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الربملان يقرتب من ترشيع «من أين لك هذا؟»

أنهى قراءة تقرير «حل مشكلة اإلسكان» ..وناقش مقرتح تعديل قانون املختارين
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
انه�ى مجلس الن�واب جلس�ته االعتيادية
الع�ارشة م�ن الفص�ل الترشيع�ي الثاني
للس�نة الترشيعي�ة الرابع�ة الت�ي عقدت
برئاس�ة س�ليم الجب�وري وبحضور 172
نائبا ،أمس السبت ،عملية استجواب قاسم
الفه�داوي وزي�ر الكهرباء واكم�ل قراءة
 7قوانين .وذكر بي�ان للدائ�رة االعالمية
ملجلس النواب تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه انه «يف مستهل الجلسة انهى
املجلس عملي�ة اس�تجــواب وزيـــــر
الكهربــ�اء بن�اء عىل طل�ب النائب رزاق

محيبس السعداوي» .واتم املجلس القراءة
االوىل ملقرتح قانون الكس�ب غري املرشوع
{من اي�ن لك ه�ذا} واملقدم م�ن اللجنتني
القانونية والنزاهة والذي جاء حفاظا عىل
املال العام ولضمان عدم استغالل منصب
الغراض خاصة وملعالجة حاالت الفس�اد
الت�ي حدث�ت بع�د  . 2003/4/9ب�دوره
دع�ا تورهان املفت�ي ممث�ل الحكومة اىل
الرتيث يف امليض بترشي�ع مقرتح القانون
لوج�ود مشروع قان�ون النزاه�ة مقدما
م�ن الحكوم�ة ويتضمن م�واد ضمن هذا
املقترح .من جانبه ،وج�ه رئيس املجلس
اللج�ان املعني�ة بامليض بترشي�ع مقرتح

العيداين يعلن بعد اجتامعه مع العبادي قرب تنفيذ
مرشوعني كبريين للمجاري بالبرصة
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القانون لحين ورود مرشوع القانون من
قبل الحكومة  .وأنهى املجلس قراءة تقرير
ومناقش�ة مقرتح قان�ون التعدي�ل األول
لقانون جه�از مكافحة األرهاب رقــــم
 31لسنــة  2016واملقدم من لجنة األمن
والدف�اع  .وأنج�ز املجل�س ق�راءة تقرير
ومناقش�ة مقرتح قانون التعدي�ل الثاني
لقان�ون تعويض املترضري�ن الذين فقدوا
ج�زءا َ من اجس�ادهم ج�راء ممارس�ات
النظ�ام البائ�د رقم  5لس�نة  2009املعدل
واملق�دم م�ن لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا
والسجناء السياسيني.

التفاصيل ص3

احلكيم والصدر يبحثان االستعدادات لالنتخابات
واستحقاقات املرحلة املقبلة
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املانيا تشارك يف «عملية رسية أمريكية»

إطالق عملية أمنية واسعة عىل حدود السعودية

بغداد  /المستقبل العراقي

أطلق�ت القوات األمنية بدعم من طريان
التحال�ف ال�دويل ،أمس الس�بت ،عملية
عس�كرية واس�عة لتطهري الح�دود مع
اململك�ة العربية الس�عودية من جيوب
تنظيم «داعش» اإلرهابي التي نش�طت
أخيرا ً يف ه�ذا املح�ور ،بينم�ا تواص�ل
عملي�ات مراقب�ة وتعزي�ز الح�دود مع
سورية.
وقال قائد عملي�ات األنبار ،اللواء الركن

محمد الفالح�ي ،يف ترصيح صحايفّ ،
إن
«القوات ب�دأت بعملية واس�عة لتطهري
صحراء األنبار باتجاه الحدود العراقية
ً
مبينا ّ
أن «العملية تشارك
– السعودية»،
فيه�ا قطعات من الجيش ومن الرشطة
والق�وات العش�ائرية ،وق�وات الحدود،
وبإس�ناد من الطيران العراقي وطريان
التحالف الدويل».
وأض�اف ّ
أن «العملي�ة ته�دف إىل تدمري
مخاب�ئ (داع�ش) ومضافاته�م يف
الصح�راء الغربي�ة لألنب�ار باتج�اه

الح�دود» .م�ن جهت�ه ،أك�د ضاب�ط يف
قي�ادة عملي�ات األنب�ارّ ،
أن «معلومات
اس�تخبارية كش�فت عن تزايد نش�اط
تنظي�م «داع�ش» ،ووج�ود جي�وب
كبرية له ق�رب الحدود مع الس�عودية،
األم�ر ال�ذي تطلّ�ب التحرّك العس�كري
باتجاهه�ا» ،مبينا ّ
أن «العملية يش�ارك
فيه�ا نح�و  3000مقاتل عراق�يّ ،
وأن
القوات بدأت بعمليات تمش�يط منظمة
يف عمق الصحراء».

التفاصيل ص3

رئيس املؤمتر الوطني :أهم سامت الديمقراطية هي قدرهتا عىل إستيعاب املختلف بالرأي

جملـس القضـاء األعـلـى يشكـل مـحـكـمـة جـديـدة فـي املوصـل
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بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت مجلة «دير شبيغل» األملانية ،أمس السبت،
أن وكالة االس�تخبارات الخارجية األملانية تشارك
ضمن عملية»  »Gallant Phoenixبمش�اركة 21
دولة أخرى منذ ترشين األول املايض.
وأضافت املجلة ،استنادا إىل رد رسي من الحكومة
األملاني�ة عىل طلب إحاطة للكتل�ة الربملانية لحزب
اليس�ار ،أن الوحدة الرسية تجم�ع معلومات عن
عنارص تنظي�م داعش يف س�وريا والعراق .وتتوىل
قيادة العمليات الخاصة املشرتكة األمريكية إدارة

العملية انطالقا من قاعدة عسكرية يف األردن.
وبحس�ب التقري�ر ،ف�إن العملي�ة تتعل�ق بتقييم
وثائ�ق ووس�ائط تخزي�ن بيانات وآث�ار للحمض
الن�ووي (دي إن إي�ه) وبصمات أصاب�ع حرزتها
قوات خاصة يف معاقل سابقة لـ»داعش».
وذك�رت املجلة أن وكالة االس�تخبارات الخارجية
األملاني�ة ،والجيش األملاني يري�ان أن هذا التعاون
رضوري ملواجه�ة خط�ر اإلره�اب ،الذي يش�كله
العائدون من مقاتيل «داعش».
وأوض�ح التقري�ر أن أملاني�ا رفض�ت يف أول األمر
املش�اركة يف العملية ،تحسبا الس�تخدام الواليات

املتحدة هذه املعلومات يف ش�ن هجمات عسكرية
عىل إرهابيني أملان .وبحسب بيانات املجلة ،رفضت
الحكومة األملانية ووكالة االس�تخبارات الخارجية
التعليق عىل العملية.
تجدر اإلش�ارة إىل أن نحو  950إسلاميا من أملانيا
سافروا خالل السنوات املاضية إىل سوريا والعراق
لالنضم�ام إىل داعش .ولقي  145ف�ردا منهم عىل
األق�ل حتفه�م هن�اك خلال مع�ارك أو عمليات
انتحاري�ة .وتراقب س�لطات األم�ن األملانية حاليا
 705إسالميني خطريين أمنيا داخل أملانيا ،بزيادة
قدرها خمسة أضعاف عددهم عام .2013

بغداد توافق عىل تشكيل جلنة مشرتكة ملناقشة قضايا املوازنة مع كردستان

القصة الكاملة ملحاولة أمريكيني هتريب اسلحة إىل البيشمركة عرب تركيا

اخلارجية تسعى إىل «حتول دبلومايس» باجتاه احلشد االقتصادي
اخلارجية االمريكية:
لن نكرر «خطأ االنسحاب»
من العراق
ص2

بريطانيا تدين مواطن
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رئيس التحالف الوطين :الشباب عماد مشروعنا وهم الثروة الوطنية الكربى

احلكيم والصدر يبحثان االستعدادات لالنتخابات واستحقاقات املرحلة املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي

والش�خصية والحزبي�ة وتغليبه�ا على الصالح الع�ام وغياب
املؤسساتية عدو يجب التغلب عليه».
وبني ان «الش�باب ليس وقودا ً لالنتخاب�ات وحالة عابرة بل
اس�اس املشروع وعم�اده نريدهم قب�ل االنتخاب�ات وبعدها،
فالش�باب عماد مرشوعنا والثروة الوطنية وعماد الحل ملشاكل
الوطن ،كما نثق بالشابات وامكانياتهن وقدراتهن ولنا الرشف
يف تي�ار الحكم�ة ان نعط�ي الدور للش�ابة كما نعطي للش�اب
ويجب ان تشعر الشابة بفرصه ودورها كما يشعر للشاب».
واوضح ان «تمكني الش�باب ليس ش�عار نرفع�ه بل التزام،
والش�اب الكف�وء يجب ان يأخذ ادواره بش�كل كبير ،ونحن ال
نخبر عن امنيات بل واقع يف تيار الحكمة وقدمنا قادة ش�باب
وبرهن�وا عىل انهم ق�ادرون عىل فعل املعاج�ز ونحن فخورون
بهم» .وش�دد الس�يد عم�ار الحكيم «نح�ن قوم نفع�ل وفعلنا
يق�ول» ،مشيرا اىل ان «هناك م�ن يراهن عىل فش�ل مرشوعنا
لتمكني الشباب ،كما علينا االستعداد لالنتخابات ونثق بقدراتنا
الشبابية وان نتنافس برشف».
وحذر ابناء تيار الحكمة من االنجرار اىل الرصاعات الجانبية،
فيم�ا دع�ا الق�وى والتحالفات اىل تبن�ي وثيق�ة رشف لتقديم
الربامج االنتخابية بدون تسقيط.
وأكد الس�يد الحكيم «س�نطرح برنامج واض�ح لبناء الدولة
وسنقدم فريق عمل اساسه الطاقات الشبابية الجديدة والوجوه
الت�ي خدمت ومقبولة من قبل الناس ،واولويتنا هي بناء الدولة
العرصية العادلة ونتمسك باملرشوع الوطني» ،مشددا ً «االنفتاح
عىل من يؤمن بالعملية السياسية ،وهو منهجنا وطريقنا الذي
ال نتخىل عنه ،والثقة بالشباب للنزول للميدان».
وخاطب مجلس الشباب الوطني بالقول «هذا املجلس يمثل
واجهة اساس�ية ومهمة يف تيار الحكمة الوطني ،وقام املجلس
بخطوات اساس�ية وتوج عمله باملؤتمر التأسييس واالختيارات
الدقيقة من املحافظ�ات ،وكان للمجلس برامج مؤثرة ونتمنى
ان يس�تمر بفاعلية اكثر ،وش�عارنا هو التجدي�د {نجدد يف كل
يشء} اال يف الثوابت والقيم واملبادئ».

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمكتبه
يف النجف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وبحث معه
االستعدادات الجارية لالنتخابات القادمة واستحقاقات املرحلة
املقبلة.
واتف�ق الطرفان على رضورة اجراء االنتخابات بش�فافية
عالي�ة وان يك�ون التنافس وف�ق الربامج الخدمي�ة ،فضالً عن
اتفاقهما عىل اهمية الرتكيز عىل بناء الدولة يف املرحلة القادمة،
مؤكدي�ن اهمي�ة ان يحظى املواط�ن بدولة قوي�ة تخدمه دون
تمييز.
من جانب آخر ،ربط رئيس التحالف الوطني رقي املجتمعات
بتمكني الش�باب بداخلها ،مؤكدا ً ان الشباب عماد مرشوع تيار
الحكمة وهم الثروة الوطنية الكربى.
وذكر يف املؤتمر التأس�ييس للش�باب الوطن�ي (تغيري) الذي
عقد بمكتبه ببغداد ان «العقيدة ركن اس�اس يجب عىل الشباب
التحلي به�ا لتحقيق النج�اح ،ونحن امة ذات حض�ارة عريقة
ويج�ب ان نعتز بالجذور التاريخية ،واسلامنا يدعونا لالعتزاز
بها وان التمس�ك بالعقي�دة والقيم واالخالق ليس�ت رجعية او
تخلف او منافية للمدنية».
واضاف «يجب ان ننظر اىل الواقع املدني والتطورات يف بالدنا
مع ما ينس�جم مع حضارتنا وقيمنا ومبادئنا مع وال نستنسخ
تجارب االخرين».
ودعا السيد الحكيم اىل «احداث التوازن بني التطور التكنلوجي
والحف�اظ عىل القيم» ،مشيرا اىل ان «الص�دق والوفاء والصرب
والثبات والتضحية والعطاء والكرم ابرز سمات الشباب».
وتاب�ع «نحن نؤم�ن بالش�باب ،ونفتخر بان تي�ار الحكمة
ه�و تيار الش�باب ونعتق�د انه افضل اس�تثمار نس�تثمر فيه،
كما ان الثروة الوطنية االوىل هي الش�باب ،وش�بابنا يف س�احة
املعركة ادهش�وا العالم بتضحياتهم وكسروا االرهاب وحققوا
انتصارا تاريخياً ،كما ان الفس�اد والطائفية والنزعات الفردية

العدل :السجن ( )7سنوات ملوظفني
يف دائرة اإلصالح هربا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل ،أمس الس�بت ،عن صدور
حك�م بالس�جن ( )7س�نوات ملوظفين يف دائرة
اإلصالح هربا محكوما ً عام  .»2012وقال املفتش
العام للوزارة حسن حمود العكييل ،يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،ان «محكمة
الجناي�ات املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة أص�درت
حكما ً بالس�جن ( )7س�نوات ملوظفين يف دائرة
اإلصلاح العراقية قاما بتهري�ب أحد املحكومني
عام .»٢٠١٢
وأض�اف العكيلي ان «املحكم�ة اطلعت عىل
سري التحقيقات الخاصة بقيام املتهمني الهاربني
(س.ق.ج) و(ع.خ.ج) باالتف�اق واالشتراك مع
متهم آخر بتهريب محكوم من أحد سجون بغداد
عام .»٢٠١٢
وأشار املفتش العام اىل ان «األدلة توفرت لدى
املحكم�ة بمقرصية املتهمين ،فأصدرت حكمها
غيابيا بس�جن كل منهما ( )7س�نوات اس�تنادا
ألحكام املادة ( )269من قانون العقوبات بداللة
مواد االشتراك ( 47و 48و )49منه ،وإصدار امر
قبض وتحري ،وتأييد حجز األموال املنقولة وغري
املنقولة للمدانني.

املنافذ احلدودية تعلن
الكشـف عن ( )46معاملـة كمركيـة
مزورة يف الشالجمة

العيداين يعلن بعد اجتامعه مع العبادي قرب تنفيذ مرشوعني
كبريين للمجاري بالبرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن محافظ البرصة أس�عد العيداني عقب
اجتماع�ه ،أمس الس�بت ،م�ع رئي�س الوزراء
حيدر العبادي يف بغداد عن قرب املبارشة بتنفيذ
مرشوعين كبريين للمج�اري يف منطقة القبلة
وقض�اء الزبير ،وهما م�ن املش�اريع املعطلة
منذ أع�وام .ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز»
ع�ن املحافظ الق�ول ،إن «االجتم�اع مع رئيس
الوزراء تضم�ن محاور عديدة ،منها مناقش�ة
الوضع األمني يف املحافظة وس�بل اكمال تنفيذ
املشاريع الحيوية التي تم إيقاف العمل بها قبل
انجازها» .وأضاف أن «مرشوع مجاري منطقة

رئيس املؤمتر الوطني :أهم سامت الديمقراطية هي قدرهتا عىل إستيعاب املختلف بالرأي
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال رئي�س املؤتم�ر الوطن�ي
العراقي املهن�دس آراس حبيب كريم
«إح�دى أه�م س�مات الديمقراطية
وميزاتها هي قدرتها عىل إس�تيعاب
املختلف بالرأي أو املوقف مهما كانت
درجة التباعد وحتى التصادم.
بينم�ا األمر يب�دو معاكس�ا ً جدا ً
بالنس�بة للديكتاتوري�ة التي تصادر

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت هيأة املنافذ الحدودية عن  46معاملة
كمركية مزورة يف منفذ الشالمجة.
وذك�رت الهي�أة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان�ه تم الكش�ف عن 46
معامل�ة كمركية مزوره يف منفذ الشلامجة من
قبل لجنة مش�كلة من قسم البحث والتحري من
مق�ر الهيأة العام�ة للمنافذ الحدودي�ة بأمر من
رئيس الهيأة «.
واضافت «وبعد تدقيق املعامالت لش�هري 11
 12 ،لس�نة  2017فقط  ،تبين ان عملية التزوير
احدثت رضرا باملال العام تقدر بمئات املاليني من
الدنانري يف املعامالت املكشوفة حاليا فقط».

القبلة من املقرر املبارشة بتنفيذه قريباً ،وكذلك
مرشوع مجاري قضاء الزبري سوف يدخل حيز
التنفيذ» .يذكر أن محافظة البرصة تش�كو من
أزمة مالية حادة بس�ببها أصبح�ت العديد من
الدوائر الحكومية عاجزة عن القيام بواجباتها،
كما توقفت عرشات أو مئات املشاريع الخدمية
قب�ل انجازها ،وقد طالب�ت الحكومة املحلية يف
مناس�بات عديدة الحكوم�ة االتحادية برصف
مس�تحقات املحافظ�ة ،ول�م تحص�ل منها إال
عىل جزء قليل ،وخالل األش�هر القليلة املاضية
برزت تداعيات تلك األزمة بش�كل أكثر وضوحا ً
وخط�ورة ،إذ انعكس�ت على جميع األنش�طة
والقطاعات الخدمية دون استثناء.

مس�بقا ً كل اآلراء واألفكار والربامج
واملناه�ج وتف�رض خياراتها بالقوة
وبمختلف أساليب القمع.
الديمقراط�ي يؤم�ن بحري�ة
اإلختلاف بينم�ا الدكتاتوري اليؤمن
إال بحري�ة واحدة ه�ي إطالق يده يف
فرض رؤيته األحادية.
لذلك فإنه وبرغ�م كل املالحظات
على العملية السياس�ية بمن يف ذلك
الفشل أو اإلخفاق هنا أو هناك فإنها

بغداد توافق عىل تشكيل جلنة مشرتكة ملناقشة قضايا املوازنة مع كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد عض�و اللجنة املالية النيابي�ة عن التحالف
الكردس�تاني مس�عود حي�در ،أم�س الس�بت ،ان
اجتم�اع الكتل الكردية مع رئي�س مجلس الوزراء
حيدر العبادي تضمن اقرتاح تشكيل لجنة ملناقشة
االم�ور الفنية يف موازن�ة  ،2018مبينا ان العبادي
وافق عىل تشكيل اللجنة .ونقلت وكالة «الغد برس»
عن حيدر القول ان «اجتماع الكتل الكردستاني مع

العبادي تلخص بتش�كيل لجنة بني ممثيل الكرد يف
اللجنة املالية والحكومة» ،مبينا ان «اللجنة سوف
تناق�ش القضايا الفنية يف املوازنة» .واكد ان «الحد
االدنى الذي يحتاج�ه االقليم إلدارته لدفع الرواتب
واملؤسس�ات  10تريلي�ون للروات�ب التش�غيلية
واملش�اريع ضمن موازنة  ،2018وحت�ى ما اكده
البنك الدويل ضم�ن تقارير تفصيلية» ،موضحا ان
«رئيـــس الوزراء وافق عىل املقرتح عىل تش�كيل
لجنة ملناقشة االمور الفنية يف املوازنة».

اخلارجية تسعى إىل «حتول دبلومايس»
باجتاه احلشد االقتصادي
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ،ابراهيم
الجعفري ،أمس الس�بت ،ان العراق سيحول
دبلوماس�ية الحش�د االمني والعس�كري إىل
دبلوماس�ية الحش�د االقتص�ادي وإع�ادة
اإلعم�ار والبن�اء ،الفت�ا ً إىل أن الع�راق اليوم
يتص� ّدر دول املنطق�ة ألن�ه جس�د سياس�ة
معتدِل�ة وانفت�ح على كل دول العال�م م�ن
دون التن�ازل ع�ن حقوقه .وق�ال الجعفري
يف ترصيحات صحفي�ة أدىل بها خالل أعمال
مؤتمر السفراء الس�ادس الذي تقيمه وزارة
الخارجي�ة يف مقره�ا ببغ�داد وتس�تمر ملدة
ثالث�ة أي�ام ،إن «الع�راق اليوم يتص�در دول
املنطقة ألنه جس�د سياسة معتدِلة ،وانفتح
على كل دول العال�م م�ن دون التن�ازل عن
حقوق�ه ،وصن�ع تعاطيا ً يقوم عىل أس�اس

قادرة عىل إستيعاب قدر معقول من
مفاهي�م التغيري .ولع�ل اإلنتخابات
الت�ي ل�م يع�د يفصلنا عنها س�وى
بضعة ش�هور تبدو ق�ادرة أكثر من
ال�دورات الثلاث املاضي�ة عىل طرح
بدائ�ل إيجابية يف الحياة السياس�ية
العراقي�ة .وطبقا ً له�ذا التصور فإن
ترسيع عملي�ة اإلنتقال نح�و البناء
املؤسس�اتي الصحي�ح يكم�ن يف
املشاركة ال يف املقاطعة».

املصال�ح املشتركة ،واس�تطاع أن يعب�ئ
العال�م ضد داع�ش ،وحق�ق نرصا ً كبيراً».
واض�اف ان «العال�م ينظر إىل الع�راق نظرة
تتميز باالحرتام ،بس�بب سياس�ته املعتدِلة،
ومناهضته لإلرهاب» ،مبينا ان «هذا املؤتمَر
ليس الحلقة األوىل يف مسلس�ل نش�اط وزارة
وسنـواصل
الخارجية ،وليس الحلقة األخرية،
ِ
أنش�طتنا املختلِف�ة يف عواص�م العال�م عرب
ممكن من
سفاراتنا أيضاً ،لتحقيق أكرب قدر
ِ
األهداف للصالح العراقي سواء كانت أهدافا ً
أمنية ،أم سياسية ،أم اقتصادية ،أم يف مجال
اإلعم�ار والبناء».وتاب�ع انه «تهيأن�ا ملؤتمَر
املانحني الذي س�ت ُـقيمه الكوي�ت ،وتحركنا
عىل مستوى التمهيد ،والتحضري ،وسنتواصل
لقطف ثماره للصالح العراقي» ،الفتا ً إىل أنه
َ
املواجهة العسكرية،
«انتهينا اآلن من مرحلة
واألمنية ،وسن ُـكثـف جهودنا إلعادة اإلعمار،

والبن�اء» .واكد انه «س�نـحول دبلوماس�ية
الحش�د األمني ،والعس�كري إىل دبلوماس�ية
الحشد االقتصادي ،وإعادة اإلعمار ،والبناء،
وقد بدأنا نـسمِع العالم حاجتنا الحقيقـية،
واإلنس�انية للدع�م ،إلرس�اء اقتص�اد قوي،
وإعمار ،وبن�اء» .ونوه «دعونا أكرب عدد من
دول العال�م ألن تشترك يف مؤتمَ�ر املانحني،
َّ
وأكدن�ا على رضورة حضوره�ا النوع�ي،
َ
ومواصلة
وتقديم الدعم امل�ايل ،واالقتصادي،
الدع�م الس�يايس».ويف ش�أن دول الج�وار،
والسيما س�ورية قال الجعفري ،إنه «أعتقد
أن موق�ف س�ورية أفض�ل ممَّا كان�ت عليه
سابقا ً من ناحية تعاطي دول العالم معها»،
مضيفا ً أنه «نأمل أن تس�تمر سورية يف بذل
ِ
الصف الس�وري،
جهوده�ا من أج�ل توحيد
ِ
والتقري�ب بين الفرقاء حتى تص�ل إىل حالة
االستقرار».

واش�ار اىل ان «اق�رار املوازن�ة مهمة لس�معة
العراق الدولية ألن هناك مؤتمر املانحني يف الكويت
«الفت�ا اىل ان «ع�دم تمريرها س�يكون ل�ه تبعات
اقتصادية عىل العراق».
وتاب�ع ان «النواب الكرد عق�دوا اجتماعني مع
العب�ادي االول يف مجلس الـــــن�واب والثاني يف
قصر مجلس ال�وزراء» ،مبين�ا ان «االجتماع كان
مس�ؤول وجدي وفن�ي ونامل الوص�ول اىل نتائج
ايجابية بني الطرفني».

جملس القضاء األعىل يشكل حمكمة
جديدة يف املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجلس القض�اء األعىل عن تش�كيل محكم�ة جديدة
يف ناحي�ة الق�وش يف محافظة نينوى ،ترتبط برئاس�ة محكمة
استئناف نينوى االتحادية.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القضاء األعىل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «املحكمة ش�كلت باسم دار القضاء يف ناحية القوش ،وتضم
محاك�م ب�داءة واح�وال ش�خصية ومحكم�ة جن�ح ومحكمة
تحقيق».
ولف�ت بريق�دار اىل ان «دار القضاء يرتبط برئاس�ة محكمة
اس�تئناف نينوى االتحادية وتم تش�كيله بنا ًء على ما عرضته
رئاس�ة اس�تئناف نين�وى واس�تنادا ً ألح�كام قان�ون التنظيم
القضائي رقم 160لسنة .1979

القصة الكاملة
ملحاولة أمريكيني هتريب اسلحة
إىل البيشمركة عرب تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي
وجهت املحكمة االمريكية يف مدينة سياتل يف والية واشنطن
االمريكية اتهامات اىل رجلني من املدينة عىل خلفية محاولتهما
تهريب بنادق من الواليات املتحدة اىل قوات البيشمركة الكردية
يف العراق عرب تركيا.
وذك�رت صحيف�ة “حري�ت دييل ني�وز” الرتكي�ة أن “هيئة
املحلفين الكربى قد وجه�ت االتهام اىل بول برون�ت البالغ من
العم�ر  51عاما و روم�د خليل الدلوي البالغ من العمر  29عاما
وهو مواطن عراقي يعيش يف مدينة سياتل”.
وقال االدعاء العام يف املحكمة إن “الرجلني اشتريا اس�لحة
وبن�ادق وح�اوال تهريبها اىل تركي�ا باخفائه�ا يف بطانة ابواب
سيارات تم شحنها من الواليات املتحدة اىل كردستان العراق”.
واك�د مكتب املدع�ي العام االمريكي أن “الش�حنة االوىل من
تلك االس�لحة تم ارس�الها يف ش�باط م�ن عام  2017وش�ملت
 30بندقي�ة مخبأة يف ثالث س�يارات ،والش�حنة الثانية كانت يف
ترشي�ن الثاني املايض وش�ملت  47بندقية مخبأة يف س�يارتني
حيث كش�فت الس�لطات الرتكية تلك الش�حنة وبدأ التحقيق يف
القضية”.
ويواج�ه الرجالن عقوبة الس�جن وغرامة تقدر بـ  250الف
دوالر لخرقهم�ا قان�ون تصدير االس�لحة من الوالي�ات املتحدة
بدون ترخيص.

اخلارجية االمريكية :لن نكرر «خطأ االنسحاب»
من العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة األمريكي
جون سوليفان أن الواليات املتحدة لن تكرر
خطأ االنس�حاب املبكر من العراق.
ونقلت صحيفة الرشق االوسط عن
س�وليفان قول�ه لعدد من وس�ائل
اإلعلام إن «خط�ر داع�ش ال يزال
قائم�ا رغ�م هزيمت�ه عس�كريا»،
مبين�ا ان «رئيس ال�وزراء العراقي
حيدر العب�ادي أعلن يف األول كانون
األول القضاء عىل ما يسمى بخالفة
داعش يف الع�راق ،لكن هذا ال يعني
ّ
يش�كل مش�كلة،
أن التنظي�م ال
حيث س�تظل فلول داعش مش�كلة
مس�تمرة» .واضاف سوليفان الذي
زار األس�بوع املايض كال من العراق

وأفغانس�تان« ،ال يمكننا أن نغفل عنها وال
يمكننا أن نك�رر األخطاء التي ارتكبناها يف
امل�ايض عندما قللنا من التنبه ،وتم س�حب
القوات األمريكية بالكامل من العراق» .وعن
رحلته إىل أفغانس�تان وفح�وى لقاءاته مع

املسؤولني األفغان ،قال سوليفان« :نخطط
م�ع الحكوم�ة األفغانية ملمارس�ة ضغوط
عىل حركة طالبان عىل املستوى الدبلومايس
والسيايس واالقتصادي والعسكري لدفعها
يف نهاي�ة املط�اف إىل طاول�ة املفاوضات».
وتابع «نتوق�ع الحصول عىل الدعم
م�ن باكس�تان يف مكافح�ة جميع
الجماعات اإلرهابية ال س�يما داخل
حدود باكستان».
وأك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة
األمريك�ي ج�ون س�ليفان ،يف 28
كان�ون الثاني امل�ايض ،خالل لقائه
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي
ببغداد ،دعم بالده للعراق يف مختلف
املج�االت ،فيما ش�دد الجانبان عىل
اهمية العالقات االقتصادية وجذب
االستثمارات وخلق فرص العمل.

العمل تعلن إطالق قروض «حاضنات االعامل» لتنمية املهارات
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد شياع
السوداني ،أمس السبت ،عن أطالق قروض «حاضنات
االعمال» ،فيما حدد الفئات املشمولة.
وذك�ر الس�وداني يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،انه «تم إطالق قروض حاضنات األعمال
الخ�اص بتنمي�ة مه�ارات وابت�كارات املوهوبين
والشركات الناش�ئة الت�ي تش�غل أكبر ع�دد م�ن
العاطلني».
واض�اف وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،ان
«التقديم سيكون ملحافظة بغداد حرصا كمرحلة أوىل
ابتدا ًء من يوم  13/2/2018وملدة  30يوما.
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أنهى قراءة تقرير «حل مشكلة اإلسكان» ..وناقش مقرتح تعديل قانون املختارين

الربملان يقرتب من ترشيع «من أين لك هذا؟»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

انه�ى مجل�س الن�واب جلس�ته االعتيادي�ة
العارشة من الفصل الترشيعي الثاني للس�نة
الترشيعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم
الجبوري وبحضور  172نائبا ،أمس السبت،
عملي�ة اس�تجواب قاس�م الفه�داوي وزير
الكهرباء واكمل قراءة  7قوانني.
وذكر بي�ان للدائرة االعالمي�ة ملجلس النواب
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه انه
«يف مس�تهل الجلس�ة انهى املجل�س عملية
استجــواب وزيـــــر الكهربــاء بناء عىل
طلب النائب رزاق محيبس السعداوي».
وات�م املجل�س الق�راءة االوىل ملقترح قانون
الكسب غري املرشوع {من اين لك هذا} واملقدم
م�ن اللجنتين القانوني�ة والنزاه�ة وال�ذي
ج�اء حفاظا على املال الع�ام ولضمان عدم
اس�تغالل منصب الغراض خاص�ة وملعالجة
حاالت الفساد التي حدثت بعد . 2003/4/9
بدوره دع�ا تورهان املفت�ي ممثل الحكومة
اىل الرتيث يف املضي بترشيع مقرتح القانون
لوج�ود مرشوع قان�ون النزاه�ة مقدما من
الحكومة ويتضمن مواد ضمن هذا املقرتح.
من جانبه ،وجه رئيس املجلس اللجان املعنية
بامليض بترشيع مقترح القانون لحني ورود
مرشوع القانون من قبل الحكومة .
وأنهى املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح
قانون التعدي�ل األول لقانون جهاز مكافحة
األرهاب رقــــم  31لسنــة  2016واملقدم
من لجنة األمن والدفاع .
وأنجز املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح
قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقان�ون تعوي�ض
املترضرين الذين فقدوا جزءا َ من اجس�ادهم
جراء ممارس�ات النظام البائد رقم  5لس�نة
 2009املع�دل واملق�دم م�ن لجن�ة الش�هداء
والضحايا والسجناء السياسيني.
كما أنه�ى املجلس ق�راءة تقرير ومناقش�ة
مقترح قان�ون تعدي�ل قان�ون املختاري�ن
رقـــــم  13لس�نــــة  2011واملقدم من
اللجنة القانونية .
ويف مداخلات الن�واب ،أبدت النائب�ة نجيبة
نجي�ب موافقتها عىل ترشي�ع مقرتح قانون
تعدي�ل قان�ون املختارين بش�أن الش�هادة،
مش�ددة عىل اهمي�ة دراس�ة القوانين قبل
ترشيعها لتاليف اجراء التعديالت .
وطال�ب النائ�ب عدنان االس�دي بتخصيص
روات�ب املختارين عن طريق املحافظة أو من
وزارة الداخلية.
ون�وه النائ�ب ف�رات التميم�ي اىل معالج�ة
ترش�يح املختاري�ن عبر مجال�س النواحي
كونها ألغيت يف قان�ون مجالس املحافظات،
مقرتحا بجعل ش�هادة املخت�ار االبتدائية او
ما يعادلها  .ودعا النائب عبد السلام املالكي

اىل حماية املختارين وتعديل الس�ن القانوني
وعدم تحديده بالنسبة الختيار املختارين
وأقرتح النائ�ب محمد ناجي بارتباط املختار
بجهة رسمية مثل وزارة الداخلية وعدم تركه
دون جهة ساندة .
واش�ارت النائب�ة تافكة احمد رئيس�ة لجنة
مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي اىل ان جمي�ع
القوانين ته�دف لبن�اء الدول�ة وتعتمد عىل
الش�هادات الدراس�ية واس�تثناء املختاري�ن
سيؤدي اىل رضر يف مسرية البناء.
ويف ردها على املداخالت اكدت اللجنة املعنية
االخذ بنظر االعتبار مقرتحات النواب.

واكم�ل املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح قانون
التعدي�ل الثان�ي لقان�ون ت�درج ذوي امله�ن
الصحية والطبية رقم  6لسنة  2000واملقدم
م�ن لجن�ة الصح�ة والبيئة وال�ذي يأتي من
أج�ل االس�تفادة من االختصاص�ات العلمية
واس�نادها بش�مولها بالتعيين املرك�زي يف
وزارة الصحة م�ن خريجي العلوميني وخلق
ف�رص تناف�س فيم�ا بينهم لالس�تفادة من
الطاقات يف خدمة القطاع الصحي .
وانهى املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح
قان�ون الفنون التش�كيلية واملقدم من لجنة
الثقاف�ة واالعالم .وتلت اللجن�ة املؤقتة لحل

مش�كلة األس�كان تقري�را اكد في�ه عىل ان
اللجنة عقدت سلس�لة م�ن االجتماعات مع
الجه�ات املعني�ة اس�تعرضت فيه�ا تجارب
مختل�ف ال�دول يف هذا املج�ال ،منوهة اىل أن
اللجنة املؤقتة خاطبت االمانة العامة ملجلس
الوزراء برضورة إيجاد حل ملش�كلة الس�كن
والعش�وائيات ،مبينة بأن اكثر من  600الف
عش�وائية بينما فجوة النقص السكاني تبلغ
 4ماليني وحدة س�كنية مم�ا يتطلب اضافة
نحو  500الف وحدة سكنية سنويا  ،مطالبة
بضرورة ترشي�ع قانون للمؤسس�ة العامة
لالس�كان ملعالجة الفجوة الس�كانية .وأرجأ

املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح قانون
التعدي�ل الثان�ي لقان�ون انتخاب�ات مجلس
النواب العراقي رقم  45لس�نة  2013واملقدم
من اللجن�ة القانوني�ة بناء على طلب منها
الدراج املقرتحات املقدمة لها.
م�ن جانب�ه ،لف�ت رئي�س املجل�س اىل أن
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات اش�ارت اىل أن
بعض التعديالت التي جرت عىل التعديل االول
لقان�ون انتخاب�ات مجلس الن�واب وخاصة
عب�ارة التصوي�ت االلكرتوني س�ببت ارباكا
فني�ا يف عمله�ا عىل اعتب�ار أن االصل يخص
عملية العد والف�رز االلكرتوني وليس عملية

تصوي�ت الناخب اضافة اىل درج املش�مولني
بالعف�و الع�ام واملتهمين بالفس�اد ضم�ن
رشوط الرتشح.
كم�ا اوع�ز الجب�وري بمخاطب�ة مفوضية
االنتخابات بشان قرار مجلس شورى الدولة
بخص�وص م�ن حصل على ش�هادته خالل
وج�وده يف املنصب ،داعيا اللجن�ة القانونية
باالشتراك مع مفوضية االنتخابات ورؤساء
الكت�ل النيابي�ة لعق�د اجتماع غدا ملناقش�ة
التعدي�ل الثان�ي لقان�ون انتخاب�ات مجلس
النواب .بعدها تقرر اس�تئناف الجلس�ة يوم
االثنني املقبل.

احلكومة اطلقت «التخصيصات الالزمة» إلجراء عمليات التصويت

مـفـوضـية االنـتـخابـات تـتـجـاوز «الـعـقـدة الـمـالـيـة»

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أعلن رئي�س االدارة االنتخابية رياض
الب�دران اطلاق التخصيص�ات املالية
الجراء االنتخابات.
وقال البدران ،يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان «رئي�س
مجلس ال�وزراء حيدر العب�ادي اوعز
اىل وزارة املالية باطالق التخصيصات
املالي�ة الالزم�ة م�ن الرصي�د النقدي
املتوفر يف حس�اب املفوضي�ة لتمويل
العملي�ة االنتخابية املقبل�ة» ،مضيفا
اىل ان ه�ذا الرصيد النقدي محس�وب
على موازن�ة ع�ام  .2018واش�ار اىل
ان «املفوضي�ة تعمل عىل قدم وس�اق
يف جدوله�ا الزمن�ي املع�د الج�راء
االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد يف
ي�وم  ،2018/5/12حي�ث وصل�ت
االستعدادات اىل مراحل متقدمة».
ودع�ا الب�دران التحالف�ات واالحزاب
اىل «تقديم قوائم مرش�حيها يف املوعد
الذي حددته املفوضية والذي ينتهي يف
.»2018/2/10
يذك�ر ان املفوضي�ة وضع�ت ج�دوال
عملياتي�ا بتوقيتات زمنية اس�تعدادا
الج�راء االس�تحقاقات االنتخابي�ة

املقبلة .كم�ا عقدت املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات بالتع�اون مع
االمم املتحدة ورشة عمل لفريق النوع
االجتماعي (الجندر) يف فندق الرش�يد
بحض�ور رئي�س مجل�س املفوضين
الس�يد معن الهيتاوي وعضو املجلس

و املشرف على فريق الجن�در معتمد
املوس�وي .ويف بداي�ة الورش�ة ،رحب
رئيس املجلس بالحارضين مثمنا دور
االم�م املتحدة يف دعم عم�ل املفوضية
ومنه�ا االهتم�ام بفري�ق الن�وع
االجتماع�ي موك�دا على دور املرأة يف

املشاركة الفاعلة يف العملية السياسية
واالنتخابي�ة الفت�ا اىل ان فريق النوع
االجتماع�ي يف املفوضي�ة مارس دورا
مهم�ا يف التواص�ل م�ع املؤسس�ات
الحكومية واملنظمات الدولية واملحلية
حي�ث وضع الخطط املهم�ة لعمله يف

املرحل�ة املقبل�ة اىل ذلك اش�ار معتمد
املوس�وي اىل اهمي�ة تش�كيل فري�ق
النوع االجتماع�ي يف املفوضية مؤكدا
اىل ان الفري�ق يع�د من الف�رق االوىل
واملتمي�زة بني املؤسس�ات الحكومية
كونه يعمل بخط�ط وتوقيتات زمنية

مع التأكيد على رضورة ارشاك املرأة
يف القرار الس�يايس واخذ دورها املهم
الحيوي يف املجتمع ويف كلمة له اش�ار
منير ثابت املدي�ر القط�ري لربنامج
االم�م املتحدة االنمائ�ي اىل ان وحدات
الن�وع االجتماع�ي يف وزارات الدول�ة

لتطهري األراضي من جيوب «داعش»

بغداد  /المستقبل العراقي

إطالق عملية أمنية واسعة عىل حدود السعودية

أطلق�ت الق�وات األمني�ة بدع�م م�ن طريان
التحال�ف ال�دويل ،أم�س الس�بت ،عملي�ة
عسكرية واس�عة لتطهري الحدود مع اململكة
العربية السعودية من جيوب تنظيم «داعش»
اإلرهاب�ي التي نش�طت أخريا ً يف ه�ذا املحور،
بينما تواصل عمليات مراقبة وتعزيز الحدود
مع سورية.
وقال قائد عمليات األنبار ،اللواء الركن محمد
الفالح�ي ،يف ترصي�ح صح�ايفّ ،
إن «الق�وات
بدأت بعملية واس�عة لتطهير صحراء األنبار

باتج�اه الح�دود العراقي�ة – الس�عودية»،
ً
مبين�ا ّ
أن «العملية تش�ارك فيها قطعات من
الجيش وم�ن الرشطة والقوات العش�ائرية،
وقوات الحدود ،وبإسناد من الطريان العراقي
وطريان التحالف الدويل».
وأضاف ّ
أن «العملي�ة تهدف إىل تدمري مخابئ
(داع�ش) ومضافاته�م يف الصح�راء الغربية
لألنبار باتجاه الحدود».
م�ن جهت�ه ،أك�د ضاب�ط يف قي�ادة عمليات
األنبارّ ،
أن «معلومات استخبارية كشفت عن
تزايد نش�اط تنظيم «داعش» ،ووجود جيوب
كبيرة له ق�رب الحدود مع الس�عودية ،األمر

ال�ذي تطلّب التح�رّك العس�كري باتجاهها»،
مبين�ا ّ
أن «العملية يش�ارك فيه�ا نحو 3000
ّ
مقات�ل عراق�ي ،وأن القوات ب�دأت بعمليات
تمشيط منظمة يف عمق الصحراء».
وأض�اف ّ
أن «العملي�ة س�تتطلب ع� ّدة أي�ام
ً
ّ
النتهائها ،إذ إن الصحراء واسعة جدا ،وجيوب
التنظيم كبرية».
وكان الع�راق قد ضاعف ،أخرياً ،من إجراءاته
األمنية عىل الحدود مع س�وريا ،لضبطها بعد
ورود معلوم�ات ع�ن عمليات تس�لل عنارص
كثرية من تنظيم «داعش» اإلرهابي إىل البالد.
وق�ال الضابط ذات�هّ ،
إنه «تم دف�ع تعزيزات

إضافي�ة باتجاه الح�دود مع س�وريا ،وذلك
بعد ع�دم القدرة على ضبط عمليات تس�لل
عنارص التنظي�م إىل داخل األرايض العراقية»،
ً
ّ
مبين�ا ّ
لكن
أن «املراقب�ة الجوي�ة مس�تمرة،
املعلومات تؤكد زيادة نش�اط جيوب التنظيم
يف غربي األنبار بسبب استمرار دخول عنارص
(داعش) إليها».
وأكد أن «القوات العراقية مس�تمرة بعمليات
التعقب والتمشيط يف كافة محاور املحافظة
حتى يتم القض�اء عىل تلك الجيوب ،والتي ما
زالت مص�در قلق للقوات العراقية ،التي تبذل
جهدها للقضاء عليها بشكل نهائي».

واملؤسس�ات ومنها فري�ق املفوضية
لعب�ت دورا مهما يف التثقيف والتوعية
وتمكني امل�راة يف املجتمع ع�ادا فريق
الجن�در يف املفوضية م�ن اوائل الفرق
التي تاسست ،الفتا اىل ان فريق النوع
االجتماعي يف املفوضي�ة يعمل ضمن
الخط�ط التي وضعها لي�س يف اوقات
االنتخابات فق�ط وانما يضع الخطط
الستراتيجية بعيدة املدى لكي يتمكن
م�ن التاثري يف الوس�ط ال�ذي تمارس
في�ه املراة عملها وهو يش�كل محورا
مهم�ا يف تفعي�ل دور امل�راة العراقية
ومش�اركتها الفعالة يف كافة املجاالت
وبعده�ا القت س�ندس عباس خبرية
النوع االجتماعي محارضة مهمة عن
دور امل�راة يف صنع الق�رار والية عمل
فريق الجندر يف املؤسسات الحكومية
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي وحرض
الورشة مستشارة النوع االجتماعي يف
بعثة االمم املتحدة(يونامي) (مابتلهار
نونو بهيم�و) و(الي�س) نائب املمثل
الخ�اص لالمين العام لالم�م املتحدة
يف الع�راق ومديرمشروع الربمل�ان يف
برنامج االمم املتح�دة االنمائي فضال
عن رئيس مكتب املساعدة االنتخابية
يف املفوضية امري آرين.
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طائرة خاصة تقل جنراالت االحتالل ستهبط يف اإلمارة

صفقات السالح بني إرسائيل وأبوظبي خترج إىل العلن

«الروبوتات» هتدد ( )3.4ماليني
موظف يف أملانيا

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة «معاري�ف» اإلرسائيلي�ة أن
ً
ارتفاع�ا كب ً
ريا ط�رأ عىل وترية العالقات العس�كرية
بني إرسائي�ل وأبوظبي .ويف تقرير نشره موقعها،
ق�ال ي�ويس ميلمان ،معلق الش�ؤون االس�تخبارية
يف الصحيف�ة ،إن كلاً م�ن رشكت�ي «إلبي�ت»،
و»إيروناتيك�س» اإلرسائيليتين املتخصصتين يف
إنتاج وس�ائط الطريان غري املأهولة ،تجريان حال ًيا
اتص�االت م�ع أبوظب�ي لتزويده�ا بطائ�رات بدون
طيار.
ون�وّه التقرير إىل أن رج�ل األعمال اإلرسائييل آيف
لئومي ،الذي يحوز عىل معظم أسهم «إيروناتيكس»،
ً
نف�وذا داخل
ب�ات أكثر رجال األعم�ال اإلرسائيليني
ً
مس�تدركا بأن رج�ل األعم�ال اإلرسائييل
أبوظب�ي،
اآلخر شاحر كروفيتس ،ورشيكه من جنوب أفريقيا
اليهودي روالند ليند ،يسهمان ً
أيضا يف تزويد أبوظبي
بالعتاد والوسائل القتالية.
وش� ّدد ميلم�ان ،الذي نقل املعلوم�ات عن مجلة
«انتجلنس أون الين» الفرنسية املتخصصة يف قضايا
الدفاع ،عىل ّ
أن كال من آيف لئومي وشاحر كروفيتس
يحتلان اآلن مكان�ة رجل األعم�ال اإلرسائييل ماتي
كوخايف ،الذي سبق أن لعب الدور الرئيس يف تكريس
وتطوي�ر العالقة األمنية والعس�كرية بين أبوظبي
وإرسائيل.
وأشار إىل أن العالقة الخاصة التي ربطت كوخايف
بقادة أبوظبي مكنت رشكته من التعاقد عىل تزويد
اإلمارة بمنظوم�ات دفاعية لحماي�ة حقول النفط
فيه�ا .وأوضح ميلم�ان أن كوخ�ايف كان ينقل قادة
عس�كريني س�ابقني يعملون معه كمستشارين إىل
ً
مشيرا إىل أن الطائرة
أبوظب�ي يف طائ�رة خاص�ة،
كانت تتجه أوالً إىل قربص ومن هناك إىل اإلمارة.
وأوض�ح معلّ�ق الصحيفة أن الجن�رال إيتان بن
إلياهو ،القائد األسبق لسالح الجو يف جيش االحتالل،
توىل بشكل ش�خيص القيام بدور رئيس يف مساعدة
كوخ�ايف يف إنجاز الصفقات بني رشكت�ه وأبوظبي.
علمً ا أن بن إلياهو كان قائد سلاح الجو أثناء حملة
«عناقي�د الغضب» التي ش�نها جي�ش االحتالل ضد
لبنان عام  ،1996وهي الحملة التي قتل فيها املئات
من اللبنانيني.
ويف الس�ياق ،ذك�ر ميلم�ان أن مهندسين م�ن
رشكة «إلبي�ت» اإلرسائيلية املتخصص�ة يف صناعة
التقني�ات العس�كرية س�اعدوا أبوظب�ي يف إنت�اج
طائ�رة « ،»250 Bمنوه�ا ً إىل أن اإلم�ارات قام�ت
بالفعل بتزوي�د هذه الطائرة لكل من نظام الرئيس
املرصي ،عبد الفتاح السييس ،وقوات الجنرال الليبي
املتقاع�د ،خليف�ة حفرت .وحس�ب الصحيف�ة ،فإن
املهندسين اإلرسائيليني عملوا إىل جانب مهندسين
م�ن كوريا الجنوبي�ة والربازيل وجن�وب أفريقيا يف
صناع�ة الطائرة الت�ي أرشفت على إنتاجها رشكة
«كاليدوس» ،اململوكة لحكومة اإلمارات.
وحس�ب ميلمانّ ،
فإن الس�عودية قامت بتمويل
صفق�ة لتزوي�د املغ�رب بأرب�ع طائ�رات لألغراض
االس�تخبارية واإلنذار ،مشيرا ً إىل أن رشكة «الدفاع

بغداد  /المستقبل العراقي

الجوي�ة» اإلرسائيلي�ة «رفائيل» ستش�ارك يف إنتاج
ه�ذه الطائ�رات إىل جان�ب رشك�ة «غولفستريم
إيروس�فيم» األمريكية .وأشار إىل ّ
أن «رفائيل» ،التي
تنتج منظومة «مقالع داود» الدفاعية ،ستس�هم يف
تزوي�د الطائرات بمنظوم�ات دفاعية خاصة .وقال
ميلم�ان ،إن رشك�ة «إلت�ا» اإلرسائيلي�ة للتقني�ات
املتقدمة س�تزود الطائرات األرب�ع ً
أيضا بتجهيزات
لجم�ع معلوم�ات اس�تخبارية ومجس�ات تنصت،
ومنظوم�ات كهرومغناطيس�ية ووس�ائل للح�رب
اإللكرتونية.
ون�وّه ميلمان إىل ّ
أن الس�عودية قام�ت بتمويل
الصفقة مكافأة للمغرب عىل مش�اركتها يف الحرب
الدائ�رة ض�د الحوثيين يف اليم�ن .وأع�اد ميلم�ان
لألذه�ان حقيق�ة أن عالق�ات رسي�ة قوي�ة ربطت
إرسائيل واملغرب منذ ستينيات القرن املايض ،مشريا ً
إىل أن إرسائي�ل زودت املغ�رب بالسلاح ،س�يما من

سلطات البحرين تبعد اربعة
مواطنني بينهم امراة

العتاد الفائض عن حاجة جيشها ،حسب قوله.
ونوّه ميلمان إىل أن رشكات إرسائيلية قد وجهت
انتق�ادات ل�وزارة الح�رب اإلرسائيلية ألنه�ا تمنح
رشكات بعينها األذونات الخاصة بتزويد دول عربية
ً
ش�كوكا بأن
بالسلاح والعتاد ،مشيرة إىل أن هناك
القائمني عىل إدارة تصدير السالح يف الوزارة يقومون
بتفضيل بضع رشكات عىل أسس غري موضوعية.
يذك�ر أن وس�ائل اإلعلام اإلرسائيلية قد ش�نت
مؤخرًا هجومً ا كب ً
ريا عىل جهاز الرقابة العس�كرية،
الذي يلزم وس�ائل اإلعالم اإلرسائيلية بعدم التعرض
للعالقات األمنية بني إرسائيل والدول العربية ،سيما
عىل صعيد مبيعات السلاح .فقد أش�ارت صحيفة
«معاريف» ،مؤخرًا ،إىل أنه يف الوقت الذي تفرض فيه
الرقابة العس�كرية تعتيمً ا عىل صفقات السالح بني
إرسائيل وأبوظبي ،فقد تباهى رجل األعمال كوخايف،
خالل مش�اركته يف ندوة نظمت يف س�نغافورةّ ،
بأنه

ق�ام وفريق من كب�ار القادة األمنيني والعس�كريني
ّ
بالتوسط يف إنجاز صفقات سالح مع أبوظبي.
وس�خرت الصحيفة من الرقابة العسكرية التي
ّ
تبرر ع�دم الس�ماح بالكش�ف ع�ن العالقات
كان
م�ع أبوظب�ي ،بالزع�م ّ
أن الس�ماح باإلفص�اح عن
ّ
يش�كل خطرًا عىل حي�اة القادة
هذه العالق�ات قد
العسكريني اإلرسائيليني الذين يتوجهون إىل اإلمارة،
متس�ائلة عن رد الرقابة بعدما قام كوخايف نفس�ه
باإلفصاح عن نمط التعاون القائم.
واعتربت الصحيفة ّ
أن س�لوك الرقابة العسكرية
إزاء ملف العالقة مع أبوظبي ،يش�به س�لوكها إزاء
ملف العالقة مع نظام السييس يف مرص .وأشارت إىل
ّ
أن الرقابة ترفض السماح لوسائل اإلعالم اإلرسائيلية
بالتع�رّض لطاب�ع التع�اون األمن�ي والعس�كري
واالس�تخباري الواس�ع بني تل أبيب والقاهرة ،عىل
الرغم من وجود الكثري من املؤرشات عليه.

بغداد  /المستقبل العراقي
دعا مدير مكتب التحقيقات الفدرايل األمريكي
(أف بي آي) كريس راي موظفيه إىل عدم االكرتاث
بهج�وم الرئي�س دونالد ترام�ب والجمهوريني يف
الكونغرس ،عىل اس�تقاللية الوكالة وتعهد الدفاع
عنها .وقال راي يف رسالة داخلية ملوظفي االف بي
آي البالغ عددهم  35ألف شخص «الكالم رخيص،
العمل الذي قمتم به هو ما سيصمد».
وأض�اف «عانيتم جميعا يف األش�هر التس�عة
املاضي�ة وأعلم أن أقل ما يقال أن الوضع غالبا ما
كان مقلق�ا .واألي�ام القليلة املاضية لم تس�هم يف

بغداد  /المستقبل العراقي

أبع�دت الس�لطات البحريني�ة  4م�ن مواطنيه�ا عن
البلاد ،لريتفع عدد املبعدين خلال األيام األربعة املاضية
إىل  8مبعدين.
وأبع�دت الس�لطات  3أش�قاء هم محم�د ،عبداألمري
وعبدالنبي املوس�وي إىل جانب زوج�ة األخري مريم رضا،
إىل العراق.
وكان�ت منظمة العفو الدولية ق�د دانت أمس ترحيل
البحري�ن عددا م�ن مواطنيها ،ودع�ت إىل وقف عمليات
الطرد املقررة لألش�قاء الثالثة إال أن البحرين اس�تمرت
يف إجراءاتها.
وقال�ت العف�و الدولية يف بي�ان األربع�اء ( 31يناير/
كان�ون الثان�ي  )2018إن ابعاد حكوم�ة البحرين أربعة
من مواطنيها الذين ألغيت جنسيتهم يف عام  ،2012يمثل
«استخفافا آخر بمواطنيها و لحقوق اإلنسان والقانون
الدويل عىل نطاق أوسع».
وكان�ت البحري�ن ق�د أبع�دت األخوي�ن إس�ماعيل
وإبراهي�م دروي�ش قب�ل أن تق�وم بإبعاد عدن�ان كمال
وحبيب درويش.
لني معل�وف ،مدي�رة البح�وث يف الرشق األوس�ط يف
منظم�ة العفو الدولي�ة اعتربت أن تحوي�ل املواطنني إىل
عديمي الجنس�ية و إجبارهم عىل مغادرة البالد «يشكل
انتهاكا للقانون الدويل».
وأش�ارت معلوف إىل أن الحكومة تس�تخدم اس�قاط
الجنسيه «أداة لسحق جميع أشكال املعارضة» ،مستغربة
صم�ت «الحلفاء الرئيس�يني مث�ل اململكة املتح�دة التي
يمكنها استخدام نفوذها إلدانة هذه االعمال علنا».

بريطانيا تدين مواطن دهس «مسلمني»
أمام مسجد شاميل لندن

الـ «اف يب آي» :ال نكرتث هلجوم ترامب
تهدئ�ة تلك املياه» .وتابع «دعون�ي أكون واضحا
إني ملتزم بالكامل بمهمتنا أنا معكم».
وكان ترامب وافق يف وقت س�ابق الجمعة عىل
نرش مذكرة للجمهوريني يف الكونغرس تتهم مكتب
االف ب�ي آي باالنحياز يف تحقيقاته بش�أن تدخل
رويس مفترض يف حملة االنتخابات الرئاس�ية يف
 .2016وكت�ب ترامب يف تغريدة قبيل نرش املذكرة
«إن القيادة العليا واملحققني يف االف بي آي ووزارة
الع�دل قاموا بتس�ييس عملية التحقيق املقدس�ة
لصال�ح الديمقراطيني وضد الجمهوريني  --وهو
م�ا كان ال يمك�ن التفكري به قبل م�دة قصرية».
وأث�ار رفع الرسية عن املذك�رة القلق من احتمال

إجب�ار راي عىل االس�تقالة من الوكالة بعد س�تة
أشهر فقط عىل تعيينه من قبل ترامب ،الذي كان
قد أقال س�لفه جيمس كوم�ي يف أيار املايض .ولم
تتضمن رس�الة راي أي إشارة مبارشة إىل املذكرة
أو إىل تعليق�ات ترام�ب ،كم�ا ل�م تلم�ح إىل نيته
االس�تقالة .وأش�اد راي بالنزاهة العالية للوكالة
وأخالقيات العم�ل واالحرتافية الت�ي «ال تضاهى
يف أي مكان يف العال�م» .وكتب «نتكلم بعملنا .كل
قضية عىل حدة ،وكل عمل استخباراتي عىل حدة،
وكل ق�رار عىل ح�دة» .وأضاف «نواص�ل تركيزنا
على القي�ام بعمل رائع حتى وإن لم يكن س�هال،
ألننا نؤمن باالف بي آي».

أفغانستان ..قتىل وجرحى يف صفوف طالبان بمدامهات أمنية

بغداد  /المستقبل العراقي

يهدد ش�بح التحول الرقم�ي يف أملانيا ،باإلطاح�ة بأكثر من
 3ماليين موظف ،يف غضون األعوام الخمس�ة املقبلة ،بحس�ب
صحيفة محلية.
وقال�ت صحيف�ة «فرانكفورت�ر زايتون�غ» إن  3.4ماليين
ش�خص قد يفقدون عملهم خالل األعوام الخمسة املقبلة ،وفق
االتحاد العام لرشكات تقنية املعلوماتية واالتصاالت (بيتكوم).
وذك�رت الصحيفة أن الروبوت�ات أو الخوارزميات س�تتوىل
القي�ام بمزيد م�ن الوظائف؛ ومن ث�م ينبغى االس�تعداد لهذه
املرحل�ة ،بخل�ق ف�رص عم�ل جدي�دة ،وتطوي�ر السياس�ات
االجتماعية للتكيُّف مع املستقبل.
وم�ع األخذ بعني االعتبار ،أن  33مليون ش�خص يعملون يف
التأمين�ات االجتماعية بالبالد ،فإن ش�بح التحول الرقمي يهدد
وظيف�ة كل واحد م�ن أصل  10أش�خاص من هؤالء ،حس�بما
أوردت الصحيفة.
ووف�ق «بيتكوم» ،ف�إن رشكات االتصاالت الت�ي كان يعمل
فيه�ا  200ألف موظف يف التس�عينياتُ ،تش�غل حالي�ا ً  20ألف
ش�خص ،ما يعني تراجع فرص العمل بنس�بة  90يف املئة ،يهذا
القطاع.
وبحس�ب املص�در ذات�ه ،ف�إن تغيرا ً به�ذه الرسع�ة يهدد
قطاعات أخرى ،مثل :املصارف ،والتأمني ،واألدوية ،والصناعات
الكيميائية.
ورأت الصحيف�ة أن نص�ف امله�ن املوج�ودة يف ه�ذه األيام
تقريباً ،ستختفي خالل األعوام العرشين املقبلة.

أعلنت السلطات األفغانية،تصفية  25مسلحا
م�ن طالب�ان على ي�د ق�وات األم�ن والجيش يف
عمليات تمشيط ملواقع تابعة للحركة يف مقاطعة
فرياب ش�مال أفغانس�تان و 9آخرين يف مناطق

رشق البالد .وقال املتحدث باس�م الرشطة ،س�يد
س�اروار حسيني ،اليوم الس�بت إن «  25مسلحا
قتلوا خالل الـ 24س�اعة املاضي�ة عندما داهمت
قوات الحكوم�ة مواقع تابعة لحرك�ة طالبان يف
مقاطعة فرياب شمال أفغانستان».
وأض�اف حس�يني ،إن 4« :ق�ادة م�ن حرك�ة

طالب�ان ،بينه�م القائد الش�هري موالوي يوس�ف
كانوا بني املس�لحني الذين لقوا حتفهم يف الغارات
التي تم شنها يف منطقة خواجا سابوش».
ولف�ت املتح�دث إىل أن «عملي�ة املالحقة التي
يتم ش�نها ضد حركة طالبان ستس�تمر لضمان
السالم الدائم هناك».

بغداد  /المستقبل العراقي
خلص�ت املحكم�ة إىل أن املته�م دارين أوزب�ورن ( 48عاما)
انتهج كراهية املس�لمني بسبب مش�اهدته مسلسال تلفزيونيا
يحكي قصة اس�تغالل جنيس لألطفال بعضهم بريطانيون من
أصل باكستاني.
وأك�دت املحكم�ة أن أوزب�ورن دهس بس�يارته حش�دا من
املس�لمني بع�د خروجهم م�ن مس�جد أدوا فيه الصلاة ،وكان
يسعى لقتل أكرب من املصلني.
واعترف أوزب�ورن بأن�ه خط�ط أوال الغتي�ال زعي�م حزب
العم�ال الربيطاني جرييمي كوربين ،وعمدة لندن صادق خان،
أثناء مش�اركتهما يف مسرية بوس�ط لندن ،لكنه لم يتمكن من
الوصول إىل املسيرة وبعد ذلك توجه إىل املس�جد ودهس حش�دا
من املصلني .ومن املق�رر أن ينطق بالحكم يف حق أوزبورن يوم
الجمعة.
يذك�ر أن واقعة الدهس املتعمد التي نفذها أوزبورن بالقرب
من مس�جد ش�مال لندن يف يونيو/حزيران عام  2016أسفرت
عن مقتل شخص وإصابة  9آخرين.

بن سلامن لن يذهب إىل لندن بسبب «محلة شعبية» ضد خمالفاته اإلنسانية
بغداد  /المستقبل العراقي

كشفت مصادر بريطانية عن
تأجيل زيارة ويل العهد السعودي،
«محم�د ب�ن س�لمان» ،إىل لندن،
الت�ي كانت مق�ررة يف الفرتة بني
نهاية كانون الثاني املايض وبداية
شباط الجاري.
وقال�ت املص�ادر ،ملوق�ع
«عرب�ي  ،»21إن تأجي�ل الزيارة
ألج�ل غري مس�مى؛ ج�اء نتيجة
الحملة الحقوقية والش�عبية ضد
الس�عودية نظرا للملف الحقوقي
للري�اض ،ودوره�ا يف الح�رب
الدائرة يف اليمن.
وطالب�ت الحمل�ة الش�عبية
واملظاه�رات رئيس�ة ال�وزراء
الربيطانية« ،تريزا ماي» ،برفض
اس�تقبال «بن س�لمان»؛ بسبب
ما وصفه املتظاهرون بـ«جرائم

الحرب» التي ارتكبها يف اليمن.
ويف وقت سابق ،أصدر املدعي
الع�ام الربيطاني الس�ابق اللورد
«كين ماكدونال�د» ،والحقوق�ي
«رودن�ي ديكس�ون» تقريرا غري
مس�بوق ،موجها لألمم املتحدة،
طالبا فيها املنظمة الدولية بتعليق
عضوي�ة الس�عودية يف مجل�س
حقوق اإلنسان التابع لها؛ بسبب
«االنتهاكات الحقوقية وسياس�ة
االعتقال التعسفي ضد الناشطني
يف املج�ال الحقوق�ي والس�يايس
وعلماء دين إصالحيني».
صحيف�ة
واس�تندت
«الغاردي�ان» الربيطاني�ة إىل ذلك
التقرير يف افتتاحيتها ،الخميس؛
لدعوة الحكومة للنظر يف السجل
الحقوقي لـ«بن سلمان» ،مؤكدة
أن بريطاني�ا يج�ب أن تتكلم عن
هذا امللف بش�كل واض�ح ،وأن ال

تبيع قيمها.
ومنتص�ف الش�هر امل�ايض،
وجه�ت  4منظم�ات حقوقي�ة
بريطاني�ة رس�الة مفتوح�ة

إىل رئيس�ة ال�وزراء الربيطاني�ة
تدعوه�ا إىل إلغاء زيارة ويل العهد
السعودي لربيطانيا؛ بسبب قمع
املواطنني السعوديني ،والتدخل يف

شؤون الدول العربية.
وقال�ت املنظم�ات الحقوقية
األربع ،التي دشنت أيضا عريضة
احتجاج ،وبدأت بجمع التوقيعات
ضد الزيارة ،يف الرسالة املفتوحة،
إن «ويل العه�د الس�عودي ،الرجل
الثان�ي يف الس�عودية ،مس�ؤول
ع�ن الجرائ�م الت�ي ترتك�ب يف
بالده بحق الناشطني ،من سجن
واعتقال وتعذيب واختفاء قرسي
وإعدام».
وذكرت الرس�الة أنه مسؤول،
أيضا ،ع�ن «جرائم حرب خطرية
يف اليم�ن راح ضحيته�ا عرشات
اآلالف من األبرياء».
والرس�الة ،الت�ي اعتبرت أن
تدف�ق األس�لحة الربيطاني�ة إىل
السعودية قد س�اهم يف استمرار
الح�رب على اليم�ن ،وقعتها كل
م�ن :حمل�ة «أوقف�وا الح�رب»،

وحمل�ة «منع انتش�ار األس�لحة
النووية» ،وحمل�ة «وقف تصدير
األس�لحة» ،و«املنظم�ة العربي�ة
لحقوق اإلنسان يف بريطانيا».
ولفت�ت الرس�الة املفتوحة إىل
أن النظ�ام الس�عودي «يتدخل يف
دول أخ�رى ،مث�ل البحري�ن ،من
خالل مساعدة النظام هناك عىل
قمع الناش�طني ،وفرض حصارا
على دولة قط�ر ،واحتجز رئيس
الوزراء اللبناني سعد الحريري يف
مس�عى لفرض رشوط عىل دول
ذات سيادة».
واعتربت املنظمات الحقوقية
املوقعة على الرس�الة أن «زيارة
بن سلمان لربيطانيا تلحق بالبالد
الع�ار؛ نظ�را للجرائ�م الخطرية
الت�ي ارتكبه�ا يف اليم�ن ،وأن
مصالح الشعب الربيطاني وقيمه
تتعارض مع هذه الزيارة».
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وزارة املالية
رشكة التامني الوطنية
رشكة عامه

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

تعل�ن رشكة التامني الوطني�ة /رشكة عامة عن اجراء مزايدة علني�ة وللمرة الثانية لتأجري
املحالت املدرجه تفاصيلها ادناه والواقعة يف بناية رشكة التامني الوطنية  /موقف السيارات
والكائن�ة يف ش�ارع الجمهورية م 107/ز  7 /ب 5 /وملدة س�نتني طبق�ا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنه  2013املعدل
فعىل الراغبني بالتأجري مراجعه مركز الرشكة  /قسم االستثمار لتسديد التأمينات القانونية
البالغة  %40من القيمة املقدرة الكلية لسنوات االيجار واالشرتاك باملزايدة التي سوف تجري
بع�د م�رور ( )15يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة
رس�مية يكون اليوم ال�ذي يليه موعدا للمزايده ويتحمل من ترس�و عليه املزايده اجور نرش
االعالن واملصاريف االخرى وال يسمح للمزايد بدخول املزايده ما لم يتم ابراز كتاب التحاسب
الرضيبي للسنة الحالية
رقم المحل
 3الجناح الغربي
 4الجناح الغربي
 5الجناح الغربي
 6الجناح الغربي
 7الجناح الغربي
 8الجناح الغربي
 9الجناح الغربي
 10الجناح الغربي
 11الجناح الغربي
 12الجناح الغربي
 13الجناح الغربي
 16الجناح الغربي
 17الجناح الغربي
 31الجناح الشرقي
 21الجناح الشرقي
 19الجناح الشرقي
 22الجناح الشرقي

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
جلنة البيع والتأجري املركزية

المساحة م2
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
41
29
29
29

بدل التقدير
ـ 2424000 /
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2400000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2101000/
ـ 2790000/
ـ 2430000/
ـ 2430000/
ـ 2430000/

املدير العام

املدير العام
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

ت

التفاصيل

جزء من القطعة المرقمة 2/49
مقاطعة  25تركالن ضمن
قطعة ارض
1
محرمات السكة وبمساحة 4
دونم وبابعاد ( )400×25متر
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3219 :ب2017/4
التاريخ 2018/1/29
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( مهدي صالح يوسف)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3219
ب 2017/4يف  2017/12/11واملتضم�ن
الحك�م بال�زام املدعى عليه (مه�دي صالح
يوسف) بتأديته للمدعي عصام عبد الخرض
موىس مبلغا ق�دره ( )100,000,000مائة
ملي�ون دين�ار والثاب�ت يف مقاول�ة البي�ع
املؤرخ�ة يف  2016/8/23وال�ذي يمثل ثمن
رشاؤه العق�ار املرق�م  18235/2م 2حدود
بلدية النجف ح�ي املعلمني بموجب مقاولة
البيع اعاله ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي الغ�ري عيل مظلوم الجب�وري لذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار
املذك�ور خلال امل�دة املق�ررة بكاف�ة طرق
الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

نوع
االستخدام

إلغراض
الزراعة

()5
خمسة
سنوات

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /396 :ب2018/4
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( مهدي صالح يوسف)
اق�ام عليك املدعي (صفاء جبار ش�ناوة)
الدعوى البدائية املرقمة /396ب2018/4
والذي يطل�ب فيها الحك�م بالزامك بدفع
مبل�غ مقداره خمس�ة وعشرون مليون
بموجب الصك املرقم  2619987املؤرخ 2
ـ  7ـ  2017املسحوب عىل مرصف الرشق
االوس�ط لالس�تثمار ولثب�وت مجهولي�ة
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار حي الغري علي مظلوم
الجب�وري علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم
 2018/2/12وعن�د ع�دم حض�ورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالن

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم5

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

 700.000سبعمائة الف دينار

3سنوات

2

حانوت رقم7

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

3

حانوت رقم8

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

4

حانوت رقم10

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

 700.000سبعمائة الف دينار
 450.000اربعمائة وخمسون الف
دينار
 700.000سبعمائة الف دينار

3سنوات
3سنوات

5

حانوت رقم11

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

 700.000سبعمائة الف دينار

3سنوات

6

حانوت رقم14

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

 700.000سبعمائة الف دينار

3سنوات

7

حانوت رقم15

العروبة ملحق بالدور المستملكة

12م2

500.000

3سنوات

خمسمائة الف دينار

3سنوات

8

حانوت رقم1

الصناعية القديمة /شارع 60

12م2

1100.000مليون ومائة الف دينار

3سنوات

9

حانوت رقم6

الصناعية القديمة /شارع 60

12م2

1100.000مليون ومائة الف دينار

3سنوات

10

حانوت رقم8

الصناعية القديمة /شارع 60

12م2

1100.000مليون ومائة الف دينار

3سنوات

11

حانوت رقم9

الصناعية القديمة /طريق النفط جزء من العقار  318نهر دجلة

12م2

1100.000مليون ومائة الف دينار

3سنوات

12

حانوت رقم10

الصناعية القديمة /طريق النفط جزء من العقار  318نهر دجلة

12م2

 1.000.000مليون دينار

3سنوات

13

حانوت رقم11

الصناعية القديمة /طريق النفط جزء من العقار  318نهر دجلة

12م2

 1.000.000مليون دينار

3سنوات

14

حانوت رقم15

الصناعية القديمة /كراج غازي العرس جزء من  4.4نهر دجلة

14م2

 110.000مليون ومائة الف دينار

3سنوات

15

حانوت رقم19

الصناعية القديمة /كراج غازي العرس جزء من  4.4نهر دجلة

14م2

 2050.000مليونان وخمسون الف دينار

3سنوات

16

حانوت رقم20

الصناعية القديمة /كراج مصطفى جزء من  4.5نهر دجلة

6م2

 650.000ستمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

17

حانوت رقم23

الصناعية القديمة /كراج مصطفى جزء من  4.5نهر دجلة

6م2

 650.000ستمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

18

حانوت رقم24

الصناعية القديمة /كراج مصطفى جزء من  4.5نهر دجلة

6م2

 650.000ستمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجير او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعوي�ض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة

تعلن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء
املزايدة العلنية وفق قانون بيع وتأجري اموال الدولة رقم  21لسنة  2013النافذ لتأجري
العق�ار امل�درج تفاصيله ادناه مس�اطحة والعائدة لرشكتنا والتي س�تجري املزايدة
علي�ه يف محط�ة قطار كركوك يف الي�وم  30من اليوم التايل لنشر االعالن يف الصحيفة
يف تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة
يف الي�وم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة الحضور
يف الزم�ان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة  %20من
القيم�ة املقدرة بص�ك مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل
ان تس�تكمل باقي التامينات بالس�عر الذي ترس�و عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام
ب�راءة ذم�ة رضيبية وجلب املستمس�كات املطلوب�ة ( هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنس�ية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ) ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة  %2من قيمة االيجار الس�نوي ويتم تسديد
بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عىل العقار قبل
موع�د املزايدة وعىل من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد بدل االيج�ار خالل ( )30يوم من
تاريخ املصادقة وبعكسه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه
وعىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض
تبليغه باالحالة القطعية

مدة
االيجار

العدد4841 :
التاريخ2018/2/1 :

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني
باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة
والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة
رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة
الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

م/اعالن مزايدة

المشيدات

www.almustakbalpaper.net

تامينات االيجار
السنوي %20
من قيمة االيجار
السنوي
600.000
ستمائة الف
ديسنار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3832 :ب2017/5
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( جاسم محمد موىس)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3837
ب 2017/5يف  2017/11/27واملتضم�ن
الحكم بالزام املدعى عليهما (جاس�م محمد
موىس وعزيز شلال عبد الل�ه ) بتأديتهما
بالتكاف�ل والتضامن فيم�ا بينهما للمدعي
املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره (الف�ان
وثمانمائة واربعة وثالث�ون دوالر امريكي)
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة
مدينة الصدر واشعار امني قطاع  77املدعو
زهري عطي�ة الس�ويراوي لذا تق�رر تبليغك
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق الطعن عىل القرار املذكور
خلال امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطعن
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3336 :ب2017/4
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل  /املدع�ى عليهم�ا ( رزاق مح�ي جرب وش�فاء محي
جرب)
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم /3336ب2017/4
يف  2017/10/31واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليهم
كل م�ن ش�فاء محي جبر ورزاق محي جبر ورضغام
داخل فخري بالتضامن والتكافل بينهم بتأديتهم للمدعي
املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية  CHFاضافة
لوظيفت�ه مبلغ قدره ( )$1000ال�ف دوالر امريكي عن
الغرام�ات التاخريية املفروضة عىل التأخر عن التس�ديد
واملحس�وبة م�ن تاري�خ االس�تحقاق يف 2016/12/11
ولغاي�ة تاري�خ اقام�ة ه�ذه الدع�وى يف 2017/10/3
بموجب اتفاقية القرض والكفالة املؤرخة 2016/5/31
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار حي
العس�كري 19/مجيد عبد السادة لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتين يوميتني ولك حق
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق
الطع�ن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/131 :
التاريخ 2018/1/30
اىل  /املنفذ عليه ماجد هاشم جابر
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
له�ذه املديرية ومخت�ار منطقة الزهراء ميث�م عبد عبد
االمير الخزعلي انك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الس�وم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك
س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
اوصاف محكمة بداءة النجف بالعدد /2025ب2016/3
يف  2017/6/19املتضم�ن الزام�ك بتأدية مبلغ خمس�ة
وعرشون مليون دينار للمدعني رافد وحيدر وهديل اوالد
س�عيد وعد الله وايج�ار العقار املرق�م 69/1616براق
جديدة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /924 :ش2018/5
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /عيل عبد الهادي جرب
اقامت املدعية (زهراء فاضل ابو س�هيل) الدعوى بالعدد
/924ش 2018/5ام�ام هذه املحكمة وموضوعها تأييد
حضانة الطفلة (صبا) لغرض مراجعة الدوائر الرسمية
وشبه الرس�مية وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي الزه�راء  /النجف
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموعد
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
الق�ادم املواف�ق ي�وم  2018/2/11الس�اعة التاس�عة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عامر طعمة الحار

اعالن
اىل املتهم الهارب (ليث خالد مسري)
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل محكمة
جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحالة املرق�م  28يف
 2018/1/15غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى
غير موجزة وفق اح�كام امل�ادة ( 406عقوبات) من
قانون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة
تق�رر تبليغك عن طريق صحيفتين محليتني وتحديد
ي�وم  2018/3/28موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة عدم
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد  /432 :ش2018/
التاريخ 2018/1/31
اعالن
اىل  /املفقود (مكي كاظم ثامر)
اق�ام ش�قيقك املدعي (هان�ي ثامر كاظ�م) الدعوى
املرقم�ة /432ش 2018/طل�ب فيه�ا الحك�م بتأييد
فقدان�ك وذلك ملرور م�دة تزيد عىل اربع س�نوات عىل
فقدان�ك وعدم التحق�ق من حيات�ك او مماتك وكونك
مجهول املصير منذ فقدانك بتاري�خ 2006/10/12
ولح�د االن لذا اقتضى حضورك او من ين�وب عنك او
من تتوفر لديه معلومات عنك اىل هذه املحكمة يف يوم
املرافع�ة املصادف  2018/2/15وبعكس�ه س�تجري
املحكمة اجراءاتها يف الدعوى وفق القانون
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
اعالن
اىل املتهم الهارب
 1ـ حاجز ركان نعيمة
 2ـ حسن ركان نعيمة
احال�ك ق�ايض محكمة تحقي�ق الخضر اىل محكمة
جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م  5يف
 2018/1/10غيابي�ا الجراء محاكمت�ك بدعوى غري
موجزة وفق احكام املادة ( ) 406من قانون العقوبات
ولع�دم حض�ورك اىل هذه املحكمة تق�رر تبليغك عن
طريق صحيفتني محليتين وتحديد يوم 2018/4/1
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء
محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
اعالن
اىل املتهم الهارب
 1ـ عيل حسني خفي
 2ـ عبد الله حسني خفي
 3ـ حسني خفي كاطع
 4ـ عبد سعدون كاطع
 5ـ هداد سعدون كاطع
 6ـ حسني عكرب خفي
 7ـ غازي عوده صخر
احال�ك ق�ايض مكت�ب التحقي�ق القضائ�ي االول يف
الس�ماوة اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموجب قرار
االحال�ة املرق�م  61يف  2018/1/15غيابي�ا الج�راء
محاكمت�ك بدع�وى غير موج�زة وفق اح�كام املادة
( )406من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه
املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني محليتني
وتحديد يوم  2018/3/25موعدا للمحاكمة ويف حالة
عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا وعلنا
وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املته�م اله�ارب (عب�د الكري�م
نغيمش حمدان)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق
الخضر اىل محكمة جنايات املثنى
بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 6
يف  2018/1/1غيابي�ا الج�راء
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق
احكام امل�ادة ( 42اثار) من قانون
العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه
املحكم�ة تقرر تبليغ�ك عن طريق
صحيفتين محليتين وتحديد يوم
 2018/4/1موعدا للمحاكمة ويف
حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء
محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
اعالن
اىل املته�م الهارب (علاء عبد نور
مطرش)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق
الس�ماوة اىل محكم�ة جناي�ات
املثنى بموج�ب قرار االحالة املرقم
 43يف  2018/1/22غيابيا الجراء
محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق
احكام املادة ( 4ارهاب) من قانون
العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه
املحكم�ة تقرر تبليغ�ك عن طريق
صحيفتين محليتين وتحديد يوم
 2018/4/1موعدا للمحاكمة ويف
حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء
محاكمت�ك غيابيا وعلنا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
اعالن
اىل املته�م اله�ارب (اس�عد عب�د
الحمزة كريدي)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق
الهالل اىل محكم�ة جنايات املثنى
بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 1
يف  2018/1/18غيابي�ا الج�راء
محاكمت�ك بدع�وى غير موجزة
وف�ق اح�كام امل�ادة ( )406م�ن
قانون العقوب�ات ولعدم حضورك
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك
ع�ن طري�ق صحيفتين محليتني
وتحديد ي�وم  2018/3/25موعدا
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا
وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /449 :ب2018/4
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه ( /وف�اء عب�د
الرضا كاظم)
اقام عليك املدعي (صباح ش�مس
الدي�ن باق�ر) الدع�وى البدائي�ة
املرقمة اعلاه والت�ي يطلب فيها
الحكم (بإلزام�ك بتأديتك له مبلغا
مق�داره مليونان وخمس�ون الف
دينار عراقي عن رشاء سبلت عدد
 2وشاشة عدد )1لثبوت مجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي
الريم�وك  6هاتف محم�د العذاري
عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم 2018/2/12
وعند عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه
الدائ�رة بتاري�خ 2018/2/1
لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
 330محل�ة البديري�ة مس�احته
 87متر و  1اول�ك و  51س�نتمرت
بأس�م (س�عدية طال�ب نعم�ه)
باس�مه مج�ددا باعتب�ار حائ�زا
ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام
قان�ون التس�جيل العق�اري رق�م
( )43لسنة  1971قررنا اعالن هذا
الطلب فعلى كل من يدعي بوجود
عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا
العق�ار تقديم ما لدي�ه من بيانات
اىل ه�ذه الدائرة خلال مدة ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم الثاني لنرش
ه�ذا االعلان وكذلك الحض�ور اىل
موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
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ميسان الدولية ترشع بإنشاء اكرب مصفى بتاريخ العراق وتوفر « »10آالف فرصة عمل
بغداد /المستقبل العراقي

ان «مراح�ل انج�از املرشوع س�توفر فرص
للرشكات واملقاولني املحليني لخوض تجربة
العمل م�ع كربيات الشركات العاملية ونقل
الخربة والتدريب معها» ،مؤكدة انها تس�عى
«إليص�ال الع�راق يف مقدم�ة ال�دول املنتجة
للنفط ومنتجاته».
ووضع�ت وزارة النف�ط يف  25تم�وز 2016
حجر االس�اس ملصفى ميس�ان االستثماري
بطاق�ة  150ال�ف برمي�ل يومي�ا ،وبينت ان
املرشوع يعترب اول رصح اقتصادي عىل ارض
ميسان ويعد احد اكرب املشاريع االستثمارية
يف قطاع التصفية بالعراق».
وكان وزي�ر النفط جبار اللعيب�ي اوعز يف 9
تموز  2017بإنش�اء مدينة نفطية متكاملة
يف محافظ�ة ميس�ان ،مشيرا ً إىل أن املدينة
ستكون نواة ملشاريع أخرى تسهم يف إضافة
ملسات جمالية وتطويرية للمحافظة.

اعلن�ت رشك�ة مصف�ى ميس�ان الدولي�ة
مبارشتها العمل بإنشاء اكرب مصفى بتاريخ
العراق فيما اشارت اىل انه سيوفر  10فرصة
عمل ألبناء املحافظة».
وق�ال الرشك�ة يف بي�ان تلق�ت» املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه انها «ب�ارشت بتنفيذ
مصف�ى ميس�ان االس�تثماري بطاقة 150
الف برميل يوميا» ،مبينة ان «انشاء املصفى
من شأنه ان يوفر  10االف فرصة عمل البناء
املحافظة».
واضافت الرشكة ان «املصفى سيكون األكرب
بتاري�خ الع�راق م�ن الناحي�ة االقتصادي�ة
والفني�ة وس�ينتج وق�ود البنزي�ن بنوعني،
اضافة اىل زيت الغاز وبمواصفات عاملية».
واش�ارت رشكة مصفى ميس�ان الدولية اىل

مديرية الشهداء توزع
منحة مالية ألكثر من «»1200
جريح يف احلشد الشعبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مديرية الش�هداء واملضحني
التابعة لهيئة الحش�د الشعبي ،عن
توزيع منحة مالية ألكثر من 1200
جريح يف املحافظات الجنوبية.
وق�ال مس�ؤول ش�عبة املتابع�ة
والدعم يف املديري�ة عباس التميمي
يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
ان «املديري�ة وزع�ت منح�ة مالية
ألكثر من  1200جريح من منتسبي
الحش�د يف محافظ�ات البصرة
وميس�ان وذي ق�ار» ،مبين�ا ً ان
«املنحة بلغت مليوني دينار توزعت
للمجروحية االوىل».
واض�اف ان التميم�ي «تعليم�ات
الحق�ة س�تصدر بخص�وص
املش�مولني باملنح�ة للمجروحي�ة
الثانية وبالتنسيق مع مكتب هيئة
الحشد يف البرصة».
وتاب�ع ان «عملي�ة التوزي�ع بدأت
مطل�ع الع�ام الج�اري» ،مؤكدا ان
«التوزي�ع مس�تمر يف مق�ر مكتب
هيئة الحشد الشعبي وللمشمولني
فيه�ا بع�د جل�ب املستمس�كات
والتقارير املطلوبة.

الرتبية جتهز مديريتها يف نينوى بـ « »130سيارة حديثة حمملة باملناهج
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن املكتب اإلعالم�ي لوزي�ر الرتبية ،عن
«وص�ول الدفع�ة األوىل الكت�ب املنهجي�ة
والس�يارات الحديث�ة املخصص�ة للمديرية
العامة لرتبية محافظة نينوى.
وق�ال املكت�ب يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،إنه «بدع�م ومتابعة مبارشة من
وزير الرتبية محمد إقبال الصيديل ،وحرصه
الع�ايل لخدمة العملي�ة الرتبوية يف محافظة
نين�وى ،وصلت الدفعة االوىل من الس�يارات
الحديثة املخصص�ة للمديرية العامة لرتبية
نينوى».وبين أن «تلك الس�يارات خصصت
لرتبي�ة نين�وى لدع�م العملي�ة الرتبوي�ة

والتعليمية» ،مؤكدا ان «ارس�ال الس�يارات
سيس�تمر لحين تجهيز املديري�ة بأكثر من
 ١٣٠س�يارة وبمختل�ف األنواع».وأش�ار اىل
ان «جه�ود وزي�ر الرتبي�ة مس�تمرة بغي�ة
اس�تقرار امللف الرتبوي يف نينوى» ،موضحا
ان «تل�ك الس�يارات جاءت محمل�ة بالكتب
املنهجية املخصصة مل�دارس املحافظة التي
ش�ملت املناهج الدراس�ية ملختل�ف املراحل
حس�ب االحتياجات من أجل استقرار ودعم
املسيرة التعليمية فيها» .وأضاف البيان ان
«وزير الرتبية أكد استمراره يف دعم العملية
الرتبوي�ة يف نينوى يف الق�رارات والتعليمات
وجمي�ع األم�ور املهم�ة الت�ي تخ�دم طلبة
املحافظة وكوادرها الرتبوية.

الكشف عن « »46معاملة كمركية
مزورة يف منفذ الشالجمة احلدودي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت هيأة املنافذ الحدودية،منفذ الشلامجة الحدودي ،السبت ،
عن كشف  ٤٦معاملة كمركية مزوره يف املنفذ.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
لجنة مش�كلة من قس�م البحث والتحري من مقر الهيئة العامة
للمنافذ الحدودية بامر م�ن رئيس الهيئة وبعد تدقيق املعامالت
لش�هري  ١٢ ، ١١لسنة  ٢٠١٧فقط  ،تمكنت من الكشف عن ٤٦
معاملة كمركية مزورة يف منفذ الشالمجة الحدودي «.
وأض�اف  ،ان «عملي�ة التزوي�ر احدث�ت رضرا باملال الع�ام تقدر
بمئات املاليني من الدنانري يف املعامالت املكشوفة حاليا فقط .

الصحة تعلن اكامل الفحص واملطابقة
للوجبة « »20من رفات شهداء سبايكر
بغداد  /المستقبل العراقي

عمليات بغداد تعلن عن تعليامت إدخال الدواجن احلية ومنتجاهتا
بغداد  /المستقبل العراقي

الراشدية .
 .2يمن�ع دخول اي ش�حنة محلية ال تحمل ش�هادة صحية
صادرة من املستشفيات البيطرية .
 .3يمنع دخول الدجاج الحي املستورد عدا االفراخ بعمر يوم
واحد مع�ززة بإجازة اس�ترياد صادرة م�ن رشكة املعارض
العراقية وشهادة منشأ.
 .4يس�مح بدخول منتجات الدواجن املستوردة سواء كانت
لح�وم بيضاء مجمدة او بيض من خالل جميع الس�يطرات
عدى س�يطرة الراش�دية ،وتكون الش�حنة مع�ززة باجازة
استرياد صادرة من رشكة املعارض العراقية وشهادة منشأ.
وقال�ت القيادة انها قد عملت عىل تعميمها عىل الس�يطرات
األمنية للعمل بها وااللتزام بالضوابط حرفيا لتجنب األرضار
بحياة املواطنني.

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن «تسلمها تعليمات من وزارة
الزراعة بش�أن ادخ�ال الدواج�ن ومنتجاته�ا اىل العاصمة،
مؤكدة انه�ا ملتزمة بتلك التعليمات ملنع انتش�ار االنفلونزا
الوبائية.
وقالت القيادة يف بيان لها اليوم تلقته «املس�تقبل العراقي»،
انه وردت اليها «تعليمات م�ن وزارة الزراعة حول الدواجن
الحي�ة وتضمنت ضواب�ط املنع وتحديد الس�يطرات ونقاط
التفتيش التي يمنع منها خالل دخول الدواجن  ،مشددة عىل
وجوب االلتزام بتعليماتها .
ويف أدناه نص التعليمات :
 .1يمن�ع دخ�ول أي منت�ج ومس�تورد م�ن خالل س�يطرة

أعلن�ت وزارة الصح�ة ،عن اكم�ال اجراءات الفح�ص واملطابقة
للوجب�ة  20م�ن رف�اة ش�هداء قاع�دة س�بايكر.وقالت وزي�رة
الصح�ة عديل�ة حم�ود ان «ه�ذه الوجب�ة ضمت  15ش�هيدا تم
فحصهم ومطابقتهم مع الحمض النووي لذويهم من قبل الفرق
املتخصصة يف دائرة الطب العديل ليصبح مجموع الش�هداء الذين
تم التعرف عليهم  677شهيدا من اصل  994رفاة موجودة يف دائرة
الط�ب العديل».واضاف�ت حمود ان «الفرق املتخصصة س�تواصل
انجاز املتبقي من اجراءات الفح�ص واملطابقة لبقية الرفاة ليتم
تسليمهم اىل وزارة الدفاع ومن ثم اىل ذويهم.

النفط تعلن وصول اإلنتاج الوطني
من الغاز السائل لـ « »6125الف طن باليوم

صحة الكرخ تنفذ اكرب محلة ضد األنفلونزا املوسمية للعاملني يف الفنادق و املطاعم
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ذت دائ�رة صح�ة بغ�داد  /الك�رخ واملتمثل�ة
بقطاعاتها ومراكزها الصحية حملة تلقيح بلقاح
األنفلونزا املوسمية تس�تهدف العاملني الصحيني
يف القط�اع الخ�اص ( الفن�ادق واملطاعم ) فضال
عن التجمعات الس�كنية العش�وائية وكافة إفراد
املجتمع ولكافة األعمار لرفع كفاءة العاملني فيها
وذلك للوقاية من الفريوس ومخاطره الصحية» .
وأف�اد ذلك مدير الدائرة جاس�ب لطيف الحجامي
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،موضحا أن

«استمرارية مثل هذه الحمالت هو للحد والوقاية
م�ن انتق�ال العدوى ،ومؤك�دا أن معرف�ة طبيعة
امل�رض ومس�بباته وأعراضه وط�رق الوقاية منه
تعد ركيزة أساس�ية ملنع انتش�ار املرض واإلصابة
به».وبني ب�أن «الفرق الطبي�ة والصحية وبكافة
القطاع�ات واملراكز الصحية قام�ت بتلقيح كافة
الفئ�ات املش�مولة بلق�اح األنفلون�زا املوس�مية
للعاملين الصحيني يف الفن�ادق واملطاعم املنترشة
يف جان�ب الك�رخ ويف اغل�ب التجمعات الس�كنية
والعش�وائية والس�جون واملعتقلات ون�زالء دور
الدول�ة والحجاج ومنتس�بي الجي�ش وان فرقتنا

الرقاب�ة الصحي�ة بمتابعة ذلك وفق س�ياق عمل
موثق في�ه أس�ماء امللقحني يف الس�جالت الطبية
ويف حال�ة عدم تلقيح العاملني س�يتم منعهم من
مزاولة عملهم يف تلك القطاعات الخاصة «.
واش�ار اىل ان «اللقاح هو عبارة عن لقاح (single
 ) doseوذو منش�أ عاملي وآم�ن ومدة نفاذه لعام
 2018وان التطعي�م ب�ه يحد من انتش�ار العدوى
داخ�ل املجتم�ع ويقل�ل م�ن احتم�ال اإلصاب�ة
بمضاعف�ات امل�رض الخطرية حي�ث نويص بأخذ
لقاح األنفلونزا املوسمية للعاملني الصحيني كافة
العاملني يف القطاع الخاص .

البنك الدويل يقر مرشوع مياه بقيمة « »210مليون دوالر يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أق�ر البنك ال�دويل ،مرشوعا جدي�دا بقيمة
 210مليون دوالر يرمي إىل تحسني نوعية
مياه الرشب وخدمات الرصف الصحي يف
العاصمة بغداد.
وذكر البنك يف بيان ،اطلعت عليه «املستقبل

العراقي» ان «نحو خمسة ماليني شخص
من سكان العاصمة سيستفيدون من هذا
املشروع الذي س�يتم تنفيذه باالشتراك
مع بلدية بغ�داد ودائرتي املاء واملجاري يف
العاصمة».
ونقل�ت صحيف�ة «القدس العرب�ي» ،عن
املدي�ر اإلقليم�ي لدائرة املشرق يف «البنك

ال�دويل» ،س�اروج كومار جه�ا ،قوله ،ان
«بغداد س�تحتاج إىل اس�تثمارات ضخمة
يف ش�بكات مياه الشرب ومعالجة مياه
الصرف الصح�ي على م�دى الس�نوات
العرشين املقبلة».
وذكرت الصحيفة ،ان «املرشوع س�يمول
بناء خ�زان خدمة بس�عة إجمالي�ة تبلغ

 135أل�ف متر مكعب ،ما يس�اعد املدينة
على إدارة إمدادات املياه بش�كل أفضل يف
حال�ة الجف�اف الناجم عن تغير املناخ»،
مبينة ان «املرشوع س�يقوم ايضا ً بتأهيل
محط�ات قائم�ة لض�خ مي�اه الصرف
الصح�ي ،م�ا يس�هم يف الح�د م�ن اآلثار
الصحية العامة الناجمة عن مياه الرصف

الرشكة العامة للسمنت تطالب بتخفيض أسعار بيع النفط األسود املجهز ملعاملها واملحطات
بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة
للس�منت العراقي�ة مدي�ر معاونية الس�منت
الجنوبي�ة محم�د حس�ن ناج�ي الحكوم�ة
وأصح�اب الق�رار والجهات املعني�ة بمراجعة
وإعادة النظر بأس�عار بيع النفط األسود الذي
تحتاجه الرشكة يف تش�غيل املعامل واملحطات
الكهربائية العائدة لها».
وأكد ناجي يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي»،
ان «االرتفاع املفاجئ يف سعر بيع النفط األسود
إىل ( )150دينار للرت الواحد سيؤدي اىل زيادة يف
كلف اإلنتاج ما يؤثر س�لبا على أداء وإنتاجية
وخطط الرشكة ومؤرشاتها املالية لعام 2018
وانع�كاس ذلك عىل دع�م املواط�ن بتخفيض
أس�عار بي�ع الس�منت  ،الفت�ا إىل إن «كل�ف
اإلنتاج تتوزع بشكل رئييس عىل النفط بنسبة
( )%40إضاف�ة إىل الكادر والكهرباء  ،مناش�دا

الحكوم�ة والجه�ات املعنية بتخفيض س�عر
البيع للنفط األس�ود لدع�م املعامل الحكومية
املنتجة للس�منت واالرتقاء بصناعة الس�منت
يف الع�راق «.وأش�ار ناج�ي إىل إن «معاوني�ة
الس�منت الجنوبي�ة التابع�ة للرشك�ة العامة
للس�منت العراقي�ة والت�ي تض�م ( )8معامل
موزع�ة يف محافظات النج�ف وكربالء واملثنى
وبابل والبرصة حققت خطتها املوضوعة لعام

 2017مع زيادة كميات االنتاج عن مامخطط
له وبنس�بة تطور ( )%27مقارنة بعام 2016
وإنها عازم�ة عىل تنفيذ خطته�ا املعدة للعام
الج�اري  2018بالصعود بطاقاته�ا اإلنتاجية
وتحقيق نس�ب تطور عالية تصل اىل ()%165
مع االلتزام بأسعار بيع السمنت املتفق عليها
والبالغ�ة ( )90أل�ف فمادون بع�د تنفيذ قرار
( )409لسنة  2015الذي أسهم بشكل كبري يف
تحفيز وتش�جيع املعامل عىل تحقيق االكتفاء
الذاتي ملادة الس�منت « .وأعرب عن «أمله بان
يش�هد الع�ام الجاري طف�رة يف إع�ادة اعمار
وبناء البلد الس�تهالك جميع الكميات املنتجة
من مادة السمنت يف معامل الرشكة الحكومية
واملس�تثمرة ومعامل القط�اع الخاص  ،مؤكدا
إن «الرشكة العامة للس�منت العراقية تواصل
جهوده�ا وعمله�ا إلع�ادة تأهي�ل وتش�غيل
معامله�ا يف امل�دن املحررة وط�رح إنتاجها إىل
السوق املحلية .

الصح�ي غري املعالجة ،التي يتم ترصيفها
يف نهر دجلة.
وأضافت« ،كما سيساهم املرشوع يف الحد
من الخس�ائر املادية عن طريق اس�تبدال
ح�وايل  130كيلومترا من أنابيب ش�بكة
توزيع مياه الرشب وإنشاء عدادات قياس
تدفق املياه يف كل مناطق بغداد.

القبض عىل ضابطني متلبسني
بتقايض الرشوة بمرور صالح الدين
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلي�ة يف محافظة صالح
الدي�ن ،عن إلق�اء القبض على ضابطني اثنني متلبسين بتقايض
الرشوة.
وذك�ر بيان صحفي للمكتب تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،انه «تم
الق�اء القبض عىل ضابطين كل منهما برتبة مقدم منس�وبني اىل
مجمع تس�جيل املركبات واجازات السياقة يف مديرية مرور صالح
الدين ،متلبسني بالجرم املشهود برتويج معامالت مرورية ملواطنني
دون حضورهم وخالفا ً للضوابط مقابل مبالغ مالية».
وبين انه «تم�ت عملية توقي�ف الضابطين بأمر ق�ايض تحقيق
محكم�ة صالح الدين املختصة بالنظ�ر بقضايا النزاهة وفق املادة
 307من قانون العقوبات العراقي بعد ضبطهما متلبسين بالجرم
املش�هود بأخذ مبال�غ مالية من املواطنني بغي�ة انجاز معامالتهم
املرورية دون وجه حق وخالفا ً للضوابط والتعليمات.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير النفط جبار عيل اللعيب�ي ،عن وصول اإلنتاج الوطني
م�ن الغاز الس�ائل إىل  6125ألف ط�ن يف اليوم الواح�د ،فيما أكد
تحقيق زيادة كبرية يف االنتاج وصلت اىل اكثر من.%40
وذكر بيان لوزارة النفط ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «اللعيب�ي ،رف�ع برقية اىل رئي�س مجلس ال�وزراء ،أعلن فيها
وصول االنتاج الوطني من الغاز السائل اىل  6125الف طن باليوم،
وأكد ان ذلك انجاز وطني غري مس�بوق يضاف اىل اإلنجازات التي
حققتها وزارة النفط عىل الرغم من التحديات االقتصادية».
وقال اللعيبي ،يف برقيت�ه ،إن «حرص العاملني يف القطاع النفطي
وتفانيه�م ومواصلته�م الليل بالنه�ار قد س�اهم يف اختزال زمن
اإلنجاز املخطط له من عام اىل اشهر قليلة وتحقيق زيادة كبرية يف
االنت�اج وصلت اىل اكثر من % 40وهذا يمثل اضافة نوعية لإلنتاج
الوطن�ي يمه�د لدخول الع�راق بق�وة اىل مصاف ال�دول املصدرة
للغاز».وأض�اف ،ان «ه�ذا اإلنجاز م�ا كان ليتحقق ل�وال تضافر
جميع الجهود املخلصة ،فضال ع�ن دعم الحكومة ممثلة برئيس
مجل�س ال�وزراء للقط�اع النفط�ي وحرصه عىل تس�خري جميع
االمكاني�ات املتاحة ومتابعته ملا يتحق�ق من إنجازات عىل صعيد
اإلستثمار االمثل للثروة النفطية والغازية.

العراق يطرح انشاء طرق رسيعة لالستثامر
يف مؤمتر الكويت للامنحني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الهيئة الوطنية لالس�تثمار عن «طرح إنشاء طرق رسيعة
لالس�تثمار يف مؤتم�ر الكويت ال�دويل للمانحني».وقالت الهيئة يف
بي�ان لها تلقته «املس�تقبل العراقي» إن «العراق س�يطرح خالل
مؤتم�ر الكويت الدويل الذي س�يعقد خالل  14 -12ش�باط الحايل
إنش�اء طرق رسيعة وتأهيل وتطوير الط�رق الحالية ،إضافة إىل
إنشاء طرق ثانوية أخرى».وأضافت إن «الكلفة التقديرية األولية
إلنش�اء الط�ق الرسيعة تقدر بـ  3ماليين دوالر لكل كم طول ،يف
حني تبلغ الكلفة التخمينية األولي�ة لتأهيل الطرق الحالية حوايل
ثلث كلفة اإلنش�اء وبواقع مليون دوالر لكل كم طول» ،مبينة إن
«الكلفة التخمينية إلضافة ممرات عدد  2يف كل جانب من الطرق
تبلغ  2مليون دوالر لكل كم طول».وتابعت الهيئة إن «أهم الطرق
التي تحتاج اىل تأهيل وتطوير وإنشاء طرق جديدة هي خط املرور
الرسي�ع بغداد -برصة بطول  580ك�م ،إضافة اىل تأهيل وتطوير
خط امل�رور الرسيع بغ�داد -موصل -ربيعة -فيش�خابور بطول
 570ك�م ،اضافة اىل تنفي�ذ خط رسيع بغ�داد -بعقوبة -الحدود
االيرانية ) ،املنذرية ( بطول  180كم ،فضال عن تنفيذ خط رسيع
بغداد -كركوك بطول  250كم.
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في الجريدة الرسمية التي ستجري في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم االثنين المصادف  2018/2/19في شعبة الخدمات السكنية فعلى الراغبين االشتراك
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عـ  /عزيز هاشم العبيدي
المدير اعالم /وكالة
للشركة العامة لموانئ العراق
رئيس مجلس االدارة

عـ  /عزيز هاشم العبيدي
المدير اعالم /وكالة
للشركة العامة لموانئ العراق
رئيس مجلس االدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد  / 1ش 2018 /
إىل  /املدعى عليها  /شيماء صالح محمد
م  /تبليغ بالحضور
أق�ام املدع�ي ( عامرإبراهيم كري�م ) زوجك
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة  / 1ش 2018 /
أمام محكمة األحوال الش�خصية يف املقدادية
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بتصدي�ق الطالق
الذي أوقع بحقك خارج املحكمة بتاريخ / 15
 2011 / 10وملجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وكت�اب مركزرشط�ة
مين الدي�ن بالع�دد  384يف 2018 / 1 / 17
وإش�عارمختارحي آش�ور  /املقدادي�ة عليه
قررت املحكمة تبليغك يف صحيفتني محليتني
يوميتين بموع�د املرافع�ة املواف�ق / 2 / 12
 2018ويف الس�اعة الثامن�ة والنصف صباحا
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك أوحضورمن ينوب
عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا.
القايض
عدي فاضل احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3530 :ب2017/4
التاريخ 2018/2/1 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه (تحسين عباس محمد
صالح)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م
/3530ب 2017/4واملتضم�ن الحكم برد
دعوى الس�يد مدير بلدي�ة النجف االرشف
اضاف�ة لوظيفت�ه وقد طعن ب�ه بالالئحة
االس�تئنافية املؤرخ�ة 2017/12/27
واملقدم�ة من قبل املس�تأنف الس�يد مدير
بلدي�ة النج�ف االرشف اضاف�ة لوظيفته
واملس�تأنف عليه تحسين عب�اس محمد
صال�ح ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار
مخت�ار ح�ي الغ�ري  2/كاظ�م محم�ود
االس�دي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
للحضور امام رئاس�ة محكمة اس�تئناف
النجف االتحادية بموعد املرافعة املصادف
يف يوم  2018/2/7وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافع�ة امام رئاس�ة محكمة اس�تئناف
النجف االتحادية بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
تنويه
اش�ارة اىل االعلان املنش�ور يف صحيف�ة
املستقبل العدد  1598يف  2018/1/21ورد
يف أعالن تنفي�ذ جلوالء العدد /9ت2018/
ورد خطاء تسليم املركبة اىل املدين روضان
عيل خلف والصحيح هو تسليم املركبة اىل
الدائن
روضان عيل خلف

محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 442 :ب2015/
التاريخ2018/1/30 :
إعالن
تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصي�ب العقار املرقم
 369مقاطعة  60العوجة وذلك يف تمام الس�اعة
الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الثالثين من اليوم
الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن .فمن ل�ه رغبة بالرشاء
الحضور يف ديوان هذه املحكمة مستصحبا ً معه
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة
املق�درة وبص�ك مص�دق إن لم يكن رشي�كا ً وان
أجور املنادي عىل املشتري وكم�ا مبينة أوصافه
أدناه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العق�ار املرق�م أعاله عبارة عن بس�تان تس�قى
س�يحا ً بمي�اه املد مل�ك مس�احته ( 7دونم و16
أول�ك و 50م )2نوع�ه مل�ك رصف وانه يقع عىل
ش�ارع فرع�ي مبل�ط وانه غير مغ�روس بعدد
من أش�جار النخيل ومش�يد عليه عدد من الدور
الس�كنية مختلفة مس�احة البناء وإنها مشيدة
من قبل الغري ش�يدت تجاوزاً .قدرة قيمة الدونم
الواحد من االرض مبلغ خمس�ة وسبعون مليون
دين�ار فتك�ون قيم�ة العمومي�ة للعق�ار مبل�غ
 574500000مليون دينار ال غريها.
محكمة بداءة املقدادية
العدد/38/ب2017/
اىل /املدعى عليه عدنان اسعد صالح حبيب
م /تبليغ
اق�ام املدعي مدير ع�ام مصرف الرافدين/فرع
جلوالء  257اضافة لوظيفتة الدعوى
املرقمة /38ب 2018/والذي بني فيها مشغولية
ذمتك لدائرت�ه بمبل�غ قدره()31294784واحد
وثالثون ملي�ون ومائتان واربعة وتس�عون الف
وسبعمائة واربعة وثمانون دينار عن قيمة قرض
اس�كان( مائة رات�ب )وزارة الدف�اع وملجهولية
محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة جلوالء
املرقم  705يف 2018/1/29وأشعار مختار محلة
الوحدة املختار مجيد حسين حسن تقرر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتني بموع�د املرافعة
املواف�ق يف  2018/2/13ويف حالة عدم حضورك
او حضور من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيبايا وفق القانون.
القايض
خضريعباس التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 44 /
م  /نرش فقدان
قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ( عيل
عن�اد حمادي ) الذي فق�د يف محافظة صالح
الدي�ن بتاريخ  2015 / 7 / 1ولم يعرف يشء
ع�ن مصيره لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه
وتتوف�ر لدي�ه معلومات عنه االتص�ال بذويه
الساكنني يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة
االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل لنرش
االعالن  .للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم من
قبلكم مع التقدير .
القايض
حردان خليفة جاسم
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  / 17ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه – ثامر فيصل احمد
م  /تبليغ
اقامت زوجتك املدعوة ( بس�مه نوري احمد )
الدع�وى الرشعية املرقم�ة  / 17ش 2018 /
طالب�ا فيه�ا التفريق من�ك لهجره�ا بتاريخ
 2003 / 12 / 12وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب كت�اب محكم�ة ب�داءة يث�رب املرقم
 5يف  2018 / 1 / 24ق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتين محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل
موعد املرافعة املص�ادف  2018 / 2 / 15ويف
ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق
القانون .
القايض
احمد حميد حسان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور
العدد 1031 /
اعالن
فق�د املدعو ( اس�امه محمد عيل غ�ايل ) تولد
 1973شغله سائق س�يارة يسكن الحسينية
بتاري�خ  2008 / 5 / 23حيث خرج من داره
متوجه�ا اىل م�كان عمله ولم يع�د لحد االن ،
على من تتوفر لدي�ه اي معلومات ابالغ ذويه
او هذه املحكمة .
القايض
سامر عادل عبد الواحد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور
العدد 1037 /
اعالن
فق�د املدعو ( احمد محمد عيل غايل ) تولد
 1982ش�غله س�ائق يس�كن الحس�ينية
بتاري�خ  2008 / 5 / 23حي�ث خرج من
داره متوجها اىل مكان عمله ولم يعد لحد
االن  ،على م�ن تتوفر لدي�ه اي معلومات
ابالغ ذويه او هذه املحكمة .
القايض
سامر عادل عبد الواحد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 484 /
اعالن
إىل  /املفقود ( علي روكان ثامر عدوان )
يسكن – الخالص – حي النور )
بتاريخ  2018 / 1 / 31قدمت لنا املدعوة
( انتص�ار عزي�ز عليوي ) وال�دة املفقود
اعلاه والذي فقد بتاري�خ 2015 / 7 / 2
والت�ي تطل�ب فيه اص�دار حج�ة الحجر
والقيموم�ة وتكون قيمة علي�ك لذا تقرر
االعلان عن ذلك يف الصح�ف املحلية فمن
له حق االعتراض مراجعة هذه املحكمة
خالل خمس�ة عشر يوم م�ن تاريخ هذا
االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة
حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض
عدنان حسني عيل
فقدان
فق�د من�ي الوصل الص�ادر م�ن مديرية
بلدية الس�ماوة تأمينات محل رقم ( )15
الك�راج املوح�د بمبل�غ (  )960،000رقم
الصك (  )53745يف  2014/11/5باسم (
جاس�م محمد كاظم ) عىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د مني الوص�ل املرق�م (  )461668يف
 2015/2/5بمبل�غ ( )1، 080، 000
الصادر من مديرية بلدية البرصة باسم (
احم�د رمزي صادق ) على من يعثر عليه
تسليمه إىل جهة اإلصدار
فقدان
فق�د مني الوصل املرق�م (  )9610795يف
 2017/12/28بمبلغ ( مليون وس�تمائة
وثمانون ألف دينار) من مرصف الرش�يد
فرع السماوة الصادر من وزارة التجارة /
الرشكة العامة لتجارة املواد اإلنش�ائية يف
املثنى باسم ( عالء عبد الرزاق داخل ) عىل
من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
اعالن
اىل الرشي�ك حس�ن عبد النب�ي عبد الرضا
توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف
لغرض استصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 3 / 59852ح�ي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازة
سمرية مؤمن جلوي
اعالن
اىل الرشكاء طالب هادي تاج وبتول هادي
تاج وامنه كامل احم�د توجب حضوركم
اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه
بن�اء للعقار  3 / 56993حي النداء خالل
عرشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم اإلجراءات
دون حضوركم
طالب االجازة
انعام عبد الصاحب جرب
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة
الكيمياويين العراقي�ة يف ٢٠١٦/٥/٢٩
بأسم ( سجاد محمد عيل ) فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشي�ك ( منتظر جواد هامل ) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان فرع النجف
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام
رشيكك ( مصطفى غالب كاظم ) بالبناء
على حصت�ه املش�اعه يف العق�ار املرق�م
 3 / 62018حي امليالد ولغرض تس�ليفه
قرض االس�كان وبعكسه س�وف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبال
فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م / 49625
 3حي النداء باس�م ( يوس�ف كريم فليح
) على م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه إىل جهة
اإلصدار
فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م ( )461004
يف  2014/12/18بمبل�غ ()900،000
الص�ادر من مديرية بلدية البرصة باس�م
( س�ام عيل ش�اكر ) عىل م�ن يعثر عليه
تسليمه إىل جهة اإلصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /4528 :ش2017/
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل املدعى عليها (هند قس�يمي  /مغربية
الجنسية)
اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف
املعق�ل بتاري�خ  2017/12/18قراره�ا
بالدع�وى املرقم�ة اعلاه ض�دك غيابي�ا
يقيض بتصدي�ق الطالق الرجع�ي الواقع
بتاري�خ  2017/1/15بين�ك وبني املدعي
كريم قاس�م عباس ولدى محاولة تبليغك
بنس�خة من قرار الحكم تبني انك مرتحلة
اىل جه�ة مجهول�ة حس�ب رشح املبل�غ
القضائي واملجلس البلدي
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتين بالق�رار ول�ك ح�ق
االعرتاض والتمييز خالل امل�دة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية
وفق القانون
القايض
شاكر محمود حمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد /3 :ب2018/
التاريخ 2018/1/22 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /صفية جاسم محمد
 /التحرير  /دور الجاهزة
اق�ام املدع�ي عيل ج�واد كاظ�م الدعوى
البدائية املرقمة /3ب 2018/طالب ابطال
تسجيل العقار املرقم  1969/1مقاطعة
 28البيرات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حسب كتاب مركز رشطة التحرير بالعدد
 16944يف  2017/12/24ق�ررت ه�ذه
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتين محليتين
يوميتني للحضور بموعد املرافعة املصادف
 2018/3/7ويف حال�ة ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا الحكام املادة
 21من قانون املرافعات املدنية
القايض
فالح حسن محمود
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد (عبد
االمري عيل صدام) ال�ذي يطلب فيه تبديل
االس�م املجرد من (عب�د االمري) اىل (امري)
م�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خلال م�دى اقصاها خمس�ة عشر يوم
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الطلب وف�ق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة
العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /15 :ب2018/
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل املدعى عليه ( حسين عبد الكريم عبد
الرضا)
اق�ام املدع�ي عباس كريم جاب�ر الدعوى
املرقمة /15ب 2018/لدى هذه املحكمة
يطالبك فيها بمبلغ له بذمتك قدره سبعة
عرش مليون وخمس�مائة ال�ف دينار وقد
عني ي�وم  2018/2/12موع�دا للمرافعة
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشط�ة املعقل
ط�ارق حس�ن م�وزان وتايي�د املجل�س
البل�دي يف منطق�ة النجيبي�ة انتقال�ك اىل
جهة مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك
اىل املرافعة فانه سوف يتم اجراء املرافعة
بحقك غيابيا وفق القانون
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
العدد /31 :ش2018/
التاريخ 2018/1/28
اىل  /املدعى عليه /جمال كاظم مطلك
اعالن
بناءا عىل الدع�وى املرقمة اعاله واملقامة
امام هذه املحكمة من قبل املدعية فوزية
جياد حمد ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز
رشطة شهربان لذا قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2018/2/11
وعند ع�دم الحضور او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
غازي جليل عبد
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 1256 :
التاريخ 2017/12/25
مقتبس حكم غيابي
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
االوىل  /املنطق�ة الخامس�ة يف ي�وم
 2017/12/25برئاس�ة اللواء الحقوقي
عمران جس�ام محمد الطائ�ي وعضوية
كل من العميد الحقوقي جرب عتيوي معله
والعقي�د الحقوق�ي مرتضى ه�ادي عبد
عيل واصدرت حكمها االت�ي بعد التدقيق
واملداولة باسم الشعب عىل املتهم:
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكم�ة قوى االمن
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املشتكي  /الحق العام
 3ـ اس�م املدان الغائ�ب  :الرشطي فاضل
جميل نعيم محمد
 4ـ القضية املرقمة 2017/1256
 5ـ تاريخ الحكم
 6ـ امل�ادة القانونية  :املادة  34/من ق ع
د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ خالصة الحكم  /عدم اجراء محاكمة
املتهم اعاله عن التهمة املس�ندة اليه وفق
امل�ادة  /34اوال من ق ع د رقم  14لس�نة
 2008املع�دل ع�ن ارضار العجلة املرقمة
( )1024ن�وع كي�ا صالون وذلك لس�بق
شموله بقانون العفو العام رقم  19لسنة
 2008ع�ن نف�س وقائ�ع ه�ذه القضية
بقرار اللجنة القضائية يف رئاسة محكمة
اس�تئناف البرصة االتحادي�ة املرقم 108
يف  2013/4/22واملكتس�ب الدرج�ة
القطعية
 8ـ تضمين املتهم اعلاه مبلغا مقداره
( )2,760,000مليونين وس�بعمائة
وستون الف دينار فقط وفق احكام املادة
/34/ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة 2008
املعدل يستحصل منه وفق القانون
 9ـ حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة
استنادا الحكام املادة (/69رابعا) من (ق
ـ أ ـ د) رقم  17لسنة 2008
 10ـ ق�رارا غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء
اس�تنادا الحكام املادة /60سادسا من ق
ـ أ ـ د رقم  17لس�نة  2008قابال للتمييز
وافهم علنا بتاريخ 2017/12/25
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة
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حممد منصور وأسئلة البحث عن مقام السكينة
قراءة  :أشرف قاسم  /مصر

نسري يف الحياة بمحاذاة خط املوت  ،نتدثر بعباءة الحلم  ،نحتمي بها من برد اليأس وصقيع االستسالم  ،نبحث
ع�ن هويتنا وس�ط ركام من الغربة والتش�ظي  ،يمزقنا ه�ذا الرصاع الدامي مع الحي�اة بوجهها القايس ،نلوذ
بالشعر لعله آخر حصون املقاومة«.السفر يف األسود» ديوان مختلف للشاعر املبدع محمد منصور .
واختالف�ه لي�س ألن�ه يتأل�ف م�ن
قصي�دة واح�دة طويل�ة وحس�ب ،
ولك�ن اختالف�ه يف لغت�ه وص�وره
وانزياحاته�ا  ،وكي�ف اس�تطاع أن
ً
رشيكا يف النص يعيش
يجعل املتلقي
مع�ه جراح ذات�ه العميق�ة  ،بإدراكٍ
ووع�ي بعيدي�ن ع�ن االستس�هال
ٍ
واملجاني�ة يف اللغ�ة والط�رح م ًع�ا ،
ودون الدخول يف تهويمات فلس�فية
ال يستسيغها املتلقي وقد ال يحتملها
النص الشعري .
فلس�فة الحياة واملوت التي صاغها
محمد منصور يف ديوانه/قصيدته/
تل�ك م�ا ه�ي إال خالص�ة تجربت�ه
م�ع الحياة دون زي�اد ٍة أو نقصان ،
رس�مها بلغة أق�رب إىل لغ�ة الروح
املتصوف�ة  ،تل�ك ال�روح التي تبحث
ع�ن معن�ى مح�دد لس�ؤايلّ الوجود
واملوت ُ ،بغية وصول الروح إىل مقام
السكينة :
سريحل
 قبل طلوع النهار -إىل ليله
قان ًعا بالسوا ِد
 . .لعل السوا َد
َ
يضيئ
رشايني أفكارهِ
ً
مالكا
يطفيه

يضم الرؤى بجناحيه
َ
ْ
الخليقة ص 15
أصل
يعرف
وخلال تأمالت�ه يف جدلي�ة امل�وت
والحياة التي هي ُك ْن ُه تجربته يف هذا
النص الطويل يباغتنا محمد منصور
بأنساق مختلفة من اللغة املتوهجة
من أتون اللحظة الش�عرية املتوقدة
 ،تقابل ذلك أنس�اق شتى يف تشكيل
الصورة الش�عرية الطازج�ة  ،بعي ًدا
عن السائد واملطروق :
وأغس�ل بالعرق املتصبب من جبه ِة
الروح
ِ
َ
ثوب الفضا ِء ،
أُقرِّرُ ْ
َ
الكلمات بأضدادها
أمزج
أن
ِ
وأمُ َّر عىل َّ
ً
ً
وجزينا
خافتا
جثتي نغمً ا
َ
الصمت
أدوس عىل
لئال
ِ
يف غفل ٍة من ضاليل ،
َ
ْ
َ
النائمة  ...ص146
رصخته
فأوقظ
تلك الص�ور الش�عرية املعجونة من
وجع الروح وحرية العقل يف أس�ئلته
الوجودية هي الفض�اء الذي تتحرك
ً
ُ
باحثة عن اليقني
الذات الشاعرة
فيه
احتماالت عدة
 ،ربما من خالل خلق
ٍ
وم�آالت الكائ�ن
لج�دوى الحي�اة ،
ِ
البرشي :
والعج ُز
ٌ
متكئ يف هدو ٍء

عىل عجزه
ال يرد السالمْ
يرى َّ
ً
شبحا جاء
كل أغني ٍة
َ
ْ
فيموت
كي يغرس اللحن يف قلبه
َّ
وكل قتي ٍل
ُ
خنجره
غري ًبا تقلد
وأتى راغ ًبا يف انتقامْ
َ
الحياة إىل قلبه من جدي ٍد
يعيد
األساطري
ثقوب
من
يرى
وليس
ِ
إال انتظار غ ٍد ال يجيءُ
ً
ُّ
تش�ع الظالمْ
مكان بعي ٍد
ومئذنة مِ ن
ٍ
ص 96/95
امللمح األبرز يف هذا الديوان هو تعدد
ً
فأحيان�ا يك�ون ص�وت
األص�وات ،
ً
وأحيانا يقوم الشاعر بعمل
الراوي ،
مونولوج داخيل مع نفسه  ،فالشعر
يف هذه التجربة شديدة الخصوصية
ً
منحى رسد ًيا يمت�زج بغنائي ٍة
يأخذ
آرسة تتج�اور والدرام�ا الرسدي�ة
داخل النص الش�عري املنفتح بثرائه
عىل تعدد التأويل :
ُ
وتقول:
َ
حقيق�ة أنَّ
س�تعرف يف ذات ي�وم
َ
ِّ
يوج ُه
األف�ق بدرًا
الحقيق�ة تظه ُر يف
ِ
ُ
ْ
خاط� َر مَ �ن أت َع َبت ُ
�ه الحقيق�ة نحو
الحقيق ِة
ُ
قلت:

َ
ُ
تقصدين
يوضح ما
كالمكِ ليس
فقالت:
ُ
يوضح؟
كالم
ن
وهل مِ
ٍ
واستطر َدت:
َ
َ
َ
ْ
معن�اك يف
أغرق�ت
تكلم�ت
إن
الصمت،فاصمُ ْ
�ت لئلا تظ�ل غري ًبا
ِ
ص 127
ومن خلال مثل ه�ذه املونولوجات
الداخلي�ة التي يقيمها الش�اعر بينه
ً
أحيان�ا وبينه وبني طرف
وبين ذاته
ً
أحيان�ا أخرى اس�تطاع أن
متخي�ل
ً
حيوية وتجد ًدا
يمنح نصه الطوي�ل
من خلال تلك اللغة الرسدية املغلفة
بنسيج ش�فيف من فلس�فة الحياة
واملوت :
ْ
الفارقة
أنا الغ ُد أظه ُر يف اللحظ ِة
َ
الذكريات
أوردة
أمزق
ِ
ُ
النبض
الحبيب عن
قلب
يتوقف
لكي
ِ
ِ
َ
قلب الحبيب ِة
ثم أُضل ِّ ُل
َ
خيمتها
حتى تغاد َر يف اللي ِل
ٌ
عاشق
سفر
فيظل عىل
ٍ
ْ
عاشقة ص164
سفر
وتظل عىل
ٍ
ومن خالل دراما الرسد الشعري يدير
ح�وارات بين�ه وبني مف�ردات عامله
ً
مصبوغة بالتساؤل والقلق الوجودي
مما يس�هم يف إثراء النص الش�عري
ِّ
وفك شفرات الوجود اإلنساني .

كيف يتوقف الزمن

جـواب الـمـاضـي
مفيد نجم
ترته�ن الثقاف�ة العربية باملايض بوصف�ه املرجعية التي يمك�ن من خاللها أن
تكتسب الظواهر الجديدة يف حياتنا املعارصة رشعيتها .هذه العالقة تعبري عن
حالة االستالب التي تسم عالقتنا به .عىل الجانب اآلخر ثمة من يحاول دائما أن
يربهن عىل كمال هذا املايض .ال جديد إذا تحت شمس الحارض .املفارقة يف هذا
املوقف أن العالم يتسابق عىل املستقبل ويخطط للعرشات من السنني القادمة.
على خلاف ذلك نحن ال نعترف برشعية ما ه�و مطروح علين�ا إن لم نجد له
سندا يف ماضينا .الحضارة الغربية عندما استوعبت منجزات الحضارة العربية
لم تس�أل عن هويتها ،ول�م تبحث يف ماضيها ما يربر ه�ذه العالقة أو ينفيها؛
وجدت تراثا علميا هاما بنت عليه وطورته.
ظواه�ر كثيرة يف حياتن�ا الثقافية والفكري�ة تعكس هذه الحال�ة من الوعي.
البع�ض من كتابن�ا املرسحيني ظل�وا مش�غولني بالبحث يف تراثن�ا القديم عن
ظواه�ر مرسحي�ة تؤكد عالق�ة العرب العريق�ة باملرسح منذ القدي�م .ما يثري
الدهشة أن بعض هذه الظواهر التي يستندون إليها يف كشوفهم كمرسح خيال
الظل ليست عربية األصل ،وقد وفدت إلينا من بلدان إسالمية مجاورة.
هذا الوعي املسكون بنزعة ماضوية هو يف حقيقته تعبري عن اختالل العالقة مع
الحضارة اإلنسانية املعارصة من جهة ،ومن جهة أخرى هو محاولة للتعويض
م�ن خالل البحث عمّ�ا يمكنه إخراجنا من املأزق الحضاري الذي نعيش�ه .هذا
املوق�ف برز يف بعض مح�اوالت الكتابة الروائية التي اس�تخدمت لغة املقامات
واملروي�ات التاريخية يف الكتابة.ال أحد يختل�ف مع مرشوعية البحث والتأصيل
إن كان ش�كل الكتاب�ة يمتل�ك القدرة عىل التطور واس�تيعاب أش�كال الفنون
الجدي�دة .الرواية لم تعرفها أوروبا قديما ،نش�أت مع نش�وء املدينة يف الغرب.
وه�ي عىل خلاف املرسح ولي�دة التحوالت الكبرى لعرص النهض�ة الصناعية
والفكري�ة .مح�اوالت جادة ظهرت للمزاوجة بني أش�كال الفرج�ة القديمة يف
تراثنا ،واملرسح ،لكنها عىل غرار ما حدث يف الرسد الروائي ،لم تؤس�س لعالقة
قابل�ة للحياة والتطور ،لذلك انتهت مع غياب أصحابها .الس�ؤال هو أال يمكننا
البحث عن خصوصية يف اإلبداع نابعة من التفاعل مع أش�كال الكتابة الراهنة؟
إن محاولة اإلجابة عن تحديات أش�كال الكتابة الحديثة بإحياء أش�كال بعيدة
ع�ن منجزات الكتابة الرسدي�ة بثرائها وتنوعها الجم�ايل والفني ،هي محاولة
للقفز فوق املنجزات الكبرية والهامة التي بلغتها تجارب الكتابة الحديثة.

الكات�ب والروائ�ي اإلنجلي�زي
«مات ه�اج» ،يتن�اول يف روايته
« كيف يتوق�ف الزمن» املعضلة
البرشي�ة االكث�ر إث�ارة للج�دل
والقل�ق أال وه�ي م�رور الزمن،
وتقدمن�ا يف الس�ن .م�ن خلال
ش�خصية بطله « ت�وم» يناقش
الكات�ب دالالت الزم�ن املخيفة،
يق�ول  « ::أن�ا طاع�ن يف الس�ن
ج�دا ،ه�ذا م�ا س�أخربك ب�ه يف
لقائن�ا األول ،وم�ا ل�ن تصدق�ه
بس�هولة ،حين تراني س�تظن
أن�ي يف األربعني من العمر ،لكنك

ص�درت ع�ن منش�ورات
املتوسط – إيطاليا ،مجموعة
قصصي�ة جدي�دة للق�اص
والروائي حسن فالح بعنوان
“حدائ�ق الصم�غ” ،وفيه�ا
يدخلن�ا فال�ح إىل حدائق�ه
اللزج�ة ،بس�خرية تحاك�ي
الرتاجيدي�ا ،دون الحاج�ة إىل
عتب�ة ،أو تمهي�د أو تقدي�م
يس�اعد الق�ارئ على أخ�ذ
أنفاس�ه وهو يختبر متاهة
قصصية صنعت بإتقان.
تتميز املجموع�ة بلغة تجنح
إىل تكثي�ف ال يخل�و برشطها
ُ
بجم�ل قصيرة
الجم�ايل،

حــدائــق الــصـمــغ

ستكون مخطئا جدا».
يلقي م�ات هاج من خالل عمله
الروائ�ي ه�ذا الوء على الجانب
املظلم واملخيف يف عالقة اإلنسان
والزم�ن ،وبينهم�ا يق�ف الحب
كإحساس برشي مرعب يساعد
اإلنسان عىل االستمرار يف الحياة
بفرح البدايات.
الجدي�ر بالذكر أن مات هاج من
الكت�اب اإلنجلي�ز ال�ذي ح�ازت
أعمالهم اعج�اب القراء وأصبح
م�ن األكث�ر مبيع�ا ،وترجم�ت
أعماله إىل ثمانية وعرشين لغة.

كــن مـا شـئـت

ومش�اهد ترفض أن تكش�ف
عن تفاصيلها دون محاكاتها
وتقمّ �ص أدوار بطاله�ا
القادمني من أمكنة وأزمنة ال
يمكن قياسها.
يتماه�ى القاص م�ع خراب
العالم بكل أش�يائه وكائناته.
أج�واء كافكاوي�ة يمضي
به�ا الكاتب إىل أقصى حدود
ّ
مش�كال
الفنتازي�ة والخيال،
عامل�ه الخاص عبر  15قصة
تمن�ح الفرص�ة للق�ارئ بأن
يتجس�س م�ن خالله�ا على
خي�ال الكاتب ،ال�ذي يلتصق
بالواقع املجنون..

ميثاق كريم الركابي

ُك ْن ما شئت
وإتخذ من الصفات
ما يالئم نفسك
ُك ْن عاشقا..خائنا
مزاجيا ..أو..
غريبا يبيع العشق
بسوق األسمال!!..
وستبقى ذاك السواد امللتصق
عىلأجس�ادالجنوبيات
ذاكالس�واد..
الذي أكتحل به
ألخفي بصمة الدمع
أنت (دگة الحنچ)
أتحول به إىل أنثى
بنكهة التأريخ
بنكهة األرض
فكم من سواد
عادل بسحره ألف صباح
---------دگة الحنچ تعني وشم الذقن

إدوار اخلراط ..كرس رواياته لقضية املواطنة
أحمد رجب
م�ن الروائيني الذين اهتم�وا بقضايا املواطن�ة وطرحوها
م�رارا يف أعمالهم الكات�ب املرصي الراح�ل إدوار الخراط،
مما حدا بالباحث محمود أحمد عبدالله إىل اتخاذها عنوانا
ألطروحت�ه لنيل درجة الدكت�وراه يف عل�م اجتماع األدب،
وقد ص�درت حديثا يف كت�اب بعنوان ”املواطن�ة يف الرواية
املرصية ،إدوار الخراط نموذجا”.
ثالثية الخراط
حظيت تجربة الخراط اإلبداعي�ة باهتمام كبري من النقاد
والباحثين ،فصدرت عنها كتب ودراس�ات ع�دة لكنها يف
مجملها انصب�ت عىل الجوان�ب الفنية والجمالي�ة ،بينما
كان اإلهم�ال ش�به الت�ام نصيب�ا للجوانب الفكري�ة ،لذا
فكتاب “املواطنة يف الرواي�ة املرصية” ،الصادر عن الهيئة
املرصي�ة العامة للكتاب ،جاء ليس�د نقص�ا يف هذا املجال،
وليعبر عن رؤية الباحث التي تتلخص يف كون ”املواطنة”
قضية الرواية األوىل ،إذ ارتبط تطور الفن الروائي بمحوري
الحري�ة والهوية ،وهما معا جناح�ا املواطنة .ورغم تعدد
املج�االت التي أبدع فيه�ا إدوار الخ�راط ،إضافة إىل غزارة
هذا اإلبداع ،إال أن دارسين كثريين تعاملوا مع هذا الفيض
اإلبداعي كأنه كتاب واحد متعدد األوجه.
توقفت الدراس�ة عند ثالثة نص�وص روائية فقط للخراط
ه�ي “رام�ة والتنني”“ ،الزم�ن اآلخر”“ ،يقين العطش”،
باعتباره�ا تمث�ل ثالثي�ة روائي�ة للكاتب ،وح�دد الباحث
أس�باب اختياره يف ك�ون النصوص الثالثة معنية بش�كل
أس�ايس بمس�ألتني من أهم جوانب املواطنة وهما الحرية
ونب�ذ التعصب الديني ،كما أن الرواي�ات املختارة تعرب عن

رؤي�ة صاحبه�ا للتح�والت السياس�ية التي
ش�هدها املجتمع املصري ،فحس�ب الكتاب
”األعم�ال الثالث�ة تاريخي�ا هي تمثي�ل جيد
لحالة عبور روائي عىل مراحل تاريخية ثالث:
النارصي�ة القومي�ة ،واالنفتاح االس�تهالكي
الس�اداتي ،ومرحلة العوملة يف عرص مبارك”،
إضاف�ة إىل أن تل�ك الرواي�ات نال�ت اهتماما
نقدي�ا الفتا يس�هل التحليل السوس�يو أدبي
له�ا اتباع�ا ملنه�ج لوس�يان جولدم�ان الذي
يرى عمل السوس�يولوجي الحقا لعمل الناقد
ومتوجا له.
تعرب فك�رة املواطن�ة عن�د إدوار الخراط عن
االندماج والتع�دد ،فهي تؤكد عىل الجمع بني
املتفرقات وعىل اإليمان بالحرية التي ال تحول
دون التوح�د ،وه�ذا يظهر يف كل املس�تويات
املكون�ة للنص الروائي عند الخ�راط بدءا من
مستوى القص فالخطاب ثم مستوى الداللة
والقضاي�ا املطروح�ة ،فعىل مس�توى النص
تتعدد الحكايات وتتف�رع ،لكنها تظل معربة
عن حكاي�ة واحدة رئيس�ة ،أي أن تنوعها لم
ينف وحدته�ا ،كما تتعدد ش�خصيات النص
دون أن يدور حول ش�خصية واحدة مركزية،
ورغم ما يف�رق بينها وما يك�رس الختالفها
إال أن الش�خصيات تج�د رابط�ا يجمعه�ا،
وه�و األمر املؤدي إىل تعدد مس�تويات الزمن،
فالشخصيات وما تنتجه من أحداث تتعايش معا وتتزامن
يف آن واحد.

يف رواي�ة ”رامة والتنني” ترتك�ز الحبكة عىل مجموعة من
الحكايات املس�تقلة عن بعضها البعض ،ويسوقها الراوي
عىل س�بيل االس�تطراد ،وال يربط بينه�ا إال الداللة الكلية

التي يشكلها السياق العام للرواية ،هكذا يبلغ
التش�ظي م�داه ،وتنترص الرواي�ة للحكايات
الصغرية ،ويتشكل متنها من تداخل وتشابك
عدد من األنس�اق يتماهى مع فن األرابيس�ك
يف اعت�داده بقيم�ة التكرار ،حي�ث كل وحدة
تك�رار مل�ا حوله�ا ويف نف�س الوق�ت صورة
مصغ�رة للوح�ة ككل ،وهك�ذا يف الرواي�ات
الثالث تتوزع األحداث وتتش�تت عىل املستوى
األفق�ي ،لتحول دون عق�د الحبكة وتحيل إىل
عقدة أخرى لحكاية أخ�رى ،يف محاكاة فنية
ألسلوب الرسد يف ألف ليلة وليلة.
هن�ا يصب�ح فع�ل بن�اء الحبك�ة أو امل�ادة
الحكائي�ة ملكا للقارئ ،لك�ن هذه الحرية يف
الق�ص ال تغني عن االتفاق عىل مادة حكائية
بعينها تتمثل يف عالقة الحب القلقة بني رامة
وميخائي�ل ،ورغ�م ع�دم وجود س�ور زمني
يحي�ط بأحداث الروايات الثالث إال أن الباحث
ي�رى يف “رام�ة والتنني” تعبريا ع�ن الهزيمة
وس�قوط املشروع القوم�ي ،بينم�ا تمث�ل
”الزمن اآلخر” نقدا مريرا للمرحلة الساداتية،
اس�تمر يف ”يقني العطش” ،وبالرغم من ذلك
تتواص�ل الرواي�ات يف حرصها عىل مس�ألتي
الحري�ة والهوي�ة ،وتلتقي يف النقد الس�يايس
واالجتماعي.
قضايا املواطنة
تكش�ف القراءة املتأنية للرواية ع�ن حجم حضور قضايا
املواطنة فيها ،واالنتس�اب إىل الجماع�ة الوطنية املرصية،

حي�ث انصب االهتمام عىل قضيتي الحرية والهوية ،ويرى
الباح�ث أن أعم�ال الخراط جاءت تعبيرا عن ضمري هذه
الجماعة التي ال تقوم عىل التمييز بني أطيافها ،فقد مثلت
الهوية ش�اغال أساس�يا يف روايات الخراط ،مثلا رواياته
ع�ن اإلس�كندرية اهتم�ت باملدين�ة كموطن جام�ع لكل
الجنسيات ،متسامح يحتمل كل االختالفات ،وهذا الطابع
الكوزموبوليتان�ي التعددي لإلس�كندرية يتجىل يف الثالثية
مح�ل الدراس�ة ،فالوطن لي�س كال واحدا ،ب�ل هو متنوع
ومتوح�د يف الوق�ت ذاته ،ورغ�م ذلك تنه�ض الثالثية عىل
الص�دام بني تيارين ،تي�ار قطري يمثل�ه ميخائيل برؤيته
التمصريية ،وآخر قومي تمثله رامة املؤمنة بالتعدد.
أما الحرية فقد ارتبطت عند إدوار الخراط بالحب ،وبالتايل
باملرأة ،وبالنسبة للروايات الثالث يقول الباحث إنه ال توجد
ص�ورة واحدة للمرأة ،حتى بالنس�بة لرامة ،فهي ليس�ت
ام�رأة واحدة ،وال يمك�ن اختزال تعدديته�ا وثرائها ،فهي
ص�ورة للمطلق ،وه�ي حبيبة ميخائي�ل ،واألم التي تعول
أرستها بعد سجن الزوج ،وهي املناضلة اليسارية واألثرية
الت�ي تجي�د أكثر من لغ�ة ،وهي امل�رأة الش�بقية متعددة
العالقات ،فرامة ترسم مليخائيل الصورة التي يرسمها هو
لها ،كالهما يفضالن تجاوز الطرف اآلخر ،وكالهما يريان
أن رس تجاذبهم�ا ه�و ذلك الس�عي إىل الف�رادة ،أن يكون
ميخائيل رجل الرجال ويس�مو عىل املرأة ،وأن تكون رامة
كل النساء وتسمو عىل الرجل.
ورامة بجمعها بني كل املتناقضات تكون تعبريا عن الوعي
ميخائي�ل ،أو ترجمة لالوعي مجتمع خارج من النكس�ة،
لذلك فهي بحضورها املهيمن قادرة عىل جذب كل األطراف،
وتجمع يف عالقة فرويدية بني الجنس واألمومة.
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وزارة الصناعة واملعادن
العدد36 :
مديرية بلديات ميسان
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
الرشكة العامة للصناعات البرتوكياموية
التاريخ2018 /1 /3 :
جلنة البيع واالجيار
محكمة بداءة املعقل
اعالن مزايدة
تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيماوية /البرصة /العدد/1 :استمالك2017/
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان ش�عبة
خ�ور الزبري ع�ن اج�راء املزاي�دة العلنية لتأجير املحالت التاريخ2018/1/31 :
االمالك ذي العدد  1837يف 2018/1/28

اعالن

الواقعة يف الحي الس�كني للرشكة ،وفق قانون بيع وايجار
أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013املع�دل ،فعىل الراغبني
باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجع�ة الرشكة خالل فرتة
ً
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف
( )30ثالثون
اليومية مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية البالغة
( )%20واج�ور الخدمة البالغة ( )%2من القيمة التقديرية
بصك مصدق او نقداً ،وستجرى املزايدة يف اليوم األخري من
مدة اإلعالن يف موقع املحالت أعاله يف تمام الس�اعة الثانية
عرش ظهرا ً  ،واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل
اىل يوم الدوام الرسمي الذي يليه  ،ويحتمل من ترسو عليه
املزايدة كافة املصاريف األخرى ،وعىل املشرتك باملزايدة جلب
هوي�ة األحوال املدني�ة ( اصلية ومص�ورة ) ويلتزم بكافة
التعليمات والضوابط الصادرة من الرشكة بهذا الصدد.

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن
تأجير االمالك املدرج�ة مواصفاتها ادن�اه والعائدة اىل
مديرية بلدية عيل الرشقي وملدة (ثالث سنوات) وباملزايدة
العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري
اللجن�ة وخالل مدة  30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل
عن  % 25م�ن القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدتة
وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري
من مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءها يف مقر مديرية
بلدية علي الرشقي ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة
اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت

نوع
العقار

1

متنزه
البلدية

رقمه وموقعة

 764/4مقاطعة
 15ثلث من الثلث 9480م2م2
الشرقي

3000000
ثالثة ماليين
دينار
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد346 :
التاريخ2018/1/18 :

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االملاك املدرجة
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية شيخ سعد وفق قانون بيع وايجار اموال
الدول�ة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة
مديرية بلدية شيخ سعد خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف
الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )% 30من القيمة
التقديري�ة بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من
م�دة االعلان يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (الع�ارشة صباحا) ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط
الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت

نوع الملك

رقم
الملك

مساحته

مدة االيجار

الموقع

1

بناية معمل ثلج

10

520م2

ثالث سنوات

شيخ سعد

2

محل تجاري

66

11م2

سنة واحدة

شيخ سعد

3

مركزتجاري

9

750

ثالث سنوات

شيخ سعد

اعادة اعالن
تعلن رئاس�ة جامع�ة املثنى عن اج�راء مزايدة علني�ة اليجار العق�ارات املدرج�ة تفاصيلها ادناه
بموج�ب قان�ون بيع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م ( 21لس�نة  )2013وتعديالته وتدع�و الراغبني
باالشرتاك
 -1بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض -:
* ايداع تامينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن  %20من مبلغ التقدير
يف رئاسة الجامعة /قسم الشؤون املالية ويف حال رسم املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات
*ايداع اجور خدمة بنسبة ( )%2غري قابلة للرد
* تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمس�كات التالية ( هوية االحوال املدنية  ،ش�هادة الجنس�ية  ،بطاقة الس�كن  ،البطاقة
التموينية او مايعادلهم)
*جلب مايؤيد عدم محكوميته من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخوله املزايدة.
* جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية
*تقديم تعهد من قس�م الش�ؤون القانونية يتضم�ن جلب عدم املحكومية م�ن وزارة الداخلية يف
بغ�داد يف حالة رس�و املزايدة عليه وعند ع�دم التاييد يعترب ناكل ويتحم�ل كافة التبعات املنصوص
عليها يف القانون اعاله.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
*تع�د قائم�ة املزايدة مفتوحة ملدة ()30يوم تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية
الرسمية و يف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
 -2ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافرتيا
ت

العقار

طبيعة ووصف
عمل العقار

الموقع

1

النادي
المركزي

المساحة

التقدير المالي بـ
(الدينار)

لبيع كافة
الماكوالت
والمشرويات
فقط

قرب كلية الزراعة

560م2

100,000,000
فقط مئة مليون

2

كشك

استنساخ

كلية الطب البيطري
وطب االسنان

22,5م2

4,250,000
فقط اربعة ماليين
ومئتان وخمسون
الف

3

كشك

استنساخ

كلية الطب

27,84م2

4,500,000
فقط اربعة ماليين
وخمسمئة الف

4

كشك

استنساخ

كلية االدارة
واالقتصاد

13,5م2

 6,000,000فقط
ستة ماليين

5

كشك

استنساخ

كلية االدارة
واالقتصاد (المالية
والمصرفية )

22,2م2

7,500,000
فقط سبعة ماليين
وخمسمئة الف

6

كشك

غذائية (مواد\
مسبقة الصنع)

اقسام داخلية داخل
الجامعة

36م2

9,500,000
فقط تسعة ماليين
وخمسمئة الف

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

1

بقالة  +غذائية

42

4×3

 960000الف
دينار

سنة واحدة

الحي
السكني

2

صيدلية

1

5×4

 1260000الف
دينار

سنة واحدة

الحي
السكني

3

فرن أو مخبز

3

5×4

 1320000الف
دينار

سنة واحدة

الحي
السكني

ت

القيمة التقديرية
لمدة سنة واحدة

المساحة

المساحة م2

القيمة التقديرية
للمحل الواحد
لبدل االيجار
السنوي

مدة
االيجار

نوع للمحل

العدد

خالد كاظم ناجي
املدير العام وكالة

دائرة كاتب عدل يف االعظمية
العدد 3052
التاريخ 2018 / 1 / 30

اعالن

اىل الس�يدة  /سهام حش�مت نرص الله بغداد املس�تنرصية محلة  504زقاق
 10دار 150
ندرج اليكم االنذار املرقم (  ) 2016يف 2018 / 1 / 21
والصادر من دائرة الكاتب العدل يف االعظمية راجني نرشه بجريدتكم الغراء
نص االنذار
ً
نظــــــ�را لرتت�ب مبلـــــــغ مــــق�داره  9,953,135تس�ـــــعة
ماليني وتس�عمائة وثالثة وخمسون الف ومائة وخمسة وثالثون دينار وذلك
عـــن رواتب غري مستحقه لك لرتكك العمل مــــــن تاريخ 2012 / 4 / 1
ولغاية  2012 / 9 / 1لذا ننذرك برضورة تس�ديدك املبلغ اعاله اىل حس�ابات
املعه�د الطب�ي التقني  /بغ�داد كامالً دون نقص خالل م�دة اقصاها ثمانية
اي�ام مـــــن تاريخ تبليغك به�ذا االنذار وبخالف ذلك س�ـــــــوف اقيم
عليك الدعــــــ�اوى يف املحاكم املختصة واحملك كافة االتعاب واملصاريف
القضائي�ة بموجب الوكال�ة الصادرة مـــــن وزارة التعلي�م العايل والبحث
العلم�ي  /املعه�د الطب�ي التقني  /بغ�داد بالع�دد  1531 / 2 / 7يف / 5 / 9
 2017عمي�د املعهد الطبي التقني  /بغداد  /الوكيل عنه املوظفة الحقوقية .
املنذرة  :اخالص عبد جودي

اعادة اعالن
تعلن رئاس�ة جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار العقارات
املدرجة تفاصيله�ا ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
( 21لسنة  )2013وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك
 -1بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض -:
* اي�داع تامين�ات قانوني�ة بصك مص�دق من مرصف الرش�يد ال تقل
قيمتها عن  %20من مبلغ التقدير يف رئاس�ة الجامعة /قس�م الشؤون
املالية ويف حال رسم املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات
*ايداع اجور خدمة ال تقل عن %2
* تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمس�كات التالية ( هوية االحوال املدنية  ،شهادة الجنسية
 ،بطاقة السكن  ،البطاقة التموينية او مايعادلهم )
*جلب مايؤيد عدم محكوميته من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب
محافظته لدخوله املزايدة.
*تقدي�م تعه�د م�ن قس�م الش�ؤون القانوني�ة يتضمن جل�ب عدم
املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد يف حالة رسو املزايدة عليه وعند
ع�دم التايي�د يعترب ناكل ويتحم�ل كافة التبعات املنص�وص عليها يف
القانون اعاله.
* جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى للمتقدمني اليجار النوادي
والكافرتيات
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ()15يوم تبدا من اليوم التايل لنرش
االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية و يف حال وجود عطلة رسمية
-2ويف حال رسو املزايدة:
*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
ت

1

2

الموقع

طبيعة ووصف عمل
العقار

الموقع

المساحة

كافتريا

بيع ماكوالت
ومشروبات ساخنة
وباردة

كلية
الزراعة

150م2

كشك

بيع العصائر
والمثلجات والمعجنات
ومشروبات ساخنة
وباردة

العقار

كلية
العلوم

9م2

التقدير المالي بـ
(الدينار)
 10,500,000فقط
عشرة ماليين وخمسمئة
الف دينار عراقي
 3,000,000ماليين
دينار عراقي

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

اعالن

اىل املستملك منها  /هناء نوري محمد
اقام املس�تملك ( مدير بلدية البصرة إضافة لوظيفته
الدع�وة االس�تمالكية املرقم�ة /1ب 2017/لدى هذه
املحكمة يطالبك فيها (باس�تمالك مس�احة  87.5م2
من العق�ار املرق�م  170الجبيلة من مس�احته الكلية
125.63م 2العائ�د لك وللمس�تملك منها زهرة نارص
مريان)
وقد صدر قرار غيابي بحقك يقيض بنزع ملكية عموم
العقار  170م  1الجبيلة وتس�جيله ملكا ً رصف باسم
الجهة طالبة االستمالك مديرية بلدية البرصة بعد إيداع
صندوق املحكمة بدل االس�تمالك البالغ مائة وخمسة
وعرشون مليون وس�تمائة وثالثون الف دينار ،لغرض
دفعه لك وللمستملك منها زهرة نارص مريان كل حسب
سهامه الواردة يف صورة قيد العقار املشار اليع أعاله.
وملجهولية محل اقامتك واستنادا ً للمادة  11من قانون
االس�تمالك ولكون املطلوب اس�تمالكه أكثر من واحد،
ق�رر تبليغ�ك بصحيفة محلي�ة يومي�ة ويف حالة عدم
حضورك للطعن ينفذ القرار بحقك غيابياً.

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكم�ةق�وىاالم�نالداخلياالوىل
املنطقة الخامسة
العدد 1260 :
التاريخ 2017/12/25
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املشتكي  /الحق العام
 3ـ اس�م امل�دان الغائب  :الرشطي بشير كاظم
محمد حسان
 4ـ القضية املرقمة 2017/1260
 5ـ تاريخ الحكم
 - 6املادة القانونية  :املادة  /34/من ق ع د رقم
 14لسنة  2008املعدل
7ـ خالص�ة الحكم  :حكمت محكمة قوى االمن
الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة على امل�دان
الغائب (الرشطي بشير كاظم محمد حسان )
بع�دم اج�راء محاكمة املتهم اعلاه عن التهمة
املس�نده الي�ه وف�ق امل�ادة /34اوال م�ن ق ع د
رقم  14لس�نة  2008املعدل ع�ن ارضار العجلة
املرقم�ة ( )1024نوع كيا صالون وذلك لس�بق
ش�موله بقان�ون العف�و الع�ام رقم  19لس�نة
 2008ع�ن نف�س وقائع ه�ذه القضي�ة بقرار
اللجن�ة القضائية يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف
البصرة االتحادية املرق�م  108يف 2013/4/22
واملكتس�بالدرجةالقطعية
 8ـ تضمين املته�م اعلاه مبلغ�ا مق�داره
( )2,760,000مليونني وسبعمائة وستون الف
دينار فقط وف�ق احكام املادة /34/ثانيا من ق
ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل يستحصل منه
وفق القانون
 9ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا
الح�كام املادة (/69رابعا) م�ن (ق ـ أ ـ د) رقم
 17لسنة 2008
 10ـ ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا
الحكام املادة /60سادس�ا من ق ـ أ ـ د رقم 17
لس�نة  2008قابلا للتمييز وافه�م علنا بتاريخ
2017/12/25
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد  :بال
التاريخ 2018/2/1
قدم الس�يد قاس�م محمد صالح طلب�ا اىل هذه
املحكم�ة بتنصيب نفس�ه قيما عىل اخيه س�عد
محم�د صالح نتيجة خطف�ه من جهة مجهولة
فمن لديه االعرتاض الحضور امام هذه املحكمة
خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للنرش لتقديم
اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر املحكمة
يف الطلب وفق القانون
القايض
تحسني حسني العقابي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /344 :ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اعالن
عطف�ا على الحك�م الص�ادر م�ن محكم�ة
ب�داءة املقدادي�ة بالع�دد /344ب 2017/يف
 2017/11/29املتضم�ن ازال�ة ش�يوع املل�ك
املرق�م 1137/ 23م 27ال�ركاع الواقع يف الحي
العسكري واملوصوف ادناه باملزايدة العلنية ملدة
ثالثين يوما اعتبارا من اليوم الثاني للنرش فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة بداءة املقدادية
يف تمام الساعة الثانية عرش مستصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة  %10من القيم�ة املقدرة
البالغة ( )60,000,000مليون دينار فقط ان لم
يكون�وا من الرشكاء وعند انته�اء املدة املذكورة
س�تجري االحال�ة القطعية وفق�ا لالصول مع
العل�م ان الدف�ع نقدا ( والداللية عىل املشتري)
واذا ص�ادف ي�وم الحالة عطلة رس�مية فيكون
عىل اليوم الذي يليه موعدا لذلك
القايض
خضري عباس التميمي
االوصاف /
املساحة  375 /م 2درجة العمران  /وسط
املش�تمالت  /الطاب�ق االريض غرف�ة اس�تقبال
وه�ولوغرف�ةن�ومع�دد2/
ومطبخ وصحيات
الطابق العلوي  /غرفة نوم عدد  2/وصحيات

القايض
عالء حسني صيهود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /65 :ب2018/
التاريخ 2018/01/31
اعالن
اىل املدعى عليه /جميل حميد سفيح
اقام�ت املدعي�ة خول�ة لفت�ه نبي�ل الدعوى
املرقم�ة /65ب 2018/ل�دى ه�ذه املحكمة
تطالب�ك فيه�ا بتملي�ك س�هامك يف العق�ار
املرق�م  38/4/926خمس�ة مي�ل محل�ة
اله�ادي االوىل له�ا وبعد ان قم�ت ببيعها لها
بب�دل مقداره اربع�ة ماليني دينار باس�مها
اس�تنادا اىل القرار املرقم  1198وقد عني يوم
 2018/2/13موع�دا للمرافع�ة وملجهولي�ة
مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ
يف املبل�غ القضائ�ي يف ه�ذه املحكمة كاظم
حسن محمد وتاييد املجلس البلدي يف منطقة
اله�ادي االوىل (صلاح عب�د الحس�ن مجيد)
انتقال�ك اىل جهة مجهولة علي�ه قرر تبليغك
بصحيفتين محليتني يوميتني ويف حالة عدم
حض�ورك اىل املرافعة فانه س�وف يتم اجراء
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
عالء حسني صيهود
قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2015/1747 :
تاريخ القرار 2015/12/27
تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
الخامسة يوم االحد املصادف 2015/12/27
برئاسة العميد الحقوقي رزاق عبد عيل محمد
الطائ�ي وعضوية كل من العمي�د الحقوقي
خضير عويف هلال والعمي�د الحقوقي جرب
عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها
االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب ( الرشطي
قيس سلطان حسني بدوي) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (سنة واحدة) وفق
احكام الش�ق االخير من امل�ادة  5من ق.ع.
رق�م  14لس�نة  2008وبدالل�ة  69من ق ا د
رقم  17لس�نة  2008لغياب�ه عن مقر عمله
من تاريخ  2008/8/4ولحد االن
 2ـ اخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخيل
اس�تنادا الح�كام املادة /42ثاني�ا من ق ع د
رقم  14لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة /69
ثانيا من ق.ا.د
 4ـ ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة //69
ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغير املنقول�ة
استنادا الحكام املادة / 69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
جب�ار عاتي جبر مبلغ ق�دره ثالث�ون الف
دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
ص�در القرار باتف�اق االراء قابلا لالعرتاض
واس�تنادا الح�كام امل�ادة /71ثاني�ا من ق ا
د رق�م  17لس�نة  2008وافه�م علن�ا يف /
2015/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /16 :ب2018/
التاريخ 2018/2/1
اعالن
اىل املدع�ى عليه (عالء عبد الكريم عبد الرضا
)مجهول محل االقامة
اق�ام املدع�ي عب�اس كري�م جاب�ر الدعوى
املرقم�ة /16ب 2018/ل�دى ه�ذه املحكمة
يطالب�ك فيها ( بدف�ع مبلغ مقداره س�بعة
وعشرون ملي�ون دين�ار) وق�د ح�دد ي�وم
 2018/2/12موع�دا للمرافع�ة وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة النجيبي�ة
والنتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك
بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف
حال عدم حض�ورك يف اليوم املحدد للمرافعة
فانها ستجري بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
جعفر كاظم املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد /319 :ش2018/
التاريخ 2018/1/28
اعالن
اىل املدعى عليه /منذر احمد عالوي
اقامت املدعي�ة (هدية موزان مناحي)
الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاله لدى
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا (نفق�ة
ماضي�ة له�ا م�ن تاري�خ الترك يف
 2017/7/5ونفق�ة مس�تمرة له�ا
وللق�ارص حسين) وملجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ يف مركز
رشط�ة الفراهي�دي وحس�ب كتابهم
بالع�دد  211يف  2018/1/9وكت�اب
املجلس البلدي ملنطقة الش�عله بالعدد
 4يف  2018/1/9املتضم�ن ارتحال�ك
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه وملجهولي�ة
مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتين للحضور امام هذه
املحكم�ة ي�وم املرافعة املص�ادف يوم
 2018/2/7الس�اعة العارشة صباحا
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري
املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وف�ق
القانون
القايض
جاسم محمد املوسوي
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2013/772
اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي
صباح حسني مظلوم رشيعة /مديرية
رشطة محافظة البرصة
رق�م الدع�وى وتاريخه�ا :
2013/1108
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/7/9 :
تاريخ الحكم 2013/7/8 :
امل�ادة القانوني�ة  /5 :ق.ع.د رق�م 14
لسنة 2008
حالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل
الخامس�ة باس�م الش�عب على املدان
الغائب ( الرشطي صباح حسن مظلوم
رشيعه) باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (ستة اشهر)
وف�ق احكام امل�ادة  5من ق.ع.د رقم
 14لس�نة  2008وبداللة املادتني /61
اوال و /69اوال من ق.ا.د رقم  17لسنة
 2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ
 2009/7/9ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفين العموميين
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا
الح�كام املادة  /69ثانيا من ق.ا.د رقم
 17لسنة 2008
 6ـ ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل
اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام
امل�ادة //69ثالث�ا م�ن ق.ا.د رقم 17
لسنة 2008
 7ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة / 69رابعا من
ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 8ـ اخراج�ه من الخدمة يف قوى االمن
الداخيل استنادا الحكام املادة /42ثانيا
من ق ع د رقم  14لسنة 2008
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي
املنت�دب عب�د الرحمن عبد علي مبلغ
ق�دره خمس�ة وعشرون ال�ف دينار
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قابلا
لالعرتاض واستنادا الحكام املادة /61
اوال م�ن ق ا د قابلا لالعرتاض وافهم
علنا يف 2013/7/8م
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وزير الشباب البحريني يرحب بدعوة
عبطان حلضور مباراة العراق والسعودية
بغداد /المستقبل العراقي
رح�ب وزير الش�باب والرياضة البحريني هش�ام
بن محمد الجودر بدعوة وزير الش�باب والرياضة
السيد عبد الحسين عبطان لزيارة العراق وحضور
مب�اراة الع�راق والس�عودية الت�ي س�تقام ف�ي
البصرة”.
واكد الجودر ان “عمق العالقة بين العراق والبحرين
تحتم علينا مشاركتهم سعيهم الجاد لرفع الحظر
ع�ن منتخباته�م الوطني�ة وانديته�م للع�ب على

عبطان يقرر إلغاء قرار فسخ العقد مع النادي وسيسمح
لفريق الرشطة خوض مبارياته يف ملعب الشعب
بغداد /المستقبل العراقي
اس�تقبل وزير الشباب والرياضة عبد الحس�ين عبطان ،في مكتبه بالنجف االشرف رئيس
واعضاء الهيئة االدارية لنادي الش�رطة الرياضي ،وتم خالل اللقاء بحث مس�اهمة االندية
العراقية وجماهيرها باظهار الصورة االيجابية للمالعب العراقية والتشجيع المثالي”.واكد
عبط�ان في بيان تلقته “المس�تقبل العراقي” ،على “اهمية االلت�زام بالضوابط والقوانين
الخاص�ة بالمالع�ب وإبع�اد كل ما يس�يء لمالعبنا من مظاهر س�لبية ،مبين�ا ان الوزارة
س�تواصل دعمها الى االندية العراقية والسيما نحن مقبلين على رفع الحظر عن المالعب
الرياضية ويتوجب على الجميع االس�هام بانجاز هذه المهم�ة على افضل وجه”.واضاف
ان�ه “تقديرا لجماهير الش�رطة ،فقد تقرر إلغاء قرار فس�خ العقد مع النادي وسيس�مح
لفريق الش�رطة خوض مبارياته في ملعب الش�عب”.من جانبه اكد رئيس الهيئة االدارية
لنادي الشرطة وكالة وهاب رزاق الطائي ان “النادي يسعى للحفاظ على جمالية المالعب
وس�نكون داعمين لخط�وات الوزارة من اجل رفع الحظر ع�ن مالعبنا الرياضية”.وحضر
االجتماع االمين المالي عدي الربيعي وامين الس�ر عالء بحر العلوم ومش�رف الفريق علي
الشحماني وعضو الهيئة االدارية غالب الزاملي.

مالعبه�م ،موضح�ا ان الزي�ارة س�تعطي زخم�ا
ايجابيا لفتح عالقات جديدة على الصعيد الرياضي
بي�ن البلدي�ن ،وان البحرين تطلع نح�و المزيد من
أطر التعاون مع العراق على كافة المستويات بما
فيها الجانب الشبابي والرياضي”.
يش�ار الى ان وزارة الش�باب والرياض�ة العراقية
وقعت مؤخرا العديد من اتفاقيات التعاون الرياضي
مع نظيراتها في الس�عودية وقطر ولبنان وايران
في إطار إثراء الش�راكة بين الع�راق وهذه البلدان
وتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بينهما.

عمالق إنجليزي ينافس ريال
مدريد عىل صفقة إيكاردي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفي�ة ،أن فريق إنجليزي
كبير ،يستعد لمنافسة ريال مدريد اإلسباني،
للحصول على خدمات ماورو إيكاردي ،نجم
إنتر ميالن اإليطالي ،خلال فترة االنتقاالت
الصيفية المقبلة.
وكان�ت ع�دة تقاري�ر ق�د ربط�ت المهاجم
األرجنتيني باالنضم�ام لريال مدريد الصيف
المقب�ل ،حي�ث يبح�ث الفري�ق الملكي عن
بدي�ل للفرنس�ي كريم بنزيم�ا ،الذي تعرض
النتقادات الذعة بس�بب تراجع مستواه هذا

مدرب ناشئي العراق يبحث عن املواهب باملحافظات
بغداد /المستقبل العراقي
ُيباش�ر الطاقم التدريب�ي لمنتخب
العراق للناشئين ،االختبارات الفنية
ف�ي جمي�ع المحافظ�ات ،الختيار
تحضي�را لنهائيات
العبي الفريق؛
ً
كأس آس�يا ،المقررة ف�ي ماليزيا،
نهاية هذا العام.
وقال علي ه�ادي ،مدرب المنتخب
ف�ي تصريحات لموق�ع “كوورة”،
َّ
إن “عملي�ة البح�ث ع�ن المواهب
م�ن موالي�د  ،2002و ،2003وهي
األعم�ار المطلوب�ة بنهائي�ات

كاس آس�يا س�تبدأ م�ن محافظ�ة
الديوانية”.
وأش�ار إل�ى أن “االختب�ارات
سيش�رف عليه�ا االتح�اد الفرعي
في المحافظ�ة بالتعاون مع اتحاد
الك�رة المركزي ،وال�ذي أخذ على
عاتقه تنظيم بطولة كروية خاصة
به�ذه األعم�ار ،والت�ي س�يتواجد
به�ا الطاق�م التدريب�ي للمنتخب،
الختيار الالعبي�ن المتميزين الذين
يس�تحقون التواج�د ف�ي بطول�ة
آسيا”.
وبي�ن أن “االختبارات س�تتواصل

في جميع المحافظات ،وستش�مل
الديواني�ة ،والبص�رة ،وميس�ان،
والناصري�ة ،ثم بقي�ة المحافظات
ً
تباع�ا والتي س�تكون ذات مردود
إيجاب�ي على نوعية الالعبين الذين
سيتواجدون بصفوف المنتخب”.
وأش�ار إل�ى الغاي�ة الرئيس�يّة من
إجراء هذه االختبارات ،هي الكشف
ع�ن المواه�ب المنتش�رة بالبلاد
وإبرازها بالشكل المطلوب السيما
وأن المحافظ�ات تزخ�ر بالكثي�ر
من المواهب التي تس�تحق تتواجد
بالمنتخبات الوطنية.

عرض إسباين ينتظر مصري نافاس
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقارير صحفية إس�بانية ،عن وجهة
الكوس�تاريكي كيل�ور نافاس ،ح�ارس مرمى
ري�ال مدريد خالل الموس�م المقب�ل ،إذا غادر
ملعب “سانتياجو برنابيو”.وبحسب ما نشرته
صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” الكتالونية ،فإن
فريق إش�بيلية يرغب في تدعيم مركز حراسة
المرم�ى ف�ي الصي�ف المقب�ل بع�د األخط�اء
الساذجة من سيرجيو ريكو بالموسم الجاري،
وأن كيل�ور نافاس يع�د الخيار األب�رز للنادي
األندلسي.وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى ناف�اس

س�يغادر ري�ال مدريد ف�ي الصي�ف المقبل
م�ع قدوم ح�ارس جدي�د للقلع�ة البيضاء،
م�ا يس�مح برحيله نح�و إش�بيلية بالرغم
من وجود عروض م�ن الدوري اإلنجليزي.
وتس�عى إدارة الملكي برئاس�ة فلورنتينو
بيري�ز ،لتدعي�م مركز حراس�ة المرمى في
الصي�ف المقب�ل بض�م واح�د م�ن الثنائي
ديفي�د دي خي�ا م�ن مانشس�تر يونايتد أو
تيب�و كورت�وا م�ن تشيلس�ي.وكان نافاس
انضم لري�ال مدريد م�ن ليفانت�ي في صيف
 2014مقابل  10ماليين يورو ،عقب تألقه مع
كوستاريكا في مونديال البرازيل.

رقم تارخيي لربشلونة يزاحم إنجاز
مييس وسواريز
المستقبل العراقي  /متابعة
قدم برش�لونة ،أدا ًء اس�تثنائ ًيا في الدوري اإلسباني
هذا الموسم ،حيث يتصدر الترتيب برصيد  57نقطة،

بف�ارق  11نقط�ة ع�ن وصيف�ه أتلتيك�و مدريد،
وسجل ً 58
هدفا وتلقت شباكه  10أهداف فقط.
وساهم األرجنتيني ليونيل ميسي واألوروجوياني
لويس سواريز بإحرازهما ً 36
هدفا حتى اآلن ،في
ه�ذه الطف�رة لكنهما ليس الس�ر الوحي�د لتوهج
فريق إرنستو فالفيردي.
وقال�ت صحيفة س�بورت الكتالوني�ة ،إن الجانب
الدفاع�ي له دور مهم في هذه النتائج ،موضحة أن
البارس�ا في ه�ذه اللحظة يمكن�ه أن يفخر بتقديم
ثاني أفضل سجل دفاعي في تاريخه في الليجا بعد
 21جولة.
وأش�ارت إلى أن شباك برش�لونة تلقت  9أهداف في
 21جولة في موس�م  ،1986-1987كما تلقت نفس
العدد الحالي ( 10أهداف) في موسم 1972-1973
وأضاف�ت أن ع�دد قلي�ل ج� ًدا م�ن الف�رق نجح في
تحقيق أرقام أفضل من ذلك ،حيث س�جل ديبورتيفو
ً
قياس�يا ،حيث اس�تقبل  7أهداف في
الكورونيا رقمًا
أول  21مباراة من موس�م  ،1993-1994قبل أتلتيكو
مدري�د الذي تلق�ى  8أه�داف ف�ي  ،2015-2016ثم
برش�لونة ال�ذي تلق�ى  9أهداف في موس�م 1986-
.1987

الموسم.
ً
ووفقا لصحيفة كوريري ديلو سبورت ،فإن
مانشستر يونايتد يهتم ً
أيضا بضم إيكاردي،
حيث يبحث الم�درب جوزي�ه مورينيو ،عن
بدي�ل للمخض�رم زالت�ان ابراهيموفيت�ش،
المتوقع رحيله قريبا عن الفريق اإلنجليزي.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن اليونايت�د ق�د
تك�ون له األفضلية في ضم إيكاردي ،إذا قام
الالع�ب بتعيين مينو رايوال ،وكيال جديدا له،
حيث من المعروف أن األخير عالقته ممتازة
بإدارة الشياطين الحمر ،وهو الوكيل الحالي
لبول بوجبا وإبراهيموفيتش.

رشط وحيد لعودة رودرجييز
إىل ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية ،ع�ن إمكانية ع�ودة الكولومبي خامي�س رودريجيز،
لصفوف ريال مدريد ،قادما من بايرن ميونخ األلماني.وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو
ديبورتيف�و” الكتالونية ،فإن ريال مدريد يمتلك اتفاقا مع نظيره بايرن ميونخ الس�تعادة
خامي�س ،في الصيف المقب�ل دون دفع النادي أي أموال.وأش�ارت الصحيفة إلى أن عودة
خامي�س رودريجيز ،صعب�ة في ظل تواجد زي�ن الدين زيدان في موقع�ه ،وأنها مرهونة
برحيل الفرنس�ي ع�ن الفريق الملكي في الصي�ف المقبل ،الذي اس�تغنى عن خدماته في
مطلع الموس�م الجاري ،ولم يشارك معه الكولومبي بصورة مس�تمرة منذ قيادته للريال
ف�ي  4يناي�ر .2016وكان ريال مدريد أع�ار خاميس لبايرن ميونخ لم�دة عامين مع خيار
شرائه في صيف  2019مقابل نحو  65مليون يورو.

ديمبيل خيالف توقعات برشلونة
المستقبل العراقي  /متابعة
ش�هد مران برشلونة اإلس�باني ،عودة
الفرنس�ي عثمان ديمبلي ،للمش�اركة
ف�ي التدريبات بعد غياب�ه عن صفوف
الفريق في األس�ابيع الثالث�ة الماضية
بس�بب اإلصابة.وذك�رت صحيف�ة
“سبورت” الكتالونية أن ديمبلي تدرب

مع الفريق بش�كل طبيع�ي في الحصة
األول�ى لمدة  15دقيقة وس�ط ترحيب
من زمالئه بالفريق الكتالوني.وأشارت
الصحيف�ة إلى أن ديمبلي عاد لتدريبات
قبل أسبوع من موعد عودته لتدريبات،
بحسب ما أعلنه برشلونة عندما أصيب
الفرنسي.وتابعت الصحيفة أن إرنستو
فالفي�ردي ،مدرب برش�لونة س�يكون

حريص�ا ف�ي التعام�ل م�ع إصابة
عثم�ان ديمبلي وس�يعطيه الوقت
الكافي للتعافي تماما قبل المشاركة
في المباريات.يش�ار إل�ى أن ديمبلي
تع�رض في مطل�ع الموس�م الجاري
إلصابة تس�ببت في غياب�ه عن الفريق
الكتالوني لثالثة أشهر قبل إصابته مرة
أخرى منذ  3أسابيع.

جوارديوال ينصح مورينيو

المستقبل العراقي  /وكاالت
ق�ال بيب جوارديوال مدرب مانشس�تر س�يتي متصدر ال�دوري اإلنجليزي الممتاز ،إن�ه ال يتعين على
منافس�ه األقرب مانشس�تر يونايتد التخلي عن المنافس�ة على اللقب ،واإلقرار بضياع فرصته في
التتويج في هذه المرحلة من الموس�م.وألول مرة أق�ر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد
الذي سبق له الفوز باللقب  20مرة بضياع فرصة فريقه في التتويج هذا الموسم ،بينما يتخلف
فريق�ه بفارق  15نقطة ع�ن صاحب الصدارة قبل آخر  13جولة من الموس�م.وقبل مواجهة
بيرنل�ي ،ق�ال جوارديوال(“ :لو كنت م�كان يونايتد) لم�ا تخليت عن المنافس�ة على اللقب”.
وأضاف المدرب االس�باني “لقد أظهرن�ا حتى خالل الهزيمتين اللتين تعرضنا لهما هذا الموس�م،
أننا س�نقاتل حتى النهاية ،أعرف أن  15نقطة هو فارق كبير تمامً ا في الوقت الحالي ،وهو نفس
المعدل منذ س�ت جوالت”.وأشار“ :في كرة القدم كل ش�يء وارد ،اليوم أداؤك جيد وغ ًدا سيء،
الش�يء األهم الذي فعلناه هو التركيز ،حس�ب تجربتي فإنه يتعين علينا االس�تعداد ألي شيء
حت�ى تحس�م األمور”.وإل�ى جانب الهيمن�ة على الدوري الممتاز ،تأهل س�يتي ل�دور  16في
دوري أبط�ال أوروبا ولل�دور الخامس في كأس االتحاد اإلنجليزي ولنهائ�ي كأس الرابطة.وأتم
جوارديوال“ :بعد مواجهة بيرنلي سيحصل الالعبون على راحة مفتوحة حتى األربعاء المقبل.

تشايف يكشف حقيقة هجومه عىل نيامر
المستقبل العراقي  /وكاالت
كشف أسطورة برشلونة ،تشافي هرنانديز ،العب
الس�د القطري الحالي ،حقيقة التصريحات التي
نس�بت إليه ،ينتقد فيها البرازيلي نيمار جونيور
نجم باريس س�ان جيرمان الفرنسي الحالي على سلوكه
غير الرياض�ي في المباراة ض�د رين.وتواصلت صحيفة
مون�دو ديبورتيفو الكتالونية مع تش�افي للتحقق من
صح�ة ه�ذه التصريحات ،حي�ث نفى قائد برش�لونة
الس�ابق كل ما ذكر على لسانه.وش�دد تش�افي“ :لم
أقل أي ش�يء م�ن هذا القبي�ل ،لق�د اخترعوا هذه

التصريحات”.وكانت
وس�ائل إعلام قد
نقلت تصريحات
لس�ان
عل�ى
تش�افي ،يق�ول
فيها“ :أش�عر بخيبة
أمل تجاه نيمار ،آمل أنه
مع الوقت س�وف يتعلم ويصبح أكثر احترامً ا لخصومه،
لم نستطع أن نعلمه ذلك في برشلونة ،وربما كان رحيله
أفضل قرار للجميع ،هذا الس�لوك السيء يجعل الالعبين
الكبار ال أحد يتذكرهم.

دي خيا حيدد وجهته املقبلة يف املريكاتو الصيفي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفي�ة ،أن ديفيد
دي خي�ا ،ح�ارس مرمى مانشس�تر
يونايتد اإلنجليزي ،قد أخبر رفاقه في
المنتخب اإلس�باني ،بنيت�ه الرحيل عن
صفوف الشياطين الحمر.
وأك�د دي خي�ا ،أن�ه يس�تعد للرحيل إلى
صفوف ريال مدريد اإلسباني ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وفي ه�ذا الصدد ،قال الصحفي الش�هير،
والمحلل بش�بكة س�كاي سبورت،
غيي�م باالغ�ي “م�ن المؤك�د

أن ري�ال مدري�د قد ح�دد دي خي�ا أو تيبو
كورتوا كهدف للفريق الملكي في الموس�م
المقبل”.
وتاب�ع باالغ�ي “أعتق�د أن ق�دوم كورتوا
حارس تشيلسي ،أمر سهل لريال مدريد”.
وأضاف “في الواقع دي خيا قال لرفاقه إنه
ذاهب إلى ري�ال مدريد ،ولكن كما رأينا في
العامي�ن الماضيين ،األمر ليس س�هلاً كما
يبدو”.
وخت�م باالغ�ي حديث�ه بقول�ه “س�يكون
كورتوا س�عي ًدا بالذهاب إل�ى مدريد ،علمً ا
بأنه مح�ل اهتمام باريس س�ان جيرمان،
لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث.
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ذهبت ملركز جتميل ..فخرجت مشوهة!
القاه�رة ،رواها محاميها املستش�ار عصام
مهنا ،فقال إن موكلته ذهبت للمركز الشهري
إلج�راء إزال�ة نقاط س�وداء باللي�زر وخالل
العملية شعرت بألم شديد يف الوجه فطمأنتها
الطبيبة بأن األمر طبيعي وبس�يط جدا ،وأنه
عبارة عن التهابات س�تزول بوضع مجموعة
من الكريمات عىل البرشة.
وأض�اف املحام�ي أنه عقب خ�روج والء من

اصيب�ت فتاة مرصية بتش�وهات س�تعيش
طيل�ة عمره�ا به�ا ،بعدم�ا كان�ت ش�ديدة
الجم�ال ،والس�بب خطأ من طبيبة ش�هرية،
توجهت اليها قبل زفافه�ا بهدف إزالة نقاط
س�وداء يف وجهها ،فتأجّ ل موعد زفافها ألجل
غري مسمى.
مأس�اة الفت�اة “والء”  33عام�ا ً وتعم�ل
محاسبة ببنك شهري يف مدينة دمنهور شمال

سودوكو

املركز وذهابها للمنزل ش�عرت الفتاة بزيادة
األل�م ،ورويدا رويدا ب�دأت تظهر عىل وجهها
آثار حروق وبقع سوداء كبرية.
بعدها ذهب�ت والء إىل اثنني من كبار األطباء،
فأك�دا لها أنه�ا مصابة بحروق ش�ديدة من
الدرج�ة الثاني�ة تس�تلزم عالج�ا مل�دة عام،
ورغم ذلك س�يبقى هناك تشوهات وعاهات
مستديمة عىل وجهها.

أدوات حجرية قد تكشف أصل البرش
أثارت مجموعة م�ن األدوات الحجرية املتطورة،
ُعثر عليها يف الهند ،حرية علماء اآلثار ،ما دفعهم
للتس�اؤل ح�ول أصل البشر وتطوره�م خارج
إفريقيا.واكتشف العلماء أكثر من  7آالف قطعة
أثري�ة يف  Attirampakkamجنوب�ي الهند ،حيث
يشير بعضه�ا إىل مس�توى م�ن التط�ور ُيعرف
باس�م “ثقافة العرص الحجري القديم األوسط”.
واستنادا إىل تحليل األدوات ،يبدو أن هذه الثقافة
ظه�رت يف الهند منذ حوايل  385ألف س�نة ،وهي

الفترة نفس�ها تقريب�ا ،التي نش�أت خاللها يف
أوروب�ا وإفريقيا.وتتح�دى النتائ�ج االفتراض
القائم ب�أن تكنولوجيا العرص الحج�ري القديم
وصلت إىل الهند يف الفرتة بني  46و 140ألف سنة
مضت.ويمكن أن يعني هذا االكتش�اف أن هجرة
اإلنس�ان الحديث م�ن إفريقيا ،وقع�ت أبكر مما
كان يعتقد سابقا .ومع ذلك ،أوضح العلماء أنهم
“كانوا حذرين جدا بش�أن هذه املسألة” ،ألنه لم
ُيعث�ر عىل حفريات اإلنس�ان إىل جان�ب األدوات.

وم�ع ذلك ،فإن عدم وجود بقايا برشية إىل جانب
األدوات الهندي�ة ،يعني أنه من املس�تحيل الجزم
بصانعها ،وما إذا كان اإلنسان الحديث قام بذلك،
أم بعض األنواع األخرى من اإلنس�ان القديم.ويف
اآلون�ة األخرية ،قدم اكتش�اف عظم الفك (عمره
 200أل�ف س�نة) يف إرسائي�ل ،أول دلي�ل مبارش
على هجرة البرش من إفريقي�ا .ووصفه الخرباء
بـ “املثير” ،ألنه دفع بتاريخ هجرة البرشية من
إفريقيا إىل الوراء ،حوايل  100ألف سنة.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن أكرب دول العالم مساحة هي روسيا
إذ تبلغ مساحتها حوايل  17مليون كم.²
ه�ل تعلم أن أكث�ر دول العالم س�كانا ً هي دولة
الصين إذ يبل�غ تعداده�ا ح�وايل  1,300مليار
نسمة.
هل تعلم أن أكرب قارات العالم مساحة هي قارة
آسيا إذ تبلغ مساحتها حوايل  44مليون كم.²
ه�ل تعلم أن أصغ�ر قارات العالم مس�احة هي
أوقيانوسيا إذ تبلغ مساحتها  9,008,458كم.²
هل تعلم أن أكرب دول العالم اإلسلامي مساحة
هي كازاخستان ( 2,717,300كم ،)²وتمتد من
قارة آسيا يف الجنوب إىل قارة أوروبا يف الشمال.
هل تعلم أن أصغر دول العالم اإلسالمي مساحة
هي املالديف ( 300كم.)²
هل تعلم أن أكثر دول العالم اإلسلامي س�كانا ً
ه�ي إندونيس�يا إذ تبلغ ح�وايل 229,331,501
نسمة.

منازل بـ « »1يورو
إذا كن�ت ترغ�ب يف العي�ش يف قرية إيطالي�ة ذات طبيعة
خالبة ،فقد حانت الفرص�ة لتحقيق ذلك ،حيث بإمكانك
رشاء من�زل يف بل�دة إيطالية بس�عر  1يورو.وتقع البلدة
الت�ي تحمل اس�م «أول�والي» يف منطقة جب�ل بارباجيا
الجبلية عىل جزيرة رسدينيا ،وتقدم  200مسكن حجري
مهج�ور للبيع ،بس�عر واحد يورو فق�ط للمنزل الواحد.
وقد انخفض عدد س�كان البلدة إىل النصف خالل العقود
الثالثة املاضية ،حيث لم يتبق منهم س�وى  1300نسمة
فق�ط ،معظمهم م�ن األزواج الذين لي�س لديهم أطفال.
وم�ع عدد املوالي�د القليل يف كل عام ،ق�رر عمدة أولوالي
منع انخفاض عدد الس�كان باالعتماد عىل حملة أطلقها
تحت ش�عار «منازل بي�ورو واحد» ،منذ ع�ام .2015إال
أنه عق�ب دفع هذا املبلغ ،يلتزم املشتري بتجديد املنزل،
فجمي�ع البي�وت يف حال�ة س�يئة للغاي�ة ،وذل�ك يف مدة
أقصاها  3س�نوات ،بكلفة تقديرية تبل�غ  30ألف يورو،
ويمكن للمشتري بعد  5س�نوات بيع منزل�ه إذا رغب يف

ذلك.وعلى الرغ�م من ه�ذه التكالي�ف اإلضافي�ة ،إال أن
العم�دة واثق من أن جمال املدينة س�يجذب الناس إليها،
ويؤك�د على أن حملته «ته�دف إلنقاذ تقاليدن�ا الفريدة
م�ن االندثار .إن فخرنا بماضينا ه�و مصدر قوتنا ..ولن

طبق اليوم

براونيز كيك باملوز بدون فرن

نس�مح بموت بلدتنا».والجدير بالذك�ر أن أولوالي كانت
عاصمة منطقة بارباجيا ،أما اآلن فقد أصبحت ساحاتها
املزدحم�ة يف املايض ،أكثر ه�دوءا بعد أن ت�رك الكثريون
منازلهم ،وغادرها الشباب للعيش يف املدن الكربى.وعقب
املوافقة عىل مرس�وم خ�اص ،طرحت املن�ازل املهجورة
منذ عقود للبيع ،وبدأت السلطات يف تلقي طلبات الرشاء
م�ن مختلف أنح�اء العالم ،منها  120طلب�ا من الواليات
املتحدة وأسرتاليا وروسياُ ،قدمت مع نهاية العام .2017
ونظ�را لكث�رة الطلب�ات ،فقد ح�دد املس�ؤولون ،يوم 7
فرباير ،ليكون آخر مهلة لتقديمها ،وعىل إثر ذلك س�تبدأ
عمليات التقييم حس�ب الرتتيب الزمني لطلبات الرشاء.
وحت�ى إذا ل�م يحال�ف الحظ البع�ض يف الحص�ول عىل
من�زل يف هذه القرية اإليطالي�ة الجميلة ،فهناك خيارات
أخرى يف ع�دة بلدات مهددة بهجرة س�كانها ،بما يف ذلك
مونتيريي يف توس�كانيا وباتريشيا يف التسيو وليتيش دي
ماريس يف أبروزو.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :فرتة مناسبة لالنطالق بمشاريع وأعمال مهمة .ال
ترت ّدد يف قبول فرصة تعرض عليك.
عاطفي�اً :ال تدع أحدا ً من أفراد العائلة يتدخل يف ش�ؤونك
مع الحبيب ،ألنه يزيدها سوءاً.

الثور

العقرب

مهنيا:ال يعجبك جو العمل املحيط بك اطلب نقلك اىل قسم
اخر
عاطفيا:علي�ك بمقابل�ة الحبي�ب و معرف�ة س�بب بعده
عنك.

اجلوزاء

مهنيا:ان اس�تمريت عىل هذه الحالة س�تبعد الكل عنك و
ستبقى وحيدا
عاطفيا:حاول ان تستشير شخص ما لتجد حال ملشكلتك
العاطفية.

القوس

مهنيا:اخريا تستطيع اليوم القيام باالعمال املؤجله
عاطفيا:علي�ك ان تك�ون اكث�ر ه�دوءا يف ح�وارك م�ع
الحبيب.

السرطان

مهنيا:تح�اول ان تخرج من جو الروتني الذى تعيش به و
لكن دون جدوى
عاطفيا:احذر من حسد االخرين لعالقتك العاطفية.

اجلدي

مهني�ا:ال تب�ح ب�أرسارك امام ان�اس قد ال يكون�وا محل
للثقة
عاطفيا:تقبل نصائح من تحب بصدر رحب.

االسد

مهنيا:ان�ت تمل�ك االمكاني�ات و لكن يج�ب ان يكن لديك
الطموح الكايف لتحقق ما تريد
عاطفيا:ال تكن كالعجوز و افتح قلبك للحب.

الدلو

مهنيا:اف�كارك كثيره و لكن�ك ال تج�د الوقت املناس�ب
لتنفيذها
عاطفيا:ال تترصف بحماقه كي ال تخرس حب حياتك.

العذراء
املقادير
الطبقة األوىل:
 1كوب تمر مفروم  -ربع كوب عسل أبيض  -ربع كوب شوفان 3 -
ملعقة كبرية “ملعقة طعام” كاكاو خام
الطبقة الثانية:
 2حبة متوس�طة موز رشائح  -ربع ك�وب كاكاو خام  -ربع كوب
زبدة فول سوداني  3 -ملعقة كبرية “ملعقة طعام” عسل أبيض -
 2ملعقة كبرية “ملعقة طعام” حليب نباتي
طريقة التحضري:
نوزع خليط الطبقة الثانية فوق الطبقة األوىل يف الصينية.
نرضب جميع مكونات الطبقة الثانية حتى تنعم وتتجانس.
نبدأ بتجهيز الطبقة الثانية  ..نضع زبدة الفول الس�وداني يف الكبة
أو مُ حضر الطع�ام ،ونضيف إليها الكاكاو الخام والعس�ل األبيض
والحليب النباتي “حليب لوز أو حليب حوز الهند”.
نضغط عىل الخليط الرميل بعد وضعه يف الصينية ليتماسك ونساوي
سطحه بباطن اليد.
نده�ن صيني�ة بمق�اس  20*20بالزب�دة أو الزي�ت ،ونض�ع فيها
مكونات الطبقة األوىل.
ترضب جميع املكونات جيدا ً حتى تتجانس وتصبح رملية القوام.
نبدأ بتحضري الطبقة األوىل  ..نضع التمر والشوفان والعسل األبيض
والكاكاو يف الكبة أو مُ حرض الطعام.
نزين الربوانيز برشائح املوز ،ثم نقطعه ونقدمه.

مهنيا:ابعد االفكار الس�لبيه عنك و حاول ان تفكر بهدوء
و بعملك فقط
عاطفيا:عليك ان تفهم ان الحبيب ال يسعى اىل ازعاجك بل
اىل تحقيق طموحه.

مهنيا:تش�عر بامللل و ترغ�ب يف الحصول عىل تجربة عمل
جديده
عاطفيا:اب�ذل املزي�د م�ن الجه�د لتتحس�ن اوضاع�ك
العاطفية.

احلوت

مهنيا:علي�ك ان تك�ون اكث�ر ذكاء و ان تك�ون تحركاتك
مدروسة و بحذر
عاطفيا:حاول ان تميض بقية الي�وم برفقة الحبيب فهو
يتذمر لغيابك.

مهنيا:ق�د تمر اليوم بالعديد من التجارب الش�يقه و التى
تكسبك املزيد من الخربات
عاطفيا:ابتعد عن الخيانه كي ال يضيع كل ما بنيته

طريقة سهلة للنوم برسعة
يعاني بعض الناس من مشكلة إضطراب
الن�وم ،والقل�ق والتقل�ب لس�اعات على
الرسي�ر ،وينام�ون بع�د فترة طويل�ة،
فم�ا الحل؟ باحثون أمريكيون اكتش�فوا
طريقة بسيطة وفعالة تساعد عىل النوم
برسعة ،دون الحاجة الستخدام الدواء.
كش�ف باحثون يف جامعة بايلور يف والية
تكس�اس األمريكي�ة طريق�ة يمك�ن أن
تس�اعد على الن�وم برسعة .وش�ارك يف
دراسة عن هذه الطريقة  57شابا ً ترتاوح
أعمارهم بني  18و 30عاماً.
أجيت الدراس�ة قبل ذهابهم للنوم ،حيث

طرحت عليهم أسئلة حول األنشطة التي
ينتظ�ر منه�م إنجازه�ا أو األش�ياء التي
أنجزوها خلال األي�ام القليل�ة املاضية.
وبعده�ا تتب�ع الباحث�ون س�لوكياتهم
ً
نقلا ع�ن املوق�ع األملان�ي
أثن�اء الن�وم،
«فرويندين».
وخل�ص الباحث�ون إىل أن األش�خاص
املش�اركني يف التجربة الذي�ن كتبوا الئحة
للمهام التي سيقومون بها يف اليوم التايل
ناموا بش�كل مبكر مقارن�ة مع اآلخرين
الذين لم يكتبوا شيئاً .وكان الفارق بينهما
تسع دقائق ،حسب املوقع األملاني.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1608
االحد  4شباط 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

األهـداف الـعـامـة
لرعاية الشباب

جمتمع ال يعرف اخلوف!
سيلڤيا النقادي
ىف أحد أفالم ديزني لألطفال تكرس عروس البحر الصغرية -أريل -تعليمات
والدها بعدم الخروج أو االبتعاد عن املكان املخصص لها مع أرستها لتقدم
على املخاطرة وتس�بح بعي�دا ً من أجل اكتش�اف عوالم أخ�رى بعيدة عن
عامله�ا الذى لم تعرف س�واه ،وال�ذي خىش والدها أن تع�رف غريه!! بهذا
املعنى البس�يط استطاعت املعلومة أن تصل إىل الطفل ،وهي أن الشجاعة
تحتاج إىل املخاطرة ،وأنه دون هذه املخاطرة لن نكتش�ف الجديد أو نتعلم
من أخطائنا ،بمعنى أن الش�جاعة ال تعني أننا ال نخاف ،ولكنها تعني أننا
يمكن أن نتقدم لألمام بالرغم من هذا الخوف ..هذه الدروس ال تولد معنا
بالفطرة ،لكننا نكتس�بها من خرباتنا أحيانا ً ومن ثقافة البيئة التي ننش�أ
فيها ونعمل إما عىل تغذيتها أو حجبها وقتلها!!
ربما ..قارب يف االنتظار!!!
اسمه الحب
..قبل أال نلتقي
ربما تكون هذه املفاهيم اإليجابية هي ما دفعت أطفاال لتس�جيل مواقف
ش�جاعة ،ربما س�وف يتذكرها لهم التاريخ ..أتذكر منها رحلة الس�فينة
الكوري�ة التي غرقت يف ع�ام  2014وعىل متنها  477فردا غرق منهم 300
معظمه�م من التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 16و ..18أتذكر حتى
اآلن القص�ص البطولية لألطف�ال الذين عرّضوا حياته�م للخطر من أجل
إنقاذ زمالء آخرين ،وكنت وقتها أتساءل :من أين تعلم هؤالء األطفال هذه
الش�جاعة وهم يف هذه الس�ن الصغرية وهذه الخبرات القليلة ..من أين
اكتسبوا هذا القلب الشجاع وضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ آخرين؟!
ق�د تصبح اإلجابة هنا أقل تعقيدا ً من الس�ؤال ،ألنها ببس�اطة ترتكز عىل
ثقافة ش�عب وضمري أمة غرست ورسخت مبادئ من خالل بيئة ال تعرف
الخوف ..بيئة ينمو شعبها يف مناخ يعلو فيه الضمري اإلنساني املحرك لكل
ىشء يف الوجود ،ومن ثم تصبح الشجاعة هنا ليست موقفا ً نبيالً فحسب،
إنما ممارس�ة يحكمه�ا الضمري اإلنس�اني ،بل يثور النق�اش حول ما إذا
كانت الش�جاعة ثقافة نطبقها عىل أمور ومواقف كثرية يف حياتنا ،أم أننا
نحرصه�ا فقط يف مفاهي�م البطولة االعتيادية التي ه�ي األخرى نادرا ً ما
أصبحن�ا نراه�ا!! .ولعل املعنى الذي أرغب يف نقله أش�مل من هذا الحرص،
ٌ
صف�ة معايريها تلعب دورا ً أساس�يا ً يف تطوير نظ�م التنمية
فالش�جاعة
البرشية وأساليب العمل ،وهو ما يحتاج إىل مناخ آمن يزيل مشاعر الخوف
ويس�مح للعاملني بفرص االس�تعداد لإلقدام عىل املخاط�رة ،وهو العامل
األس�ايس للتق�دم واإلنجاز ،ولكن�ه لن يتحق�ق إال إذا احرتم�ت القيادات
العاملني ووفرت لهم كل سبل املساندة يف حالة اإلخفاق!
وبالت�ايل فإن�ه يف مجتمع تزداد فيه التنافس�ية وتتأرجح فيه أس�واق غري
مس�تقرة يصب�ح خل�ق ثقافة للش�جاعة أم�را ً حيوي�ا ً ودافع�ا ً ملزيد من
التش�جيع عىل اإلقدام نح�و املخاطرة الذكية ..ولعل ه�ذه الكلمات يكون
فيها من الشجاعة ما قد يفيق الرؤوس التي أصبحنا نرى الكثري منها اآلن
ينرش الخوف والقلق والش�عور بعدم االستقرار بني العاملني ،بدالً من نرش
ُصبح الحال كما
مشاعر الطمأنينة والثقة والتشجيع عىل اإلقدام ،وإال سي ِ
هو ..محلك رس!

ماجد الحسناوي
ان اعداد الش�باب وتأهيله لبناء مجتمع والحفاظ عليه
وتهيئة الظروف واالمكانات الالزمة والعمل عىل تنظيم
الطاقات الشابة لرفع مس�توى الخدمات وبناء االرسة
وتقوية روابطها وغرس السلوكيات واالخالق القويمة يف
نفوس الشباب وتوفري القيادات الوطنية الالزمة للعمل
يف مجال املؤسس�ات الش�بابية ونرش الوع�ي والتعاون
بني الشباب واحياء املسابقات االدبية والعلمية والعمل
التطوع�ي لحملات محو االمية او االس�عافات ورعاية
الشباب هي مجهودات وقائية تعتمد عىل تنظيم واعداد
هيئات للش�باب مثل االندية واملراكز واملعسكرات لخلق
اجواء صالحة لنموهم وكذلك تعترب عالجية تهدف عىل
املس�اعدة لالرتق�اء بالش�باب بحياة تس�ودها عالقات
طيبة لنمو شخصية الفرد وتحقيق رفاهيته واصبحت
رعاية الش�باب رضورة ملحة لخلق جيل صالح تغرس
فيه الشعور باألمن والطمئنانيه وتكوين عالقات طيبه
مع الغري بما يريض املجتمع وهي عملية تربوية متصلة
ومس�تمرة ومتكاملة تع�م الش�باب يف ففـــــراغهم
وعملهم والتوجه وفق مــــيولهم وقدراتهم ورغباتهم
وتؤمن فلسفة رعاية الشباب باحرتام االنسان كفرد له
كرامت�ه وحقه يف الحياة وتش�عر الش�باب بقيمته واذا
احرتمنا الش�باب دفعناهم اىل النم�و وهيأنا لهم فرص
النجاح وعندئذ يصبحون مواطــــنني صالحني وافراد
قادري�ن على التواف�ق يف حياته�م االجتماعي�ة وهذه
الرعاية تس�اعد عىل تحقي�ق اهداف املجتم�ع وتدعيم
اتجاهات�ه والتخلص م�ن التفكري الضي�ق واالنـــاني
والعبور اىل التفكري الجماعي التعــــاوني واملجتمع ال
يرتق�ي دون احرتام النظم العامة لتعويد الش�باب عىل
ممارس�ة القي�ادة وتحمل املس�ؤولية يف بعض املواقف
والقدرة عىل التفكري الواقعي بجعل الش�ـــباب يعيش
يف حارضة ويحدد لنفس�ه اهدافه على ضوء امكانياته
وتمنح ه�ذه الرعاية درج�ة كبرية من الدع�م املعنوي
وي�درك الش�اب بأنه غير مهـــم�ل ومرغـــوب فيه
ونهض�ة املجتم�ع مره�ون بنهض�ة الش�باب ويصبح
ق�ادرا على االنتاج وق�وة االمة م�ن قوة ش�بابها وهم
الدعـــام�ة القوية التي يعتمد عليه�ا تطوير املجتمع
واع�ادة بناءه يف ضوء القيم العـــــليا واالهداف التي
وضعها املجتمع لنفسه.

كـاريكـاتـير

مـتـى يـكـون الـصـداع مـمـيـتـ ًا؟

«مسنجر كيدز» ال يناسب األطفال
تعالت صيحات العديد من الخرباء يف يف علم النفس
واالجتم�اع ملطالب�ة ش�بكة التواص�ل االجتماعية
االهم يف العالم فيس�بوك بس�حب وحذف تطبيقها
الجديد املوجه لألطفال «مسنجر كيدز».
وتشهد فيس�بوك أزمة كبرية يف ما يخص صورتها
من�ذ أش�هر ع�دة ،يف ظل انتش�ار األخب�ار الزائفة
واتهامها بالتس�بب بحاالت إدم�ان وانتحار ونرش

محتوي�ات غري الئق�ة .واعترب خبراء أن التطبيق
غري مناس�ب مطلقا ً لألطف�ال دون عمر  13عاماً،
ألنهم غري مؤهلني أو مهيئني للتعامل مع الشبكات
االجتماعية .وافادت رشكة « »App Annieلألبحاث
والتحلي�ل إن التطبيق تم تحميله عىل أجهزة آي أو
إس ح�وايل  80أل�ف مرة من�ذ إطالقه رس�ميا ً يف 4
ديسمرب/كانون األول  ،2017وكان بني التطبيقات

رجل سافر بتذكرة عمرها « »19عام ًا!
منحت رشكة «يونايتد إيرالينز» األمريكية رجال تذكرة للسفر عرب إحدى رحالتها
الجوية ،عوضا عن تذكرة قديمة حازها قبل  19عاما.
وعث�ر ج�ون ووكر عىل التذكرة القديم�ة ،التي يعود تاريخه�ا إىل عام  ،1998يف
صندوق تحت فراش�ه ،وفق ما أورد تلفزيون  wfmynews2املحيل يف والية نورث
كارولينا ،الجمعة.
وقال ووكر إنه لم يس�تطع الس�فر يف ذل�ك العام ،وتحدث إىل الرشكة السترداد
ماله ،لكن املوظفني قالوا له إن التذكرة «غري مسرتدة».
لكنه قرأ رشوط التذكرة الحقا فعثر عىل رشط يقول إن التذاكر «غري املستخدمة»
و»غري املسرتد قيمتها» يف الرحالت املحلية ،يمكن استبدالها بتذكرة أخرى.
وهات�ف جون الرشك�ة للتأكد من أن الرشوط مازالت س�ارية ،وردت الرشكة يف
البداية أن األمر غري ملزم لها كونها أعلنت إفالس�ها عام  ،2010مما يس�قط أي
التزامات سابقة ،لكنها قررت يف النهاية منحه تذكرة سفر.

ً
شعبية.
الـ 40األكثر
وأرس�لت مجموعة من الخرباء واملحامني وأعضاء
يف منظم�ات تعن�ى بحماي�ة االطف�ال خطاب�ا ً إىل
رئيس الش�بكة مارك زوكربريغ ،إلقناعه بخطورة
«مس�نجر كيدز» عىل االطفال ،وغياب الحاجة إليه
يف التواص�ل بني األطفال ووالديهم.وتؤكد الش�بكة
االجتماعي�ة على سلامة وخصوصي�ة التطبي�ق
وحمايت�ه لألطفال م�ن محتويات مخل�ة باآلداب
واألخالق أو إعالنات غري مناس�بة ،إال أن املجموعة
املؤلفة من  100شخص من ضمنهم أطباء نفسيني
وأطباء أطفال ،ومعلمني ،ترى أنه «ال حاجة» لهذا
التطبيق .ويس�عى املوقع االزرق اىل تصدر مش�هد
مواق�ع التواص�ل االجتماعي والع�ودة اىل جذوره
كمنصة اجتماعية باالساس.
وكش�فت فيس�بوك الت�ي اس�تحالت منصة تنرش
فيها املحتويات على أنواعها ،من اإلعالمية إىل تلك
الرتويجية والتجارية والتي لم تعد شديدة الجاذبية
يف نظر الجيل الش�اب ،إنها تري�د العودة إىل أصلها،
أي أن تك�ون منصة اجتماعي�ة أوىل أولوياتها نرش
مضامني أفراد العائلة واألصدقاء.
وتغير النهج ه�ذا قد يزعزع النم�وذج االقتصادي
السائد يف أوساط عدد كبري من وسائل اإلعالم التي
تعتم�د اعتمادا تاما عىل جمهور فيس�بوك وتجني
األرباح من اإلعالنات عىل االنرتنت.

أصبح الصداع أمرا ش�ائعا لدرج�ة يمكن اعتباره
جزءا من حياتنا اليومية ،ولكن أحد األطباء الرائدين
كش�ف عن الوقت الالزم لطلب املس�اعدة الطبية .
ويقول الطبيب ماي�كل مونجر ،من أوفر الند بارك
يف كنس�اس ،إن اإلصاب�ة بأكثر م�ن نوبتي صداع
أسبوعيا وملدة  3أسابيع ،أمر يدعو للقلق ،ولكنه ال
يعني أنه يجب عىل املرىض الشعور بالذعر ،ألنه قد
ال يشري إىل مشكلة طبية حتمية.
وأوضح مونجر ،رئيس األكاديمية األمريكية ألطباء
األرسة ،أن إجراء فحص طبي ،أمر رضوري يسمح
لألطباء بالوصول إىل السبب الجذري للصداع.
وكش�ف مونجر أن بعض الناس يعيش�ون مع آالم
الص�داع ،ال�ذي يعترب أس�وأ أنواع األل�م عىل نطاق
واسع ،ويمكن أن يشري إىل أورام املخ وتمدد األوعية
الدموية ،يف حاالت نادرة.
وحذر نعمان طارق ،مدير مركز الصداع يف جامعة
جون�ز هوبكنز يف بالتيمور ،من اعتماد املرىض عىل
املس�كنات لفرتة طويلة جدا .وقال موضحا« :تبدو
األدوية الت�ي ال تحتاج لوصفة طبي�ة آمنة ،ولكن
األمر يصبح عكسيا عند تناولها عىل املدى الطويل
أو عند االستخدام املتكرر».
وأظه�رت مجموعة من الدراس�ات أن املس�كنات،
الت�ي ال تحت�اج لوصف�ة طبي�ة ،يمكن أن تس�بب
قرحة معدية ،ومشاكل يف الكىل وتلف الكبد ،وحتى

ما هو أسوأ من الصداع بحد ذاته.
وتشير تقدي�رات منظمة الصح�ة العاملي�ة إىل أن
نصف الس�كان البالغني ،يعانون م�ن صداع واحد
عىل األقل س�نويا ،بما يف ذلك ص�داع التوتر وصداع
الجيوب األنفية وكذلك النصفي.
ويمكن أن تس�تمر نوبات األلم حتى عدة ساعات،
ولكنه�ا غالبا ما تتالىش من تلقاء نفس�ها ،أو من

الصينيات يواعدن « »4رجال افرتاضيني
أعمارهن.
وتضع اللعبة النساء يف مهنة املنتجة
التلفزيونية التي تحاول إنقاذ رشكة
والده�ا ع�ن طري�ق إنت�اج برنامج
تلفزيوني ،يتضمن عالقات عاطفية
م�ع  4رج�ال به�دف إرشاكه�م يف
العمل الفني.
والرج�ال األربعة حس�ب اللعبة هم
يل زي�ان ،وب�اي ك�ي ،وتش�و م�و،
وزو كيل�و ،ولديهم بع�ض القدرات
الخارقة.
وعلى الالعب�ات إنف�اق «املاس�ات
الحمراء» ملواع�دة الرجال والحفاظ
عىل العالقة معهم ،وهذه املاس�ات
يمكن رشاؤها.

أنفقت الصيني�ات نحو  200مليون
ي�وان ( 31.7مليون دوالر) يف ش�هر
واحد ،عىل لعب�ة تتضمن مواعدة 4
رج�ال «افرتاضيين» ،عبر تطبيق
ذكي غزا الصني مؤخرا.
وقف�ز تطبي�ق «Love and
 »Producerإىل املرك�ز األول بمتجر
«أبل» يف الصين ،وقدرت إحصاءات
أن املبال�غ املنفقة عليه تجاوزت 31
مليون دوالر يف شهر يناير فقط.
وطبقا لرشكة «جيغوانغ» الصينية
لألبح�اث ،ف�إن تطبي�ق مح�اكاة
املواعدة يستخدمه أكثر من مليوني
ش�خص يومي�ا ،الغالبي�ة العظمى
منهم نساء يف أوائل العرشينيات من

خالل استخدام األدوية املتاحة دون وصفة طبية.
ويف ح�ال كان األل�م مصحوب�ا برؤي�ة ضبابية ،أو
نع�اس و أل�م يف ف�روة الرأس ،فيج�ب عىل املرىض
طلب املساعدة الطبية فورا.
وذكرت منظم�ة الصحة الوطنية أن الصداع يمكن
أن يحدث أحيانا بسبب الربد أو اإلنفلونزا ،وكالهما
مرض شائع يف فصل الشتاء.

قطرة دم للكشف عن الزهايمر
توص�ل علم�اء من الياب�ان إىل تقنية جديدة يف تش�خيص أس�وأ أمراض
الشيخوخة وأكثرها انتشارا يف العالم.
واس�تطاع العلم�اء تحديد مجموعة من امل�واد املرتبط�ة بصفائح «بيتا
أميلوي�د» (بروتني يرتاكم يف أدمغة املصابين ،يتكون من  43-39حمضا
أميني�ا) م�ن خالل فح�ص قط�رة دم واحدة ،م�ن دم املصابين بخرف
الشيخوخة.
ورصّ ح علم�اء املرك�ز الـــــوطني الياباني لدراس�ة ط�ول العمر بأن
 0.5ملليتر من ال�دم كافي�ة للقيام به�ذا التحليل والكش�ف عن مرض
ألزهايمر.
والختب�ار التقني�ة الجدي�دة ،قاموا بفح�ص قطرات دم ألكث�ر من 200
مريض يف اليابان وأسرتاليا تراوحت أعمارهم بني  60و90عاما ،ووصلت
نسبة دقة التكنولوجيا الجديدة يف الكشف عن ألزهايمر إىل .%90

ابتكار حشوات أسنان أبدية
ابتك�ر علم�اء كيمياء كندي�ون نوع�ا جديدا من
حش�وات األس�نان محمية من خطر امليكروبات
وتخدم اإلنسان مدى الحياة.
ويق�ول بن هات�ون من جامع�ة تورينتو يف كندا،
إن «حشوات األسنان التي ّ
صنعناها من حبيبات
نانوية محش�وة باملضادات الحيوية تشكل خطاّ
دفاعي�ا أوليا ضد الجراثيم التي تس�بب تس�وس

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

األس�نان ،وهذه التقنية استخدمت سابقا لكنها
ال تحمي األس�نان م�ن خطر التس�وس إال لفرتة
تمتد لحوايل أسبوعني».
ويفرس العلماء رس ضمانة عدم تسوس الحشوة
الجدي�دة أو األس�نان املتعلق�ة به�ا ،بالطريق�ة
الجدي�دة التي تم بها تعبئ�ة املضادات الحيوية يف
مسامات الس�يليكون من الداخل ،والتي أصبحت

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

أكث�ر فعالي�ة م�ن الحش�وات الس�ابقة ب�ـ 50
ضعفا.
وأثبت�ت تج�ارب العلم�اء األولية اس�تمرار عمل
الجس�يمات النانوي�ة يف الحش�وات حت�ى بع�د
سنتني من صنعها ،ومقاومتها الشديدة لتسوس
األس�نان وامليكروب�ات األخرى ،وه�ذا دليل كاف
بحسب العلماء ،لبقائها صالحة مدى الحياة.
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