:كن أكثر ثقة بنفس�ك 

وبقدرتك عى إدارة أعمالك.

احلوتالعذراء

الصحة العاملية »قلقة ومتفائلة« بشأن إيبوال
ق�ال املدير الع�ام ملنظمة الصح�ة العاملية 
وص�ول  إن  االثن�ني،  أدهان�وم،  تي�دروس 
فريوس إيبوال إىل مدينة كبرية يف جمهورية 
الكونغو الديمقراطي�ة أمر مقلق.وأضاف: 
» لك�ن املش�هد يبع�ث ع�ى التف�اؤل أكثر 
بكثري مما كان علي�ه عند اإلبالغ عن تفش 
كبري للفريوس يف غ�رب أفريقيا يف 2014«. 
وأردف أدهان�وم مخاطب�ا وزراء الصحة يف 
مس�تهل االجتماع الس�نوي للمنظمة »من 

املقلق وجود ح�االت إصابة باإليبوال اآلن يف 
مرك�ز حرضي، لكننا يف وضع أفضل بكثري 
للتعام�ل مع هذا التف�ي مقارنة بوضعنا 
يف2014«.وختم بالق�ول: »يرسني أن أقول 
إن التطعي�م يب�دأ بينم�ا نتح�دث الي�وم«.

وبحس�ب منظم�ة الصحة العاملية يس�بب 
فريوس اإليبوال مرض�ًا حاداً وخطرياً يودي 
بحياة الفرد يف أغلب األحيان إن لم ُيعالج. 

وقد ظهر مرض ف�ريوس اإليبوال ألول مرة 

ع�ام 1976 يف إطار عدوت�ني اثنتني اندلعتا 
يف آن مع�ًا، إحداهم�ا يف ن�زارا بالس�ودان 
واألخ�رى يف يامبوك�و بجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، حيث اندلع يف قرية تقع عى 
مقربة من نهر إيبوال الذي اكتس�ب املرض 
اس�مه منه. وترتواح فرتة حضانة املرض، 
أي تل�ك املمتدة من لحظ�ة اإلصابة بعدواه 
إىل بداي�ة ظهور أعراض�ه، بني يومني اثنني 

و21 يوماً.

تقنيات ذكية للتعرف عىل وجوه الطالب
زودت مدرس�ة ثانوي�ة يف الص�ني قاعاته�ا 
بتقني�ات ذكي�ة للتع�رف إىل الوج�وه، ألجل 
متابع�ة م�ا يقوم ب�ه التالميذ طيل�ة الوقت، 
لكن عددا من املتابعني ينتقدون هذا الحضور 

الطاغي لآللة يف مجال التعليم.
وبحس�ب ما نق�ل موقع »بزنس إنس�ايدر«، 
ف�إن املدرس�ة الواقع�ة يف مدين�ة هانغزهو، 
غربي الصني، تقوم بفح�ص وجوه التالميذ 

بالتقنية كل 30 ثانية.

وتس�تطيع التقني�ة تحدي�د هوي�ة التلميذ، 
كم�ا أنه�ا تمي�ز انفعاالته فرتى م�ا إذا كان 
مضطرب�ا أو خائفا، وحت�ى إذا داهمه النوم، 
تق�وم بالتقاط�ه ع�ى الفور.وأضحت تقنية 
التع�رف ع�ى الهوية م�ن خالل الوج�ه أمرا 
واس�ع االنتش�ار يف الصني، ويجري االعتماد 
عليها لتفادي بعض الجرائم، من خالل تصيد 
أف�راد تب�دو عليهم عالم�ات االضط�راب أو 
أعراض الحركة الزائدة وسط جموع الناس.

أم�ا يف مجال التعلي�م، فتس�تخدم التقنية يف 
مطاع�م ومكتبات امل�دارس، عوض اضطرار 
الطال�ب يف كل م�رة إىل س�حب البطاق�ة من 
محفظته.ويتعرض حضور كامريات املراقبة 
يف الصني النتقادات واسعة، ويرى الرافضون 
أنه�ا تنتهك خصوصية الناس، الس�يما حني 
يجري تثبيتها يف أماكن للرتفيه مثل املسابح، 
ويف ح�ال تعرضت كلمته�ا املرورية لالخرتاق 

تصبح حياة الناس الخاصة يف مهب الريح.

ارضار رشب املاء وقوفًا
يويص كبار السن يف العادة بعدم رشب املاء 
يف حالة وقوف، لك�ن قلما يجري االنتباه 
إىل نصيحته�م، إذ يعتقد الن�اس أن األمر 
مج�رد خرافة، لك�ن األطب�اء ينبهون إىل 
خطورة عدم االكرتاث بهذا األمر.وبحسب 
موقع »بولد س�كاي«، ف�إن رشب املاء يف 
حالة وق�وف ينذر بمتاع�ب صحية عدة، 
ولذلك يتوجب عى اإلنسان أن يجلس قبل 
البدء يف رشب السائل الحيوي.وينبه خرباء 
الصح�ة إىل أن رشب امل�اء وقوف�ا ي�ؤدي 
إىل اإلرضار بج�زء م�ن امل�ريء، فتحصل 
عندئذ جروح يف »العارصة«، وهي عضلة 

ترب�ط املع�دة باملريء.فض�ال ع�ن ذل�ك، 
يس�بب الرشب وقوف�ا ع�رسا يف الهضم، 

فحني يرشب اإلنس�ان وهو جالس تكون 
عضالت�ه وأعصاب�ه أكثر راح�ة، بخالف 
ما يح�دث أثناء الوقوف.ويس�بب الرشب 
وقوف�ا رضرا لل�كى، فحني ن�رشب دون 
جل�وس، ال يخضع الس�ائل للتصفية عى 
النحو املطلوب، وبالتايل تذهب الش�وائب 
غ�ري املرغوب فيه�ا إىل ال�دم وتختلط به، 
ويف ح�ال تفاق�م الوضع فإن�ه قد يتطور 
إىل فش�ل كلوي.ويف املنحى ذاته، قد يؤدي 
رشب امل�اء وقوف�ا إىل حص�ول التهاب يف 
املفاصل، كما يقلل اس�تفادة الجسم من 

السائل الحيوي وتقليله لألحماض.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يتحرك املريء لدفع الّطعام نحو املعدة حركًة 

تموجّيًة ُتسّمى الحركة الّدودّية.
تتأّثر قدرة الجسم عى هضم الّطعام بالحالة 
االنفعالّي�ة لإلنس�ان، وكذل�ك باضطراب�ات 

الّدماغ.
يصل طول األمعاء الّدقيقة يف جس�م اإلنسان 
م�ا بني 22-23 قدماً، بينم�ا ال يتجاوز طول 

األمعاء الغليظة 5 أقدام.
يزداد إفراز اللّعاب عندما يتقّيأ اإلنسان؛ وذلك 

لحماية األسنان من أحماض املعدة.
يق�ارب حجم القلب يف اإلنس�ان البالغ حجم 

قبضة اليد.
ينب�ض قلب اإلنس�ان ح�وايل 115.000 مرّة 
يومياَ، ويمكن أن يس�تمّر بالّنبض حّتى بعد 

أن ينفصل عن الجسد.

سحب سامة بعد احلمم الربكانية
تصاع�دت س�حب بيض�اء م�ن الحمض 
وش�ظايا الزجاج الناعم يف الس�ماء فوق 
في�ه  وصل�ت  ال�ذي  الوق�ت  يف  ه�اواي، 
الصخور املنصهرة م�ن بركان كيالويا إىل 
املحيط، لتتس�بب يف مخاطر جديدة جراء 
انفج�ار الربكان ال�ذي بدأ قب�ل أكثر من 

أسبوعني.
األح�د،  الس�كان،  الس�لطات  وح�ذرت 
ب�رضورة االبتع�اد ع�ن س�حابة األبخرة 
الس�امة الت�ي تش�كلت بس�بب تفاع�ل 
كيميائي عندم�ا تتفاعل الحمم مع مياه 

البحر. 
كما واصل�ت الحمم الربكانية تدفقها من 
الش�قوق الكبرية يف األرض، التي تشكلت 
الريف�ي  الج�زء  يف األحي�اء الس�كنية يف 
من الجزي�رة الكبرية. وش�كلت الصخور 
املنصهرة سيوال شطرت الغابات واملزارع 

يف طريقها نحو الساحل. 
وارتف�ع مع�دل إنطالق غاز ثاني أكس�يد 

إىل 3  األرضي�ة  الش�قوق  الكربي�ت م�ن 
أضع�اف، مم�ا دف�ع س�لطات مقاطعة 

ه�اواي لتك�رار التحذيرات بش�أن جودة 
اله�واء. ويف قم�ة الربكان، تس�ببت ثورة 
الربكان يف انتشار سحب من الرماد، التي 
حملت الرياح الكثري منها باتجاه الجنوب 

الغربي. 
وقال العلماء إن س�حب البخار يف املناطق 
الربكاني�ة  الحم�م  فيه�ا  وصل�ت  الت�ي 
إىل املحي�ط به�ا كان�ت محمل�ة بحمض 
الهيدروكلوريك وجزيئات الزجاج الناعمة 
الت�ي يمك�ن أن تس�بب آالم�ا يف الجل�د 

والعينني ومشكالت يف التنفس. 
وامت�د ضب�اب الحم�م 24 كيلوم�رتا إىل 
الغرب، حيث التق�ت الحمم باملحيط عى 
الساحل الجنوبي للجزيرة الكبرية. وقالت 
وندى س�توفال عالم املس�ح الجيولوجى 
قبال�ة  انت�رش  الضب�اب  إن  األمريك�ي 

الساحل.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 8 أش�خاص« - نصف كيلو رقاق ناش�ف »6 قط�ع« - نصف كيلو 
لحم�ة مفرومة - 1 حب�ة كبرية بصل مفروم - 2 كوب بش�اميل - 1 كوب 
ش�وربة لحمة - 2 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« زيت – ملح - فلفل أس�ود 

مطحون – بهارات - رشة جوز الطيب - سمن
طريقة التحضري:

نب�دأ بتعصي�ج اللحمة املفرومة .. يف مقاله واس�عة، نض�ع الزيت عى نار 
متوسطة، ونضيف إليه البصل واللحمة املفرومة.

نقل�ب اللحمة حتى يتغري لونها، ثم نضيف إلي�ه نصف كوب ماء، ونرتكها 
عى نار متوسطة ملدة 5 دقائق.

نخف�ف الن�ار ع�ى اللحمة، ث�م نتبله�ا باملل�ح والفلفل االس�ود املطحون 
والبهارات وجوزة الطيب، ونقلبها مرة أخرى.

نضي�ف نص�ف كوب م�اء آخ�ر إىل اللحمة، ونرتكه�ا مل�دة 10 دقائق حتى 
تنضج.

نسخن الفرن عى درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالسمن.
نبلل الرقاق بالشوربة، ونضع 3 رقاقات يف الصينية، ثم نوزع فوقه اللحمة 

املفرومة.
نضع ال� 3 رقاقات اآلخرين فوق اللحمة، ونضغط عليهم برفق.

ن�وزع البش�اميل ف�وق الرق�اق، وندخل�ه الفرن مل�دة نصف س�اعة حتى 
ينضج.

نعرض الرقاق للهيب الشواية لدقائق حتى يحمر.
نخرج الرقاق من الفرن، ثم نقطعه، ونقدمه ساخن.

صينية رقاق بالبشاميل



علامء يكتشفون مسارًا غريبًا لـ »كويكب تائه«
أن  العلم�اء  اك����تش�ف 
الكويكب، الذي ضل طريقه 
إىل مجموعتن�ا الشمس�ية، 
يس�ر بطريقة معاكسة يف 
مدار ح�ول املش�ري، أكرب 

كواكب املجموعة حجما.
وكت�ب العلم�اء يف دوري�ة 
الجمعية الفلكية امللكية أن 
الكويكب دخل إىل املجموعة 
الشمس�ية قبل 4.5 مليون 
أوردت  م�ا  وف�ق  س�نة، 

»سكاي نيوز« ، الثالثاء.
وقال�وا إن الكويكب يس�ر 
بصورة معاكسة لكل حركة 

الكواكب واألقمار املوجودة 
يف املجموعة الشمسية، التي 

تسر باتجاه الشمس.
ويبلغ قط�ر الكويكب 3.2 
برسعة  ويس�ر  كيلوم�ر، 
تصل إىل 34 أل�ف كيلو مر 
يف الس�اعة، فيم�ا ال يعرف 
ه�ذا  مكون�ات  اآلن  حت�ى 
الذي منح اس�م  الكويكب، 

.)BZ509 2015(
الفض�اء  وكال�ة  أن  يذك�ر 
والطران األمركية »ناسا« 
يف  الكويك�ب  اكتش�فت 

نوفمرب 2014.

غرامات عىل عائالت أملانية غيبت أطفاهلا عن املدرسة
قب�ل أيام من ب�دء عيد العنرصة املس�يحي، 
اتخ�ذت الرشطة األملانية تداب�ر، وبالتحديد 
يف املط�ار، ضد أولياء أم�ور جعلوا أطفالهم 
يتغيب�ون عن املدرس�ة كي يس�افروا معا يف 

عطلة.
وقامت الرشطة يف مدينة ميمينغن بمنطقة 
ألغوي يف والية بافاريا جنوبي أملانيا بالتحقق 

للعائ�الت  املرافق�ن  األطف�ال  م�ن وض�ع 
املسافرة، قبل أيام من العيد يف مطار ألغوي. 
وتب�ن للرشط�ة يف العدي�د من الح�االت أن 
الكثر من األطفال كانوا يف الس�ن اإللزامية 
للذه�اب إىل املدرس�ة. وأظه�رت تحقيقات 
الرشطة أن األطفال تغيبوا من دون عذر عن 

املدرسة.

والعاقبة هي تقديم عرشة بالغات ضد أولياء 
األم�ور إىل مجل�س إدارة ش�ؤون املنطق�ة. 
وبات عىل أولياء األمور دفع غرامات مالية. 
وإجمالي�ا ضبطت الرشط�ة يف والية بافاريا 
عرشين عائلة جعل�ت أطفالها يتغيبون عن 
املدرس�ة بقصد الذه�اب يف عطلة، قبيل عيد 

العنرصة )اسمه: »بفينغستن« يف أملانيا«(.

انخفض عدد الطالب يف قرية بمقاطعة قوانغدونغ الصينية يف السنوات 
األخرة، ألن معظمهم السكان ذهبوا إىل املدينة.

لك�ن بع�د انفصل والدي طفل فان ييهاو، وكان وال�ده مريضاً، لم يكن 
بإمكان�ه إيصاله إىل املدرس�ة يف املدينة، فأصبح ه�و الطالب الوحيد يف 

املدرسة باملقاطعة. واملعلم ما زال يواظب عىل إعداد الدروس له.

مدرسة صينية بتلميذ واحد فقط
وزنه أكرب من وزن مرس�اة سفينة سياحية، ولكنه هش كرجل الثلج يف 
 Bank of Sand, Sand of « الربيع. تلك هي حال تمثال/   منحوتة الرمل
Bank »، للفنان الصيني هوانغ يونغ بينغ، التي عرضت يف »غالدستون 

غالري بنيويورك أمس.
ويبلغ ارتفاع هذا العمل الفني النحتي الهائل، وهو نس�خة طبق األصل 
م�ن بنك »إتش إس بي يس« الس�ابق يف ش�نغهاي، ثالث�ة أمتار ونصف 
املر، وطوله س�تة أمتار، وزنته 18 طن�ًا، ومصنوع بالكامل تقريباً من 
الرمال. ورغم الهشاش�ة البادية لهذا اإلبداع الفني، ينبغي عىل الزوار أال 
يقلقوا من أن يجدوا أنفسهم محارصين تحته، ذلك كما رصح املعنيون 

باإلرشاف عليه يف مكان عرضه.

متثال »هش« يف نيويورك يزن )18( طن

أعلن�ت هيئة الط�وارئ املدنية يف الس�ويد أن 
الب�الد ب�دأت بتوزي�ع الكتيب الص�ادر تحت 
عن�وان »إذا حل�ت أزم�ة أو حرب« ع�ىل 4.8 
مليون منزل، ضمن »أس�بوع التأهب لحاالت 

الطوارئ« الذي يبدأ يف 28 أيار.
وج�اء يف الصفح�ة األوىل من ذل�ك الكتيب أن 
»الغرض من هذا الكتيب هو مس�اعدتنا عىل 
أن نك�ون مس�تعدين بش�كل أفض�ل للنتائج 
املرتبة عىل كل يشء م�ن الحوادث الخطرة، 
تكنولوجي�ا  وهجم�ات  الش�ديد  والطق�س 
املعلومات، إىل النزاعات العس�كرية«. وُينصح 
الس�ويديون بالتحضر لح�االت الطوارئ من 
خ�الل قوائم مراجع�ة للغذاء واملاء ووس�ائل 
التدفئة واالتص�االت باإلضاف�ة إىل معلومات 
عن اإلنذارات يف ح�االت الطوارئ والتحذيرات 
م�ن الغ�ارات الجوية وتحدي�د أماكن مالجئ 
للحماية م�ن القنابل. كما تط�رق الكتيب إىل 
دفاعات البالد بما يف ذلك الخيارات العسكرية 
ت�راوح  الذي�ن  ألولئ�ك  والتجني�د  واملدني�ة 
أعماره�م ب�ن 16 إىل 70 عام�ا ألن »الجميع 
ملزمون باملس�اهمة وكل ش�خص مطلوب.« 
كما وردت أيضا معلومات حول تحديد األخبار 
املزيف�ة يف الكتي�ب املؤل�ف م�ن 20 صفحة. 

وج�اء يف الكتيب: »عىل الرغم من أن الس�ويد 
أكثر أمان�ا من العديد من البل�دان األخرى، ال 
تزال هن�اك تهدي�دات ألمننا واس�تقاللنا. إذا 
كنت مستعدا، فإنك تس�اهم يف تحسن قدرة 
الب�الد ع�ىل التعامل« م�ع تلك األزم�ات. وتم 
توزيع معلوم�ات مماثلة ألول مرة يف البالد يف 

عام 1943 خ�الل الحرب العاملية الثانية، وتم 
تقديم تحديثات للجمهور حتى عام 1961.

ويتم ن�رش أح�دث املعلوم�ات يف الوقت الذي 
تدرس فيه الس�ويد االنضمام إىل حلف الناتو 
يف أعقاب التوغالت الروسية يف مجالها الجوي 

ومياهها اإلقليمية يف السنوات األخرة.

أكد علماء جامعة ديوك األمريكية 
يف  يدخ�ل  دواء  وأم�ان  فعالي�ة 
تركيبه س�م قوي، ابتكره علماء 
الروس�ية  نوفوسيبرس�ك  م�ن 
الرجف�ان  لع�الج  ومخص�ص 

األذيني.
ويستخدم س�م ذيفان السجقية 
س�م  أو  الوش�يقية،  )ذيف�ان 
 Botulinum( البوتيولين�وم( 
toxin( بكث�رة يف مس�تحرضات 
بتنعي�م  الخاص�ة  التجمي�ل 
يس�بق  ل�م  ولك�ن  التجاعي�د، 
اس�تخدامه كدواء قبل أن يدخل 

يف تركيب الدواء الرويس.
ويق�ول خرباء مركز ميش�الكن 
الطبي�ة  والدراس�ات  للبح�وث 
الذين ابتكروا الدواء، إنه يش�طر 
الناق�ل  ال�ذي ينش�ط  الربوت�ن 
العصبي أستيل كولن، مع العلم 

أن زي�ادة كميته تؤثر يف نبض القلب مس�ببة 
الرجف�ان األذيني.وق�رر خرباء م�ن الواليات 
املتحدة إجراء اختبارات مس�تقلة لهذا الدواء 
ش�ملت فئة معقدة م�ن املرىض. وق�د أكدت 

نتائج االختب�ار فعالية الدواء وعدم خطورته 
عىل صحة اإلنسان. وقد أعلنوا أنه »بعد ميض 
ثالث س�نوات، اتضح أن تأث�ر مفعول املادة 
مس�تمر، ويخف�ض خط�ر تط�ور الرجفان 

بنسبة %64«.

يدخل يف تركي�ب هذا الدواء س�م البوتولينوم 
 clostridium الذي تنتجه بكتريا A من النوع
botulinum، إضاف�ة إىل مكون�ات كيميائي�ة 
مثل مادة خيتوزان »Chitosan« التي بفضلها 

يستمر مفعول الدواء لفرة طويلة.

دواء رويس صنع من السمالسويد توزع »كتلوك احلرب« عىل مواطنيها

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1679
 الخميس 24 آيار 2018

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

عزة كامل
مات روبر طلعت، وافته املنية يف مطار إسطنبول إثر أزمة قلبية خالل رحلة 
عودته إىل القاهرة، بعد تصوير مش�اهد خارجية من مسلسل »طايع«، عاد 
فري�ق العمل من جورجيا وتخلف هو الس�تكمال تصوي�ر بعض اللقطات، 
س�قط عىل أرضية املطار ونقله ش�اب مرصي للمستش�فى وأس�لم الروح 
هناك، مات روبر من ضغط العمل، قلبه الصغر توقف بعد أن وصل الضغط 
العصبي والنفيس إىل درجة الجنون من أجل اللحاق بالهيسريا الرمضانية، 
كان يعمل بش�كل متواصل ألكثر من ثماني عرشة س�اعة يف اليوم، س�خرة 
تخالف كل القوانن واألعراف اإلنسانية، ألول مرة يعمل كمخرج منفذ، أراد 
أن يخرج من مساعد مخرج بعد سنوات ومن الكفاح الشاق، فدفع رضيبة 
باهظ�ة الثمن، يف مهنة من املفرض أنها تس�عى للجمال واإلبداع واإلمتاع، 
إن أصعب ىشء يف الوجود هو موت إنسان يف مقتبل عمره، ودون أن يحقق 
أحالمه وأحالم ذويه، وال يستكمل مرشوعاته، ليس بسبب املرض أو حادثة 
أو كارث�ة طبيعي�ة، ولكن بس�بب ضغط عصب�ي وهو يف س�باق مع الزمن 
والدنيا، ليتمكن من استكمال الجزء األكرب من املسلسل قبل بداية رمضان، 
وبدال من أن تس�تقبله عائلت�ه وأصدقاؤه بالفرح والرسور، ويس�تمتعون 
ب�دفء عناقه، اس�تقبلوه بالبكاء والحزن، اس�تقبلوه »مثوى« ىف صندوق 
ب�ارد، وواروه الث�رى، دون أن يلقوا عليه نظرة ال�وداع األخرة، وكان يوما 

موغال يف وحشته.
حزُن صموت مرعب وش�ديد القس�وة تمدد يف القلوب، ح�زُن أغلق العيون، 
م�ات روبر الش�اب وحي�دا، وترك طفال ل�م يكمل عامه الثان�ي بعد، وآخر 
مازال جنين�ا يف بطن أمه، وترك لنا ذكرى يف حنايا القلب، توقف قلب روبر 
ول�م تتوق�ف أحداث املسلس�ل، رغ�م الحزن واله�م الذي ّخيم ع�ىل زمالئه 
وأصدقائه يف املسلس�ل واملهن�ة، فكل منهم يعرف يف رسيرة نفس�ه أنه من 
املمكن أن يواجه نفس املصر، فالهيسريا الرمضانية تحط بكابوسها عىل 
كل العاملن بالوسط الفني ويف جميع اختصاصاتهم، تلتف حول أعناقهم، 
وتضغ�ط عىل أعصابهم وتأكل من أجس�ادهم وأرواحه�م، بيئة عمل قاتلة 
وفاتك�ة بأبنائه�ا، حياته�م قي�د التأليف، الأح�د يعتذر وتس�تكمل الدائرة 
ودي�دان الحياة، وأنها ملفارقة س�اخرة من يحاول صناع�ة البهجة ويموت 

قبل أن يستكملها!!.
املسلسل املخطط تنفيذه يف سنة أو عرشة شهور، ينفذ يف نصف هذه املدة، 
وبالطبع ال ينتهي العمل قبل رمضان، بل تصور الحلقات عىل الهواء، الرابح 
الوحي�د هو املعل�ن، جيش من الفنين ومعهم املخ�رج يصارعون املوت من 
أج�ل حفنة من املعلن�ن، نحن ننفعل وتث�ار عاطفتنا به�ذا املوت املفاجئ 
العاص�ف، ولكنن�ا ننىس بعد حن، ف�كل ضجة تخف بعد ح�ن، وكل حزن 
يخب�و مع األيام، وال تبقى إال حقيقة واحدة هي أن قيمة األش�ياء أغىل من 
قيمة اإلنس�ان، ويبقى املشهد كما هو، س�باق ومنافسة ولهاث، ويرضبنا 
الكاب�وس م�رات وم�رات، ونقاب�ة الس�ينمائين غائبة عن كل ه�ذا، هذه 
النقابة التي منوط بها أن تحدد رشوط العمل وتتأكد أن يتم يف مناخ آدمي، 
وتفرض هذه الرشوط وتتأكد بالتزام الجميع، ويجب أن يتم تسليط الضوء 
عىل الطريق�ة التى يعمل بها أطقم العمل يف األعمال الفنية وكيفية تحقيق 

بيئة عمل صحية ومتوازنة للجميع.
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سما حسن 
قبل عدَّة س�نوات، تابعت مسلسال تركياً مدبلجاً للعربية، وكان اسمه »ال 
مكان... ال وطن«، وقد بقيت أتابع حلقاته الخمس والثالثن، ولم أكتشف 
رسَّ هذا االسم، حتى املشهد األخر منه، حن اعرف الزوج واألب لزوجته 
ورفيقه دربه، والتي عاش�ت معه أصعب الظروف، بعد أن حملت ابنتهما 
س�فاحاً، وحاوال إنقاذها من بطش الع�ادات والتقاليد يف القرية الركية، 
فقد اعرف لها أنها مالذه ووطنه، وأنَّ قلبها هو مكانه. علق هذا العنوان 
يف ذاكرت�ي، وأصبح�ُت أردِّده بيني وبن نفيس، كلما ش�عرت بإحس�اس 
االغراب والوحش�ة والضياع، وكل املش�اعر التي من املمكن أن تشعر بها 
امرأة الجئة، بعيداً عن مسقط رأسها، حتى لو عاشت كلَّ عمرها يف رقعٍة 
ما من الوطن، لكن أشياء كبرة ُزِرعت داخلها، أدَّت إىل أن تنبت نبتة كبرة 

يف أعماقها اسمها »الجئة«.
ية، أنن�ي كرهت كوني  حدي�ث مكرَّر، واعرافات ليس�ت جدي�دة، وال رسِّ
الجئة. لم أتوجه يوماً لالس�تفادة من الخدمات التي تقدِّمها مراكز وكالة 
الغ�وث لتش�غيل الالجئن الفلس�طينين )أون�روا(، ولكني يف ه�ذا املقام 
س�أتكلم عن حادثت�ن وقعتا يف مكان ما، حيث يقب�ع ذلك املبنى الضخم 
ال�ذي ترفرف علي�ه أعالم زرقاء، ال تبعث يف نفيس س�وى ش�عور املرارة، 
كلم�ا م�ررُت بجوار املبنى، راجل�ًة أو راكبة. وباع�راف صغر لم أذكره، 
أنن�ي كنت أفرُّ من املرور بجوار هذا املبنى الضخم الذي تدخله باس�تمرار 
س�يارات »أونروا« البيضاء، والتي ُرِس�م عليها ش�عار أزرق، وأصبح هذا 
امل�كان، بالنس�بة يل، حقدا صغرا لم أخرب به أح�داً، وربما لو علم به أحد 
ى جديد للعقد النفسية، وربما اقرح طبيب شهر أن  لصّنفه تحت مس�مَّ

يطلق عليه اسم »فوبيا املرور من أمام مراكز أونروا«.
الحادث�ة األوىل، حيث كانت تدلف من بوابة املركز س�يارة ضخمة، مغلقة 
األب�واب بإحكام، وقد التفَّ الالجئ�ون القاطنون يف املخي�م حول البوابة؛ 
علَّهم يكتشفون حمولة تلك السيارة التي نادراً ما تصل إىل املبنى، ودفعهم 
راً ملا  الحرَّاس بقس�وة، فابتع�دوا، بعد أن وضع كلُّ واح�د يف مخيَّلته تصوُّ
تحمله تلك الش�احنة، حتى بدأوا يس�معون صوت هرٍج ومرٍج وتصفيق، 
وتس�لَّل خرب صغر من عام�ل نظافة أنَّ حفال يق�ام يف الداخل لوداع أحد 
كبار املوظفن، بعد أن وصل إىل س�نَّ التقاع�د، وأنَّ املأكوالت واملرشوبات 
فاض�ت وزادت، وعامل النظافة خرج لُيلقي بعَضها يف الحاوية الضخمة، 
ان املخيم الفقراء  فيما حملت مالمُحه تعبراٍت كثرة، أوجعْت قلوَب س�كَّ
ا سمعوا عنه، وتخيَّلوه، والقوا الزجر واإلهانة،  الذين لم يظفروا بيشء ممَّ
، يف  حن حاولوا املش�اهدة من بعيد، فُحلْم مشاهدة حياة األثرياء مجانيٌّ

كل أرض، وتحت كل رقعة من السماء. )!(
املش�هد الثان�ي، أو الحادث�ة الثانية، كان�ت بعد األوىل بأي�ام، وحيث كان 
الوقت مساء، أْي أنه ليس وقت دوام املوظفن يف املبنى الضخم، وقد اشتمَّ 
اُن رائحة حريق، وأرسعوا إىل املبنى الضخم؛ فرأوا ألسنة النار تندلع  السكُّ
من بن األس�وار والنوافذ املعدني�ة املغلقة، ومرَّ الوق�ت بطيئاً، فيما كان 
ون أم�ام بوَّابته الحديدية  ون حول أس�وار املبن�ى، ويكتظُّ الالجئ�ون يلتفُّ
الضخمة، والتي فتحت بعد حن، ووصلت س�يارة املطافئ، وبدأت حركة 

واسعة للسيطرة عىل الحريق الذي تبنَّ أنَّ سبَبه تماسٌّ كهربائي.

ال مكان.. ال وطن


