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املحكمة االحتادية تقرر :موعد االنتخابات يف  12أيار

الربملان عد القرار «ملزم» واملفوضية دعت األحزاب جمددا إىل تقديم قوائم مرشحيها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
س� ّدت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ،أم�س
األح�د ،الب�اب أمام مح�اوالت تأجيل موعد
االنتخاب�ات الربملاني�ة العام�ة ،فق�ررت
رضورة إجرائه�ا يف املوع�د ال�ذي حددت�ه
الحكوم�ة يف  12أيار املقبل اس�تنادا ً للمادة
 56م�ن الدس�تور الدائ�م .وق�ال املتحدث
الرس�مي للمحكمة إياس الساموك يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«املحكمة االتحادية العليا اصدرت باالتفاق
قرارا ً تفسيريا ً ألحكام امل�ادة ( /56ثانياً)
م�ن الدس�تور بناء على الطلب ال�وارد من

مجل�س الن�واب بتاري�خ 2018 /1 /21
قض�ت فيه بوج�وب التقيد بامل�دة املحددة
يف امل�ادة املذكورة النتخ�اب أعضاء مجلس
النواب الجديد وعدم جواز تغيريها وحسب
التفصي�ل ال�وارد يف القرار التفسيري رقم
 /8اتحادي�ة 2018 /بتاري�خ /1 /21
 .»2018ورسع�ان م�ا أك�د رئي�س الربملان
س�ليم الجبوري ،ردا ً عىل قرار املحكمة ،ان
«موعد االنتخابات املحدد يف القانون اصبح
ملزم�ا ً لن�ا بع�د رد املحكم�ة االتحادي�ة».
وتن�ص امل�ادة  56م�ن الدس�تور العراق�ي
املصادق عليه يف اس�تفتاء ش�عبي جرى يف
 15ترشي�ن االول ع�ام  2015على مايلي:

الصحـة تصـدر توجيهـات للمواطنيـن
بشـأن انفلـونزا الـطـيـور

2

أوالً :تك�ون مدة ال�دورة االنتخابية ملجلس
الن�واب أربع س�نوات تقويمية ،تب�دأ بأول
جلس�ة له ،وتنتهي بنهاية الس�نة الرابعة.
ثانياً :يجري انتخاب مجلس النواب الجديد
قبل خمس ٍة واربعني يوما ً من تاريخ انتهاء
الدورة االنتخابية الس�ابقة .وبما ان الدورة
االنتخابية الحالية تنتهي يف االول من تموز
 2018فأن�ه يفترض وبحس�ب الدس�تور
اجراء االنتخابات يف  15ايار املقبل ،لكن الن
هذا املوعد يصادف اول ايام ش�هر رمضان
فقد قرر تقديمها ثالثة ايام واجرائها يف 12
من الشهر نفسه.

التفاصيل ص3

مؤسسة تدقيـق دولـي :اكثر من ثالثـة مليارات دوالر
ايرادات كردستان خالل « »6اشهر

2
الـكـرمـلـيـن :ال تـوجـد تـحـضـيـرات لـلـقـاء
بـيـن بـوتـيـن وتـرامـب

تـركـيـا تطلـب مـسـاعـدة الـعـراق فـي تـصـفـيـة
«املنظمـات الكـرديـة» املتطرفـة

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

بح�ث وزير الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري
ووزي�ر الخارجية الرتكي مولود تش�اويش
اوغل�و ،أم�س االح�د ،العالق�ات الثنائي�ة
بني بغ�داد وانق�رة .وذكر بي�ان للخارجية
العراقية تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ان الجعف�ري وخلال اس�تقباله

لتش�اويش اوغلو الذي يزور بغداد حاليا يف
زيارة رس�مية ،بحث معه العالقات الثنائية
وس�بل تعزيزه�ا .ويف مؤتم�ر مشترك مع
نظريه العراق ،أك�د وزير الخارجية الرتكي
مول�ود جاويش أوغلو على رضورة تطهري
كافة األرايض الس�ورية والعراقية والجبال
الرتكي�ة يف الجن�وب الرشق�ي للبلاد م�ن
التنظيمات اإلرهابية .وشدد جاويش أوغلو

بغداد  /المستقبل العراقي

يف كلمته عىل أن تركيا أطلقت عملية غصن
الزيت�ون لتطهير عفرين م�ن اإلرهابيني،
الفتا إىل رضورة تطهري سوريا والعراق من
اإلرهاب .وقال جاويش أوغلو إنه تناول مع
الجعفري خالل لقائهما ،العالقات الثنائية
بني البلدين والعديد م�ن القضايا اإلقليمية
ذات االهتمام املشرتك.

أعل�ن دميتري بيس�كوف الس�كرتري الصحفي
للرئي�س ال�رويس ،أمس األحد ،أن�ه ال تجري أية
تحضيرات يف الوق�ت الراه�ن لعقد لق�اء جديد
منفصل بني الرئيسين فالديمير بوتني ودونالد
ترامب.
لكنه قال إن لدى الرئيسني بوتني وترامب فرص

التفاصيل ص3

بالتفاصيل ..قرار تأجيل استيفاء الرسوم اجلمركية للسلع املستوردة باسم الوزارات

الكشف عن عملية تالعب بعائدية عقار تابع لوزارة املالية

ص2

ص2

اللقاء بش�كل أو بآخ�ر عىل هام�ش الفعاليات
الدولية املختلفة ،وذكر أن هذه الفرصة ستظهر
عىل األغلب يف النصف الثاني من العام الجاري.
وش�دد ممث�ل الكرملني على أن الجانب الرويس
كان مس�تعدا لعق�د لق�اء منفص�ل كام�ل بني
الزعيمين عىل هامش قمة «آبي�ك» يف فيتنام يف
نوفمرب املايض.
وقال »:كان هناك رغبة ورضورة لعقد لقاء بني

الجانبني ألن حالة العالقات الثنائية تتطلب عقد
لق�اءات قمة ..هذه اللق�اءات ملصلحة الدولتني
وملصلحة االستقرار العاملي واألمن الدويل».
وذك�ر بيس�كوف بق�ول بوتين إن موس�كو
مستعدة للسري يف العالقات الثنائية قدما بالقدر
الذي تكون أمريكا نفس�ها مس�تعدة له .وشدد
بيس�كوف على عدم وج�ود رد فع�ل مماثل من
الجانب األمريكي.

اللجنة االقتصادية ملجلس الوزراء توافق عىل متويل كارس األمواج واستكامل مستشفى النعامن

شيخ حممد يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية مضاعفة اجلهود األمنية

القانون العراقي يتيح زيادة أو ختفيض املهر للزوجني وفق رشوط معينة
هيئة االعالم واالتصالت تتابع أداء
رشكة زين العراق وتستعرض معايري
ادائها وخططها املستقبلية
ص6

نساء وأطفال
يموتـون «مـتجـمـديـن»
بني سوريا ولبنان
ص4

أفغانستان :هجوم عىل فندق
انتـركـونتيننتـال وسـط كابـول
ومقتل مهامجني
ص4
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نجم العراق
عىل مشارف الدوري
القطـري
ص10

منظمة حقوقية :بريطانيا متواطئة مع البحرين يف انتهاكات حقوق اإلنسان

ص4
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احملاكم تستقبل هذه الطلبات وتلحق احلجج بعقود الزواج

القانون العراقي يتيح زيادة أو ختفيض املهر للزوجني وفق رشوط معينة
المستقبل العراقي  /إيناس جبار

م�ن جانبه ،يؤي�د احمد الصف�ار قايض محكم�ة األحوال
الشخصية يف الزبري كالم ويقول إن «قانون األحوال الشخصية
العراق�ي رقم 188لس�نة 1959أوجب عىل ال�زوج املهر املتفق
علي�ه فقط وامله�ر املثل ولل�زوج أن يزي�د امله�ر لزوجته كما
للزوج�ة أن تنقص من�ه لزوجه�ا إذا كانا كاملي األهلية غري
محجوز عىل احدهما لصغره أو لسفه أو غفلة ،وكذلك يجوز
للزوج أو ألبيه إن كان صغريا الزيادة يف املهر بعد العقد وكذلك
يج�وز لل�زوج أن كان بالغ�ا كما مبني حس�ب رشوط حددها
القان�ون» .ويفص�ل القايض الح�االت التي حدده�ا القانون
ب�ـ»أن تك�ون الزيادة معلوم�ة ،وأيضا أن تك�ون الزيادة حال
قي�ام الزوجية ف�إذا حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن أو بعد
انته�اء عدة الطالق الرجعي او بعد م�وت احد الزوجني هنا لم
تصح الزيادة ،ويشرتط كون الزوج من أهل التربع بالغا عاقال
رش�يدا ،ويش�دد القانون ان تكون الزوجية قائمة حقيقية او
حكما وان قيام الزوجية حكما يكون إذا كانت الزوجة مطلقة
طالق�ا رجعيا أي أنها (مطلق�ة طلقة واحدة أو اثنني ولم تنته
عدتها)» .من جانبه يورد القايض حيدر عيل نوري عضو هيئة
اإلرشاف القضائ�ي أن «ق�رارا ملجلس قيادة الثورة املنحل رقم
 352لس�نة  1987تضمن (إذا اتفق الزوج والزوجة عىل زيادة
املهر املسمى او املثبت يف العقد املسجل عليهم أن يدفعوا نصف
الزيادة للرضيبة واملحكمة التي تسجل هذه الزيادة مسؤولية
عن اس�تيفائه) أي أن الرضيبة تأخ�ذ نصف مبلغ الزيادة من
الزوجين كأن يك�ون امله�ر مليون�ا وطلب تغييره إىل خمس
وعرشي�ن ملي�ون فان الزي�ادة الحاصل�ة بمق�دار  24مليون
س�يكون منها نصيب للرضيبة وه�و النصف اي ما قيمته 12
ملي�ون دينار» .وخلص ن�وري اىل أن «الغرض م�ن القرار هو
لع�دم تغيري قيمة املهر والتضيي�ق عىل الزوجني للحيلولة دون
زيادته ،وضغط احد األطراف عىل اآلخر».
ويرى القايض «لزوم وقفة جدية من الجهات املختصة الن
من ش�أنه أن يتدخ�ل يف األحوال الش�خصية املتفق عليها بني
الطرفني خالفا إلرادتهم».

أك�د قض�اة متخصص�ون يف محاك�م األحوال الش�خصية
إمكاني�ة تغيري قيمة املهر املحدد يف عقد ال�زواج يف حالة قيام
الزوجية وذلك بزيادته أو نقصانه حسب االتفاق والرتايض بني
الزوجني وحدد القانون العراقي رشوط لذلك.
وق�ال القايض عب�د كاظم الزيدي إن «امله�ر يعد من اآلثار
الت�ي ترتتب عىل عقد الزواج وهو من الحق�وق املالية للزوجة
على زوجها ورشع�ا هو ما أوجبت�ه الرشيعة االسلامية عىل
الرج�ل ،صيانة للم�رأة من أن تمته�ن كرامته�ا» ،الفتا اىل أن
«امله�ر يف الحقيقة رم�ز يعرب به الرجل ع�ن رغبته يف االقرتان
باملرأة واعتزازه بانس�انيتها وملعاني سكنه إليها وسكنها إليه
إذ أنه ليس ثمنا لها».
وردا عىل سؤال حول إمكانية زيادة املهر أو تخفيضه أضاف
الزي�دي يف حديث إىل «القضاء» أن «لل�زوج جواز أن يزيد املهر
لزوجته كم�ا للزوجة أن تخفض منه لزوجها برشط أن تكون
الزيادة معلوم�ة ومعينة وقبول الزوج�ة وأن تكون الزيادة يف
حال قي�ام الزوجية (حقيقة) ويكون ذل�ك وفق (حجة زيادة
املهر أمام محكمة األحوال الش�خصية) وذلك بطلب يقدم من
قبل الزوج ويتم تأشري ذلك يف سجل العقود».
ويضي�ف الزيدي «قد يتف�ق الزوجان أحيان�ا ً عىل إنقاص
املهر املؤجل ويتم عرب طلب أيضا» ،ويوضح آلية املحكمة «بعد
التثبت من اختيار الزوجة ورغبتهما الكاملة يف الحط من املهر
وإنقاص�ه تتبع اإلجراءات نفس�ها وكذلك املس�تندات يف حجة
زيادة املهر» .ويؤكد الزيدي أن «الزيادة والنقصان تلحق بأصل
العقد بشرط أن يكون الزوج كامل األهلية وأن توافق الزوجة
موافقة رصيحة وتصدر املحكمة حجة رشعية بذلك».
ويروي الزيدي انه «يف بعض األحيان نجد أن اغلب املتزوجني
غري متفقني عىل املهر املعجل واملؤجل ويفاجأون عند الس�ؤال
م�ن قبل القايض عن مقدار امله�ر ويف بعض األحيان يختلفون
ويخرجون للتفاهم بالرغم من أنهم حرضوا أمام القايض».

شيخ حممد يبحث مع وزيري الدفاع
والداخلية مضاعفة اجلهود األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا نائب رئي�س مجلس النواب ،آرام ش�يخ
محمد ،أمس األح�د ،إىل مضاعفة الجهود األمنية
الس�تقرار األوضاع يف عموم الع�راق ،وذلك خالل
استقباله وزيري الدفاع ،عرفان الحيايل والداخلية
قاسم األعرجي.
وذك�ر املكتب اإلعالمي لنائ�ب رئيس الربملان،
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن ش�يخ محمد بح�ث خالل لقائه وزي�ر الدفاع
والداخلي�ة آخر تط�ورات األوضاع واملس�تجدات
األمنية على الس�احة ،كما تم اس�تعراض امللف
األمني ومناقش�ة تداعياته بشكل عام عىل حياة
املواطنني اليومية.
واوضح البيان ان االجتماع ناقش أيضا السبل
الكفيل�ة ملضاعفة الجهد االس�تخباراتي وإعادة
الثق�ة بين املواطنين واألجه�زة األمني�ة بهدف
التعاون واستقرار األوضاع يف جميع املناطق.
ويف ختام اللقاء ،ثمن نائب رئيس الربملان ،آرام
شيخ محمد ،جهود الحيايل واألعرجي ،يف مواصلة
عمل املؤسس�ات األمنية من أجل استتباب األمن،
ودع�ا إىل مضاعفة الجهود الس�تقرار األوضاع يف
عموم العراق.

القـوة الربيـة تعلـن مواصلـة عمليـة
مالحقة «فلول داعش» جنويب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد قائد القوة الربية العراقية ،الفريق رياض
جالل ،أمس االحد ،ان القوات االمنية مس�تمرة يف
عملياتها بمالحقة فلول داعش االرهابي جنوبي
املوصل.
وق�ال جلال إن «مغاوي�ر قي�ادة الفرقة 16
ومغاوير قيادة عملي�ات نينوى يواصلون عملية
تطهير املنطق�ة الرابطة بني جزيرة البو س�يف
ومطار املوصل من فلول داعش االرهابي».
واض�اف ان «الق�وات االمنية تس�عى لتطهري
املنطق�ة التي تقع بني جزيرة البو س�يف ومطار
املوص�ل جنوب�ي املدين�ة» .وتاب�ع الفريق جالل
ان «القي�ادة تهي�ب باملواطنين ع�دم مس�اعدة
االرهابيني لغرض عدم اعطاءهم مس�احة ويتم
القضاء عليهم بوقت رسيع».

بالتفاصيل ..قرار تأجيل استيفاء الرسوم اجلمركية
للسلع املستوردة باسم الوزارات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت أمان�ة مجلس ال�وزراء ،أم�س األحد،
تفاصيل القرار الحكومي القايض بتأجيل استيفاء
الرس�وم الجمركية للس�لع والبضائع املس�توردة
باس�م الوزارات ،موضحة أن الق�رار يتضمن عدة
رشوط لتأجي�ل االس�تيفاء م�ن بينه�ا أن يك�ون
الكت�اب املوجه إىل هيئة الجمارك بتوقيع الوزير أو
وكيل ال�وزارة وأن يكون مبل�غ العقد مخصصا ً يف
املوازنة العامة.
وقال�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «مجلس

ال�وزراء قرر تأجيل اس�تيفاء الرس�وم الجمركية
للسلع والبضائع املستوردة باسم الوزارات وامانة
بغ�داد والبلدي�ات م�ا لم ين�ص العقد على تحمل
املصدر تلك الرس�وم» ،مشيرة إىل أن «القرار يأتي
لتسهيل عمل الوزارات وتوفري الالزم لدعم املواطن
العراقي يف املجاالت كافة».
وأوض�ح البي�ان ،أن «الق�رار قي�د مراعاة عدة
رشوط لتأجيل االس�تيفاء ،وهي أن يكون الكتاب
املوجه إىل الهيئة العامة للجمارك بتوقيع الوزير أو
وكيل الوزارة ،وأن يك�ون مبلغ العقد مخصصا ً يف
املوازنة العامة للدولة ،أو أن تكون املواد املستوردة
الكت�ب املدرس�ية واملس�تلزمات الرتبوي�ة لوزارة

الرتبي�ة واألدوية واملس�تلزمات الطبي�ة واألجهزة
الطبي�ة لوزارة الصحة ،وم�واد البطاقة التموينية
ل�وزارة التج�ارة ،واملس�تلزمات الزراعي�ة لدع�م
املزارعين لوزارة الزراعة ،والكل�ور لوزارة االعمار
واإلس�كان والبلديات وامانة بغداد ،واملواد الداخلة
كاف�ة ،اس�تنادا إىل العق�ود االس�تثمارية املدرجة
ضم�ن املوازن�ة االس�تثمارية يف مشروع قان�ون
املوازنة العامة االتحادية».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء صوت ،الثالثاء
( 16كان�ون الثان�ي  ،)2018عىل تأجيل اس�تيفاء
الرسوم الجمركية للسلع املستوردة بإسم الوزارات
والجهات غري املرتبطة بوزارة.

اللجنة االقتصادية ملجلس الوزراء توافق عىل متويل كارس األمواج
واستكامل مستشفى النعامن
بغداد  /المستقبل العراقي
وافقت اللجنة االقتصادية ملجلس
ال�وزراء ،أم�س األح�د ،على تموي�ل
مشروع كارس األمواج ملين�اء الفاو،
كما قررت املوافقة عىل عىل استكمال
مبنى مستشفى النعمان يف بغداد.
ونقلت وكال�ة «موازين نيوز» عن
مصدر مطلع القول ،إن «لجنة الشؤون

االقتصادية عقدت جلس�تها برئاسة
رئيس�ها وزي�ر التخطي�ط» .وأضاف
املص�در ،أن «اللجن�ة اتخ�ذت العديد
من القرارات ذات الش�أن االقتصادي
وامل�ايل ،أبرزه�ا املوافقة على تمويل
مرشوع انش�اء كارس األم�واج مليناء
الف�او الكبري ،وتوجيه ال�وزارات ذات
العالقة بمعالجة املش�اكل واملعوقات
التي تواجه استكمال تنفيذه».وأشار

إىل ،أن «اللجن�ة وافقت عىل الس�ماح
لدور النرش العراقي�ة ومؤلفي الكتب
داخ�ل الع�راق بتصدي�ر مطبوعاتهم
بدون الحصول عىل إجازة التصدير»،
مبينا «كما وافقت عىل دعم وتشجيع
تصدير مواد البناء لتشجيع الصناعة
الوطنية وتش�غيل العمال�ة املحلية».
وتاب�ع ،أن «اللجن�ة وافقت ايضا عىل
تدصير التم�ور املصنع�ة واملعبئ�ة

وتأس�يس رشكات منافس�ة لتصدير
التمور وتشجيع الصناعات الغذائية»،
الفتا إىل «موافقة اللجنة عىل استكمال
مبنى مستشفى النعمان يف االعظمية
من اج�ل االرتقاء بالخدم�ات الطبية
وتطوي�ر الواق�ع الصح�ي» .وأوضح
املص�در ،أن «اللجن�ة وافق�ت على
اس�ترياد الحنط�ة لحس�اب املطاحن
األهلية».

مؤسسة تدقيق دويل :اكثر من ثالثة مليارات دوالر ايرادات كردستان خالل « »6اشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف تقري�ر ملؤسس�ة ديلوي�ت االمريكي�ة
للتدقي�ق ال�دويل ،أم�س األح�د ،أن اي�رادات اقليم
كردس�تان م�ن تصدي�ر النف�ط بلغت يف االش�هر
الستة االوىل من عام  2017اكثر من ثالثة مليارات
بعد خصم املرصوفات ،حيث بلغ متوس�ط س�عر

املبيعات يف تلك الفرتة  41.29دوالر للربميل الواحد
عرب خطوط االنابيب .وذكر موقع املؤسسة يف خرب
ان�ه “يف اط�ار توجيهات البنك ال�دويل دعا املجلس
اإلقليمي لش�ؤون النفط والغ�از رشكات التدقيق
الدولية األربع�ة الكربى يف العالم ،ثم وقع اتفاقات
الخدم�ة الرئيس�ية مع رشك�ة ديلويت وإرنس�ت
ويونغ ،وفق�ا للمعايري الدولي�ة لتقديم العطاءات

ووفق�ا التفاقي�ة الخدم�ات اإلداري�ة ،س�يخضع
قطاع النفط والغاز للمراجعة ،بما يف ذلك البيانات
التاريخية” .واضاف أن ” هذه هي املرة األوىل التي
تقوم فيها الرشكات العاملية ذات الس�معة الطيبة
بتدقي�ق قط�اع النفط والغ�از يف إقليم كردس�تان
و يف املس�تقبل القريب ،س�يتم اإلفراج عن األرقام
املصادق عليها للنصف الثاني من عام .2017

اجلنايات :اإلعدام إلرهابية زوجت
بنتيها لـ «دواعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة الجناي�ات املركزية يف بغداد حكما باإلعدام
ش�نقا ً حت�ى امل�وت بحق متهم�ة أملانية الجنس�ية م�ن أصول
مغربية تنتمي لعصابات داعش اإلرهابية.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد
الس�تار بريقدار ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن «محكمة الجناي�ات املركزية نظرت قضية متهمة باإلرهاب
تحم�ل الجنس�ية األملانية وأصدرت حكما ً باإلعدام ش�نقا ً حتى
املوت بحقها وفقا ً ألحكام املادة الرابعة  1/من قانون مكافحة
اإلرهاب».
وأضاف أن «املتهمة اعرتفت يف طور التحقيق بأنها س�افرت
من أملانيا إىل سوريا ومن ثم إىل العراق إليمانها بداعش اإلرهابي
واصطحبت معها بناته�ا االثنتني اللتني تزوجا من أفراد داعش
اإلرهابي».
ولف�ت بريق�دار إىل أن «املتهم�ة قدم�ت الدع�م اللوجس�تي
ومساعدة داعش اإلرهابي يف ارتكاب أعمالهم اإلجرامية وأدينت
باملشاركة يف مهاجمة القوات األمنية والعسكرية العراقية».

الكشف عن عملية تالعب بعائدية
عقار تابع لوزارة املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مكتب املفت�ش العام لوزارة املالية ،االحد ،عن كش�ف
عملية تالعب بعائدية عقار تابع لوزارة املالية.
وقال املكتب يف بيان له تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
انه «تم الكش�ف عن عملية تالعب بملكية عقار بمساحة اكثر
من ( 251دونم ) عائد لوزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة عن
طري�ق اصدار كتب رس�مية من دائرة عق�ارات الدولة يف احدى
املحافظ�ات وتواط�وء ع�دد م�ن املوظفين يف ادراج معلومات
مغلوطة بالحاس�بة تشير اىل بيع العقار بالرغم من عدم توفر
اوليات تؤيد بيع العقار اصوليا».
واض�اف املكتب انه «تم اتخاذ االج�راءات القانونية الرادعة
بح�ق املقرصين وعزلهم من الوظيف�ة واحالتهم اىل قضاء عرب
هيأة النزاهة لتجنب تكرار مثل هذا التالعب مس�تقبالً» ،مشريا
اىل ان�ه «تم مفاتحة الجهات املختص�ة يف الوزارة إلقامة دعوى
قضائية واعادة ملكية العقار املذكور باسم وزارة املالية».
يذك�ر ان هيئ�ة النزاه�ة كش�فت يف أي�ار  2017عن ضبط
عقارات
وتزوي�ر لنقل ملكي�ة
تالعب
ش�بكة تمارس عملي�ات
ٍ
ٍ
ٍ
عائد ٍة للدولة يف محافظة ذي قار مقابل مبالغ مالي ٍة عن طريق
التالعب والتزوير باملُستمسكات الرسمية.

الصحــة تصــدر تــوجيهــات للمـواطنيـن بشــأن انفلــونــزا الطـيـور
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت وزارة الصح�ة ،أم�س االح�د،
توجيهات اىل املواطنني لتوخي االصابة بمرض
انفلون�زا الطي�ور ،مطالبة البق�اء باملنزل يف
حالة االصابة وعدم االختالط.
وابرز توجيهات وزارة الصحة بشان توخي
االصابة بانفلونزا املوسمية (-:)h1n1
 اذا ظه�رت علي�ك أع�راض األنفلون�زا(ارتفاع درجة الحرارة ،رشح ،سعال) سارع
إىل استش�ارة الطبيب أو مراجعة اقرب مركز
صحي.
 اذا ظهرت عليك أعراض األنفلونزا حافظعىل مس�افة ال تقل عن مرت عن�د تعاملك مع
اآلخرين.
 اس�تخدم منديل ورقي عند الس�عال أوالعطاس.
 ارم املندي�ل بع�د اس�تعماله يف س�لةاملهمالت فورا .
 -احذر العناق أو التقبيل أو املصافحة عند

تحية اآلخرين.
 داوم عىل غس�ل يديك بامل�اء والصابونوال تلمس العينني أو األنف أو الفم دون ذلك.
 تجنب البصاق عىل األرض. استخدم الكمامة عند اضطرارك التواجديف األماكن املزدحمة .
 لقاح األنفلون�زا متوفر يف جميع املراكزالصحية ومجانا .
 ع�زز مناعت�ك م�ن اإلصاب�ة األنفلونزااملوسمية بتناول الفواكه والخرضوات الغنية
بالفيتامينات .
ذا أصب�ت باالنفلون�زا اب�ق يف منزل�ك وال
تلتح�ق بالعم�ل أو املدرس�ة وق�ال االختالط
باآلخرين لكي ال تنقل العدوى إليهم.
وكانت امانة مجلس ال�وزراء دعت وزارة
الصح�ة اىل اتخاذ تدابري الزمة بش�أن مرض
انفالون�زا الطي�ور ،مشيرة اىل رص�د حاالت
اصاب�ة به�ذا امل�رض يف اقـــليم كردس�تان
ودي�اىل ،اضافة اىل رصد ح�االت مماثلة يف 15
محافظة ايرانية.

الرافدين ينفي تقليص مدة تسديد سلف موظفي دوائر الدولة اىل سنتني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نفى مرصف الرافدين ،أمس األحد ،تقليص املدة املمنوحة لتس�ديد سلف املوظفني من
خمس سنوات اىل سنتني.
وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،ما
تم تداوله يف بعض وس�ائل االعالم عن تقليص مدة تس�ديد سلف موظفي دوائر الدولة
ال أس�اس له من الصحة»  ،معتربا انها «اخبار كاذبة هدفها النيل من س�معة املرصف
وانجازاته».
واضاف املكتب انه «تم وضع رشوط محددة حول الس�لف والقروض وبحسب طبيعة
ونوعية القرض وتس�ديده شهريا» ،داعيا “وسائل االعالم اىل انتقاء األخبار وتعليمات
السلف والقروض من املكتب اإلعالمي للمرصف”.
تجدر االشارة ان مرصف الرافدين بارش خالل عام  2016بمنح سلف وقروض ملوظفي
دوائر الدولة ولقطاعات اخرى وفق اليات وضوابط معينة.
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ً
الربملان ّ
عد القرار «ملزم» واملفوضية دعت األحزاب جمددا إىل تقديم قوائم مرشحيها

املحكمة االحتادية تقرر :موعد االنتخابات يف  12أيار
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

س� ّدت املحكمة االتحادية العليا ،أمس األحد،
الباب أمام محاوالت تأجيل موعد االنتخابات
الربملاني�ة العامة ،فقررت رضورة إجرائها يف
املوعد الذي حددته الحكومة يف  12أيار املقبل
استنادا ً للمادة  56من الدستور الدائم.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس
الس�اموك يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،ان «املحكمة االتحادي�ة العليا
اص�درت باالتف�اق ق�رارا ً تفسيريا ً ألحكام
امل�ادة ( /56ثاني�اً) م�ن الدس�تور بناء عىل
الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ /21
 2018 /1قض�ت فيه بوج�وب التقيد باملدة
املح�ددة يف امل�ادة املذكورة النتخ�اب أعضاء
مجل�س النواب الجديد وعدم ج�واز تغيريها
وحس�ب التفصيل الوارد يف القرار التفسريي
رق�م  /8اتحادي�ة 2018 /بتاري�خ /1 /21
 .»2018ورسعان ما أكد رئيس الربملان سليم
الجبوري ،ردا ً عىل ق�رار املحكمة ،ان «موعد
االنتخابات املحدد يف القانون اصبح ملزما ً لنا
بعد رد املحكمة االتحادية».
وتن�ص امل�ادة  56م�ن الدس�تور العراق�ي
املصادق عليه يف استفتاء شعبي جرى يف 15
ترشين االول عام  2015عىل ماييل:
أوالً :تك�ون م�دة ال�دورة االنتخابية ملجلس
الن�واب أرب�ع س�نوات تقويمية ،تب�دأ بأول
جلسة له ،وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثاني�اً :يجري انتخاب مجل�س النواب الجديد
قبل خمس� ٍة واربعني يوما ً م�ن تاريخ انتهاء
الدورة االنتخابية السابقة.
وبما ان الدورة االنتخابي�ة الحالية تنتهي يف
االول من تموز  2018فأنه يفرتض وبحسب
الدس�تور اجراء االنتخابات يف  15ايار املقبل،
لك�ن الن ه�ذا املوعد يصادف اول ايام ش�هر
رمضان فقد قرر تقديمها ثالثة ايام واجرائها
يف  12من الشهر نفسه.
ويأت�ي حكم املحكم�ة االتحادي�ة العليا هذا
ليحس�م جدال واس�عا بني القوى السياسية
حول اج�راء االنتخابات بموعدها او تأجيلها
الش�هر اخرى حي�ث كان قد ت�م االعالن عن
جلسة ملجلس النواب اليوم االثنني للتصويت
عىل موعد اجراء االنتخابات وهو ما يعني انه
س�يصادق فعال عىل هذا املوع�د النه اليمكن
مخالفة قرار املحكمة.
وكانت رئاس�ة الربمل�ان قد بعث�ت الخميس

امل�ايض بخط�اب إىل املحكم�ة تطل�ب رأيها
يف موع�د االنتخاب�ات واليوم ال�ذي اقرتحته
الحكومة الجرائها.
وأبدى تحالف القوى احرتامه لقرار املحكمة
االتحادية بش�أن إجراء االنتخاب�ات النيابية
يف موعدها املحدد .وق�ال رئيس كتلة تحالف
الق�وى يف الربمل�ان صلاح الجب�وري يف بيان

تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
كتلته «تحرتم قرار املحكمة االتحادية بإجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد».
وأض�اف الجب�وري ،أن «ق�رار املحكم�ة
االتحادي�ة نظ�ر اىل األم�ور الدس�تورية
والقانوني�ة ول�م ينظ�ر اىل قل�ق ومخ�اوف
تحال�ف القوى العراقية والت�ي حددت بقرار

من مجلس الوزراء».
بدورها ،دع�ت املفوضية العلي�ا لالنتخابات
االحزاب السياسية اىل تقديم قوائم مرشحيها
خالل الفرتة املحددة.
وقال رئيس االدارة االنتخابية رياض البدران،
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «عىل االح�زاب واالئتالف�ات تقديم

قوائم مرش�حيها خلال املدة الت�ي حددتها
املفوضية».
واض�اف الب�دران ،ان «املفوضي�ة ح�ددت
امل�دة املقررة لتس�ليم قوائم املرش�حني من
 2018/1/4ولغاي�ة  ،»2018/2/10الفت�ا
اىل ان «املفوضية مس�تمرة باس�تقبال قوائم
املرش�حني لالئتالف�ات واالحزاب السياس�ية

التخ�اذ االج�راءات الكفيل�ة بخص�وص
املرشحني وفق القانون».
يش�ار اىل ان مفوضية االنتخابات اعلنت عن
املصادقة على ( )27تحالفا انتخابيا ضمنت
( )143حزب�ا سياس�يا يف تل�ك االئتالف�ات
ام�ا االح�زاب الت�ي ل�م تاتلف فس�تخوض
االنتخابات منفردة.

ً
منطلقا لتهديد اجلمهورية اإلسالمية
بارزاني يؤكد التزام اإلقليم بالدستور ..وشدد على عدم استخدام اربيل

إيران للوفد الكردي الذي يزور طهران :ندعم عراق ًا موحد ًا

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

اكد الرئي�س االيراني حس�ن روحاني
موق�ف الجمهورية االسلامية الداعم
باس�تمرار لس�يادة ووح�دة االرايض
العراقي�ة ،فيم�ا أش�اد رئي�س وزراء
كردس�تان الع�راق نيجرف�ان بارزاني
بدعم ايران للحكومة والشعب يف بالده
السيما ملنطقة كردس�تان يف مواجهة
هجوم ارهابيي «داعش».
وقال الرئيس االيراني حسن روحاني،
يف ترصي�ح ادىل ب�ه خلال اس�تقباله
رئي�س وزراء إقليم كردس�تان العراق
نيجرف�ان بارزان�ي ،ان الدف�اع ع�ن
الس�يادة املوح�دة وثب�ات الح�دود يف
املنطق�ة مس�ؤولية تق�ع على عاتق
جمي�ع البل�دان والش�عوب يف املنطقة
والشك ان الحكومات والقوى االجنبية
ال تعمل باخالص لصالح الش�عوب يف
املنطقة .واش�ار روحاني اىل العالقات
التاريخية واملتجذرة بين الجمهورية
االسلامية االيرانية والك�رد يف العراق،
مؤك�دا على رضورة تكري�س جميع
الجه�ود م�ن اجل تمتين االوارص بني
الش�عبني االيران�ي والعراقي .ووصف
منطقة كردستان العراق بانها تشكل
جزءا مهما من ارايض هذا البلد وتؤدي
دورا ومس�ؤولية مهم�ة يف تعزي�ز
االستقرار واالمن يف العراق ،معتربا ً ان
االس�تقرار واالم�ن رضوري من اجل
تحقيق التنمي�ة والرفاهية وال ينبغي
الس�ماح بتقويض االس�تقرار واالمن

بذريع�ة ما .ولفت اىل مس�اعي بعض
القوى بهدف زعزعة االمن واالستقرار
يف املنطق�ة ،مؤكدا عىل تعزيز التعاون
االقليم�ي ،مبين�ا أن�ه مما الش�ك فيه

فان بعض الق�وى والقوات من خارج
املنطق�ة ال تحم�ل االخالص لش�عوب
املنطق�ة ولن تتصف به مس�تقبال بل
تفك�ر فق�ط بتحقي�ق مصالحها عىل

االمد البعي�د .واكد روحاني ،ان جميع
القومي�ات يف بل�دان املنطق�ة ومنهم
الكرد العراقيني ينبغي ان تنال حقوقها
الرشعية والقانونية يف اطر الدس�تور

ووح�دة االرايض يف ه�ذه البل�دان.
واع�رب ع�ن اس�تعداد املس�تثمرين
االيرانيين للمش�اركة يف املش�اريع
التنموية يف منطقة كردس�تان العراق

والرتحي�ب بالتج�ار الك�رد العراقيني
للحضور الفاعل يف اسواق ايران ،مبينا
«انن�ا نريد تحقي�ق املزيد م�ن التقدم
والتنمي�ة يف كل م�ن اي�ران والع�راق

وزير اخلارجية الرتكي يف بغداد لبحث عدة ملفات بني البلدين

تركيا تطلب مساعدة العراق يف تصفية «املنظامت الكردية» املتطرفة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
بحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير
الخارجية الرتكي مولود تشاويش اوغلو ،أمس
االحد ،العالقات الثنائية بني بغداد وانقرة.
وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان الجعف�ري وخالل
اس�تقباله لتش�اويش اوغلو الذي يزور بغداد
حالي�ا يف زيارة رس�مية ،بحث مع�ه العالقات
الثنائية وسبل تعزيزها.
ويف مؤتم�ر مشترك مع نظيره الع�راق ،أكد
وزير الخارجية الرتك�ي مولود جاويش أوغلو
على رضورة تطهير كافة األرايض الس�ورية
والعراقي�ة والجبال الرتكية يف الجنوب الرشقي
للبالد من التنظيمات اإلرهابية.
وش�دد جاويش أوغلو يف كلمته على أن تركيا
أطلقت عملية غص�ن الزيتون لتطهري عفرين
من اإلرهابيني ،الفتا إىل رضورة تطهري سوريا
والع�راق من اإلرهاب .وقال جاويش أوغلو إنه

تناول مع الجعفري خلال لقائهما ،العالقات
الثنائي�ة بين البلدي�ن والعدي�د م�ن القضايا
اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك.
وق�دم تهانيه بإس�مه وإس�م الش�عب الرتكي
للجعفري والش�عب العراقي بمناس�بة النرص
ال�ذي حققت�ه الق�وات العراقي�ة ض�د تنظيم
داعش اإلرهابي.
وأكد على أن بلاده س�تواصل تقدي�م الدعم
للعراق الش�قيق يف عملية إعم�ار البالد ،تماما
كما وقفت إىل جانبها يف الحرب ضد داعش.
ولف�ت جاويش أوغل�و إىل أن بالده س�تواصل
تقدي�م أقوى أش�كال الدع�م لوح�دة األرايض
العراقية وسيادتها الوطنية.
وأوضح يف هذا اإلطار أن «حكومة إقليم شمال
تصغ إىل النصائح الرتكية بخصوص
العراق لم
ِ
اس�تفتاء االس�تقالل ،وأعتقد أنها أدركت اآلن
مدى خطأها».
وأضاف بأنه يجب عىل الجميع احرتام الدستور
العراقي والقوانني العراقية ،فالسلطة الرشعية

الوحيدة يف البالد هي حكومة بغداد.
وعق�د وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي اجتماعا ً مع
رئيس الوزراء حيدر العبادي ،وانعقد االجتماع
يف مقر رئاسة وزراء العراق يف العاصمة بغداد.
وتناول�ت مناقش�ات الوزي�ر الرتك�ي يف بغداد
مس�ألة التواجد املس�لح لحزب العمال الرتكي
الكردس�تاني يف مناطق ش�مال العراق وش�نه
انطالقا من هناك عمليات عسكرية ضد اهداف
تركية يف داخل اراضيها.
ومن بني القضايا التي ناقشها وزير الخارجية
الرتكي مع محاوريه يف بغداد تصدر نفط اقليم
كردس�تان الش�مايل عرب ميناء جيهان الرتكي
على البح�ر املتوس�ط ب�ادارة وارشاف رشكة
النفط العراقية س�ومو بعد موافقة س�لطات
اقلي�م كردس�تان االس�بوع املايض ع�ن هذه
املهمة اىل الرشكة االتحادية يف بغداد.
ويف ه�ذا االط�ار ،وت�م اس�تعراض الخط�وات
الالزم�ة الع�ادة بناء خ�ط أنابي�ب جديد لنقل
النفط م�ن كركوك العراقي�ة إىل ميناء جيهان

الرتك�ي ليحل محل خط تأل�ف اضافة اىل فتح
معبر ح�دودي جدي�د إىل الع�راق يف منطق�ة
أوفاغيك برتكيا.
وتناول�ت مباحث�ات اوغل�و اس�تخدام املي�اه
املشتركة بين البلدي�ن خاص�ة بعد الرس�الة
االيجابي�ة التي اطلقتها تركيا بعدم ملء س�د
اليس�و الذي انش�أته عىل نهر دجلة استجابة
لرغب�ة الجانب العراقي الن الع�راق يعاني من
ش�حة باالمطار وقله املنسوب املائي بالسدود
العراقية.
إىل ذل�ك ،اس�تدعت وزارة الخارجي�ة الرتكي�ة
ممثيل البعثات الدبلوماس�ية لس�ت دول بينها
العراق الطالعهم على آخر التطورات يف مدينة
عفرين السورية.
وأف�ادت قن�اة  TRTالرتكية ب�أن «الخارجية
الرتكية تس�تدعي ممثيل البعثات الدبلوماسية
للكوي�ت والس�عودية وقط�ر واألردن والعراق
ولبن�ان وتطلعه�م على آخ�ر التط�ورات يف
عفرين».

وهو مايصب لصالح جميع الش�عوب
يف املنطق�ة» .ويش�ار اىل ان رئي�س
وزراء إقليم كردس�تان الع�راق وصل
االح�د اىل طه�ران ،يف زيارة رس�مية،
الجراء محادثات مع كبار املس�ؤولني
االيرانيني والتقى رئيس املجلس االعىل
لالمن القومي االيراني عيل شمخاني.
وأش�اد رئيس وزراء كردستان العراق
نيجرف�ان بارزاني بدع�م الجمهورية
االسالمية االيرانية للحكومة والشعب
يف بلاده الس�يما ملنطق�ة كردس�تان
يف مواجه�ة هج�وم ارهابي�ي داعش.
وق�ال نیجرفان بارزان�ي ،خالل لقائه
الرئي�س االيراني حس�ن روحاني ،اننا
نبتغي عراقا موحدا ونعتقد ان جميع
االط�راف يج�ب ان تلت�زم بالدس�تور
والبحث عن حلول للمش�اكل يف االطار
الدستوري .ودعا بارزاني املستثمرين
االيرانيين للمش�اركة يف املش�اريع
التنموي�ة بمنطقة كردس�تان العراق
واثنى عىل اس�تمرار نش�اطات املنافذ
الحدودية بني ايران وكردستان العراق،
كما دعا اىل تعزيز التعاون االقتصادي
م�ع الجمهورية االسلامية االيرانية.
واك�د بارزاني على ان تك�ون الحدود
بين اي�ران والع�راق ح�دود صداق�ة
وتنمي�ة ،معرب�ا ع�ن ثقت�ه يف الوقت
ذاته بأن منطقة كردس�تان العراق لن
تس�مح ألي أحد باس�تخدام اراضيها
لتوجيه تهديدات محتملة للجمهورية
االسلامية االيرانية وهو ماع ّده خطا
أحمر ألربيل.
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السيسي وصف ترامب بـ «الصديق» ..وحتاشى احلديث عن قضية القدس

بغداد  /المستقبل العراقي

أمريكا تتعهد بـ «دعم قوي» للرئيس املرصي

بدأ نائ�ب الرئيس األمريك�ي مايك بنس
الس�بت جول�ة يف الشرق األوس�ط بزيارة
مصر حي�ث تعه�د بدع�م أمريك�ي ق�وي
للرئيس عبدالفتاح الس�ييس يف الحرب التي
تخوضها مرص ضد املتشددين.
وقال بنس إن العالقات بني بالده ومرص
صارت يف أقوى حاالتها بعدما شهدت فرتة
من الفتور .ونقل تحيات الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للس�ييس لتنفيذه إصالحات
اقتصادية.
وأض�اف بنس «نتكاتف معك يف مرص يف
الحرب ضد اإلرهاب».
وقال الس�ييس إنه ناقش مع بنس سبل
القضاء عىل رسطان اإلرهاب واصفا ترامب
بالصديق.
وجاءت الزيارة الرسيعة لبنس يف مستهل
جولة تشمل أيضا األردن وإرسائيل .وبنس
هو أكرب مسؤول أمريكي يزور املنطقة منذ
كان�ون األول حني اعترف ترامب بالقدس
عاصمة إلرسائيل.
وحرك هذا القرار ،الذي خالف السياسة
األمريكي�ة املتبع�ة منذ عق�ود ،عملية نقل
الس�فارة األمريكي�ة إىل الق�دس م�ن ت�ل
أبي�ب وأحب�ط ق�ادة العالم العرب�ي ودفع
الفلسطينيني لرفض وضع الواليات املتحدة
كراعية للسالم.
ول�م يناق�ش بن�س ،وه�و مس�يحي
محافظ وأحد القوى املحركة لقرار ترامب،
والس�ييس هذا القرار خلال ترصيحاتهما
العلنية أمام الصحفيني.
وتواج�ه مرص مش�كالت أمني�ة ومنها
هجمات يش�نها تنظيم «داعش» يف شمال
س�يناء .ووض�ع ترام�ب الحرب ض�د هذا
التنظيم عىل قائمة أولوياته.
ولدى وص�ول بنس إىل القصر الرئايس
املرصي من�ع الصحفي�ون املرافقون له يف
ب�ادئ األمر من مغادرة س�يارة ف�ان كانوا
يس�تقلونها أو دخول املبن�ى .لكن يف نهاية
األمر س�مح له�م بالدخول لحض�ور جزء

من االجتماع.ويتوجه بنس من القاهرة إىل
األردن حيث من املقرر أن يلتقي مع العاهل
األردني املل�ك عبدالله بن الحسين الحليف
املقرب م�ن الوالي�ات املتح�دة .وكان امللك
عبدالله حذر من آثار إعالن القدس عاصمة
إلرسائيل ووصفها بالخطرية عىل استقرار
املنطقة كما قال إن هذا اإلعالن س�يقوض

منظمة حقوقية :بريطانيا متواطئة مع البحرين
يف انتهاكات حقوق اإلنسان

بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت منظمة «كات» ّ
إن بي�ع الحكومة الربيطانية
األس�لحة للبحرين يجعلها متواطئة يف انتهاكات حقوق
اإلنسان.
املنظمة التي تعمل عىل إنهاء تجارة األس�لحة الدولة
ومقرّه�ا اململك�ة املتح�دة ،انتق�دت محاكمة نش�طاء
ً
تزامن�ا م�ع املعرض
بتهم�ة عرقل�ة الطري�ق الرسي�ع
الدويل لألس�لحة واملعدات األمنية الذي يقام يف العاصمة
الربيطانية لندن.
وأضاف�ت املنظم�ة أن املع�رض اس�تضاف أكبر
رشكات األس�لحة يف العال�م فضًل�اً عن وفود عس�كرية
تمثل مجموعة م�ن األنظمة املنتهكة لحقوق اإلنس�ان
والديكتاتوري�ات بم�ا يف ذل�ك الس�عودية واإلم�ارات
والبحرين.
وأش�ارت إىل استطالع أجري بأن  %76من البالغني يف
اململكة املتحدة يعارضون تصدير األس�لحة إىل األنظمة
القمعيّ�ة و %64يعارض�ون الدع�م الحكوم�ي ملعارض
األسلحة التي تضم ممثلني عن الحكومات ذات سجالت
حقوقيّة متدهورة.

املس�اعي األمريكي�ة الس�تئناف محادثات
السالم.
ويقط�ن يف األردن كثير م�ن أحف�اد
الالجئني الفلسطينيني الذين غادروا أرضهم
بعد قيام دولة إرسائيل عام .1948
ويختت�م بنس جولته ،التي ترافقه فيها
زوجته كاري�ن ،بزيارة إرسائي�ل حيث من

املتوق�ع أن يجري فيها اس�تقباله بحفاوة
بع�د ق�رار ترام�ب .ويخط�ط بن�س للقاء
رئيس الوزراء اإلرسائيلي بنيامني نتنياهو
ويلقي خطابا يف الكنيس�ت ويزور الحائط
الغربي.
وليس من املقرر عىل جدول أعمال بنس
أن يلتق�ي م�ع القادة الفلس�طينيني الذين

أغضبه�م بش�دة ق�رار ترامب ال�ذي كتب
النهاية للموق�ف األمريكي طويل األمد بأن
وضعي�ة القدس ينبغ�ي أن تحدد من خالل
مفاوضات بني إرسائيل والفلسطينيني.
كم�ا أث�ار ق�رار إدارة ترام�ب يف اآلونة
األخرية ،بشأن تجميد نحو نصف املساعدات
املخصص�ة لوكال�ة األم�م املتح�دة إلغاثة

أفغانستان :هجوم عىل فندق انرتكونتيننتال وسط كابول ومقتل مهامجني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مس�ؤول يف العاصمة األفغانية كابول أن
مسلحني اثنني عىل األقل من املسلحني األربعة الذين
هاجموا فندق انرتكونتيننتال بكابول ليل الس�بت
قتلا .وق�ال نجيب داني�ش املتحدث باس�م وزارة
الداخلية األفغانية لوكالة األنباء األملانية ( د.ب.أ) .
إن قوات األمن باتت اآلن يف الطوابق العليا للفندق،
وت�م نقل بعض النزالء املحارصين من داخل املبنى
بأمان أثناء عمليات التطهري .وأضاف دانيش أنه ال
يوجد ما يمكن قول�ه عن عدد الضحايا يف الحادث
حتى اآلن ،وأنه ال يستطيع أيضا أن يقول أي يشء
عن أي ضيوف أجانب يقيمون يف الفندق.
وأوضح دانيش يف ترصيح لقناة «طلوع نيوز»
املحلية أنه «تم قبل أسبوعني تكليف رشكة خاصة
حماية أمن الفندق .ونح�ن نجري تحقيقا ملعرفة
م�ن أين دخ�ل منفذو الهج�وم الذين ق�د يكونون
اس�تخدموا األب�واب الخلفية للمطب�خ» .وأضاف:
«كان هن�اك إطالق نار عش�وائي ،لكن لم نس�مع
دوي أس�لحة ثقيلة تس�تخدم من الداخل» ،محذرا
الس�كان املقيمني بجوار الفندق ب�أن يظلوا داخل
منازله�م .ويف وقت س�ابق ،قال نصرت رحيمي،
وه�و متح�دث باس�م وزارة الداخلي�ة األفغانية،

لوكال�ة األنب�اء األملاني�ة (د.ب.أ) ،إن املهاجمين
أشعلوا النار يف مطبخ الفندق وارتكزوا يف الطابقني
الراب�ع والخام�س من املبنى .وأض�اف رحيمي أن
ق�وات خاص�ة طوق�ت املنطق�ة .ويعم�ل الفندق
بمثابة نقط�ة التق�اء لنخبة العاصم�ة األفغانية
ويس�تقبل العديد من الضيوف الدوليني .بينما قال
أحد ن�زالء الفندق اتصلت به وكال�ة فرانس برس
«اس�مع أصوات الطلقات التي يب�دو أن مصدرها
الطابق األول ،لكن ال اعرف أين هم .نحن مختبئون
يف غرفن�ا .اعمل�وا عىل وص�ول النج�دة برسعة».
وأوض�ح النزيل الذي طلب عدم كش�ف هويته انه
موجود يف الطابق الثالث.
ويأتي الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى اآلن،
بعد سلس�لة تحذيرات محددة ص�درت يف اليومني
املاضيين بش�أن الفنادق وأماك�ن تجمع األجانب
يف كاب�ول .وتنظم يف فن�دق انرتكونتيننتال الفاخر
يف كابول والذي يض�م أربعة مطاعم ،لكنه ال يتبع
سلس�لة الفنادق العاملية التي تحمل االس�م ذاته،
حفالت زف�اف ومؤتمرات واجتماعات سياس�ية.
ويقب�ل على رشفاته املضيئ�ة املطلة على كابول
أفراد الطبقة الثرية.
وقال لفرانس برس املسؤول يف وزارة االتصاالت
عبدالل�ه ثاب�ت إن نحو أربعني ش�خصا بني مدراء

ومسؤولني محليني كانوا مساء السبت يف الفندق،
لحض�ور مؤتمر س�يعقد األحد .وأوض�ح «ال نعلم
م�ا اذا كانوا أصيبوا أو قتلوا» .وكان الفندق ش�هد
صباح السبت مؤتمرا عن االستثمارات الصينية يف
أفغانس�تان ،إال أن دانيش أوضح أن�ه لم يكن من
املقرر عقد أي مؤتمر مساء السبت.
والفندق الذي فتح أبوابه للمرة األوىل يف ،1969
كان تع�رض لهج�وم يف حزي�ران  2011تبنت�ه
حرك�ة طالبان وأوقع  21قتيلا .واقتحمت حينها
مجموع�ة من تس�عة مس�لحني الفن�دق .وتطلب
إنهاء االعت�داء تدخل الق�وات الخاص�ة األفغانية
بدع�م من مروحي�ات الحلف األطلسي .ومنذ ذلك
التاريخ بات الفندق تحت حراس�ة أمنية مش�ددة
مع مداخل خاصة وعمليات تحقق من الس�يارات
وبواب�ات إلكرتوني�ة عن�د املداخ�ل .لكن�ه محاط
بحدائق ومناطق خرضاء قد تتيح التس�لل خلسة
إليه .وقالت مراس�لة لفرانس برس دخلت الفندق
صباحا لحض�ور املؤتمر إنه يمكن تفادي عمليات
التفتي�ش عن�د املدخل بالقفز من ف�وق الحواجز.
ويأت�ي هج�وم الس�بت بعد أي�ام من زي�ارة وفد
مجلس األمن ال�دويل لكابول والت�ي انتهت االثنني
امل�ايض وغ�داة اجتم�اع وزاري ملجل�س األم�ن يف
نيويورك خصص ألفغانستان.

سورية تنفي ادعاءات النظام الرتكي بإبالغها بالعملية العسكرية يف عفرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أدانت س�وريا بش�دة العدوان الرتكي الغاش�م
عىل مدينة عفري�ن مطالبة املجتمع الدويل بإدانته
واتخاذ اإلجراءات الواجبة لوقفه فوراً.

وق�ال مص�در رس�مي يف وزارة الخارجي�ة
واملغرتبني إن “الجمهورية العربية الس�ورية تدين
بش�دة العدوان الرتكي الغاش�م عىل مدينة عفرين
الت�ي هي ج�زء ال يتج�زأ من األرايض الس�ورية”،
مؤك�دة أن هذا الع�دوان يمثل الخط�وة األحدث يف

االعتداءات الرتكية عىل السيادة السورية.
وأض�اف املص�در أن “س�ورية تنف�ي جمل�ة
وتفصيلا ادعاءات النظام الرتك�ي بإبالغها بهذه
العملي�ة العس�كرية الت�ي هي جزء من مسلس�ل
األكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام الرتكي”.

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا)،
التس�اؤالت عن بدء جه�ود أمريكية إلحياء
محادثات السلام اإلرسائيلية الفلسطينية
وزاد م�ن عدم إيم�ان العرب ب�أن الواليات
املتحدة يمكن أن تكون حكما غري منحاز.
ويعت�زم بنس أيضا تفقد قوات أمريكية
أثناء وجوده يف املنطقة.

مطار معيتيقة يستأنف الرحالت
بعد معركة دامية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعي�د فت�ح املطار ال�دويل الوحي�د الصال�ح للعمل يف
العاصم�ة الليبي�ة طرابل�س بع�د تعليق الرحلات ملدة
خمس�ة أيام غداة اش�تباكات وقعت يف محيط املنش�أة
وأس�فرت عن تضرر طائ�رات كانت على املدرج.وأكد
مدير عام مطار معيتيقة الدويل لطفي خليل «اس�تأنفنا
الرحلات بمطار معيتيق�ة الدويل حي�ث انطلقت رحلة
لرشكة البراق إىل طربق (يف ش�مال رشق ليبيا) ورحلة
اخرى إىل تونس من (رشكة) الخطوط الليبية».
لكن�ه ق�ال إن رشك�ة الخط�وط الجوي�ة االفريقية
الرس�مية ستحتاج لبعض الوقت قبل استئناف رحالتها
بسبب ترضر طائراتها جراء املعارك التي وقعت وأسفرت
ع�ن مقت�ل  20ش�خصا.ومنذ إغالق املطار ،ت�م تحويل
الرحلات إىل مدينة مرصاتة الواقعة على بعد  200كلم
رشق العاصمة.وأخيل مطار معيتيقة ،الذي كان قاعدة
عس�كرية ،بعدما هاجمه مس�لحون يف محاولة لتحرير
س�جناء تابعني ملجموعتهم محتجزين يف املنش�أة.ودار
قتال ضار بني قوة الردع الخاصة ،املتحالفة مع حكومة
الوف�اق الوطني املعرتف به�ا دوليا ،وجماعة مس�لحة
متمركزة يف حي تاجوراء باملدينة.وقتل  20شخصا عىل
األق�ل وأصيب  60آخ�رون .وس�ارعت رشكات الطريان
الليبي�ة األربع التي تش�غل رحالت من مط�ار معيتيقة
إلصالح أو اس�تبدال الطائ�رات التي تضررت بطلقات
نارية أو قص�ف املدفعية لدى وقوفها يف أماكن االنتظار
باملط�ار أثن�اء القتال.ودان�ت حكومة الوف�اق الوطني
الهجوم الذي أشارت إىل أنه «كان يستهدف اطالق رساح
االرهابيني من تنظيم�ات داعش والقاعدة وغريهما من
التنظيمات من مركز احتجازهم الذي ترشف عليه قوات
الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية».

نساء وأطفال يموتون «متجمدين» بني سوريا ولبنان
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفعت حصيلة الس�وريني الذين قض�وا أثناء هروبهم
م�ن الحرب يف بلدهم اىل لبنان املجاور أثناء عاصفة ثلجية،
اىل  13عىل األقل حسب ما أعلنت منظمة األمم املتحدة.
وحاولت مجموعة سوريني من بينهم أطفال الدخول اىل
لبن�ان يف وقت متأخر الخميس عرب طريق غري رشعي حني
فوجئوا بعاصفة ثلجية شديدة.
وأعل�ن الجي�ش اللبنان�ي والدف�اع املدن�ي العث�ور عىل
جثث عرشة س�وريني من بينهم طفالن وست نساء .اال أن
الحصيلة ارتفعت.
وقالت املتحدثة باس�م مفوضية الالجئني التابعة لالمم
املتحدة ليزا أبو خالد أنه تم تأكيد وفاة  13سوريا عىل األقل
يف الحادثة.
وأعلنت املفوضية يف بي�ان أن الضحايا كانوا «يحاولون
عبور ممر وعر يف درجات حرارة متدنية ج ّداً».
وأض�اف البيان «تم العثور يف الوق�ت املالئم عىل آخرين
من ضم�ن املجموع�ة بينهم ام�رأة حامل ،وق�ام عدد من
س�كان املنطقة والجيش اللبناني والدفاع املدني بنقلهم إىل
املستشفيات قبل أن يتجمدوا من الربد».
وأش�ار مصدر يف الجيش اللبنان�ي إىل إن حصيلة القتىل
ارتفعت اىل .14

وق�ال «الجيش عثر الجمعة على  12جثة ،ثم توىف أحد
املصابني يف املشفى .ويوم السبت ،ارتفعت الحصيلة اىل 14
بعدما عثر الجيش عىل جثة اضافية».
ويس�تقبل لبنان ال�ذي يبلغ عدد س�كانه اربعة ماليني
نس�مة ،نحو مليون س�وري لج�أوا اليه هربا م�ن الحرب
التي تضرب بالدهم منذ  .2011ويعي�ش الكثريون منهم
يف مخيمات غري رس�مية يف رشق البلاد ويعانون من الربد
يف الشتاء.
وأعلنت منظمة االمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) أنها
توزع بطانيات ومالبس سميكة ووقودا للتدفئة.
وقالت املنظمة يف بيان «قد يكون عدد اكرب من األطفال
بني اولئك الذين قضوا ،بينما تستمر جهود سكان املنطقة
والس�لطات اللبناني�ة يف البحث عن الن�اس الذين ما زالوا-
بحس�ب التقاري�ر -عالقين يف الجب�ال يف درج�ات حرارة
متجمدة ويف الثلوج».
وأضاف�ت «على الح�رب الضروس ان تتوق�ف اينم�ا
كانت وعلينا ان نضاعف املس�اعدة الت�ي نقدمها لألطفال
املترضرين».
ويف  ،2015وضع�ت الس�لطات اللبنانية قي�ودا جديدة
لضبط عدد السوريني الذين يدخلون البالد.
ويتشارك لبنان وسوريا حدودا تمتد عىل طول  330كلم
وتفتقر يف العديد من األماكن اىل ترسيم رسمي.
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إعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 18 :
التاريخ 2018/1/16

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (سنة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة
رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم التايل النتهاء م�دة اإلعالن البالغة ( )30يوم يف الس�اعة
(الحادي�ة عشرة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تسديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف /مكتب املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.

اجلامعة العراقية /كلية االعالم

اعالن

تعل�ن كلية االعلام /الجامع�ة العراقي�ة الكائنة يف
منطق�ة (حي الحم�راء) قرب ( معمل بس�كوالتة)
عن اجراء مزايدة علنية لتاجري (مكتبة االستنس�اخ)
العائدة لها اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لسنة  2013فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة
مراجعة الشعبة املالية يف الكلية لالطالع عىل الرشوط
املطلوبة مقابل ( )50,000خمس�ون الف دينار غري
قابلة للرد ودفع تامينات اولية بقيمة ()1,000,000
مليون دين�ار والحضور يف تمام الس�اعة (العارشة)
صباح�ا من ي�وم (الثالث�اء) املواف�ق ()2018/2/2
الجراء املزايدة العلنية
وعلى الراغبين بالدخ�ول للم�زاد مراجع�ة مكت�ب
التصاريح االمنية يف رئاس�ة الجامعة مس�تصحبني
معه�م ع�دم محكومي�ه واملستمس�كات االصولية
وهوية حديثة (نسخ اصلية وملونة)
ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزاي�دة اج�ور النشر
واالعالن
عميد كلية االعالم

ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

1

()0,5×2,8م

مجاور سياج المستشفى

2

حانوت

3

()0,5×2,3م

مجاور سياج المستشفى

3

حانوت

4

()0,5×2,85

مجاور سياج المستشفى

4

حوانيت

 5ـ6

()0,5×2,1م

مجاور سياج المستشفى

5

حوانيت

 8ـ12

()0,5×2،5م

مجاور سياج المستشفى

6

حانوت

1009

()0,5×4,3م

مجاور سياج المستشفى

7

حوانيت

 11ـ14

()0,5×2,2م

مجاور سياج المستشفى

8

حانوت

13

()0,5×2,15م

مجاور سياج المستشفى

9

حوانيت

 15ـ16

()0,5×1,95م

مجاور سياج المستشفى

10

حانوت

17

()0,65×2,4م

مجاور سياج المستشفى

11

حانوت

18

()0,6×2,12م

مجاور سياج المستشفى

12

حوانيت

 19ـ 23

()0,6×2,3م

مجاور سياج المستشفى

13

حانوت

20

()0,6×2,5م

مجاور سياج المستشفى

14

حوانيت

 21ـ22

()0,6×2,15م

مجاور سياج المستشفى

15

حانوت

24

()0,6×1,4م

مجاور سياج المستشفى

16

حوانيت

 28ـ29

()0,6×1,8م

مجاور سياج المستشفى

17

حانوت

30

()0,55×2,2م

مجاور سياج المستشفى

18

حانوت

31

()0,55×1,2م

مجاور سياج المستشفى

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة املهندس باس�م (عبداالمير بكال
كاظم) رقم الهوية  18649ملن يعثر عليها تسليمها اىل
مصدرها
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 2018/75
التاريخ 2018/1/21
م/اعالن
قدمت املس�تدعية رس�ميه عيل عذاب طلب�آاىل محكمة
االحوال الش�خصية يف الدجيل تطل�ب فيه نصبها قيمة
على زوجها املفقود حسين علوان ع�ذاب وذالك كونه
قدفق�د بتاريخ  2017/8/28وانقطع�ت اخباره فعىل
من لديه اعتراض عىل صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه
خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن مع التقدير
القايض
معدنجم عبيد
اعالن
إىل الشركاء  /محم�د س�امي عبد االمير وفهد صالح
مهدي
اقتىض حضورك�م إىل بلدية التاجي الج�راء اجازة بناء
عىل العقار املرقم . 9724
الرشيك
عيل صباح سيد
تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�ور يف صحيفة املستقبل العدد
 1591يف 2018/1/10
ور أسم دائرة التسجيل العقاري يف بلد خطاء والصحيح
هو دائرة التس�جيل العقاري يف بلدروزالعالنات املجدد
العقار  55الس�وق والعق�ار  89الصدرانية والعقار 74
الصدرانية
مديرية تنفيذ البياع
العدد 2017 / 651
اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ البي�اع عن طريق املزاي�دة العلنية
اس�هم املدين جاس�م محمد عباس يف رشكة ديار طيبه
للتج�ارة واملق�اوالت العامة املح�دودة البالغة ( / 000
 ) 600 / 000س�تمائة مليون س�هم لقاء طلب الدائن
داود تم�ام صال�ح البال�غ (  ) 7 / 725 / 000س�بعة
ماليني وسبعمائة وخمسة وعرشون الف دينار بضمنه
رس�م التحصي�ل فعلى الراغب بالشراء الحض�ور اىل
مديري�ة تنفي�ذ البياع الس�اعة الثانية عشر ظهرا ويف
الي�وم الع�ارش من الي�وم التايل للنشر واذا صادف يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية فاليوم الذي يلي�ه يكون موعد
اجراء املزايدة مستصحبا معه التامينات القانونية % 10
عرشة باملائة من القيمة املقدرة لالس�هم البالغة ( 000
 ) 420 / 000 /اربعمائة وعرشون مليون دينار .
املنفذ العدل
حنان فاضل حسني

فقدان
فقد باج فقد مني الباج الصادر من وزارة الصحه دائرة
صحة بغداد مستش�فى الش�يخ زايد العام باسم ظافر
خل�ف ألل�ه عليوي فم�ن يعثر علي�ه تس�ليمه إىل جهة
اإلصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 14
اعالن

اىل  /املدعو زويد رش�يد مجيد الساكن شهداء السيدية
م  835ز  51د  7للطلب املقدم من قبل املس�تدعي ستار
طال�ب س�ليمان لنصب�ه قيمة علي�ك ملجهولي�ة محل
اقامتك يف الوق�ت الحارض قررت املحكمة تبليغك اعالنا
يف صحيفتني محليتني للحض�ور امام املحكمة اذا كنت
داخل العراق خمس�ة عرش يوما واذا كنت خارج العراق
ثالث�ون يوما وعند عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة
االجراءات ضدك وفق االصول .
القايض
كفاح صادق رسن
محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/547 :ج2010/
العدد2018/1/17 :
اىل املحكوم غيابيا ً
تبليغ
اىل املحك�وم (عيسى جاس�م س�لطان الدراجي) اس�م
والدتك /رسليه حيدر.
أص�درت محكمة جناي�ات البرصة الهيئ�ة األوىل حكما ً
غيابيا ً بقراره�ا املرقم /547ج 2010/املتضمن الحكم
عليك غيابيا ً بالس�جن ملدة ست سنوات استنادا ً ألحكام
القرار رقم  39لس�نة  1994املعدل بالقرار  135لس�نة
 1996البند أوال  /الفقرة  1منه ،وحجز أموالك املنقولة
وغري املنقولة وإصدار امر القبض والتحري بحقك وفق
أحكام املادة أعاله.
ول�ك ح�ق االعرتاض عىل الق�رار بعد تبلغ�ك عن طريق
اإلعالن والنشر ويف حالة عدم االعتراض يعترب الحكم
بمثاب�ة الحك�م الوجاه�ي بعد مرور س�تة أش�هر من
اإلعالن.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس محكمة جنايات البرصة  /هـ 1
محكمة جنح البرصة
تنويه
نشر يف جريدة الشرق العدد  2700وجريدة املس�تقبل
الع�دد  1596يف  2018/1/17اىل املتهم الهارب جاس�م
كاظم عبي�د ونرش رقم القضي�ة /133ج 2017/خطأ
والصحيح (/358ج )2017/1لذا اقتىض التنويه.

مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  /2442ب2016 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي  /عريبي شنني محمد
املدع�ى علي�ه  /الس�يد مدير بلدي�ة الك�وت  /اضافة
لوظيفته
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد
/2442ب2016/واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم
5133/2م 38الخاجيه وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء
كال حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة
العلنية خلال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذة املحكمة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية
 %10من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون
اىل محكمة بداءة الكوت وسوف تجري املزايدة يف اليوم
االخير الس�اعة الثانية عشر ظهرا واذا ص�ادف اليوم
االخير عطله رس�ميه فيعتبر اليوم الذي يلي�ه موعدا ً
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن
واملزايدة.
مواصفات
عرصه خاليه من الشواغل
املساحه 50 /سم و82م 2و 1أولك
الشاغل  /اليوجد
القيمه التقديريه  /خمسة واربعون مليون وسبعمائة
وخمسون الف دينار
القايض
عمار حسن عبد عيل
محكمة بداءة الفجر
اعالن
عطفا عىل قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الفجر
بالع�دد /791ب 2017/يف  2017/11/27واملتضم�ن
ازالة ش�يوع العقار / 306/2مقاطعة  12الحجاميات
الش�مالية/ناحية الفجر عن طريق املزايدة العلنية ملدة
ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة
الثاني�ة عشر ظه�را مس�تصحبني معه�م التأمين�ات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املق�درة للعق�ار
البالغة  65000000خمس�ة وس�تون مليون دينار ان
ل�م يكونوا من الشركاء وعند انتهاء املزايدة س�تجرى
االحال�ة القطعية وفقا لألصول مع العلم ان الدفع نقدا
والداللية عىل املشتري اما اذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة .
القايض /عبد الله شالل شناوة
االوصاف:
نوع امللك /دار س�كن  /املش�تمالت /استقبال وهولوغرفتي نوم ومطبخ ومرافق صحية وساحة مكشوفة
وطارمة مسقفه – املساحة240 /م / 2القيمة املقدرة
 65000000خمس�ة وس�تون مليون دين�ار  /املالك او
املترصف /خالد غزاي ثجيل وجماعته .

6

حمليات

العدد ( )1599االثنين  22كانون الثاني 2018

www.almustakbalpaper.net

هيئة االعالم واالتصاالت تتابع أداء رشكة زين العراق
وتستعرض معايري ادائها وخططها املستقبلية
المستقبل العراقي  /بغداد
انطالق�ا م�ن الرؤي�ة االستراتيجية يف
تقدي�م افض�ل الخدم�ات للمواطنين و
تج�اوز التحديات أجتمع�ت هيئة االعالم
واالتص�االت متمثلة برئيس�ها التنفيذي
الدكت�ور علي الخويل�دي م�ع االدارة
التنفيذي�ة لرشك�ة زي�ن الع�راق ي�وم
الثالث�اء  16كانون الثان�ي يف مقر الهيئة
يف بغداد.وقدم�ت زي�ن العراق املش�اريع
الت�ي نفذت يف العام املايض ضمن تطوير
الش�بكة واع�ادة بن�اء البن�ى التحتية يف
مختل�ف املناطق يف الع�راق ،هذا وحرض
االجتم�اع ممثلني من رشكة اريكس�ون
الس�ويدية ورشك�ة نوكيا والت�ي قدمت
مؤرشات ومعايري اداء شبكه زين العراق
و مقارنته�ا م�ع املعايري الدولي�ة والتي
تطبقه�ا يف دول العالم.واكد الدكتور عيل
الخويل�دي خلال االجتم�اع على أهمية
حصول املشرتك العراقي خدمات اتصاالت
تناس�ب طموحاته وتطلعاته اسوة بدول
املنطقة والعال�م بقوله» دورن�ا الرقابي
والتنظيم�ي يف هيئة االعلام واالتصاالت
يحت�م علين�ا متابع�ة االداء واالطلاع
على الخط�ط الت�ي تنفذه�ا الشركات
ونتابع ادائها بش�كل مس�تمر ونتشارك
م�ع املواطنين من خلال برام�ج صوت
املس�تهلك التي تتيح للجميع من تسجيل
مالحظاتهم ليتس�نى لنا مناقش�تها مع
الجه�ات املعنية لتقديم الحلول واالرتقاء
بمس�توى الخدم�ة للمواطنني».وق�دم
الفري�ق الفن�ي والهن�ديس يف رشكة زين

العمل :اسرتداد  7مليارات دينار اىل صندوق
اإلقراض ضمن برنامج املشاريع الصغرية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،عن «اسرتداد  7مليارات دينار اىل صندوق اإلقراض
ضم�ن برنامج «دعم املش�اريع الصغرية».وذكر بيان للوزارة ،تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان
«صندوق اإلقراض يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،اسرتد  7مليارات دينار من تسديدات
املقرتضني ضمن الوجبات الس�ابقة من برنامج القروض امليرسة لدعم املش�اريع الصغرية»،
مبين�ا ان «االموال التي س�ددت كانت الصحاب القروض من الذين مضت عليهم س�نة واحدة
من إقامة مش�اريعهم الذاتية».وأوضح ان «املبلغ املسترد اىل صندوق االقراض جاء من خالل
التس�ديدات الس�نوية للمقرتضني وفق آلية التس�ديد املتبع�ة» ،الفتا اىل ان «الوزارة س�تطلق
من خالل املبالغ املستردة وجبات جديدة ملقرتضني جدد حس�ب آلي�ة اإلقراض التي وضعتها
دائرة التش�غيل والقروض يف الوزارة ،كما وان مبلغ القرض يس�دد عىل ش�كل اقساط سنوية
بعد ميض س�نة واحدة من االس�تالم وملدة خمسة س�نوات ترتتب عىل املبلغ االجمايل للقرض
فوائد مرصفية رمزية فقط».وأضاف البيان ان «دائرة التش�غيل تعمل عىل متابعة املقرتضني
املخالفني واملتجاوزين املدة القانونية يف التس�ديد كون ان الفرتة املتاحة هي سنة واحدة ،وان
لجنة االسترداد يف الدائرة تسعى يف انصاف املقرتضني من ابناء عوائل شهداء الحشد الشعبي
لتجاوزهم الفرتة املحددة يف التسديد النهم قدموا الغايل والنفيس من اجل العراق.

حمافظ واسط يرتأس املؤمتر اخلاص بمناقشة
سبل إنجاح الواقع الرتبوي يف املحافظة
المستقبل العراقي /الغانم

العراق مؤرشات اداء الش�بكة يف مختلف
املناط�ق وتأثري التحديث�ات والتطويرات
الت�ي نف�ذت يف الفترة املاضي�ة وحجم
اس�تثمار الرشكة يف اعادة البنى التحتية
يف املناط�ق املح�ررة وخريطة اس�تهالك
البيانات لخدمات الجيل الثالث يف مختلف
املناط�ق حي�ث أك�د الرئي�س التنفي�ذي

االمانة تنفذ محلة الفتتاح مخسة انفاق
يف بغداد

بغداد /المستقبل العراقي
وجه�ت أمين�ة بغداد ،ذك�رى علوش ،بإج�راء حملة لتأهي�ل وصيانة
خمس�ة أنفاق مرورية بجانب الك�رخ تمهيدا ً لفتحها بالتنس�يق مع
قيادة عمليات بغ�داد .وذكر بيان لألمانة تلقت «املس�تقبل العراقي»،
نسخة منه ،أن «أمني بغداد وجهت املالك املتقدم يف دائرة بلدية املنصور
خلال جولة ميدانية بإجراء حملات تأهيل وصيانة لألنفاق املوجودة
يف ش�ارعي صلاح الدين والش�يخ ض�اري إلعادة فتحه�ا امام حركة
الس�يارات يف أقرب وقت بالتنس�يق مع قيادة عملي�ات بغداد لتخفيف
الزحامات املرورية يف تلك املناطق».
واض�اف ،ان «أمين بغداد وجه�ت أيضا ً برفع الكت�ل الكونكريتية من
أم�ام مستش�فى الريموك وإع�ادة تأهيل الرشيط الزراع�ي يف الجزرة
الوس�طية على وفق تصامي�م حديثة باإلعتم�اد عىل الجه�ود الذاتية
للدائرة البلدية.

كربالء تدعو الرشكات الفرنسية
إىل االستثامر يف املحافظة

لرشك�ة زي�ن العراق الس�يد علي الزاهد
خالل االجتم�اع عىل اهمي�ة دور الهيئة
بقول�ة» نحن نعم�ل وفق مب�دأ الرشاكة
واملش�اركة م�ع الجمي�ع ابت�داءا م�ن
مشتركينا ووص�وال اىل الهيئ�ة وادارتها
التنفيذي�ة والت�ي نق�دم لها الش�كرعىل
مهنيتها واجتماعنا املثمر اليوم بحضور

رشكات س�اندة وداعم�ة دولي�ة مث�ل
اريكس�ون ونوكيا دليل عىل تلك الرشاكة
واملش�اركة والت�ي نطم�ح ان تس�تمر
بأتجاهها الصحيح خدمة ملشرتكينا ومن
اج�ل تطوير قطاع االتصاالت يف العراق».
هذا وقد قدمت زي�ن العراق جدوال زمنيا
يوضح تطوي�ر الخدمة الت�ي تعاني من

غاز البرصة تعلن حتقيق أعىل انتاج يف تاريخ العراق خالل 2017
البصرة  /المستقبل العراقي
اكدت رشكة غاز البرصة  ،ان خطتها
االنتاجية للعام املايض ش�هدت اعىل
انتاج للغاز يف العراق».
وق�ال املدير العام للرشكة س�ايمون
دام�ان وليم�ز ،يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراقي» ،إنه «استطعنا
االلت�زام بوعدناللحكوم�ة العراقية،
و ق�دطويناع�ام  2017بامتيازمن
خاللتحقيق كميات اس�تثنائية من
معالج�ة الغ�از وصل�ت اىل أكثر من
 900ملي�ون ق�دم مكع�ب يوميا من
الغ�از الخ�ام محققين أعلى إنتاج
يف تاري�خ الع�راق».واض�اف وليمز،
«لق�د أظه�رت رشك�ة غ�از البرصة

م�رة أخرى قدراته�ا املهنية ونجحت
يف التزاماته�ا م�ع الحكومة العراقية

يق�وم بتوفير الكهرب�اء ألكثر من 8
ملي�ون بي�ت يف العراق».م�ن جهته،
ق�ال وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيب�ي،
«لقد حققنا زيادة كبرية يف اس�تثمار
الغ�از املصاح�ب يف مشروع رشكة
غ�از البصرة يف أوائل كان�ون الثاني
لعام  ،2018مقارنة بالش�هر نفسه
م�ن العام امل�ايض وقد بلغ�ت القدرة
االس�تثمارية اإلنتاجية لهذا املرشوع
 900ملي�ون ق�دم مكع�بقي�ايس/
يومي�اً،وه�ذا اإلنج�ازالكبير ع� َّزز
ق�درات العراق عىل مختلف األصعدة،
منه�اص�ادرات غاز البرتول املس�ال
واملكثفات،وتعزيز التنمية املستدامة
وتوفري الثقة الالزمة للمستثمرين يف
مشاريع البرتوكيماويات.

بغداد /المستقبل العراقي
تواصل املالكات الهندس�ية والفنية يف
مديري�ة توزي�ع كهرباء باب�ل التابعة
للمديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء
الف�رات االوس�ط اعماله�ا بصيان�ة
وتأهي�ل خط�وط وش�بكات التوزي�ع
للضغط الواطئ والعايل» .
اعل�ن ذل�ك املتحدث الرس�مي باس�م
وزارة الكهرباء مصعب رسي املدرس,
مبين�ا ً يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل

العراق�ي» ،ان االعم�ال تضمنت نصب
( )4مح�والت مختلف�ة الس�عات ,اىل
جانب سحب أسالك وقابلوات للضغط
العايل والواطئ وإجراء أعمال الصيانة
الطارئة عليها ,وش�ملت هذه األعمال
مناط�ق (الخاتوني�ة والفندي�ة وقرية
الصمود)».
واش�ار «اضاف�ة اىل اصلاح ()107
مقياس�ا ً كهربائي�ا ً مختلف�ة االطوار
من خالل استبدال األجزاء التالفة فيها
وإعادتها للخدمة مرة أخرى.

متقاعد يناشد وزير النفط
بعدم استثناء ولده من قرار
تعيني ابناء املوظفني
بغداد  /المستقبل العراقي
ناش�د احد متقاع�دي وزارة النفط يف
رس�الة بعثها اىل «املس�تقبل العراقي»
وزي�ر النف�ط بع�دم اس�تثناء ول�ده
من ق�رار تعيني ابن�اء املوظفني.وقال
املتقاعد اس�عد كامل فليح يف رس�الته
«كنت موظفا ً يف رشكة مصايف الوسط
وخدم�ت يف املصف�ى مل�دة  40عام�ا ً
واحل�ت اىل التقاع�د بتاري�خ / 6/ 10
 ،2016ول�م تس�نح يل الفرصة لتعيني
اح�د م�ن ابنائ�ي طيل�ة تل�ك الفرتة،
رغ�م ان هن�اك الكثري م�ن زمالئي قد
تم تعيين ابنائهم».واضاف «بموجب
الكتاب ال�وزاري املتضم�ن تعيني احد
ابن�اء املوظ�ف املح�ال على التقاع�د
وال�ذي ت�م العم�ل ب�ه ابت�دا ًء من 31
كان�ون االول  ،2014اناش�دكم بتعيني
ول�دي (مصطفى اس�عد كام�ل) الذي
يحمل شهادة البكلوريوس اختصاص
عل�وم فيزي�اء ،على امللاك الدائ�م».
وتابع بالقول «ولدي تم تعيينه بصفة
(حمل�ة) يف قس�م العالق�ات واالم�ن
الصناعي بتاريخ  2015 /1/5ومازال
مستمرا بالعمل».

إنشائية التجارة تعلن توفر مواد إنشائية متنوعة يف كافة فروعها يف بغداد واملحافظات
أعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد االنشائية عن «توفري مواد
انشائية مختلفة يف كافة فروعها يف بغداد وجميع املحافظات
من خالل مجموعة من املناقالت».واضاف مدير عام االنشائية
س�عيد حسين عايد يف بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان

دع�ا رئيس مجل�س محافظة كربلاء نصي�ف الخطابي الرشكات الفرنس�ية
لالس�تثمار يف املحافظة ،متعهدا بتقديم الدعم والتسهيالت النجاح عملها.جاء
ذلك خالل استقبال الحكومة املحلية يف كربالء املقدسة القنصل الفرنيس لجنوب
العراق والفرات األوسط.ونقل بيان ملجلس املحافظة عن رئيس املجلس نصيف
جاسم الخطابي القول ان «كربالء املقدسة تمتاز بعدة جوانب يؤهلها ان تكون
من املحافظات واملدن الجاذبة لالستثمار».واضاف ان «الوضع االمني املستقر
واالس�تقرار السيايس فيها واهميتها الدينية باحتضانها االمام الحسني واخيه
اب�ا الفضل العباس عليهما السلام واعداد الزائرين الذي�ن يتوافدوا اليها الذين
يقدرون بعرشات املاليني س�نويا مما يخلق س�وقا وحرك�ة اقتصادية فعالة».
ومىض اىل القول « لذلك فان الرشكات التي تدخل لالستثمار يف محافظة كربالء
املقدس�ة قد ضمنت النجاح ونحن كحكومة محلية ندعو الرشكات الفرنس�ية
للدخول واالس�تثمار يف كربالء وس�تلقى كل الدعم والتسهيالت من اجل انجاح
عملهم».من جانبه قدم القنصل الفرنيس شكره وتقديره للحكومة املحلية يف
كربالء املقدس�ة عىل حفاوة االس�تقبال وان «هذه الزيارة لها اثر مهم بزيادة
التعاون والتنسيق مع الحكومة املحلية يف كربالء املقدسة.

لتطوي�ر وتحوي�ل م�وارد البلاد إىل
طاقة تش�غيلية مفيدة – الغاز املنتج

أمام انظار وزير النفط

الكهرباء :مالكات توزيع الفرات االوسط تواصل اعامهلا بصيانة وتأهيل الشبكة يف بابل

بغداد  /المستقبل العراقي

كربالء  /المستقبل العراقي

بعض التحديات واعلنت الرشكة وبتأكيد
من الرشكات املجهزة ب�ان جميع الفرق
س�تقدم م�ا بوس�عها لح�ل جمي�ع تلك
التحدي�ات وضمن االط�ار الزمني املحدد
لالرتق�اء بمس�توى الخدم�ات وتقدي�م
الحلول التكنلوجية املبتكرة للمشتركني
كأفراد كانوا ام مؤسسات.

ت�رأس محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال طالل أعمال املؤتمر الخاص بمناقش�ة س�بل
تحسين الواقع الرتبوي وإنجاحه يف املحافظة ،وش�ارك يف املؤتمر مدراء امل�دارس االبتدائية ،
وبحضور أعضاء لجنة الرتبية يف مجلس املحافظة ومدير عام الرتبية وعددا من االختصاصيني»
.وذك�ر مصدتر اعالم�ي يف املحافظة لـ»املس�تقبل العراقي» ،انه «تم خالله اس�تعراض ألبرز
املعوقات واملشاكل التي تواجه العملية الرتبوية والتدريسية يف املدارس االبتدائية  ،فيما استمع
اىل ابرز األمور والقضايا التي تش�هدها املدارس وواقع املسيرة التدريس�ية والتعرف عىل أهم
اآلليات التي تتبعها إدارات املدارس خالل عملها والتعامل مع التس�ويات وتوزيع املهام فيها»
.وشدد مال طالل عىل «أتباع األسس الصحيحة وتطبيق برامج العمل الناجعة والتعامل الجدي
واألمثل بني الهيئات التدريس�ية من جانب وبني الطلبة من جانب آخر والحرص الش�ديد عىل
أداء املهام الرتبوية والتدريسية بأتم وجه  ،حاثا عىل امليض بتحسني الواقع التعليمي يف عموم
املدارس والسعي إلنجاحه كي يصبحوا أنموذجا ً ملن يطمحون لخدمة بلدهم .

«رشكت�ه قام�ت بمجموعة م�ن املناقالت لتوفري م�واد البناء
واكسس�واراتها يف كافة فروعها باالضافة اىل تس�هيل عملية
البي�ع من مواد الكايش الجدران وس�يت حمام ديانا مش�جر
وخالط الس�نك اللبناني بأنواعه والخالط التليفوني اضافة اىل
مواد انش�ائية اخ�رى تتعامل بها الرشكة ويت�م البيع املبارش
لكافة املواد وفق الضوابط والتعليمات املوضوعة «.من جانب

اخر اشارحسين ان رشكته تتابع عملية ادخال بيانات الجرد
الس�نوي لعام  2017لكافة املواد االنش�ائية التي تتعامل بها
وفق نظام الكرتوني خ�اص حيث تم توجيه فريق عمل لجنة
الجرد العليا لزيارة املحافظات الجنوبية والتي تشمل (البرصة
 ,ذي ق�ار ,ميس�ان) بغي�ة متابع�ة عمليات الجرد الس�نوي
للمواد االنش�ائية كاف�ة وابداء التوجيه�ات الخاصة بالخزين

االنشائي.مشيرا اىل انه تم متابعة الساحات الخزنية ملخازن
الفروع الجنوبية ومدى جاهزيتها الس�تقبال املواد االنشائية
الجديدة والتاكد من سالمة االليات املعدة لهذا الغرض واصدار
التوجيهات واملالحظات التي من ش�انها رفع مس�توى العمل
م�ن خالل عملي�ة االدخال املخزني وتس�جيل كاف�ة البيانات
املخزنية لكافة فروع الرشكة وفق الضوابط والتعليمات.

ارتفاع معدل التضخم السنوي لعام  2017إىل %0.8
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ع�ن ارتفاع
مع�دل التضخم الس�نوي لع�ام 2017
إىل  ،%0.8فيم�ا ارتفع املعدل الش�هري
لكانون األول بنس�بة  ،%0.3مشرية إىل
أن املس�ح لم يش�مل محافظتي األنبار
ونينوى بسبب الوضع األمني فيهما.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة
الهن�داوي يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،إن «الجهاز املركزي لإلحصاء
التاب�ع ل�وزارة التخطيط أنج�ز تقرير
التضخ�م الس�نوي والش�هري لكانون
األول امل�ايض  2017عىل أس�اس جمع
البيان�ات ميداني�ا عن أس�عار الس�لع
والخدم�ات املكون�ة لس�لة املس�تهلك

م�ن عينة مخت�ارة من مناف�ذ البيع يف
محافظ�ات الع�راق كاف�ة» ،مبين�ا أن
«ه�ذه املع�دالت تحتس�ب من الس�لع

والخدمات التي تشمل الغذائية واإليجار
والنق�ل واالتصاالت والصح�ة والتعليم
وغريها مما يقتنيه املستهلك».

وأض�اف الهن�داوي ،أن «م�ؤرشات
التضخم الس�نوي لعام  2017ش�هدت
ارتفاع�ا بنس�بة  ،»%0.8مشيرا ً إىل أن
«االرتف�اع ج�اء نتيج�ة ارتفاع قس�م
األغذي�ة واملرشوب�ات غير الكحولي�ة
بنس�بة  ،%0.4وقس�م الس�كن بنسبة
 %2.5ومجموع�ة االيج�ار بنس�بة
.»%0.8
وتاب�ع ،أن «التضخم الش�هري لش�هر
لكانون األول امل�ايض ارتفع إىل ،»%0.3
مبين�ا ً أن «االرتفاع ج�اء نتيجة ارتفاع
قس�م املواد الغذائي�ة واملرشوبات غري
الكحولية بنس�بة  ،%0.1وارتفاع قسم
السكن بنسبة  ،%1.1اضافة اىل ارتفاع
قس�م الصح�ة بنس�بة  ،%0.3وارتفاع
وقسم االتصال بنسبة  ,%0.1اضافة اىل

ارتفاع قسم التعليم بنسبة .»%3.1
وأوضح املتحدث الرس�مي باسم وزارة
التخطيط ،أن «املس�ح الذي تم إجراؤه
خلال ش�هر كان�ون األول ل�م يش�مل
محافظت�ي األنب�ار ونين�وى بس�بب
الوض�ع األمن�ي ال�ذي تش�هده ه�ذه
املحافظتني».
وأعل�ن الجه�از املرك�ز لإلحص�اء
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات خلال كانون
الثان�ي  ،2012أن�ه ب�ارش باس�تخدام
املكنن�ة يف جم�ع األس�عار املختلف�ة
وبأوق�ات زمني�ة مح�ددة ب�دالً م�ن
االستمارة الورقية املعمول بها سابقاً،
مؤكدا ً أن ذلك سيس�هم يف رسعة جمع
األس�عار ودقتها ،وتصحيح احتسابها
يف حال وجود أخطاء.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية
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إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار
أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة
مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية
مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني
للعق�ار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكت�اب محافظة النجف /مكتب
الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النته�اء مدة اإلعالن البالغة
( )30يوم يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة
رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة
عىل ذلك.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها ) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار
أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة
مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار
الذي�ن يرغب�ون بالدخول إىل املزايدة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب صك
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوم
يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النشر واملصاريف املرتتبة عىل
ذلك.

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تسديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف /مكتب املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تسديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف /مكتب املحاف�ظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم
أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
األمالك التي تؤجر لهم.

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

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

ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

مساحة من االرض النشاء مشتل لبيع
الزهور عليها

بال

383.5م2
()13×29,5م

في الجزرة الوسطية

سنة واحدة

1

حانوت

34

()0,55×2,5م

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

2

حوانيت

 1ـ 2ـ  3ـ 4

()2,5×5,85م

عمارة البلدية /شارع السهلة

سنة واحدة

3

مكتب

1

23م2

عمارة البلدية /شارع السهلة

سنة واحدة

2

حانوت

36

()0,5×2,25م

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

4

قطعة صناعية

بلوك  13ـ قطعة 9

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث
سنوات

3

حانوت

37

()0,5×2,55

5

غرفة

بال

()2,5× 5م

واجهة عمارة البلدية

سنة واحدة

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

6

مشتل لبيع الزهور

بال

()20×15م

على القطعة المرقمة 3/14863
ميسان

سنة واحدة

4

حانوت

38

()0,5×1,9م

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

7

حوانيت

 3ـ 85ـ 96ـ109

()3×3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

8

حوانيت

 6ـ 97

()6×3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

5

حانوت

39

()0,5×1،25م

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

9

حوانيت

 104ـ 106ـ 108

()4,7×3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

10

حانوت

1/1

()3,5×6,5م

شارع السكة

سنة واحدة

6

حانوت

40

()0,5×2,15م

مجاور سياج
المستشفى

سنة واحدة

11

حانوت

1/64

()7,8×8,2م

شارع السكة

سنة واحدة

7

حوانيت

()3×3م

المجمع التسويقي

سنة واحدة

12

حانوت

1/65

()1×2م

شارع السكة

سنة واحدة

 1ـ 2ـ  4ـ  5ـ  6ـ  7ـ  23ـ 27ـ  28ـ 29
ـ  30ـ 36ـ  62ـ  63ـ 64ـ  65ـ  67ـ 68

13

حوانيت

4أـ5أ

()3× 8,3م

شارع السكة

سنة واحدة

8

غرفة

بال

()3×3م

المجمع التسويقي

سنة واحدة

14

حانوت

1

 12.675م2

سوق الجديدة

سنة واحدة

9

قطعة صناعية

بلوك/1قطعة 6

90م2

خلف ملعب الكوفة

ثالث سنوات

15

حانوت

2

 10.672م2

سوق الجديدة

سنة واحدة

16

حانوت

3

 9.472م2

سوق الجديدة

سنة واحدة

10

ساحة البيع
المباشر

بال

800م2

منطقة المعارض

ثالث سنوات

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 268ش 2018 /
التاريخ 2018 / 1 / 21

اعالن

اىل املدعى عليه  /حسني عيل مارد
اقام�ت املدعية انتص�ار علي�وي كمر الدع�وى املرقمة
اعاله يطالب فيها بنفقة ماضية ومس�تمرة لها ونفقة
مس�تمرة لالطفال كل م�ن محمد وفاطم�ة وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك
ً
اعالن�ا يف صحيفتني محليتين يوميتني للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم  2018 / 1 / 30ويف حال�ة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة
غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /جابر عبد جابر

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة
 0121358العدد  165تاريخ الوثيقة
 – 2014 / 11 / 26املدرس�ة اعدادية
مس�لم بن عقيل املركزية معنونة إىل
كلي�ة الرشطة بأس�م  /حسين عبد
الحسين احم�د محس�ن فم�ن يعثر
عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
محكمة جنح النارصية
العدد/207 :ج2018/
اعــالن
اىل املتهم/عب�اس مؤي�د فاض�ل/
واملتهمة/ايمان محمد مؤيد
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م
تقرر تبليغكم�ا بصحيفتني محليتني
بالحض�ور ام�ام محكم�ة جن�ح
النارصي�ة يف صب�اح ي�وم املحاكمة
املص�ادف  2018/2/17الج�راء
محاكمتكما بدعوى غري موجزه وفق
احكام امل�ادة  432عقوبات ويف حالة
ع�دم حضوركما س�تجرى املحاكمة
بحقكما غيابيا استنادا ألحكام املادة
 1/143من قانون اصول املحاكمات
الجزائية رقم  32لسنة  1971املعدل.
القايض /سامي رشيف محمد

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (جاب�ر وايص ح�داوي)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(الحرك�ويص) بدال م�ن (الخزعيل) فمن
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق
احكام امل�اده ( )22من قان�ون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (محم�د وايص ح�داوي)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه
(الحرك�ويص) بدال م�ن (الخزاعي) فمن
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق
احكام امل�اده ( )22من قان�ون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (علي وايص ح�داوي) دع�وى
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه (الحركويص)
ب�دال من (الخزاعي) فمن لدي�ه حق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش
يوما ً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر
يف الدعوى وفق اح�كام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (علاء جاس�م محم�د) دعوى
قضائية لتبديل لقبه وجعله (الحركويص) بدال
من (خزعيل) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�ا ً من
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى
وف�ق احكام امل�اده ( )22من قان�ون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /129 :ب2018/2
التاريخ 2018/1/18
اعالن
اىل  /املدعى عليها (زينب حميد عبد)
اقام عليك املدعي (حمي�د مالك نعيم) الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم
(بتس�ديد ثالث�ة ماليني دين�ار املقب�وض من
قبل�ك عن عقد الرهان املتعاقد عليه بينك وبني
املدعي بخصوص العقار املرقم  3/69851حي
امليالد والذي يعد عقد باطل لكونه لم يسجل يف
مديرية التس�جيل العقاري املختصة لذا يطلب
اع�ادة الح�ال اىل م�ا كان عليه قب�ل التعاقد )
لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار قرية الغدير /
 2الرشقي املدعو ماجد املهنه عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين للحضور يف موع�د املرافعة املصادف
يف ي�وم  2018/1/25وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ
 2018/1/2لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 142محل�ة البوزوي�ن بأس�م املدرج�ة ادن�اه
مج�ددا باعتبار حائ�زا له بصفة املال�ك للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل
العق�اري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من
بيان�ات اىل هذه الدائرة خلال مدة ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
عبد الزهرة عبد الجبار حسون
عبد االله عبد الجبار حسون
اية عبد الجبار حسون
حيدر عبد الحسن
نداء عبد السادة
زكريا عبد الحسن
ابتهال عبد الحسن
سجى عبد الحسن
ضحى عبد الحسن
نور عبد الحسن
هدى عبد الحسن
بنني عبد الحسن
باقر عبد السجاد
شذى عبد السجاد
نجالء عبد السجاد
بيداء عبد السجاد
ارساء عبد السجاد
كحالء عبد السجاد
الحقوقي
عامر ثاني طاهر املحنه
إعالن
إىل الرشي�ك ( حسين ش�اكر ه�ادي ) اقتىض
حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف وذلك
لغرض إكمال إجراءات منح إجازة بناء للعقار
املرق�م  1/669ح�ي الزهراء وبخالفه س�وف
سوف يتم إكمال اإلجراءات بدون حضوركم
الرشيك
غفران رياض شاكر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة
محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /28 /ج2018/
التاريخ 2018/1/16 /
اىل  /املتهم الهارب محمد نعمة جرب صعب
اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /28ج2018/
واملش�تكية فيه�ا حنين ع�واد جعفر وف�ق احكام
امل�ادة  384عقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة
املوافق  2018/2/19ويف حالة عدم حضورك تجري
املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة
محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /35 /ج2018/
التاريخ 2018/1/8 /
اىل  /املتهم الهارب سعد صادق احمد
اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /35ج2018/
واملش�تكية فيها صكبان مجباس عايد وفق احكام
امل�ادة  415عقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة
املوافق  2018/2/11ويف حالة عدم حضورك تجري
املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /95 :ج2018/
التاريخ 2018/1/14
اعالن
اىل املتهمين الهاربني /حس�نني عب�د الزهرة فاضل
الغ�راوي وعيل عبيد كاظم ال هزيم وميثم عيل عبيد
ال هزيم
حيث انكم متهمني يف الدعوى املرقمة /95ج2018/
والخاصة باملش�تكي ف�ارس عيل حس�ان عىل وفق
اح�كام املادة /1/ 456أ من قانون العقوبات النافذ
بدالل�ة م�واد االشتراك  47ـ  49وملجهولي�ة مح�ل
اقامتك�م وتعذر تبليغك�م قررت املحكم�ة تبليغكم
اعالن�ا بصحيفتين محليتين بوج�وب الحضور يف
موعد املحاكم�ة املصادف ي�وم  2018/2/22وعند
عدم حضوركم س�وف تج�ري محاكمتكم�ا غيابيا
وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /63 :ج2018/
التاريخ 2018/1/11
اعالن
اعلان اىل املته�م اله�ارب  /جعف�ر مجي�د محم�د
الشمري
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة (/63ج)2018/
والخاصة باملشتكي (حيدر كاظم محمد) وفق املادة
( )1/459م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامتك حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم  2018/2/13وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /77 :ج2018/
التاريخ 2018/1/15
اعالن
اعالن اىل املتهم الهارب  /مهدي صالح يوسف
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة (/77ج)2018/
والخاصة باملشتكي (صفاء جبار شنواة) وفق املادة
(/1/456أ) من قانون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامتك حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم  2018/2/20وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /29 /ج2018/
التاريخ 2018/1/17
اىل  /املتهم الهارب اموري جواد جاسم
اعالن غيابي
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /11ج2018/
واملشتكي فيها نصريكاظم عبد الحسني وفق احكام
امل�ادة /1/456أ عقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك
تق�رر تبليغك للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموعد
املحاكم�ة املواف�ق  2018/2/19ويف حال�ة ع�دم
حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
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جان دورميسون :احلياة كانت مجيلة رغم كل يشء
أحمد عيساوي

يف املسافة الفاصلة بني ليل الرابع وصباح الخامس من كانون األول من العام الحايل ،أغمض الكاتب الفرنيس ،جان دورميسون ،عيناه
إىل األبد .األبد الذي شغله لسنوات يف سؤاله عن الحياة واملوت ،دون أن يؤرقه لثانية واحدة من حيواته التي عمّ رت تسعة عقود ،قضاها
ّ
تجسده «متعة القراءة والكتابة» كما كان يقول.
الكاتب الفرنيس األشهر للرواية املعارصة يف صناعة الفرح الذي
ول�د دورميس�ون ،س�نة  ١٩٢٥يف عائل�ة
بورجوازي�ة ،ألب يعم�ل يف الس�لك
الديبلوم�ايس وأم متح� ّدرة م�ن سلالة
«دو بيرون» امللكي�ة اإلقطاعي�ة ،وأمىض
طفولته يف «شاتو س�ان-فارغو» ،قبل أن
يبدأ التحضري للدخول إىل مدرسة األساتذة
العلي�ا ،ENS ،يف ش�ارع «أول�م»Rue ،
 ،d’Ulmبع�د تحصيل�ه إج�ازة يف اآلداب.
ً
وخالف�ا لرغب�ة ونصيحة معلّم�ه «لويس
ّ
ألتوسير» ،توج�ه دورميس�ون ،إىل عال�م
الفلسفة واس�تطاع الحصول عىل شهادة
ماجيس�تري س�اعدته يف التقديم عىل قسم
العلوم االجتماعية والفلسفة ،يف فيالدلفيا
لكن ظروفا ً
ّ
يف الوالي�ات املتحدة األمريكية،
صحي�ة وعائلي�ة ّ
عطلت س�فره ليبقى يف
فرنس�ا ويدخل إىل املجلس الدويل للفلسفة
التابع للـ «يونيسكو».
ذاعت ش�هرة دورميس�ون األدبية ،عندما
أصدر عمل�ه «مجد اإلمرباطوري�ة» ،الذي
حاز على إعج�اب األكاديمية الفرنس�ية
يف الع�ام  ،١٩٧٣الس�نة الت�ي ب�دأ العم�ل
فيه�ا ككات�ب مقال أس�بوعي يف صحيفة
«لوفيغارو» الفرنس�ية ،والس�نة نفس�ها
التي ش�هدت دخوله إىل األكاديمية قبل أن
يصب�ح عميدا لها س�نة  ٢٠٠٩عقب وفاة
عال�م االجتم�اع الفرنسي« ،كلود-ليف�ي
شتراوس» .تل�ك العالق�ة الحميم�ة التي
ّ
توجهات
بناها م�ع «لوفيغارو» ع ّززته�ا
دورميس�ون ،الت�ي تتواف�ق م�ع الخ�ط
التحري�ري لليومية الفرنس�ية وقربها من
معسكر «اليمني الديغويل».
ّ
الكت�اب واألدب�اء
على عك�س عشرات

الذين انتموا إىل املدرس�ة األدبية األخالقية
ّ
ف�إن
املتش�ائمة يف فلس�فتها للحي�اة،
دورميسون ،كان دائم التفاؤل ،مغتبطا ً يف
الحياة ،يخوض معاركة األدبية/السياسية
بخفة وس�خرية وع�دم ايجابي ال يش�به
العدم الذي ّ
أس�س له صديقه الفيلس�وف

«البوليفونية» ..مجاليات تعدد
األصوات الرسدية
بغداد  /المستقبل العراقي
معلوم�ات منهجي�ة ومعمق�ة يف
حق�ل أدب�ي مه�م ،يش�تمل عليه�ا
كتاب»البوليفوني�ة يف الكتاب�ات
الرسدي�ة» ،ملؤلفت�ه إيم�ان الزيات،
تناس�ب املعرفة العامة وتعد مالئمة
للجمي�ع يف مج�ال ت�ذوق الفن�ون
عموماً.
والكت�اب صغري الحجم كبري القيمة،
نظ�رًا لكون�ه مكثف الفك�رة واضح
املعلوم�ة من دون تقعير يف التناول،
بحي�ث يتحق�ق الهدف م�ن الفكرة،
والوصول بها إىل الجميع.
وتبين املؤلفة أنه تعرضت النصوص
الرسدية عمومً ا لجهات هيمنت عىل
اس�تنتاج املعن�ى ،ب�ل وفه�م النص
النثري يف النهاية .وها هي ذي نظرية
لها مؤيدوها تردد أن الكاتب/املؤلف
له كل الس�لطة عىل نص�ه ..وهو ما
لوحظ مع املدرس�ة الش�كالنية التي
ش�اعت م�ع الق�رن العرشي�ن .ث�م
جاءت س�لطة أخرى أشد وطأة عىل
النصوص ،وه�ي التي ترى أن النص
ه�و صاحب الس�لطة وح�ده ،وعىل
القارئ أن يتتبع ما يتضمنه النص.
وهي املدرس�ة التي راجت يف النصف
األول م�ن القرن املايض أو املدرس�ة
البنيوي�ة .ث�م جاءت مدرس�ة تنظر
إىل الطرف الثالث من التعامل مع أي
ن�ص رسدي ،وهم القراء أو املتلقون
للعمل الفني أو العم�ل األدبي ،وهي
م�ا يطل�ق عليه�ا س�لطة املتلق�ي
أو الق�ارئ ،وه�ي مدرس�ة راج�ت
أيض�ا يف القرن العرشين« :املدرس�ة
التفكيكية».
وتتس�اءل املؤلف�ة :أليس�ت فك�رة
النسبية يف تناول معاني النص أنسب،
بمعنى أن يكتب النص ويجري تأمله

من خلال أكثر من ص�وت ،وبالتايل
تتع�دد ال�رؤى ..وحني يتحق�ق هذا
التع�دد ينج�ز الن�ص البولفوني ،أي
أن البوليفونية تتس�م بالديمقراطية
وقبول التعدد يف وجهات النظر...؟
وتالح�ظ أن البوليفوني�ة تتحقق يف
أش�كال متع�ددة من السرد :رواية،
قص�ة قصيرة ،السيرة والرتجم�ة
الذاتية ،حتى الخواطر...
وم�ن أه�م مالم�ح البوليفوني�ة يف
النصوص :تعدد الضمائر املستهدمة
(ضمير املتكلم واملخاط�ب واآلخر)،
تن�وع وجه�ات النظ�ر يف الفك�رة
الواح�دة الت�ي يت�م عالجه�ا ،يفقد
املؤلف س�لطته عىل ما يب�دع وتزول
هيمن�ة وجهة نظ�رة يف مقابل تعدد
الرواة للحدث أو األحداث.
لعل روايتي ديستيوفسكي ،وتحدي ًدا
«اﻹخ�وة كارم�ازوف» و«الجريم�ة
والعق�اب» ،هم�ا م�ا أعلنت�ا ع�ن
ميلاد ه�ذه الرؤي�ة الجمالي�ة أو
ويمك�ن
النقدية:البوليفوني�ة.
ببساطة ،رصد أشكال التعدد يف النص
ال�ذي يتس�م بالبوليفوني�ة ،وه�ي:
تعدد يف طرح الفك�رة الواحدة ،تعدد
الش�خصيات ،تعدد درج�ات الوعي،
تعدد الضمائر ،تعدد األساليب داخل
الن�ص ،البن�اء املركب داخ�ل النص،
الجو االحتفايل الكرنفايل بالتايل.
وعرف البع�ض البوليفونية بـ«تعدد
األص�وات» ،وهو ما يصل�ح تطبيقه
يف املوس�يقى واألدب ..ويرى كثريون
أنه�ا األنس�ب للتعبير ع�ن معاناة
الشخصيات.
ولعل�ه يف خاتم�ة تل�ك الجول�ة م�ن
املناس�ب رص�د فك�رة الكاتب�ة عىل
غالف الكت�اب تقول :عبر األصوات
املتع�ددة يخت�ار الق�ارئ املنظ�ور
والرؤية التي تناسبه يف النص..

والكات�ب الروماني ،اميل س�يوران .ففي
ً
تقريب�ا ع�ن كل يشء
كتاب�ه «ال يشء
تقريباً» ،يمكننا فهم فلسفة دورميسون،
مسريته ومساره األدبية ،وطريقة تركيبه
ّ
الجذاب�ة ،التي تجعل من أس�ئلة
اللغوي�ة
الكاتب مسائل وقضايا وألغاز.

والباحث عن شهرة دورميسون ورصيده
الكبري يف عيون الفرنس�يني ومحبي األدب،
أمكنه بس�هولة الربط بني حضوره الدائم
عىل املسارح والتلفزيون والربامج اإلذاعية
ومع�ارض الكت�ب .وإرصاره على ه�ذا
الحضور كعالمة عىل استمراره يف العطاء

واإلنت�اج ال�ذي بل�غ م�ا يق�ارب األربعني
مؤلف.
أصب�ح الرجل وجه األكاديمية الفرنس�ية
وصوتها املتجذر يف املش�هد األدبي العاملي،
ورسع�ان م�ا تح�وّل إىل أيقون�ة ّ
حطمت
الس�ائد يف بروفايل «الفرنسي الكاثوليكي
املحاف�ظ» ،بعد ما خ�اض معركة إلدخال
الروائي�ة ،مارغري�ت يورس�ينار ،إىل
ّ
مع�ززا ً خياره بقوله،
األكاديمية العريقة
«لي�س ألنها إم�رأة .ربما ألنه�ا كذلك لكن
قب�ل كل يشء ألنها تحمل أدبا ً موس�وعيا ً
ّ
وحسا ً إنسانيا ً عميقاً».
تح�وّل دورميس�ون ،يف إدارت�ه لصحيفة
«لوفيغ�ارو» ،إىل الوج�ه اإلعالم�ي األول
لليمين الجمه�وري يف فرنس�ا ،وكلّفت�ه
مواقف�ه الداعمة لفرنس�ا يف حرب فيتنام
انتقادات واس�عةّ ،
جسدها أحسن تجسيد
الفنان اليس�اري جان فيرا ،يف أغنيته Un
 air de libertéعندما صوّب عىل افتتاحية
دورميس�ون يف أق�دم مطبوع�ة فرنس�ية
والت�ي حملت عن�وان «ال ش�ك ّ
أنها حرية
متص ّدعة لكنها حرية».
على ّ
أن الرج�ل الذي عاش ليق�رأ ويكتب،
لم يبخل عىل الس�احة السياسية بمواقفه
ّ
لكن معاركه السياسة
وفلس�فته ورؤيته
كانت تخل�ص يف معظم األحيان إىل تكوين
صداق�ات متين�ة ،كالح�ال م�ع الرئي�س
الفرنيس الس�ابق ،فرانس�وا ميتريان .أول
اش�تباك س�يايس حقيقي له ،عندما ّ
وقع
عريضة مع عشرات الصحافيني والكتاب
املحس�وبني عىل اليمين الجمهوري ،يتهم
فيها أول رئيس اشرتاكي تحت الجمهورية

يـومـيـات رجــل مــنـقـرض

بغداد  /المستقبل العراقي

ونـــبذ العنـــف ..
والش�اعر قاس�م القلق والوحيد
واالعزل اال من قلمه وااللم جوهر
الهامه  ...ويدهش�نا دوما ليس
بنصوص�ه الش�عرية حس�ب بل
حتى يف اختي�ار عناوين دواوينه
بدءا م�ن عنوان اول دي�وان اىل (
من مدون�ة مفل�س ) و( ديوان
حياة قاحلة ) واخريا هذا العنوان
الذي تنبث�ق منه اس�ئلة فاجعة
هي اسئلة االنس�ان الذي يواجه
وضع�ا حرجا ب�كل املقاييس لذا
ج�اءت العنون�ة مالئم�ة اىل حد
كبري ملا يحصل يف مش�هد الحياة
اليومي انه االنقراض !)
صمم الغالف الفنانة التش�كيلية
العراقية امرية ناجي.

صدر يف القاه�رة عن دار الكردي
للطباع�ة املجموع�ة الش�عرية
الرابع�ة ( يوميات رجل منقرض
) للش�اعر قاس�م محم�د مجيد
الساعدي
والتي كتب املقدمة عنها الدكتور
خليل ابراهيم النارصي الذي اكد
فيه�ا (التبدو الحي�اة يف بالدنا اال
مع�ادل للجحي�م والعي�ش هناك
محفوف باملخاطر واملوت العبثي
وحروب تكرر نفس�ها بمسميات
جدي�دة والن االنـــــس�ان
مح�ارص بكل ان�واع الخ�وف لذا
ج�اءت نص�وص الدي�وان وه�ي
تحمل رغبة االنس�ان يف االنعتاق
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بن�اء عىل ما ج�اء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االملاك املرقم (
 785يف  )2018 /1 /11تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات
ميس�ان عن تأجري االمالك املدرج�ة مواصفاتها ادن�اه والعائدة اىل
مديري�ة بلدية عيل الرشقي باملزايدة العلني�ة البالغ عددها ( )1ملك
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة .2013
فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلديات
ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تب�دأ من اليوم التايل
لص�دور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن % 25
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم
االخير من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدية
علي الرشقي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور
اللجن�ةواي�ةاج�ورقانوني�ةاخ�رى.
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة

1

منطقة
خضراء

جزء من القطعة
 816/4مقاطعة
 15ثلث من الثلث
الشرقي /علي
الشرقي

460م2

بدل التقدير
السنوي
السابق

بدل اعادة التقدير السنوي
الحالي

ال يوجد
كونها
ايجار جديد

 1250الف ومئتان
وخمسون دينار للمتر المربع
الواحد

مدة االيجار

ثالث
سنوات

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

الخامسة بأخذ البالد إىل مكان خطري.
ّ
لكن الخالف ال�ذي تحوّل إىل صداقة متينة
عمادها حب الش�عر والرواية لدى الرئيس
الفرنسي الس�ابق ع�اد وتفجّ �ر بعد نرش
دورميس�ون م�ادة بحثية/أدبي�ة ،عرفت
باس�م «تقري�ر جربائيل» ،فيها يس�تعيد
حادث�ة وقع�ت ي�وم التس�ليم واالس�تالم
بين ميتيران والرئيس الفرنيس الس�ابق
ج�اك شيراك ،وفيه�ا يغمز ميتيران من
ب�اب ثق�ل «اللوب�ي اليهودي» ،يف فرنس�ا
وتحكم�ه بمفاص�ل اإلدارات الرس�مية.
رب�ط دورميس�ون تل�ك الحادث�ة بقضية
الس�كرتري الع�ام لرشط�ة نظ�ام فييش،
«ريني�ه بوس�كيه»  ،الرج�ل ال�ذي بق�ي
صديقا ً مليتريان رغم تاريخه األسود يف قتل
مقاومني فرنس�يني وسوق آالف اليهود إىل
معس�كرات النازية .تعرّض دورميس�ون
النتقادات كبرية من رئيس الحكومة آنذاك
ليوني�ل جوس�بان ،ودعت ابن�ة ميتريان،
مازاري�ن بينج�و ،ملس�اءلة دورميس�ون
«الذي يش�وّه تاريخ والدها».
ويف كل األح�وال ،ال يمك�ن اختص�ار
دورميس�ون الذي كرّمته دار «غاليمار» يف
مكتبتها الرشفية ،ليخلّد اسمه جنب مالرو
وكوندي�را وأندري�ه جيد ،يف رواي�ة واحدة
أو لحظ�ة أدبية يتيـــــــم�ة أو موقف
س�يايس استثنائي ّ
ألن ش�خصيات فولتري
ودي�درو وبودلير وش�اتوبريون وهوغ�و
وماليرب ،حضرت يف معاش�ه اليوم�ي
واجتمعت يف تكوين ش�خصيته ومسريته
املهني�ة ،وهو لذلك وج�د ّ
أن «الحياة كانت
جميلة رغم كل يشء».

«كارل ماركس الشاب» :شجارات
أنغلز وحب جيني
بغداد  /المستقبل العراقي
يع�رض «زيك�و ه�اوس» يف بريوت
فيل�م «كارل مارك�س الش�اب» عند
الس�ابعة من مس�اء  23من الشهر
الج�اري .العم�ل للمخ�رج الهاييتي
راؤول بيك وقد عرض يف السينما ألول
مرة يف مهرجان «برلني السينمائي»
دورة .2017
املخرج ّ
ق�دم أيض�ا ً الوثائق�ي الذي
أح�دث ضجة ع�ام  ،2016وهو «أنا
لس�ت زنجي�ك» الذي تمح�ور حول
حي�اة الكات�ب األمريك�ي جيم�س
بالدوين.
تدور أحداث الفيلم يف السنوات األوىل
املبك�رة م�ن حي�اة كارل مارك�س
( )1883-1818وفردري�ك إنغل�ز
( )1895-1820وزوج�ة مارك�س
جين�ي ( ،)1881-1814أم�ا املكان
فينتق�ل ب�ه املخ�رج بين باري�س
وبروكسل ولندن.
كان�ت والدة الش�يوعية يف منتصف
القرن التاس�ع عرش مح�وَر العمل،
حي�ث يتأم�ل املخرج وكات�ب العمل
بالتع�اون م�ع الكات�ب باس�كال
بونيت�زر ،يف أحادي�ث ونقاش�ات
ماركس وإنغلز واألفكار الراديكالية
التي قادت إىل لحظة التماع الشيوعية
واكتمالها كفلس�فة ونظرية ،وتبدو
الش�خصيات الثلاث األساس�ية يف
الفيلم غاضبة ومش�حونة باألفكار
واالنفعاالت والقلق.
يلع�ب دور مارك�س يف الفيلم املمثل
أوغس�ت دي�ل ،ويظهر كش�خصية

ّ
ومدخن�ة عاجزة
س�اخطة وفقيرة
ع�ن إكم�ال أي ح�وار م�ن دون
مشاجرة وح ّدة وغضب .بينما إنغلز
ال�ذي ي�ؤدي دوره املمثل س�تيفان
كونارس�ك ،فه�و الطف�ل الغني ابن
تاج�ر ث�ري يمتل�ك مطحن�ة ،يبدو
متحمّس�ا ً النتصار الطبق�ة العاملة
اآلتي ال محالة ،لكنه أكثر هدوءا ً من
ماركس.
م�ن الطبيعي أن يصط�دم االثنان يف
البداي�ة قب�ل أن يصبح�ا صديقني،
حيث يعجب مارك�س بمعرفة أنغلز
بواق�ع الطبق�ة العامل�ة يف إنكلرتا،
وباملقاب�ل يعج�ب إنغل�ز بأف�كار
ماركس الواضحة واملادية.
تلع�ب دور جين�ي زوج�ة مارك�س
فيكي كري�س ،بينما عاملة املطحنة
ماري برينز التي ت�ؤدي دورها هانا
س�تيل فه�ي الت�ي س�يقع يف حبها
إنغلز.
يصف الناقد الربيطاني بيرت برادشو
الفيلم يف مقال له نرشته «غارديان»
يف ش�باط /فرباي�ر « ،2017يسير
ّ
ومكثف،
الحدث يف الفيلم بشكل ثابت
ثم�ة وترية للضغط في�ه ،والتي عىل
الرغ�م من الصراخ والصي�اح الذي
يمأل النقاش�ات ،تظل وتيرة ثابتة.
يمكن�ك أن ترى مارك�س وهو يكرب
م�ن منتص�ف عرشينات�ه إىل حافة
الثالثين�ات ،منهكاً ،وقد اس�تنفذته
والدة الش�يوعية وكتابة املانيفستو
الش�يوعي .ه�ذه الخلط�ة ل�م تكن
لتنج�ح ل�وال ذكاء التمثي�ل والصرب
عىل كتابة النص وإخراجه».
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www.almustakbalpaper.net

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد 2650 :
التاريخ 2018/1/18

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بدلية العمارة عن اجراء مزايده علنية لتأجير االمالك املبينة يف ادناه والعائدة
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر
بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم
التامين�ات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )%100م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف
الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة
مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون مدة مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ()10
عشرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاق�د االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات
القانونية
م .ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر .اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التاجير

1

الحوانيت المرقمة 1و2و3و4و5و21و108

العلوة القديمة

7,5م2

700000
سبعمائة الف
دينار لكل حانوت

ثالث
سنوات

2

الحوانيت المرقمة 6و7و8و9و10و11و12و13و
14و15و16و17و18و19و20و22و23و24و2
5و26و27و28و29و30و31و32و33و34و35و
36و37و38و39و40و41و42و43و44و45و4
6و47و48و49و50

العلوة القديمة

7,5م2

 600000ستمائة
الف دينار لكل
حانوت

ثالث
سنوات

رشوط التاجري:
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التاخري او عند انتهاء العقد دون املطالبة
بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /37 /ج2018/
التاريخ 2018/1/8
اىل  /املتهم الهارب مسلم شاكر حنون
اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /37
ج 2017/واملش�تكي فيها عالء حسين عبيد
وفق احكام املادة  1/459عقوبات وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2018/2/11
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا
وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /13 :ج2017/1
التاريخ 2018/1/3
اعالن
املته�م اله�ارب  /علي جواد كاظ�م ـ اللقب
عنكويش
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/13
ج )2017/والخاصة باملشتكي (حسن صفاء
جواد ) عىل وفق احكام املادة ( )453من قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى لذا قررت
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/2/15وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفقا للقان�ون
القايض
محمد كريم جابر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /11 /ج2018/
التاريخ 2018/1/17
اىل  /املته�م اله�ارب رضغ�ام عب�د الحسين
جعفر
اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /11
ج 2018/واملش�تكية فيها زينب رايض ناجي
وفق احكام املادة  1/413عقوبات وملجهولية
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق
 2018/2/19ويف حال�ة عدم حضورك تجري
املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /148 :ش2017/7
التاريخ 2018/1/21 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حمزه حيدر جاسم
اق�ام املدعي�ة ( االء س�اجد محم�د) الدعوى
بالع�دد /148ش 2017/7امام هذه املحكمة
وموضوعه�ا تايي�د حضان�ة االوالد كل م�ن
(رسى وحي�در) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي القاس�م  /النجف قررت املحكمة تبليغك
بخص�وص الدعوى وبموع�د املرافع�ة اعالنا
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك
الحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة
الق�ادم املواف�ق ي�وم  2018/1/29الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /130 :ج2018/
التاريخ 2018/1/15
اعالن
اىل املتهم�ة الهارب�ة  /معصوم�ه ش�هيد عبد
الحسني
حيث ان�ك متهمني يف الدع�وى املرقمة /130
ج 2018/والخاص�ة باملش�تكية مائ�دة عب�د
الحسين عل�وان عىل وفق اح�كام املادة 294
م�ن قان�ون العقوب�ات الناف�ذ بدالل�ة م�واد
االشتراك  47ـ  49وملجهولي�ة محل اقامتكم
وتعذر تبليغكم قررت املحكمة تبليغكم اعالنا
بصحيفتين محليتين بوج�وب الحض�ور يف
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2018/2/22
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2510 :
التاريخ 2018/1/21
اىل  /املنفذ غليه
مهدي غياث مهدي
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح املبلغ
القضائي مع مختار النجف معن هادي فريوز
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ
عليه واستنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ
النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم
الت�ايل للنشر ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
احمد ستار عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
ق�رر الحك�م محكم�ة ب�داءة النج�ف بالعدد
/1752ب 2017/4وامل�ؤرخ يف 2017/5/31
بال�زام املدع�ى علي�ه مه�دي غي�اث مه�دي
بتادي�ه للمدع�ي فاضل كاظم حس�ون مبلغا
قدره ( )162,500,000مائة واثنان وس�تون
مليون وخمس�مائة الف دينار عن مبلغ امانة
قدم�ه املدعى علي�ه والثابت يف وص�ل االمانة
املؤرخين يف  2016/3/30يف 2016/6/10
و  2016/3/10م�ع كل الرس�وم واملصاريف
والقضائية وبضمنها اتعاب املحامات
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3814 :ب2017/1
التاريخ 2018/1/18
اىل  /املدعى عليه (انمار عبد االمري حس�ن)
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /3814
ب 2017/1واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدعى
عليهم انم�ار عبد االمري حس�ن وضياء الدين
تحسين عيل ومحمد رضا محس�ن بتأديتهم
للمدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ثالث�ة
االف ومئت�ان وس�بعون دوالر م�ن املبال�غ
املرتتبة بذمتكم من مبل�غ القرض والغرامات
التاخريي�ة بموج�ب اتفاقية الق�رض املحررة
بتاريخ  2016/6/22ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة
بداءة الكوت واش�عار املختار جبار لطيف عيل
مختار محل�ة  14تموز قضاء الكوت لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني
محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن عىل القرار
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /955 :ب2017/2
التاريخ 2018/1/17
اىل  /املدع�ى عليهما (ش�ذى س�الم عبد واياد
عباس كريم)
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم /955
واملتضم�ن
ب 2017/2يف 2017/4/19
الحك�م بال�زام املدع�ى عليهما ش�ذى س�الم
عبد واي�اد عباس كري�م بتأديتهما للمدعي
املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا مقداره س�بعمائة
وواح�د واربع�ون ال�ف دين�ار وه�و مجموع
املبال�غ املرتتبة بذمة املدع�ى عليهم من مبلغ
القرض والغرامات التاخريية بموجب اتفاقية
القرض املحررة بتاريخ  2015/1/21ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكمة بداءة كربلاء لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني
محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن عىل القرار
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4321 :ب2017/3
التاريخ 2018/1/18
اىل  /املدعى عليه (محمد عادل عبيس)
اقام�ت علي�ك املدعي�ة (ب�ان ضي�اء ج�واد
وجماعته�ا) الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
والتي يطلب�ون فيها الحك�م بالزامك بتأديتك
لورثة املرحوم (حس�ن حسين ج�واد) مبلغا
قدره تس�عون ملي�ون دينار بموج�ب الصك
( )0000005يف  2017/7/1واملس�حوب عىل
مرصف ايلاف االسلامي ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
واشعار مختار جابر محمد الطريف مختار حي
الجامعة  2/عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/1/28وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3653 :ب2017/5
التاريخ 2018/1/21
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( /اركان حمزة كاظم)
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /3653
ب 2017/5يف  2017/12/13واملتضم�ن
الحكم بابطال قيد التسجيل العقاري ذي العدد
/83ترشي�ن االول 2002 /مجل�د  960والذي
تم بموجبه تس�جيل العقار املرقم 70276/3
مقاطع�ة  4جزي�رة النجف حي امليالد بأس�م
املدعى عليه االول اركان حمزة كاظم واعتبار
القي�د ذي الع�دد /118اي�ار  2007 /مجل�د
 1096والذي بموجبه سجل ذات العقار اعاله
بأس�م املدعي تركي عبد الزهرة حصيني ثابت
الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي
تب�وك املختار ه�ادي طاهر االس�دي لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني
محليتني يوميتني ول�ك حق الطعن عىل القرار
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراعة صلاح الدين عن تأجير املس�احات املدرجه
تفاصيله�ا ادناه وفق احكام القانون  35لس�نة  1983وفق قانون
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبني
بالتأجري الحضور اىل مقر شعبة زراعة (العلم) الساعة ( )10صباحا
مصطحبين معه�م التامينات القانوني�ة البالغ�ة  %20من القيمة
التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش
وستجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف
الصحيفة الرسمية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

القطعة
157
157
157
157
157
157
157
7
12
12
1
1
15
103
103

المقاطعة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/42العكلة والذكورة
/48المعيبدي
/48المعيبدي
/40سياح الجبل
/40سياح الجبل
/43عيثة التزكام
/51المجرة وتل الرجم
/51المجرة وتل الرجم

المساحة بالدونم
/36دونم
/36دونم
/36دونم
/36دونم
/46دونم
/46دونم
/40دونم
65دونم
/70دونم
/12دونم
/31دونم
 /100دونم
35دونم
5دونم
32دونم

التخمين بالدينار
600دينار
600دينار
600دينار
600دينار
600دينار
600دينار
 600دينار
 700دينار
900دونم
800دينار
600دينار
700دينار
800دينار
800دينار
600دينار

اوصاف االرض
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية
زراعية

16

103

/51المجرة وتل الرجم

50دونم

600دينار

زراعية

17
18
19

295
295
12

/41الخزامية الشرقية
/41الخزامية الشرقية
/48المعيبدي

19دونم
 50دونم
/20دونم

700دينار
600دينار
 700دينار

زراعية
زراعية
زراعية

20

15

/43عيثة التزكام

/13دونم

700دينار

زراعية

21
22

70
70

/36شمال الدور
/36شمال الدور

100دونم
100دونم

1000دينار
800دينار

زراعية
زراعية

إعالن
إىل الشركاء ( ك�رار وحي�در ومؤي�د أوالد
محم�د إبراهي�م ) اقتضى حضورك�م إىل
مديرية بلدية النجف االرشف وذلك لغرض
إكم�ال إج�راءات منح إجازة بن�اء للعقار
املرق�م  2/10220ح�ي الح�وراء زين�ب
وبخالف�ه س�وف س�وف يت�م إكم�ال تلك
اإلجراءات بدون حضوركم
الرشيك
احمد كاظم جواد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة جلوالء
العدد /126 :ب2017/
التاريخ 2018/1/17
اعالن
اىل املدعى عليه (وليد فهد خالد)
بتاري�خ  2018/1/17اص�درت ه�ذه
املحكم�ة محكم�ة ب�داءة جل�والء ق�رارا
بالدع�وى املرقم�ة /126ب2017/
املتضم�ن الحكم بالزامك باعادة الس�يارة
املرقمة  65539أ /دي�اىل نوع بي ام دبليو
مودي�ل  1991اللون اس�ود اىل املدعي نبيل
خزعل خلف وتحميلك الرسوم واملصاريف
القضائي�ة واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة
محل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتين لغ�رض
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز ويف حالة
عدم تبلغ�ك وعدم االعرتاض واالس�تئناف
والتميي�ز خالل امل�دة املح�ددة قانونا فان
القرار س�وف يكتس�ب الدرج�ة القطعية
بحقك وفق القانون
القايض
محمود جاسم محمد
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /18 :ب2018/
التاريخ 2018/1/21
اىل املدعى عليه  1ـ فالح حسن محسن
 2ـ شرب جعفر موىس
تبليغ بالصحف
اق�ام املدعي مدير عام مرصف الرافدين /
اضافة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة
/18ب 2018/ضدكما مدعيا فيها بان له
بذمتكم�ا بالتضامن والتكافل مبلغا قدره
( )34678332اربع�ة وثالث�ون ملي�ون
وستمائة وثمانية وسبعون الف وثالثمائة
واثنان وثالثون دينار عليه طلب دعوتكما
للمرافع�ة والحك�م بالزامكم�ا باملبل�غ
اعلاه وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
رشح مبل�غ مركز رشطة اله�ادي ورشح
املجلس البل�دي ملنطقة االبل�ه االوىل تقرر
تبليغكم�ا بصحيفتني محليتين للحضور
اىل س�احة املحكم�ة يوم املرافع�ة املوافق
 2018/1/29الس�اعة الع�ارشة صباحا
ويف حال�ة ع�دم حضوركما او ارس�ال من
ينوب عنكما قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكما غيابا وعلنا
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /208 :ش2018/
التاريخ 2018/1/18
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا س�ونيا نوف�ا لين�ا /
اندنوسية الجنسية
اق�ام املدعي مؤي�د قدوري نعي�م الدعوى
الرشعية املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة
يطالب�ك فيه�ا بتصدي�ق ال�زواج والطالق
الواق�ع بين املتداعي�ان خ�ارج املحكم�ة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة الرشش
وتايي�د مختار ملنطقة الجلعة االوىل املؤرخ
 2018/1/8ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ويف
حالة عدم حضورك فانه س�وف يتم اجراء
املرافع�ة بحقك غيابيا وف�ق القانون علما
ان موع�د املرافعة يص�ادف 2018/1/29
الساعة التاسعة صباحا
القايض
شاكر محمود حمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف منديل
العدد 9 :
التاريخ 2018/1/18
اعالن
قدم�ت املس�تدعية فاطم�ة فه�د ابراهيم
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه نصبها
قيم�ا عىل املفق�ود زوجها خلي�ل ابراهيم
خلف الذي فقد بتاريخ  2017/11/3اثناء
قيام مجموعة ارهابية مسلحة باختطافة
م�ن داره الواقعة يف قرية خلف الحس�ون
لناحية من�ديل ولم يعد لحد االن ولم يعرف
عنه اية اخبار فعىل من لديه اي معلومات
ع�ن املفق�ود او لديه اعتراض عىل نصب
املس�تدعية قيمة عىل املفقود الحضور اىل
هذه املحكمة خالل مدة خمسة عرش يوما
من تاريخ النرش يف هذه الجريدة وبخالفة
سوف نقوم بتنصيب املستدعية قيمة عىل
املفقود وفقا للقانون
القايض
عدي نجم جمعة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /39 :ب2018/
التاريخ 2018/1/21
اىل املدع�ى علي�ه  :س�امي داود س�لمان
خميس
اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى
املرقم�ة اعلاه وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
ومخت�ار منطقة الوجيهي�ة حي العرصي
وكت�اب مرك�ز رشط�ة الوجيهي�ه بالعدد
 278يف  2018/1/13عليه تقرر تبليغكم
بصحيفتين يوميتين محليتين للحضور
بموع�د املرافع�ة  2018/1/30الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /207 :ش2018/
التاريخ 2018/1/18
اعالن
اىل املدع�ى عليها س�ورياني حسين /اندنوس�ية
الجنسية
اقام املدعي مؤيد ق�دوري نعيم الدعوى الرشعية
املرقم�ة اعلاه لدى ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيها
بتصدي�ق الزواج والطلاق الواقع بين املتداعيان
خ�ارج املحكم�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة
الشرش وتايي�د مخت�ار ملنطق�ة الجلع�ة االوىل
امل�ؤرخ  2018/1/8ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة
ع�دم حض�ورك فانه س�وف يت�م اج�راء املرافعة
بحقك غيابيا وفق القانون علما ان موعد املرافعة
يصادف  2018/1/29الساعة التاسعة صباحا
القايض
شاكر محمود حمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف منديل
العدد /10 :ب2017/
التاريخ 2018/1/18
اعالن
قدم�ت املس�تدعية فاطم�ة فه�د ابراهي�م طلبا
اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه نصبه�ا قيما عىل
املفقود ابها خليل ابراهيم خلف الذي فقد بتاريخ
 2017/11/3اثن�اء قي�ام مجموع�ة ارهابي�ة
مس�لحة باختطاف�ة م�ن داره الواقع�ة يف قرية
خلف الحسون لناحية منديل ولم يعد لحد االن ولم
يع�رف عنه اية اخبار فعىل من لديه اي معلومات
عن املفقود او لديه اعرتاض عىل نصب املستدعية
قيمة عىل املفقود الحضور اىل هذه املحكمة خالل
مدة خمس�ة عرش يوما من تاري�خ النرش يف هذه
الجريدة وبخالفة سوف نقوم بتنصيب املستدعية
قيمة عىل املفقود وفقا للقانون
القايض
عدي نجم جمعة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد /240 :ب2017/
التاريخ 2018/1/18
اىل املدعى عليهم  1 :ـ راشد حسن حسون
 2ـ مريم كيطان مندالوي
 3ـ يحيى عبد درويش
 4ـ عيل نجم عبد
تبليغ
س�بق وان اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم
/240ب 2017/يف  2017 /12/ 31واملتضم�ن
ازالة شيوع العقار املرقم  9/68بزايز نهر السوق
وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب اشعار املختار
عليه تقرر تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني
ولكم حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عدي نجم جمعه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد /101 :ب2017/
التاريخ 2018/1/15
اىل  /املفقود حازم ابراهيم كاظم
قدم�ت زوجت�ك املدع�وه (منى مظه�ر محمود)
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة مدعي�ا فقدان�ك بتاريخ
 2014/12/11والثاب�ت م�ن خلال االوراق
التحقيقي�ة املودعة لدى مرك�ز رشطة املنصورية
واملرفق نس�خة منها بالطلب املقدم اعاله وطلب
الحج�ر علي�ك ونصب�ه قيم�ا الدارة اموالك قررت
املحكمة تبليغك اعالن�ا بالصحف املحلية ويف حال
ع�دم مراجعت�ك له�ذه املحكم�ة خلال  15يوما
من تاريخ النرش س�تقوم ه�ذه املحكمة باصدار
الحجة وفقا لالصول
القايض
ثامر حسني وهاب
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وزارة الشباب والرياضة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها اللبنانية

عبطان يشيد بنتائج الزيارة ويؤكد اقامة بطولة عربية يف العراق
فنيش :سنعمل عىل تعزيز أوارص التعاون خدمة لشباب ورياضيي البلدين

سيف المالكي
تصوير  -مرتضى شويع

العراق وتأكيد مش�اركتهم يف البطولة الرباعية
التي س�اقام يف كربالء املقدسة والنجف االرشف
وتوقي�ع اتفاقية بني القن�اة الرياضية العراقية
مع قناة الكأس ،وننتظ�ر تفعيل اتفاقياتنا مع
لبنان وايران عقب اقامة لجان مشتركة لتنفيذ
فق�رات االتفاقي�ات فضلا ع�ن ان االتفاقيات
منحتن�ا فرص�ة توحي�د املواق�ف وال�رؤى يف
االنتخاب�ات الت�ي تق�ام لالتح�ادات العربي�ة
واالس�يوية والدولية ليكون صوت العراق عاليا
ومؤثرا».
م�ن جانب�ه اك�د وزي�ر الش�باب والرياضة
اللبنان�ي محم�د فني�ش ان «توقي�ع االتفاقية
يتزام�ن مع االنتص�ارات الت�ي حققتها القوات
االمني�ة بكاف�ة مس�مياتها عىل تنظي�م داعش
االرهابي وه�ي فرصة لدفع العالق�ات الثنائية
بني الجانبني ،مباركا للحكومة والشعب العراقي
ما تحقق من انتصارات».
وبين فني�ش ان «الع�راق ولبن�ان يتمتعان
بعالق�ات صداقة اثمرت العدي�د من املنجزات يف
كافة املج�االت الش�بابية والرياضي�ة وغريها،
وس�نعمل عىل تعزي�ز العالق�ات الرياضية التي
ترب�ط الع�راق بلبن�ان كونه�ا عالق�ات وثيقة
وقديم�ة قائم�ة عىل التع�اون املتب�ادل وتعزيز
اوج�ه التع�اون املشترك وإث�راء الرشاك�ة بني
البلدين والذي بدا جليا باالعالم عن اقامة بطولة
رياضي�ة عربي�ة ملختل�ف الفعالي�ات وااللعاب
الرياضي�ة م�ا سيس�هم يف خدم�ة رشيح�ة
الرياضيني بني الدول العربية».
ويف نهاي�ة اللق�اءات ت�م توزي�ع الهداي�ا
وال�دروع التذكاري�ة ،وحرض اللق�اء امني عام
اللجن�ة االوملبية حيدر الجميلي وعضوي اتحاد
الكرة فالح موىس ويحيى كريم.

وقعت وزارة الشباب والرياضة العراقية مع
نظريته�ا اللبنانية اتفاقي�ة تعاون يف إطار إثراء
الرشاك�ة بني البلدين وتعزي�ز التعاون الريايض
والشبابي بينهما.
وقال وزير الش�باب والرياضة عبد الحسني
عبط�ان يف املؤتمر الصحايف ال�ذي اعقب توقيع
االتفاقي�ة وحضره وزي�ر الش�باب والرياضة
اللبناني محمد فني�ش والوفد املرافق فضال عن
رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة رعد حم�ودي والكادر
املتق�دم يف ال�وزارة ،لق�د ترشفنا بزي�ارة وزير
الش�باب والرياض�ة اللبنان�ي ورئي�س اللجن�ة
االوملبية ورئيس اتحاد الكرة ورؤساء االتحادات
الرياضي�ة اللبناني�ة ،وكان�ت الزي�ارة مثم�رة
ونت�ج عنه�ا االتفاق على اقامة بطول�ة عربية
تحمل اس�م بطولة النرص لعدد م�ن الفعاليات
الرياضية وسيتم قريبا االتفاق عىل عدد االلعاب
املش�اركة فضال عن التوقيات واملوازنة الخاصة
بالبطولة.
واض�اف عبط�ان ان «وزارة الش�باب
والرياض�ة اخ�ذت على عاتقه�ا خلال الفرتة
املاضية توقيع العديد م�ن اتفاقيات التعاون يف
املجالني الشبابي والريايض ،اذ نتج عن اتفاقية
التعاون مع السعودية مجيء منتخبها الوطني
للعب يف البرصة يف السابع والعرشين من الشهر
املقب�ل وهو ما لم يتحقق من�ذ اربعة عقود من
الزم�ن ،يف حين ان اتفاقي�ة التع�اون مع قطر
تمثلت بطلب االخوة يف قطر خوض مباراة ودية
يف بغداد اىل جانب فتح فرع الكاديمية اسباير يف

نجم العراق عىل مشارف الدوري القطري
بغداد /المستقبل العراقي
اقت�رب العب المنتخ�ب العراقي ،أمجد عطوان ،م�ن االنتقال إلى
الخريطيات القطري.
وق�ال مصدر مق�رب من الالع�ب لموقع كورة الرياض�ي تابعته
“ المس�تقبل العراق�ي” ،إن جميع إجراءات االنتق�ال ،تم االتفاق
عليها بين النادي القطري ،ومدير أعمال عطوان.
وأوض�ح أنه س�يلتحق بالخريطيات ،للتوقيع عل�ى العقد ،بعدما

أنهى مهمت�ه مع المنتخب األولمبي ،في بطولة آس�يا ،بالهزيمة
أمام فيتنام ،لحساب ربع النهائي ،بركالت الترجيح.
وأش�ار المصدر إلى أن العب االرتكاز ،حصل على بطاقته الدولية
من فريق�ه ،النجف ،الذي يعيش فترة حرجة حال ًيا ،بس�بب أزمة
مالية ،تسببت في رحيل عدد من العبيه ،آخرهم عطوان،
الذي طالب النادي باالستغناء.
ولعب عط�وان من قبل ،في صفوف نفط الوس�ط،
والشرطة ،والنجف ،كما مثل المنتخب األول.

جوارديوال يتحرك نحو صفقة برازيلية
المستقبل العراقي  /متابعة
لم يستسلم مسؤولو نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي أمام تدعيم الفريق بصفقات جديدة خالل فترة االنتقاالت
الش�توية ،بع�د ضياع أليكس�يس سانش�يز ،نجم آرس�نال ،والذي ب�ات على بع�د خطوات قليلة م�ن االنضمام
لمانشستر يونايتد.
ووفقا لصحيفة تيليجراف ،فإن الفش�ل في ضم سانش�يز ،لم يمنع الس�يتي ومدربه بيب جوارديوال عن االستمرار
في محاولته دعم صفوفه استعدا ًدا للنصف الثاني من الموسم ،حيث ينوي التعاقد مع “فريد” العب وسط فريق شاختار
دونيتسك األوكراني.
ويعتبر البرازيلي( 24عامً ا) واح ًدا من أهم العبي شاختار في الوقت الراهن ،حيث شارك في جميع المباريات مع الفريق
في دوري األبطال هذا الموسم باإلضافة إلى  16مباراة في الدوري المحلي.
وكش�فت التقارير أن مس�ؤولي الس�يتي قد اجتمعوا خالل الس�اعات القليلة الماضية مع نظرائهم بالن�ادي األوكراني،
لمناقشة إمكانية ضم الالعب الذي يقدر ثمنه بحوالي  45مليون يورو.
وفي حال انضمام فريد لمانشس�تر س�يتي ،س�يصبح ثاني العب ينضم للس�كاي بلوز قادمً ا من ش�اختار بعد مواطنه
فرناندينيو الذي انضم لملعب االتحاد عام .2013

إشبيلية يتفق مع فيدال ..وبرشلونة
يعطل الصفقة
المستقبل العراقي  /وكاالت

كشف نادي برش�لونة ،موقفه عرض إش�بيلية األخير،
لضم اإلس�باني أليكس فيدال ،العب الفري�ق الكتالوني،
قبل نهاية سوق االنتقاالت الشتوية”.
وقالت صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” إن برش�لونة رفض
المقاب�ل المادي الذي تقدم به إش�بيلية المق�در بـ 6ماليين
يورو باإلضافة إلى المتغيرات”.
وأضافت أن برشلونة يريد الحصول على  12مليون يورو دون
وضع متغيرات في الصفقة ،في حين عرض النادي األندلسي
 6ماليي�ن بجانب بع�ض المتغيرات بنا ًء عل�ى موقف الفريق
األندلسي من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.
وأكدت الصحيفة أن إش�بيلية اتفق بالفعل مع صاحب الـ28
عامً ا على تفاصيل العقد الذي س�يمتد ألربعة مواسم مقبلة،
ولكن حت�ى اآلن ال تزال المفاوضات مع برش�لونة متوقفة
على أمل إكمال الصفقة قبل غلق باب الميركاتو بنهاية هذا
الشهر”.
وتعاق�د الن�ادي الكتالون�ي م�ع الالعب اإلس�باني في
صي�ف  2015قادمً ا من إش�بيلية ولكنه لم يتمكن من
المشاركة كثيرًا ،وسجل ً
هدفا في مرمى ريال مدريد
بالكالسيكو الماضي.

نيامر يكتب رسالة غامضة بعد واقعة كافاين
المستقبل العراقي  /وكاالت
كت�ب نيم�ار جونيور ،نجم فريق باريس س�ان جيرمان ،رس�الة
غامضة ،وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لصيحات اس�تهجان من جانب
جماهير الفريق العاصمي.
وكان�ت جماهي�ر س�ان جيرمان ق�د هاجم�ت البرازيلي
بصاف�رات االس�تهجان ف�ي مب�اراة ديج�ون ،بع�د أن
حرم زميل�ه إدينس�ون كافاني من تنفي�ذ ركلة جزاء،
كان س�يصبح اله�داف التاريخ�ي للنادي ل�و نجح في
تسجيلها.
وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع (انستاجرام):
“عم�رك ال يح�دد نضج�ك ،مؤهالت�ك ال تح�دد ذكاءك،
الش�ائعات عنك ال تحدد م�ن أنت”.وعل�ى الرغم من أن
نجم برش�لونة الس�ابق لم يحدد ماذا يقصد بهذا الكالم،

إال أن صحيف�ة موندو ديبورتيفو ،قالت إن الالعب البرازيلي ربما
يقصد الرد على أولئك الذين انتقدوه في اآلونة األخيرة.

نادال يعلن عدم مشاركته يف أول أدوار كأس ديفيز
المستقبل العراقي  /متابعة
أكد اإلس�باني رافائيل نادال ،المصنف األول عالميا بين العبي التنس المحترفين ،أنه لن يش�ارك في الدور األول بالمجموعة العالمية
في بطولة كأس ديفيز ،أمام بريطانيا بين الثاني والرابع من فبراير/شباط القادم ،لكنه أعرب عن استعداده لـ”المساعدة” في أدوار
أخرى من البطولة.
وأوضح نادال في ملبورن حيث تأهل اليوم لربع نهائي بطولة أس�تراليا المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى (جراند سلام)“ ،لن
أكون في ماربيا (إس�بانيا) لخوض بطولة كأس ديفيز ..لقد اضطررت لعدم المش�اركة في بطولتي أبو ظبي وبرزبين (بسبب اإلصابة)
وال يمكنني أن أقوم بتغيير جذري في أرض اللعب”.
وس�تواجه إس�بانيا في الدور األول من البطولة ،بريطانيا في مدينة ماربيا اإلس�بانية على أرض ترابية ،وحال فازت األولى ستستضيف
على أرضها الفائز من مواجهة أستراليا وألمانيا.
وأضاف المصنف األول عالميا “سأساعد الفريق بقدر استطاعتي ألنني أريد الفوز بكأس ديفيز مجددا” ،موضحا “ال أقول إنني لن ألعب في
كأس ديفيز هذا العام ،فقط لن أستطيع المشاركة في الدور األول ،سأرى كيف ستسير األمور بعد ذلك”.
وتاب�ع ن�ادال أن العام المنص�رم “كان صعبا ومعقدا وجيد ج�دا أيضا ،لكنني لعبت الكثي�ر من المباريات خالله وأنهيته بش�كل لم
يعجبني (أصيب في الركبة اليمنى) ،لذلك يجب أن أحاول أال يتكرر نفس األمر وأن أحافظ على حالتي البدنية”.
ومن المقرر أن يعلن مدرب الفريق اإلس�باني في كأس ديفيز ،س�يرجي بروجيرا عن أس�ماء الالعبين الذين سيش�اركون في الدور
األول أمام بريطانيا ،يوم الثالثاء القادم.

كونتي :موراتا يعاين من مشاكل غبية
المستقبل العراقي  /وكاالت
أك�د مدرب تشيلس�ي ،اإليطالي أنطونيو كونتي ،أن مهاجمه اإلس�باني،
ألفارو موراتا ،يعاني من بعض المش�اكل التي يجب حلها ،خاصة بعدما
عجز عن إيجاد طريقه نحو الشباك في المباريات الست األخيرة.
وقال كونتي ف�ي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا اإلس�بانية“ :إنه أول
موس�م كامل يلعبه موراتا ،أول موس�م حقيقي له ،فهي أول مرة يواجه
فيها هذه المشاكل ،ولكن يجب أن يتجاوزها ،ألنها مشاكل غبية”.
وأردف المدرب اإليطالي“ :تسجيل األهداف ليس أهم شيء ،بل العمل من
أجل الفري�ق ،يجب عليه أالّ يفقد الثقة ،ألن زمالءه والجماهير والمدرب
كلهم يثقون به”.
ً
أساس�يا،
وأنهى كونتي تصريحاته بالتأكيد على أن الالعب حينما يكون
فإنه “يواجه مثل هذه الظروف” ،متمًا“ :عندما يكون على مقاعد البدالء،
ال يكون خاض ًعا لكل هذه الضغوط”.
وس�جل موراتا  10أهداف بقميص تشيلس�ي في البريميرليج ،علمًا بأنه
انضم مطلع الموسم الجاري قادمً ا من ريال مدريد اإلسباني.

ا�سرتاحة
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مارك يعلن خطته ملكافحة اإلثارة والتضليل

أعلن الرئيس التنفيذي لرشكة فيس�بوك،
م�ارك زوكرب�رغ ،الجمع�ة ،أن الرشك�ة
س�تبدأ يف إعطاء أولوية لوس�ائل اإلعالم
“الجدي�رة بالثق�ة” يف ب�ث مش�اركات
التواصل االجتماع�ي الخاصة بها ،حيث
تعم�ل الرشكة على مكافح�ة “اإلثارة”
و”املعلوم�ات املضللة”.وقال�ت الرشكة،
الت�ي تملك أكثر م�ن  2مليار مس�تخدم
شهريا ،إنها سوف تستخدم استطالعات

ال�رأي لتحدي�د ترتي�ب وس�ائل اإلعلام
الجدي�رة بالثقة.واس�تعرض زوكرب�رغ
ه�ذا التعدي�ل يف تدوين�ة عىل فيس�بوك،
قائلا إن�ه اعتب�ارا م�ن األس�بوع املقبل
س�تعطي خدم�ة الب�ث اإلخب�اري وهي
املنتج املحوري للرشكة ،أولوية “لألخبار
ذات الج�ودة العالية” على املصادر األقل
جدارة.وكتب زوكربرغ “هناك الكثري من
اإلثارة واملعلومات املضللة واالس�تقطاب

سودوكو

يف العال�م اليوم”.ويق�ول “تتيح وس�ائل
التواصل االجتماعي للناس نرش املعلومات
بش�كل أرسع من أي وقت مىض ،وإذا لم
نعال�ج هذه املش�كالت تحديدا س�ينتهي
األمر بتضخيمها”.ويف الوقت نفس�ه قال
زوكربرغ إن كم األخبار بش�كل عام عىل
فيسبوك ،سيتقلص إىل نحو  4يف املئة من
محت�وى خدمة البث اإلخب�اري ،مقارنة
مع  5يف املئة حاليا.

أقدم جليد عىل كوكب األرض
وس�يتم نقل الجليد إىل سانت بطرسربغ
ملزيد من الدراسة والتحليل.
وكان قد عثر يف محطة “فوس�توك” عىل
جليد عمره  400ألف عام .وحدد العلماء
بعد دراسة الجليد ،أن الكرة األرضية تمر
بأربع دورات كل منها استمرت ملدة 100
أل�ف ع�ام .وخالل ه�ذه ال�دورات كانت
هناك فرتات من الحرارة العالية والحرارة
املنخفضة.

عثر باحثون يف معهد س�ان بطرسبرغ
للفيزي�اء النووي�ة على أق�دم جليد عىل
كوك�ب األرض يتج�اوز عم�ره امللي�ون
سنة.
وتم الكش�ف عن الجليد على عمق أكثر
من  3آالف مرت بالتعاون مع مستكشفي
القطبية من محطة “فوستوك” ،بالقارة
القطبية الجنوبية.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم:االفاعي تغير جلدها الذي يضي�ق عليها الن نمو
جسمها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عىل الجسم
 ،وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها
ه�ل تعلم:عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يرتاوح
بين 2000- 600بيض�ة وه�ذا العدد يختل�ف تبعا إلختالف
فصول السنة وقدرة امللكة عىل وضع البيض وعمرها
ه�ل تعلم:أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية على اإلطالق ،تقفز
 50ضعف طولها يف قفزة واحدة ،مندفعة بواس�طة مروحة
تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية الواحدة
ه�ل تعلم:أحد أن�واع الروبيان يمكن لبيض�ه املحافظة عىل
حيويت�ه ط�وال مائ�ة ع�ام بدون م�اء  . .ث�م يفقس عقب
س�قوط املطر ،وينمو ويضع بدوره البي�ض ،قبل أن تجف
مياه املطر
هل تعلم:الحرشة املسماة ( بخنفساء السجادة ) قد وضعت
يف زجاج�ة مغلقة  ،وبقيت فيها حي�ة دون طعام  .إذ كانت
تقت�ات يف ه�ذه املدة عىل جلدها الذي كان�ت تبدله من حني
آلخر
هل تعلم:الس�مكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان آخر
هي س�مكة القط�ة إذ لديها  3980س�نا ً اما الس�مكة التي
تملك اقل أسنانا فهي سمكة الكر كون وهذه السمكة تملك
سنني فقط

البلوغ املبكر «خطر» عىل صحة النساء
تشير دراس�ة بريطاني�ة إىل أن الفتيات
الالئ�ي يحضن قب�ل س�ن الثانية عرشة
ربما يزيد خطر إصابتهن بأمراض القلب
والجلطة الدماغي�ة يف مرحلة الحقة من
حياته�ن باملقارن�ة بنظرياته�ن الالئ�ي
تأخر الحيض لديهن.
وم�ن أج�ل هذه الدراس�ة ق�ام باحثون
بمراجع�ة بيان�ات أكث�ر م�ن  500أل�ف
بال�غ يف منتصف العمر لي�س لهم تاريخ
م�ن أمراض القلب وم�ن بينهم 267ألف
امرأة.
وتابع الباحثون نصف املش�اركني لسبع
س�نوات عىل األق�ل وخالل ه�ذه الفرتة
أصي�ب نح�و تس�عة آالف رج�ل وامرأة
بمرض يف القلب أو واجهوا أزمة قلبية أو

جلطة دماغية.
وأشارت البيانات إىل أن هؤالء النسوة قد
بدأن يف الحيض بش�كل نمطي يف سن 13
عاما.
وزاد احتم�ال إصاب�ة النس�اء الالئي بدأ
الحي�ض لديهن قب�ل بلوغه�ن  12عاما
بم�رض يف رشايني القلب بنس�بة عرشة
يف املئ�ة باملقارن�ة مع النس�اء الالئي بدأ
حيضهن عند سن الثالثة عرشة أو أكثر.
وقالت ساني بيرتز التي شاركت يف إعداد
الدراس�ة وهي من معهد جورج للصحة
العاملية بجامعة أوكس�فورد يف بريطانيا
إن البدان�ة ق�د تفسر بعض�ا م�ن هذه
الصلة.
وقال�ت بيرتز عبر الربي�د اإللكرتوني إن

طبق اليوم

صدور الدجاج بالبسلة

الدراس�ات الس�ابقة ربطت بين البلوغ
املبك�ر والبدان�ة يف كل م�ن األطف�ال
والبالغني.
وأضاف�ت» لكن ال توج�د صلة مبارشة .
.نتائجنا تثبت أن خطر اإلصابة بأمراض
رشايين القل�ب تزيد بالنس�بة للنس�اء
الالئ�ي يتمتعن بأوزان صحية والنس�اء
الزائ�دات يف ال�وزن أو البدين�ات وهو ما
يشري إىل حاجتنا ملزيد من األبحاث لفهم
الصلة بني حدوث أول طمث مبكر وزيادة
خطر اإلصابة بأم�راض القلب والجلطة
الدماغية يف مرحلة الحقة.
وق�ال الباحث�ون يف دوري�ة القل�ب عىل
االنرتنت إن عوامل أخرى تتعلق بالصحة
اإلنجابي�ة تؤث�ر عىل ما يب�دو عىل خطر

اإلصابة بأمراض القلب يف النساء.
ووجدت الدراسة أن النساء الالئي انقطع
الطمث لديهن مبكرا قبل س�ن الس�ابعة
واألربعين زاد لديه�ن خط�ر اإلصاب�ة
بأمراض رشايني القلب بنسبة  33يف املئة
وزاد احتم�ال إصابته�ن بجلطة دماغية
بنس�بة  42يف املئة باملقارنة مع النس�اء
الالئي انقطع طمثهن يف وقت متأخر عن
ذلك.
وأش�ارت الدراس�ة إىل وج�ود صل�ة بني
تاريخ امل�رأة يف اإلجه�اض وزيادة خطر
اإلصاب�ة بأم�راض رشايين القل�ب مع
ارتباط كل حالة إجهاض بزيادة نسبتها
ستة يف املئة يف احتمال اإلصابة بمشكالت
يف القلب.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
نظ�م ام�ورك ورتب اوضاع�ك بهدوء ،ك�ن واعيا ً
مهني�اًّ :
ملواجه�ة اصح�اب النفوذ والكلم�ة الفاصل�ة ،وظف كل
َّ
تتخط الح�دود وال تتكلم يف موضوعات ال
مواهب�ك لكن ال
تخصكعاطفياً :احتمال زواج سعيد إذا قررت حسم األمر
مع رشيك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة

الثور

العقرب

مهنياً :تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح يف اقناع اآلخرين
بآرائك ،توحي بالثقة لبعض القادرين واملسؤولني وتنترص
يف النهاية ،وتتفوق عىل املصاعب
عاطفياً :ترى الناس واألمور بمنظار جديد ،وطبعك املرح
وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

اجلوزاء

مهني�اً :تبح�ث ع�ن مص�ادر مالي�ه جدي�دة تم�ول بها
اس�تثماراتك ،وتوظ�ف طاقت�ك الخالق�ة بغي�ة نج�اح
مش�اريعك.عاطفياً :أج�واء س�عيدة للغاي�ة تحي�ط ب�ك
وبالرشيك م�ن كل الجوانب ،وهذا يفت�ح الطريق بينكما
نحومستقبل أفضل

القوس

مهني�اً :ق�د تطلع على معلوم�ات خطرية وتث�ور لبعض
األوضاع التعس�فية أو الضاغط�ة أو الدكتاتورية ،وربما
تأسف ملا يحصل يف الطرف اآلخر أو يف وضع مايل يزعجك
عاطفياً :تكون عىل موعد مع الحب والغرام هذا اليوم عىل
نحو لم تتوقعه إطالقا ً

السرطان

مهني�اً :تك�ون تحركاتك ناجحة وموفق�ة ،أوراق ضائعة
تس�تعيدها .عاطفياً :عليك ان تتخذ قرارا ً حاس�ما ً بشأن
عالقتك بمن تحب قبل تفاقم األمور نحو األسوأ
صحياً :ح�ان الوقت التخاذ القرار املناس�ب للتخلص من
اإلحساس بالضعف واالنهيار

اجلدي

مهني�اً :ق�د تحزن عىل أحد أف�راد املهنة ،وتأس�ف لوضع
درامي يم ّر ب�ه ،إال ّ
أن هذا الظرف قد يجمع الجميع حول
هدف واحد
عاطفي�اً :اس�تقرار يف العالق�ة بالرشي�ك الجدي�د ،لك�ن
االستقرار النهائي بينكما يحتاج إىل وقت أكرب

االسد

ً
تفسيرا ،وتتأرجح بني
مهني�اً :تمر بتناقضات ال تجد لها
املشاعر السارّة واملخاوف املقلقة
عاطفي�اً :تعرف لحظات حلوة وتكث�ر املواعيد والعواطف
ّ
تتمتع برحابة صدر تس�اعدك عىل تقوية
الجيّاش�ة ،أنت
الروابط

الدلو

مهني�اً :تأثيرات إيجابية وجيّدة عىل صعي�د العمل ،وهذا
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريبا ً
ّ
تتحس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة،
عاطفياً:
ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخريا ً

العذراء

املقادير:
 2ص�در دجاج “تكفي لفردين”  -كوب ونصف بس�لة مس�لوقة -
نصف كوب ماء – ملح  -فلفل أسود – زيت
 10وصفات جديدة لتحضري صدور الدجاج
طريقة التحضري:
نغسل صدور الدجاج جيداً ،ونضعها يف مصفاه ملدة ربع ساعة.
نض�ع صدور الدجاج عىل س�طح صل�ب أو كيس نايل�ون ،وندقها
بمطرقة اللحوم.
نتبل صدور الدجاج بامللح والفلفل األسود من الجانبني.
نسخن الشواية الكهربائية أو مقالة غرية قابلة لإللتصاق ،وندهنها
بالزيت.
نضع صدور الدجاج عىل الش�واية ،ونشوي كل جانب ملدة  3دقائق
وحتى يحمر.
نضيف إليها البسلة واملاء ،ثم نخفف درجة الحرارة ونغطيها.
نرتكها عىل نار هادئة ملدة من  20إىل  30دقيقة وحتى تنضج( ،مدة
التسوية بحسب حجم الصدر).
نتبل الدجاج بامللح والفلفل االسود ،ونقلبها جيداً.
نقدم الدجاج بالبسلة مع املكرونة بالصوص األبيض.

مهني�اً :انفراج�ات مالية مفاجئة تدفع�ك إىل التبذير غري
امل ّ
ربر ،فحاول االنتباه إىل مصاريفك قبل فوات األوان
عاطفي�اً :تضييق الهوة بينك وبني الرشي�ك تلقى ارتياحا ً
عند الجميع وأصداء إيجابية عىل العالقة بينكما

مهنياً :االنفتاح عىل اآلخرين يس�اعدك عىل ّ
حل املشكالت
ً
معه�م مهم�ا بلغ�ت صعوبته�ا ،فتس�جيل نقاط�ا يف
مصلحتك
عاطفي�اً :انتقادات�ك املتواصل�ة للرشيك س�تعطي نتائج
عكسية ،ويف فرتة لن تكون طويلة

احلوت

َ
واسع لتعزيز العالقات ،تقوم
مهنياً :كن متفائالً باألفضل
باتصاالت ومفاوضات دقيقة ومعقدة عىل األرجح ،إال أنك
تتوص�ل معها إىل نتائج مش�جعة جداً .عاطفي�اً :العالقة
الجدي�دة يف خطر ألنها تحت ضغوط جمّ�ة منك أنت ولن
تسلم إالّ إذا كان الحبيب يف وضع جيّد وسليم

مهني�اً :تنجز الي�وم الكثري من األمور الت�ي كانت مؤجلة
وتواجه مشكلة كبرية يف العمل وتحاول أن تجد لها حلوالً
منطقي�ة .عاطفي�اً :كن جدي�ا ً يف عالقت�ك بالحبيب فهو
ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغري أسلوبك معه.صحياً:
تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة.

ال تتناول هذه األغذية يف «الوقت اخلطأ»

يح�رص الن�اس كثيرا على معرف�ة فوائد
األطعم�ة ومضاره�ا ،لك�ن ق�د يغي�ب عن
بالهم ،أن وقت تناولها يؤثر إىل درجة كبرية
عىل صحة اإلنس�ان ،فحتى األغذية النافعة
للصحة ق�د تؤدي إىل تبعات س�لبية يف حال
جرى اإلقبال عليها يف اللحظة الخطأ.
ومن األغذية التي يتوج�ب االنتباه إىل وقت
تناولها؛ فاكهة املوز ،إذ ينصح األطباء بعدم
أكلها ليال ،فعىل الرغ�م من غنية بمضادات
الحموضة التي تس�اعد عىل تهدئة الحرقة،
إال إنها قد تسبب نزلة برد وسعاال.
ولذلك يجدر بعشاق املوز أن يتناولوه خالل
فرتة النهار ،وس�تضمن لهم الفاكهة طاقة

كافية يف الجس�م ،واألم�ر ينطبق أيضا عىل
فاكهة التفاح وفق ما نقلت «بولد سكاي».
وي�ويص الخبراء باالبتع�اد أيضا ع�ن لبن

الزب�ادي ،خلال اللي�ل ،فعلى الرغ�م م�ن
كون�ه خفيفا ،يس�بب الحموضة ويؤدي إىل
اضطرابات يف الجهاز الهضمي،
أما الشاي والقهوة اللذين يتناولهما الناس
صباحا يف الع�ادة ،فيس�تحب أال يكونا أول
مشروب بعد االس�تيقاظ من الن�وم ،وذلك
بسبب ما يحتويان عليه من مادة الكافيني،
واحتم�ال تس�ببهما بالحموض�ة ومتاعب
للمعدة.وينصح باالبتعاد عن األرز ليال ،فهو
يؤدي إىل السمنة جراء استغراقه وقتا أطول
يف عملي�ة الهض�م ،كما أنه ق�د يحدث قلقا
للنائ�م بخلاف رشب الحليب ال�ذي يضمن
ليلة هادئة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1599
االثنين  22كانون الثاني 2018

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

يف سرية احلب

العاطفة بني الزوجني
رشا عمران

كتبت ،قبل أيام ،على صفحتي على «فيسبوك» منشورا ً عن نماذج من
النساء القويات والمتحققات المستقالت ،وتساءلت :لماذا تتعرّض هذه
ح�االت متكرّرة من انعدام الثقة بالنفس.
النماذج من النس�اء تحديدا ً إلى
ٍ
المدهش في التعليقات التي جاءت على المنش�ور ،ومعظمها من النساء،
أن األغلبية ترى الس�بب في النش�أة األولى ،في التربي�ة ،في العالقة مع
األهل ،واألم تحديداً ،واتفقن جميعا ً على أن فقدان المرأة ثقتها بنفس�ها
يتضح جيدا ً في عالقاتها العاطفية.
قص�دت في منش�وري تمام�ا ً ما اتفق�ت علي�ه اآلراء ،انع�دام الثقة
بالنفس في العالقة مع الرجل جس�ديا ً وعاطفيا ً ونفس�ياً ،وذلك الضعف
ال�ذي يصي�ب المرأة عندما تقع في الحب ،وعندما تترك نفس�ها من دون
مس�افة أمان ف�ي عالقتها العاطفية .وغالباً ،وهو م�ا أعرفه من تجارب
صديقات كثيرات ،ومن قراءاتي س�ير نساء متميزات في تاريخ البشرية،
ٍ
إن إزالة مس�افة األمان ه�ذه ال تحصل إال مع هذه النماذج من النس�اء،
يتركن أنفس�هن يخض�ن التجربة كما ه�ي ،بكل ما تحمل�ه معها ،بدون
وض�ع معايي�ر لما يجب أن يكون عليه ش�كل عالقتهن م�ع الرجل .ومن
دون الدخول في ألعاب الغوايات النسوية التي تتقنها كثيرات ،تلك األلعاب
التي تدخل تحت بند الحس�ابات الرياضي�ة في العالقة العاطفية ،وهو ما
يل�زم هنا حذف صف�ة (عاطفية) ،إذ ال يمكن دمج الحس�ابات الرياضية
َ
النقيضيْن ،الحسابات الرياضية تنتج
والعاطفة معاً ،ال يمكن الجمع بين
ً
عالق�ة محس�وبة النتائج ،وينتفي فيها خطر التعرّض لأللم من فش�لها.
في عالق ٍة كهذه ،تحافظ المرأة على قوتها وتوازنها ،وتمسك بيدها خط
س�ير العالقة ،تم�ارس تماما ً ما يمارس�ه الرجل .في العالق�ة العاطفية
الخالية من الحسابات ،ال تمسك المرأة بيدها أي شي ٍء غير قلبها ،مخافة
أن يتفتت ،وهو ما يح�دث في الغالب ،وتدخل في دائرة الضعف والخوف
والهشاشة وانعدام الثقة بالنفس.
أسوأ ما في األمر هنا هو الدخول في دائرة كره الذات ،ولومها على ما
يحدث .ومن دون أن تعي ذلك ،تسعى المرأة المغرمة نحو تحميل نفسها
مس�ؤولية فش�ل العالقة وتعرّضها لأللم ،فهي المخطئة حتماً ،وس�بب
تخل�ي حبيبه�ا عنها هو لمش�كل ٍة ما فيه�ا ،فهي لم تع�رف كيف تحافظ
عليه .ولكي ّ
تكفر عن خطئها عليها أن تضع نفس�ها في بوتقة األلم ،ألم
الف�راق وألم التخلي وألم الوحدة وألم الفقد ،وكأن األلم هو المط ّهر الذي
ّ
مؤك ٌد أن
س�ينجيها من خطيئة فش�لها ف�ي الحب.وبالعودة إلى البداي�ة،
ّ
يش�كل مخزون الالوعي
م�ا نتلقاه في مراحل تفتحنا على الحياة هو ما
مجتمعات تق� ّدم الحب بوصفه مرض�اً ،والمحب
لدين�ا ،نحن تربين�ا في
ٍ
مازوشياً ،لنعد إلى شعر الحب العربي ،الحب ال الغزل ،إلى الطرب العربي،
ٌ
ٌ
عربية من الحديث عن ع�ذاب الحب :الحبيب مخيّب
أغنية
ن�ادرا ً ما تخل�و
لآلمال دائماً ،والمحب يمعن في حبه وعشقه له .تحمل كل قصص الحب
العظيمة ،في تفاصيلها ،االستمتاع بألم الحب ،هل من مازوشية أكثر من
هذا؟ تش�كل هذا في ال وعي غالبيتنا .ارتبط وعينا عن الحب باأللم ،كلما
ً
ّ
جذرية في التعل�ق بالحبيب .كلما اهتزت ثقتنا
تعذبن�ا في الحب كنا أكثر
بأنفسنا وأحسسنا بهشاشتنا وضعفنا تجاه من نحب.

عائشة الجناحي
قب�ل الزواج كان�ت تعيش حي�اة ناعمة وهادئة وه�ي تحلم بفارس
األحالم الوس�يم والطيب الذي ينعم بمثل مس�تواها الفكري واألخالقي
ف�ي تربية األبناء وحب الحفاظ على صل�ة الرحم واألصدقاء ،ولكن بعد
الزواج تكتش�ف أن هذا الشخص يختلف تماما ً عن الصورة الجميلة التي
رس�متها في مخيلتها ،فتتحطم أحالمها الوردية ،وتبدأ تتالش�ى ش�يئا ً
فش�يئا ً بالرغم م�ن محاوالتها الكبيرة في الحف�اظ على حب هذا الزوج
والتغاضي عن معاملته السيئة لتعيش حياة طبيعية وتحافظ على كيان
هذه األسرة من االنهيار التام ولكن من دون جدوى فيقع الطالق.
«ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك»
بعد س�نوات طويلة من طالقها تكتش�ف أن ه�ذا الطليق مقدم على
الزواج ولم تتألم البتة كونها لم تعد له أية مشاعر سوى أنه والد أطفالها
لي�س أكثر فهي منش�غلة تماما ً في ما هو أهم وه�و تربية أطفالها ،في
ي�وم تفاجأت حين قامت إحداهن باالتص�ال لتتأكد من أن هذا الطليق ال
يعيبه ش�يء حتى ال تتدمر حياة زوجته المس�تقبلية فسألتها «هل كان
يضربك كما س�معنا؟» .فقالت «ل�م يضربني قط ،وربما ل�م يكن زوجا ً
صالحا ً لي ولكنه قد يكون كذلك لغيري» .العنف العاطفي له أثر كبير من
الضرب الذي قد يصيب المرأة فيكون االنفصال الخطوة األمثل لتحريرها
من هذا العدوان القاس�ي .عندما نتحدث ع�ن العنف فمعظمنا يفكر في
العنف الجس�دي بينما هناك أيضا ً العن�ف اللفظي والعاطفي الذي ال يقل
أو قد يكون أشد خطورة من العنف الجسدي.
أكدت األبحاث أن أش�كال العنف النفس�ي أش�د إيالما ً من الجس�دي
والت�ي تتمثل ف�ي التوبيخ يليه االس�تهزاء والتحقير والس�ب والش�تم،
وق�د يتجاوز الزوج الحدود فيبدأ بس�ب أهل الزوج�ة وأقربائها وتهديد
الزوجة بالطالق ،وكل أنواع هذا اإليذاء اللفظي هو أحد أسباب االنفصال
العاطفي والوجداني بين األزواج.
ولك�ن م�ا الذي يجعل بعض األزواج يس�تخدمون هذا األس�لوب في
التعامل مع الزوجات؟
بعض اآلباء واألمهات يستخدمون العنف العاطفي ضد الطفل بدافع
التنفي�س عن الضغوط الحياتية التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية،
وليس بدافع التربية وتقويم الس�لوك ،والبعض اآلخر يستخدم األسلوب
الس�لبي الذي تجرعوا مرارته في الصغ�ر ليعكس على تصرفاتهم تجاه
أطفالهم الجو نفس�ه الذي تربوا فيه ،مما يجعلهم يعيدون ممارس�ة ما
تلقوه في مراحل طفولتهم على زوجاتهم.
يق�ول الدكت�ور المخت�ص في عل�م النف�س الترب�وي «إن  90%من
البرمجة الذاتية تتكون عند األطفال من سن الميالد وحتى سن السابعة»
لذا سبع الس�نوات األولى تعد مرحلة بالغة األهمية في تكوين شخصية
الطفل والتي تحدد سلوكه في سن الرشد.
فعنف الرجل يعود إلى طبيعة نش�أته في أسرة تستخدم العنف كأداة
تربوي�ة في تقويم الس�لوك ،وق�د يحول األمر ذاته المرأة إلى ش�خصية
استسلامية ،مما يش�جع الرجل على االس�تمرار في عنفه وممارس�ة
إيذائه النفسي لها فتنعدم العاطفة بين الزوجين.

كـاريكـاتـير

غوغل تعالج مشغل «كروم» الذي يعطل شبكات «واي فاي»
كش�فت ش�ركة غوغل عن إصالح خلل في
مش�غل الوس�ائط كرومكاس�ت ،واألجهزة
التي تعمل بنظام تش�غيل أندرويد ،قد يعطل
فجأة ش�بكات اإلنترنت الالس�لكي المنزلية

(واي فاي).وتظهر المشكلة ،عندما تستعيد
أجهزة كرومكاس�ت وأجهزة مكبر الصوت
الذك�ي «غوغل هوم» نش�اطها ،م�ن حالة
«الس�كون» المصاحبة النخفاض مس�توى

الطاقة.وحينما «تستيقظ» األجهزة قد تنقل
أكثر من  100ألف حزمة من البيانات ،تغمر
س�ريعا أجه�زة توجي�ة اإلنترن�ت المنزلية
«روترز».
وأنتجت الشركات المصنعة ألجهزة توجيه
اإلنترن�ت برمجي�ات إصلاح ،لمس�اعدة
أجهزته�ا للتكي�ف مع مث�ل ه�ذا االندفاع
الهائل للبيانات.
وأقرت ش�ركة غوغل على صفحتها للدعم
الفن�ي بالخل�ل ،وقال�ت إن المش�كلة جزء
من برنامج تشغيل كاس�ت ،الموجود على
أجهزتها كروم كاس�ت واألجهزة المنزلية،
وكذل�ك الهواتف التي تعمل بنظام تش�غيل
أندرويد.
ويس�مح برنام�ج تش�غيل كاس�ت
للمس�تخدمين بنق�ل التطبيق�ات أو المواد
األخ�رى ،مثل الموس�يقى أو األفلام ،إلى
جهاز آخر ،وغالبا ما يكون تلفزيونا ذكيا.
وتح�دث المش�كلة ،ألن برنام�ج تش�غيل
كاس�ت ال يتوقف عن محاول�ة البقاء على
اتصال مع األجه�زة األخرى المدعومة من
غوغ�ل ،الت�ي تعمل عل�ى ش�بكة اإلنترنت
المنزلية.

«شعر» األمري ويليام يشغل الرأي العام بربيطانيا

ّ
بقصة
ظه�ر دوق كامبريدج األمي�ر ويليام
ش�عر جديدة حي�ث حل�ق ش�عره بالكامل
خالل زيارته لمستش�فى األطفال في لندن،
وهو ما أدى إلى بث عدد من الش�ائعات التي
أفادت بأن كلفة ّ
قصة الش�عر الجديدة التي
اعتمدها األمير بلغت  180يورو..
ونفت مصادر من العائلة المالكة البريطانية
الشائعات ،إالّ ّ
أن األمير ر ّد بطريقة فكاهية
حي�ث أوضح ان�ه ال يعتقد ّ
أن كمية الش�عر
ً
ً
عالية
تكلفة
التي كانت على رأس�ه تحت�اج
إل�ى هذه الدرجة خصوصا ً انه من أصحاب
الشعر الخفيف.
وتابع األمي�ر أنه لطالما تعرّض لس�خرية
أخي�ه األمير هاري وزوجت�ه األميرة كايت
نتيجة ش�عره الخفيف ،وه�و ما دفعه إلى
اتخاذ قرار ّ
قصه بشك ٍل نهائي.
وأف�ادت المعلوم�ات ّ
أن األمي�ر البال�غ من
العمر  35عاما ً طلب مش�ورة مصفف شعر
دوقة كامبريدج ريتشارد وارد قبل أن يتخذ
القرار علما ً أنه كان غالبا ً ما يقوم بتصفيف
ش�عره وحلقه بنفس�ه ف�ي المن�زل دون
اللج�وء إلى مصفف ش�عر أو إلى صالونات
الحالقة.

يذك�ر ّ
أن األمـــــي�ر معروف بنش�اطاته
الخيري�ة وظه�وره العلني المتك�رر تماما ً
كأخي�ه األميــــــر ه�اري وكذلك زوجته
األمي�رة كايت وه�ي ع�ادة ورثــــها عن

والدته الراحلة األميرة ديانا.
وينتظ�ر األمي�ر وزوجت�ه طفلهم�ا الثالث
والذي لم يحدد جنسه حتى الساعة ،وينتظر
أن ينضم إلى العائلة في الربيع القادم.

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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